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RESUMO
A

turmalina

preta

moída,

da

série

shorlita-dravita,

NaFe3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH, tem encontrado utilização na fabricação
de cosméticos, tintas, tecidos, purificadores de água, etc. As propriedades
exploradas pela maioria dos produtos comercializados são a piroeletricidade
e emissão de radiação infravermelha distante da turmalina. Verificou-se que
a turmalina preta apresenta significativa decomposição para temperaturas
acima de 750º C. A cominuição do pó da turmalina preta em partículas
menores que 2 μm é possível por meio de moagem em moinho planetário de
bolas, de alta energia. A moagem deve ser feita a úmido, com pH acima de
8 e tempos mais longos que 480 minutos, em configuração que apresente
impacto, compressão e cisalhamento. É possível obter cerâmicas a partir de
pós de turmalina preta e diatomita por prensagem direta como por colagem
(com barbotina) para temperaturas de sinterização de 750º C. A inibição do
crescimento do fungo Sacharamyces Cerevisiae causado pela presença de
filme com partículas submicrométricas de turmalina foi evidente e a adição
de pó de turmalina a tinta acrílica comercial promove a redução do
crescimento de briófitas na superfície de paredes pintadas e aumenta o tempo
de vida útil da camada de tinta.
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Abstract
The

black

tourmaline

powder

of

shorlite-dravite

series,

NaFe3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH, has been used in agricultures and in the production
of cosmetics, paints, tissues, water and air purifiers. The pyroelectricity and the emission
of far infrared radiation of tourmaline are the main properties explored by most products.
The black tourmaline shows significant decomposition at temperatures above 750o C.
The production of particles smaller than 2 μm is possible by the use of high energy
planetary ball mill. The grinding should be performed in water, with pH above 8 and
duration longer than 480 minutes, in a configuration that has impact, compression and
shearing. It is possible to obtain ceramics from powders of black tourmaline and
diatomite by direct pressing or by slip casting and sintering at 750o C. The growth
inhibition of the fungus Saccharamices Cerevisiae caused by the presence of tourmaline
film was clear and the addition of tourmaline powder to commercial acrylic paints
promotes the growth reduction of bryophytes on painted walls.
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TECNOLOGIA DO PÓ DE TURMALINA PRETA
1- INTRODUÇÃO
A turmalina é um mineral-gema, considerada a pedra das mil cores, devido às
várias cores que pode apresentar. Quando tem transparência e é colorida, com um matiz
definido e bom equilíbrio entre tonalidade e saturação, alcança valores de milhares de
dólares americanos por grama. Esta tese refere-se à turmalina preta, que, ao contrário da
turmalina colorida, é abundante e tem baixo valor. É comum o seu uso até para cascalhar
estradas de terra. A turmalina preta pode ocorrer em qualquer ambiente geológico, o que
explica a sua abundância. O seu uso na indústria joalheira é restrito. Ela é usada na
confecção de bolas, contas de colares ou utilizada em outros tipos de artesanato mineral.
O interesse pela turmalina preta no mercado internacional apareceu em meados da
década de 1990, principalmente nos Países do Extremo Oriente. Esta tese foi motivada
pelo interesse dos Empresários Brasileiros exportadores de turmalina preta. Eles desejam
entender melhor esse emergente mercado e, talvez, agregar valor à turmalina preta.
O uso da turmalina pela humanidade remonta à Antiguidade. Muitos atributos
místicos têm sido creditados a ela: é usada como talismã, contra “mau olhado”, atração de
“energias negativas” e outras coisas do gênero. Vários produtos que utilizam a turmalina
em pó como princípio ativo tem aparecido no mercado. Uma busca na internet com as
palavras “tourmaline powder” oferece um bom exemplo desse fato. Na indústria de
cosméticos há máscaras faciais, cremes, sabonetes e associados, como escovas, pentes,
rolinhos e chapas alisadoras para cabelos. Na indústria automobilística é utilizada em
condicionadores de ar, catalisadores para combustível e em desodorantes. Na saúde
humana é utilizada contra artrite e fadiga, como ativador da microcirculação sanguínea e
contra estresse. Na agricultura é utilizada na recuperação de áreas degradadas e na
irrigação. Entretanto, uma busca na Web of Science revela que os fundamentos científicos
para essas aplicações ainda não estão esclarecidos. Além disso, a maioria dos poucos
trabalhos científicos publicados é bastante superficial. A Tabela 1 apresenta uma relação
de trabalhos científicos relativos ao uso industrial da turmalina.
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Tabela 1 – Relação de trabalhos científicos
REFERÊNCIA/ANO

AUTOR

TEMA

PAÍS

[GAUGAIN, 1859]

Gaugain JM

França

[WARREN, 1982]

Warren LJ

[YAMAGUCHI, 1983]

Yamaguchi S

[HOUCHIN, 1986]

Houchin MR

Medidas da piroeletricidade
da turmalina
Floculação de suspensões
de cassiterita e turmalina
Campos elétricos
superficiais da turmalina
Estudos superficiais de
suspensões aquosas de
turmalina

[MISHRA, 1989]

[MATSUOKA, 1991]

[NAKAMURA, 1992]

Mishra S, Rao
K, Rao KV
Matsuoka T,
Iwamoto M
Nakamura T e
Kubo T

EUA
Japão
Austrália

Propriedades piroelétricas
da turmalina

Índia

Interação da água com
cristais de turmalina

Japão

Campo elétrico de 107 V/m
criado por uma partícula
nanométrica de turmalina

Japão

Reação da turmalina e do
niobato de lítio com a água

Japão

Turmalina induz
autocontrole do pH da água

Japão

Fracionamento isotópico e
difusão do hidrogênio no
sistema turmalina-água

China

Nakamura T,
[NAKAMURA, 1994]

Fujishira K,
Kubo T
Nishi YA,

[NISHI, 1996]

Oguri K,
Kanazaki F,
Kaneko T

[GUO, 1997]

Guo JB, Qian
YQ
Yoo BH, Park

[YOO, 2002]

CM, Oh TJ,
Han SH, Chang
IS

Efeitos biológicos na pele
humana da emissão de
radiação infravermelho
distante da turmalina

Coréia do
Sul

Jin ZZ, Ji ZJ,
[JIN, 2003]

Liang JS, Wang
J, Sui TB

Observação da polarização
espontânea da turmalina

China
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Tabela 1 – Relação de trabalhos científicos (continuação)
REFERÊNCIA/ANO
[Katzir, 2003]

[RUAN, 2004]

[LANG, 2004]

[YAN, 2004]

[WANG, 2006]

[LIANG, 2004]

[MENG, 2004]

[JI, 2004]

[DING, 2005]

[LAMEIRAS, 2005]

[XIA, 2006]

[MENG, 2006]

AUTOR

TEMA

A descoberta da
piroeletricidade
Katzir K
(piroeletricidade da
turmalina)
Ação
antibacteriana
de um
Ruan D, Zhang
compósito à base de
LN, Zhang ZJ,
turmalina e celulose à
bactéria
Xinming X
Sthaphilococus aureos
História da piroeletricidade
Lang SB
(piroeletricidade da
turmalina)
Preparação e caracterização
Yan XW, Ji JZ, de um compósito à base de
Wang J, Lian
turmalina e TiO2 para
JS, Jin ZZ
estudos de reações
fotocatalíticas
Wang Y, Yeh
Emissão de íons por um
JT, Yue TJ, Yao compósito de PET e pó de
RX, Shen XY
turmalina
Liang JS, Feng Atividade fotocatalítica por
YW, Liang GC,
um compósito de pós
Meng JP, Ding nanométricos de turmalina
Y
e TiO2
Efeitos de partículas de
Meng J, Liang
turmalina sobre as
JS, Ding Y, Xu
atividades fotocatalíticas do
G
TiO2
Ji ZJ, Zhang
Efeito da turmalina sobre a
LS, Wang XY,
atividade fotocatalítica do
Wang J, Wang J
TiO2 nanométrico
Ding Y, Zhu
Efeito da turmalina na
DB, Liang JS,
redução de emissões de
Meng JP, Xu
gases da exaustão
GK, Wang LS
Lameiras FS,
Piroeletricidade e emissão
Melo VAR,
de infravermelho distante
Leal JM
da turmalina
Efeito da turmalina sobre a
Xia MS, Hu
dehidrogenase da
Rhodopseudomonas
CH, Zhang HM
palustres
Efeito da turmalina sobre a
Meng JP, Liang
microestrutura e a ação
GC, Yu JM,
fotocatalítica de pós de
Pan YF
TiO2/SiO2

PAIS
Israel

China

GrãBretanha

China

China

China

China

China

China

Brasil

China

China
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Tabela 1 – Relação de trabalhos científicos (continuação)
REFERÊNCIA/ANO

[LIANG, 2006]

[TOKUMURA, 2006]

AUTOR
Liang JS, Meng
JP, Liang GC,
Feng YW, Ding
Y
Tokumura M,
Znad HT, Kawase
Y

TEMA

PAIS

Efeito da turmalina sobre
a atividade fotocatalítica
de pó de TiO2

China

Utilização de turmalina
para descoloração do
corante laranja II
Influência da turmalina
na emissão de íons
negativos pelo
polietileno-tereftalato
Adsorção de íons de
metais pesados pela
turmalina
Emissão de íons
negativos do
polipropileno com
partículas de turmalina

Japão

[WANG, 2006]

Wang Y, Yeh JT,
Yue TJ, Chiu YH,
Shen XY

[JIANG, 2006]

Jiang K, Sun TH,
Sun LN, Li HB

[YEH, 2006]

Yeh JT, Wei W,
Hsiung HH, Tao J

[YONG, 2007]

Yong Z, Hanlie
H, Qiujuan B,
Luwei F

Reatividade da turmalina

China

[YEREDLA, 2008]

Yeredla RR, Xu
HF

Aumento da fotohidrólise
da água do TiO2 com
adição de turmalina

EUA

China

China

China

A interação da turmalina com a água é motivo de muita argumentação para o seu
uso industrial e certamente será motivo para muita discussão cientifica. Na propaganda
comercial dos produtos, afirma-se que a turmalina é capaz de controlar o pH da água,
alterar o seu potencial de oxi-redução e diminuir o seu teor de cloro. Os purificadores de
água a base de cerâmicas de turmalina utilizam essas propriedades. Do ponto de vista
científico, é necessário entender como essa interação ocorre. Do ponto de vista
tecnológico, é necessário o desenvolvimento de matrizes capazes de promover essa
interação.
Da mesma forma, afirma-se que a turmalina é capaz de emitir radiação
infravermelha distante. Com essa propriedade se justificam os seus empregos na fabricação
de tecidos para agasalhos, roupas de cama, sapatilhas, cotoveleiras e argamassas para
construção civil. A interação dessa radiação com o corpo humano ainda merece muita
investigação. Há argumentos que justificam o seu uso por meio do aquecimento da água.
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Também há argumentos que apelam para alteração do tamanho dos aglomerados das
moléculas de água. Os estudos teóricos realizados no escopo desta tese, mostrados adiante,
indicam que há fundamento para emissão de radiação infravermelha distante. Porém, esse
fenômeno deve ser de pequena magnitude. É necessário medi-lo e também verificar o seu
efeito sobre a água. A tecnologia para incorporação de partículas de turmalina em fibras
têxteis deve ser dominada.
Na propaganda comercial também é afirmado que a turmalina é capaz de emitir
íons negativos. Purificadores de ar, composições para pavimentação de rodovias e
argamassas para construção civil utilizam essa propriedade. Não estão claro quais seriam
esses íons, que seriam benéficos para a saúde. É necessário identificar por qual processo a
turmalina é capaz de emitir íons negativos, quais são esses íons e como eles podem ser
benéficos para saúde. A tecnologia para fabricação de dispositivos emissores de íons
negativos à base de pó de turmalina deve ser dominada.
Na propaganda comercial também é afirmado que a turmalina possui propriedades
antibacterianas e antimicóticas. Essa seria a base para o seu emprego na fabricação de
tintas antiincrustantes e cosméticos. Nesta tese observou-se que o pó da turmalina tem um
claro efeito inibidor do crescimento de briófitas, o que lhe dá uma funcionalidade
interessante para adição a tintas para paredes exteriores. Além disso, na propaganda
comercial é afirmado que a turmalina é capaz de acelerar a germinação de sementes e o
crescimento dos vegetais. Essas propriedades necessitam de verificação científica (um
tema para área de Ciências da Vida), bem como é necessário o desenvolvimento de
tecnologias para esses usos.
Houchin [HOUCHIN, 1986] observou uma notável capacidade de adsorção de íons
pelas partículas de turmalina. As suas propriedades fotocatalíticas em associação com TiO2
estão reportadas em alguns artigos da Tabela 1. Em um recente artigo RR Yeredla e HF Xu
[YEREDLA, 2008] apresentaram uma interessante explicação para as propriedades
fotocatalíticas, conforme mostrado na Figura 1. Pares de elétrons e buracos eletrônicos
podem ser criados em algumas substâncias (por exemplo, o TiO2) quando expostos a
radiação ultravioleta. Como as partículas de turmalina são dipolos elétricos devido à sua
piroeletricidade (discutida adiante), se uma partícula da substância que possui buracos
eletrônicos e elétrons estiver próxima a uma partícula de turmalina, o seu campo elétrico
vai separá-los, retardando a sua recombinação. Durante esse tempo mais longo em que os
elétrons e os buracos eletrônicos ficam separados, eles podem participar de reações, como
a dissociação de moléculas de água ou oxidação de acetaldeído.
5

Raios UV

TiO2

h+

4h+ + 2H2O → O2+ 4H+

e-

4H+ + 4e- → H2

Partícula de
turmalina
-

+

TiO2

h+

e-

Figura 1 – Separação de cargas em uma substância fotossensível provocada pela
aproximação a uma partícula de turmalina. O exemplo mostra a dissociação das moléculas
de água (adaptado de [YEREDLA, 2008]).
A Tabela 2 apresenta uma relação das patentes sobre os usos industriais da
turmalina. É necessário ter cautela sobre a eficiência dessas aplicações, mas as patentes
mostram o crescente interesse pelo emprego da turmalina.
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina

Identificação

País

Aplicação

1

200207921-A

KR
1

Gel adesivo antibacteriano

jul

1

2003060308-A

KR

ago

4

2003064580-A;2003066979-A
2003067397-A;2003070357-A

set

2

2003076531-A;398696-B

out

1

2003078841-A

dec

3

2003092966-A;2003092973-A
2003094663-A

Ano Mês No.
2002 out
TOTAL

2003

TOTAL

2004

Compressa para pele
Método de fabricação fibra funcional;
método fabricação algodão funcional; pele
KR
artificial; composição para fibra sintética.
Compósito biocerâmico
Fibra têxtil
KR
Compósito cerâmico
Compósito emissor de ânions (2), aparelho
KR
para emissãode íons negativo
10
KR

Roupa geração ânions e de infravermelho
distante sem fonte externa, usando as
próprias radiações emanadas pelo corpo
humano, matéria cerâmico, encapamento
para cabos coaxiais
Adesivo
Impressora aniônica, máquina de lavar
roupa
Impressora, protetor colchão, cerâmica
adesiva, purificador ar portátil, método
fabricação esferas, papel parede funcional
(2)

Jan

3

2004000686-A;2004005471-A
2004006190-A

KR

Fev

1

418633-B

KR

Mar

2

2004020774-A;2004021492-A

KR

7

2004029555-A;2004032705-A
2004034360-A;2004034359-A
2004034111-A;2004035611-A
2004034554-A

KR

2004039501-A;2004040750-A
2004040749-A;2004042116-A
2004042117-A;2004043653-A
2004043653-A;2004043502-A
2004041473-A;2004041989-A

Compósito para aplicação externa na pele,
máquina de lavar roupa a base de bolas
cerâmicas, cerâmica fotocatalizadora,
creme cosmético, mascara facial, método
KR
fabricação de cerâmica, máquina
tratamento de água, produção de minerais
magnéticos, produção de minerais
magnéticos porosos

Abr

2004 Mai

9
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Jun

Jul

5

73

Ago 18

2004 Set

12

434405-B
2004049395-A
2004049394-A
2004050229-A
2004051001-A
2004064187-A;2004064185-A
2004064183-A;2004064369-A
2004064368-A;2004064372-A
2004064371-A;2004064361-A
2004064374-A;2004064376-A
2004064377-A;2004064562-A
2004064560-A;2004064370-A
2004064540-A;2004064386-A
2004064356-A;2004064357-A
2004053071-A;2004055182-A
2004064384-A;2004064181-A
2004064180-A;2004064178-A
2004064373-A;2004064365-A
2004064379-A;2004064378-A
2004064385-A;2004064558-A
2004064383-A;2004064382-A
2004064381-A;2004064380-A
2004064563-A;2004064543-A
2004064552-A;2004064549-A
2004064548-A;2004064393-A
2004064392-A;2004064391-A
2004064390-A;2004064389-A
2004064388-A;2004064387-A
2004064375-A;2004064366-A
2004064364-A;2004062221-A
2004064175-A;2004064171-A
2004063679-A;2004063312-A
2004060682-A;2004062918-A
2004063739-A;2004064190-A
2004064176-A;2004064177-A
2004064358-A;2004065130-A
2004065129-A;2004065199-A
2004065131-A;2004066073-A
2004066458-A;2004067369-A
2004045253-A;2004051461-A
2004057011-A;2004059029-A
2004071032-A;2004069592-A
2004069593-A;2004069590-A
2004072362-A;2004075185-A
2004072361-A; 2004072770-A
2004072795-A; 2004072796-A
2004072997-A; 2004072796-A
2004073718-A; 2004074652-A
2004074640-A; 2004074452-A
2004075842-A; 2004076116-A
2004076240-A;2004077644-A
2004077315-A;2004078781-A
200408223-A;2004080678-A
2004079264-A;200407899-A
2004076542-A;2004076541-A
2004078997-A;2004078998-A
2004078606-A

KR

Vitalizador de água, compósito cerâmico,
espuma moldada (2), cilos

Mdf (placa de fibra de madeira de média
densidade) funcional, curtume, “tableware”
(2), capacete, “foot-ware”, chaleira,
colchão, jarra para arroz, mesa, cadeira,
“display cabinet”, chá funcional, tonel,
roupas, caneta, esponja, “built-in cabinet”,
vestuário, prateleiras para livros,
instrumento musical, mesa, pia de cozinha,
guarda-roupa, canetas e lápis funcionais,
estande para decoração, cama, máquina
para exercícios, fermento, partes de
KR
aeroplano, chip, refrigerador, fibras
funcionais, cosméticos, partes de carros,
método de cultura de microorganismos,
capa funcional, travesseiro, cigarro,
tratamento de excremento de animal
doméstico, sapatos funcionais, madeira,
carpete, cerâmica funcional, germinador,
cola funcional, adesivo funcional, escova
dental.

Agente antibactericida, fermentador,
enfeite funcional, jóia funcional, cerâmica
KR (3), biocerâmica (3), capacete funcional,
resina antibacteriana, tijolo de argila
reciclada, concreto funcional
Piso, filtro para água, tinta para sauna,
compósito biomineral, adesivo
antibacteriano, painel de mármore,
KR tratamento de água, compósito fermentado
funcional, alimento funcional, cereal
funcional, banheira funcional
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Out

12

Nov 10

Dec 22

2004088324-A;2004088325-A
2004083896-A;2004087234-A
2004085398-A;2004088765-A
2004088642-A;2004091278-A
2004087124-A;2004085249-A
2004084518-A;2004084075-A.

2004098808-A;2004093810-A
2004098193-A;2004098781-A
2004098237-A;2004092897-A
2004094004-A;2004092727-A
2004096832-A

2004100796-A;2004099499-A
2004103008-A;2004104273-A
2004101770-A2004107924-A
2004107923-A;2004103246-A
2004110395-A;2004100692-A
2004106879-A;2004110954-A
2004110956-A;2004104291-A
2004107130-A;2004106776-A
2004105655-A;2004103200-A
2004105424-A;2004102351-A
2004100794-A

Método para preparação de compósito
funcional antipoluição (2); fibra para papel
de parede, estimulador de microcorrente;
método para preparação de bebida
funcional; método para preparação de
KR
poliuretano funcional; tijolos porosos; filtro
para ar e combustível de veículos;
cosméticos para rejuvenescimento; filtro
ar/água, composição para lavar rosto.
Fios de polipropileno com ações
antibacterianas, solo para pisos; mármore
sintético a base de acrílico, solução colóide
de metal, filme para guardar alimentos na
KR geladeira, reciclagem de restos de materiais
de construção, filtro para ar, painel para
construção, purificador de água, geração de
gás por eletrólise
Palmilha funcional para sapatos, cultivo de
feijão, esmalte (2), utensílios de cozinha,
material polimérico, adesivo funcional (3),
condicionador de ar, aparelho para produzir
água pura “microaglomerada”, composto
KR inorgânico e mistura multicomponentes,
equipamento elétrico industrial (3),
aparelho para magnetizar água e gerar
oxigênio aniônico. cerâmica para
combustão, cerâmica.
172

TOTAL

Mar

3

1482156-A;1482155-A
1483756-A

Abr

1

1488807-A

CN

Método para fabricação de poliéster (2),
método para preparação de composto de
celulose com turmalina
Emissão de infravermelho distante e íons
negativos de oxigênio

9

Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)
Método para preparação de pasta dental,
emissão de infravermelho distante
antiseptico, cerâmica funcional para saúde,
supositório retal para beneficiar a próstata,
CN
roupas para dermatite, método para
moagem de pó ultrafino, plástico para
camisinha, bandagem antibacteriana

Jun

10

1500465-A;1502583-A
1502584-A;1502326-A
1504147-A;1504435-A
1504501-A;1508196-A
1502314-A;1506026-A

Ago

1

1522954-A

CN

Set
Nov

1
1

1528265-A

CN
CN

Dec

9

1544724-A

1557498-A;1557886-A
1557513-A;1557745-A
1557728-A;1557497-A
1558005-A;1558004-A
1557558-A

TOTAL

Ago 11

2004222590-A;2004238454-A
2004233618-A;2004248519-A
2004217490-A;2004232165-A
2004242852-A;2004243294-A
204239121-A;2004241326-A
2004224031-A

2004

Set

10

2004268453-A;2004274162-A
2004263337-A;2004261244-A
2004267010-A;2004269427-A
2004261146-A;2004269483-A
2004242737-A;2004245206-A

Mistura de vários componentes

Creme multifuncional
Polopropilino spray para roupas
Material purificação ar, protetor ambiental
em construção p remover odores, aparatus
p produzir raios infravermelhos e anions,
purificador de água, composto
CN
antimicrobial para purificação de água,
desodorizador, fibra magnética de
turmalina, multifuncional emissor de íons,
método de preparação de pó ultrafino de
turmalina.
27

JP

Resina com turmalina, tinta, ventilador
com dispositivo de turmalina para gerar
ânions e ejetá-los para o ambiente,
germinador, desodorante veicular,
bracelete, aparelho para purificação de
água, aparelho para remover NOx das
emissões veiculares, refletor de luminária
caseira, pressurizador caneta tinteiro,
cerâmica emissora infravermelho distante

Vibrador ultrassônico, vaporizador,
dispositivo para caixa de som, capa para
travesseiros e colchões, porta-toalhas, papel
de toalete, absorvedor de excremento
animal, método para preparação de pó
JP
antibacteriano, suplemento alimentar,
solução aquosa para cabelos e pelos
animais, ventilador veicular, modificador
combustível
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Out

2004

Nov

2004298317-A;2004298580-A
2004310714-A;2004313356-A
2004315769-A;2004315684-A
2004323815-A;2004323649-A
2004321716-A;2004322020-A
2004321982-A

11

2004321517-A;2004332185-A
2004321747-A;2004329316-A
2004330011-A;2004332183-A
2004330121-A

7

Dec 13

2004 Out

1

JP

JP

2004338324-A;2004337539-A
2004337832-A;2004344720-A
2004345875-A;2004351299-A
2004356581-A;2004351408-A
3603961-B1;2004358708-A
2004358146-A;2004362893-A
2004264174-A1

JP

2004197419-A1

US

Têxtil e papel, dispositivo para remover
dioxina do cigarro
Folha funcional para parede e piso, lixa
para limpeza de mão e alimentos,
detergente, redução do dióxido carbono,
fertilizantes para plantas, unidade geradora
de ânions, aparelho de comunicação
elétrico por ondas eletromagnéticas, filme
inorgânico para motor veicular, dispositivo
para combustão interna de motor veicular,
selo adesivo para microondas, palmilha de
sapato, encapamento de cabo coaxial para
melhorar transmissão de sinal, dispositivo
para relógio de mesa

Tratamento terapêutico e massagem

54

TOTAL

Total Ano 2004

2005

Aspirador de pó, incensário, anel
identificador, aparelho volatizador de
micropartículas no ambiente, detergente,
folha de resina termoplástica, água alcalina
antioxidante, resina termoplástica, material
bioativo, impressão “silk-screen”, aparelho
para redução da água (2), bracelete,
dispositivo para manter a temperatura
corporal, pote para retenção de calor,
gerador água hidrogenada, capa para
computador

Jan

8

2005000036-A
2005009069-A
2005008838-A
2005007380-A
2005013574-A
2005013260-A
2005021310-A
2005023371-A

242

JP

Encapsulamento de grãos para produtos
agrícolas (emissão de infravermelho
distante), papel de parede, filmes para
material de construção, garrafa PET
geradora água hidrogenada, tapete para
descanso, “game machine”, máscara
antilabirintite, aditivo para processo de
laminação
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Fev

Mar

Abr

4

2005034410-A
2005041852-A
2005048445-A
2005048441-A

JP

6

2005061605-A
2005068597-A
2005061107-A
2005058303-A
2005075828-A
2005074344-A

JP

6

Mai 12

2005

2005089749-A
2005106043-A
2005097859-A
2005087981-A
2005110522-A
2005104817-A

2005122811-A;2005120065-A
2005121035-A;2005127138-A
2005160780-A;2005131535-A
2005137441-A;2005139059-A
2005146622-A;2005161281-A
2005163195-A;2005168587-A

JP

JP

Jul

7

2005185831-A;2005194643-A
2005152545-A;2005176953-A
2005194643-A; 2005177167-A
2005192953-A

Ago

2

3677768-B1
2005219980-A

JP

8

2005230675-A;2005238070-A
2005240152-A;2005248335-A
2005254788-A;2005253895-A
2005263713-A;2005246176-A

JP

Set

JP

Lavagem auxiliar de curtume para
desodorização, tratamento de pele com
adesivo, material gerador de ânions,
material a base de resina para uso em
construção
Cano para purificar água, papel de parede
funcional, painel de parede para
construção, máscara facial para circulação
sanguínea, composto poroso antioxidante,
método para produzir água reduzida para
aplicação doméstica
Composto para aplicação na melhoria de
combustão de máquinas, dispositivo para
economizar combustível veicular, material
construção emissor de infravermelho
distante, dispositivo para purificação de
água de toalete, bebedouro para gatos e
cachorros, aditivo cerâmico para
construção
Água com memória para ampliar efeitos
farmacêuticos e agroquímicos, máscara
facial (2), junta de cano para purificador de
água; catalisador para radiador veicular,
removedor de cádmio, escova elétrica para
cabelos, travesseiro, folha funcional para
unidade de aquecimento veicular, filtro
para purificação de água, massageador para
o corpo humano, cartão para roupas, cintos,
descanso de cadeira
Pomada, emulsão ou spray antirronco,
produto para proteção de roupas (2), sauna,
resina cerâmica para roupas, cachecol
Composição material para construção,
reforço para concreto
Sistema para tratamento de cloro em
instalação sanitária, aparelho para
magnetização da água, método de geração
de força elétrica para gás hidrogênio, cartão
gerador de ânions, esponja, sauna, gel
analgésico, regenerador de detergentes

12

Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)
Cerâmica para ornamento gerador de
ânions, dispositivo para piso de banheira,
dispositivo antirronco, manta para ombros,
filtro cerâmico para água, bateria para
JP
câmara digital, tapete desodorante, material
de construção, alça para panelas,
dispositivo para mesa de sala, fibra
funcional
Dispositivo para tapete, processador de
JP
água, gerador de ânions e cátions para
sauna, contêiner, cerâmica, adesivo
Adesivos para indústrias e contêineres,
resina sintética antioxidante de estufa para
alimentos, dispositivo para melhorar a
JP
combustão de ar e combustível veicular,
dispositivo para base de banheira, aparelho
para promover a combustão, aquecedor de
alimentos, sauna, germinador de sementes

Out

11

2005272151-A;2005270619-A
2005278959-A;2005278813-A
2005279406-A;2005285723-A
2005288118-A;2005290337-A
2005289032-A;2005296513-A
2005299021-A

Nov

6

2005307412-A;2005319441-A
2005312869-A;2005319685-A
2005325010-A;2005325237-A

Dec

9

2005330420-A;2005330419-A
2005337231-A;2005343024-A
2005342078-A;2005344700-A
2005342478-A;2005349166-A
2005348705-A

2005 Mar

1

2005060807-A1

US

Travesseiro

2005 Set

1

2005208004-A1

US

Composição de produtos para cabelo

2005 Out

1

2005224126-A1

US

Revestimento para cano d’água.

2005 Dec

1

2005284020-A1

US

Material para quebra de aglomerados de
xileno em combustível fóssil.
75

TOTAL

Jan

10

1564338-A;1564363-A
1563219-A;1562780-A
1563228-A;1565289-A
1566218-A;1566188-A
1569274-A;1626726-A

Fev

1

158633-A

2005

Aumento da vida útil de baterias (2), papel
de parede, filtro cerâmico para água,
método de fabricação de filtro, método de
CN
fabricação de cigarros, fibra funcional,
produtos plásticos, material compósito
aplicado à saúde, têxtil emissor de
infravermelho distante e ânions

2005
CN

Emissor aniônico

13

Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Mar

4

1587493-A;1587186-A
1593668-A;1598126-A

Mai

1

1611554-A

Jun

2

1621345-A
1629094-A

Jul

5

1635034-A;1635045-A
1637082-A;1641284-A
1644230-A

5

1648568-A;1648295-A
1654400-A;1654739-A
1654413-A

Ago

TOTAL

1663388-A;1663387-A
1669934-A;1667053-A
1666864-A;1673170-A
1673175-A

Biocerâmica (2), purificador ar veicular,
processo de fabricação de produto para
proteção aos raios ultravioleta
CN
Encapsulamento multifuncional
Purificador ar/água e desodorante, redução
CN
da associação intermolecular
Antibiótico multifuncional, acumulador de
CN
calor, água modificada (2), combate a
incêndio
CN

Esterilização de refrigerador, fibras para
CN roupas térmicas, processo de fabricação de
PVC antibacteriano e desodorante

CN

Set

7

Out

4

1680494-A;1680492-A
1683614-A;1687393-A

CN

Nov
Dec

1
2

1699453-A

CN
CN

1709802-A;1710006-A

Compósitos para emissão de infravermelho
distante e descarga íons negativos (3),
método para produção de pó ultrafino de
turmalina, filme plástico antibacteriano,
processo de fabricação de cerâmica
multifuncional
Preparação de pó fotocatalizador para uso
na agricultura, tratamento de ar/água e
saúde (2), método para preparação de
monofilamento para emissão de íons
negativos, acelerador da proliferação de
algas
Aplicação em cabelos
Purificação de água e ar
41

14

Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Jan

20

2005002570-A;2005004726-A
2005004000-A;2005004521-A
2005004738-A;2005003633-A
2005006321-A;2005006978-A
2005006979-A;2005010301-A
2005010302-A;2005011799-A;
200503-A;2005010300-A
2005010299-A;2005010298-A
2005010297-A;2005011801-A
2005011800-A;2005006719-A

Fev

5

469678-B;2005013369-A
2005014968-A;2005015754-A
2005015551-A

KR

Mar 10

2005019352-A;2005019570-A
2005019646-A;2005020514-A
2005028241-A;2005028721-A
2005028541-A;2005028967-A
2005028640-A;2005029444-A

KR

Abr 10

2005032048-A;480993-B
2005034018-A;2005036061-A
2005036060-A;2005036943-A
2005038767-A;2005038735-A
2005039372-A

KR

Mai 14

2005040690-A;2005043209-A
2005043826-A;2005043804-A
2005047706-A; 2005046025-A
2005046213-A;2005047455-A
2005048557-A;2005049283-A
2005049287-A;2005049286-A
2005049285-A;2005049896-A

KR

Jun

2005061029-A;2005061023-A
2005055244-A;2005055245-A
2005055954-A;2005054149-A
2005054807-A;2005055332-A
2005056674-A;2005061433-A
2005056729-A;2005056756-A
2005056472-A;2005060403-A
2005061433-A;2005056732-A
2005056765-A;2005061022-A
2005062480-A

KR

KR

2005

2005
15

Roupas íntimas, prato de vidro, máscara de
ar, processo para fabricação de
equipamento de combustão, resina adesiva,
tratamento de água, secador de cabelo,
touca térmica, cerâmica com ação
medicinal, massageador, cerâmica para
catálise, filtro de ar para veículos, escova
para cabelos, cerâmica aditivada antiadesão
de organismos marinhos, adesivo
funcional, método de preparação de
cerâmica para purificação de água (2), tinta
para tanques de combustível, resina
termoplástica, escova de cabelo com resina
termoplástica
Tinta multifuncional (2), papel de parede,
contêiner funcional para cultivar feijão,
poliuretano funcional
Máscara para tratamento e prevenção de
asma e rinite, têxtil, aparelho para purificar
lagos, resina para acabamento, cerâmica
catalítica para combustível, método de
eletrólise da água, jóia funcional, filtro de
água
Tintas funcionais, banheira, adesivo para
celular, cosméticos, sachê para chá,
material para interior de veículo, máscara,
filtro de ar, material funcional para
acabamento (2)
Cataplasma, adesivos para sapatos, inibidor
de poluição, aparelho para despoluição de
lagos, pó para cosméticos, biocerâmica,
poliuretano de baixa elasticidade, tinta,
impressora (4), filtro ar
Produção de soja, picles de frutos mar,
compressas com medicamentos chineses
(2), faca funcional, bola para energizar
água, vinil funcional, cosméticos,
evaporador para ar condicionado de
veículo, resina sintética (2), tela eletrônica,
filtro a vácuo, microondas, tijolo
antibacteriano
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Jul

12

Ago 12

Set

Out

13

13

2005069857-A;2005076536-A
2005076186-A;2005076352-A
2005076544-A;2005072223-A
2005076534-A;2005076543-A
2005077141-A;2005078458-A
2005078811-A;2005083118-A
2005079478-A;2005079597-A
2005080055-A;2005080634-A
2005081569-A;2005081304-A
2005082108-A;2005082795-A
2005090339-A;2005090340-A
2005091926-A;2005094774-A
2005090592-A;2005089316-A
2005094140-A;2005088889-A
2005088625-A;2005089586-A
2005091458-A;2005093048-A
2005094716-A

2005097855-A;2005099219-A
2005100015-A;2005099464-A
2005101511-A;2005102023-A
2005102212-A 2005097468-A
2005100812-A;525007-B
2005099463-A;2005099332-A
2005100318-A

Nov

8

2005104244-A;2005105938-A
2005105939-A;2005108747-A
2005103742-A;2005104314-A
2005108238-A;2005110849-A

Dec

6

2005116220-A;2005117185-A
2005120532-A;2005113312-A
2005118493-A;2005113791-A

Jul
Abr
2005 Ago
Set
Nov

1
1
1
1
1

Madeira funcional, método para fabricação
de pote para flor, arte decorativa, PVC,
KR
bracelete, fibra funcional, laquê e verniz,
jóia, caixa de som, notebook, máscara
KR

KR

KR

KR

KR

TOTAL

Prótese binocular, loção facial, lentes
biocontato, tinta a prova de fogo,
tratamento de água, atividades
antibacterianas, emissão ânions e
infravermelho distante (3)
Compósito de fibra, chapa laminada
funcional, método de fabricação de
material cerâmico, casa para cachorro,
desodorante para caixa de produtos
marinhos, cosmético, vinil multifuncional,
máscara facial, tinta, emissão de ânions e
infravermelho distante, esterização, efeitos
antibacterianos e desodorante ambiental,
ação antibacteriana, cerâmica funcional,
adesivo funcional
Tinta funcional para instrumentos
eletrônicos, borracha funcional de látex (2),
papel de parede funcional, purificador de
água, emissão de ânions e infravermelho
distante (2), função antibacteriana e
desodorizador
Agente de prevenção para respiração, cinto
funcional, método de produção de adesivo,
anticorrosivo, inibidor do crescimento de
fungos e desodorante
132

TOTAL

Combustível para motor
Adesivo para celular.
Sabonete
Aditivo para compressas
Composto de poliéster
5

TOTAL
2005

261

200300836-A
200303783-A
9706181-A
9903343-A
200003680-A

BR
BR
BR
BR
BR

Membrana para osmose reversa, cerâmica.
Absorvente íntimo, cosmético
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Jan

7

2006000596-A;2006006869-A
2006006555-A;2006014788-A
2006020825-A;2006016368-A
2006000522-A

Fev

3

2006034511-A;2006026356-A
2006045712-A

JP

2006083011-A;2006056825-A
2006055546-A;2006063241-A
2006076578-A;2006063240-A
2006077748-A;2006084997-A
2006070110-A;2006080502-A
2006075555-A

JP

Mar 11

JP

Abr

2

2006102271-A
2006090568-A

JP

2006 Mai
o

3

2006130252-A;2006115701-A
2006122007-A

JP

Jul

11

2006176740-A;2006143868-A
2006143824-A;2006181287-A
2006150205-A;2006188568-A
2006188803-A;2006188407-A
2006161186-A;2006161187-A
2006169677-A

JP

Ago

6

2006200345-A;2006201731-A
2006207075-A;2006214029-A
2006212361-A;2006219779-A

JP

Set

7

2006230828-A;2006290316-A
2006230427-A;2006254892-A
2006239373-A;2006239334-A
2006252549-A

JP

Out

6

2006291509-A;2006262941-A
2006266658-A;2006263402-A
2006273832-A;2006281713-A

JP

Nov

5

2006296397-A;2006297025-A
2006300919-A;2006304976-A
2006320687-A

JP

2006

Sauna – efeito de geração íons negativos e
emissão de infravermelho distante,
estimulador de circulação sanguinea,
aparelho para polimento, adesivo para
telefone celular, brinquedos, adesivo
farmacêutico, folha adesiva farmacêutica
Assento de banheira, gerador de íons
negativos (2)
Purificador de água, máscara facial, colete
para estimulação biológica, impressora
multifuncional, compósito com resina
multifuncional, filtro interno para
combustível, acessório para limpador de
pára-brisa, filtro de ar/refrigerador, folha
para absorção de ondas eletromagnéticas,
bandagem/adesivo/compressa farmacêutica
Tratamento de apoplexia, dispositivo para
mesa jantar japonesa
Trava mola; folha para amadurecimento de
frutas
Compósito para combustão, esmalte para
tintas, cera para assoalhos, compósito
desodorante, filtro para tratamento de água,
adesivo farmacêutico, fibra multifuncional
(fins médicos), produção de pó, fibra
tridimensional multifuncional, capa de PET
multifuncional
Instrumento multipropósito para
purificação de água, arco para cabelos,
espartilho, panela para cozimento de
alimentos, palmilha para sapatos
Tapete, concreto, agasalho para animais,
adesivo facial, efeito bactericida para solos,
cosméticos, mouse pad
Argamassa, aparelho para descarga de íons
e emissão de infravermelho distante (3),
spray nasal, para pele e cabelos, papel de
parede para cozinha, papel parede para
banheiro, circulação sanguínea
Efeitos terapêuticos da água mineral,
removedor de olheiras, fotometria;
desodorante sanitário, emissão de
infravermelho distante
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Dec

8

2006326242-A;2006326374-A
2006335753-A;2006335680-A
2006335681-A;2006334468-A
2006340969-A;2006343491-A

JP

Jan

1

1718910-A

CN

Fev

1

1733619-A

CN

Mar

4

1739807-A;1739355-A
1743290-A;1742661-A

CN

Abr

2

1760415-A;1760289-A

CN

Mai

3

1765468-A;1766184-A
1775843-A

CN

Jun

2

1786088-A;1425503-A

C

Jul

5

1796467-A;1800014-A
1803304-A;1789397-A
1807520-A

CN

Purificador de água, emissão de íons
negativos, vitamina C; emissão de
infravermelho distante para detergente

Ago

2

1813845-A
1813672-A

CN

Ativação circulação sanguínea e
tranqüilizante, creme hidratante

CN

Tratamento de água, tratamento têxtil, tinta,
cosmético; purificação de água, geração
íons negativos

TOTAL

2006

TOTAL

Umidificador, emissão de infravermelho
distante para sauna (2), condutividade
elétrica, potencial de oxiredução para
controle de freqüências para voltagem
aplicada por eletrodos, tratamento de
fadiga do corpo humano, composição
tópica efeito com antimicrobiano (2),
circulação sanguínea (2)
58

Out

7

Nov

3

Dec

1

1843972-A;1844289-A
1844273-A;1840918-A
1843968-A;1843979-A
1848036-A

1861705-A;1858266-A
1865544-A

1884215-A

CN
CN

Modificação do polipropileno
Técnica de fabricação de cerâmica para
tratamento água
Aplicação em sauna, emissão de íons
negativos, antibiótico, ionização da água
Atividade antibacteriana, emissão de íons
negativos
Esmalte, filtro ativo com prata nanomoída,
fibra com polipropileno, conservação de
água doce
Emissão íons negativos (2)

Ação antibacteriana e filtro, processo de
oxidação, emissão íons negativos e de
infravermelho distante
Elemento boro como fertilizante
31
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

12

2006007495-A;2006001855-A
2006000220-A;2006002638-A
2006004575-A;2006005316-A
2006006137-A;2006006132-A
2006006566-A;2006007062-A
2006007456-A;2006008639-A
2006008836-A

KR

13

2006009553-A;2006012149-A
2006013070-A;2006013580-A
2006014566-A;2006014740-A
2006015213-A;2006015695-A
2006015850-A;2006018191-A
2006016462-A;2006017354-A
2006017966-A

KR

Mar

8

2006018567-A;2006019081-A
2006020873-A;2006022313-A
2006022797-A;2006024177-A
2006026458-A;2006026143-A

KR

Abr

2

2006030075-A
2006029870-A

KR

2006037915-A;2006037290-A
2006038884-A;2006055915-A
2006039770-A;577337-B1
2006045464-A;2006054234-A
2006054668-A;2006055740-A
2006057560-A;2006057136-A
2006058173-A;2006058628-A

KR

9

2006059410-A
2006060295-A
2006063557-A

KR

17

2006076261-A;2006076908-A
2006081174-A;2006081158-A
600620-B1;600609-B1
600621-B1; 2006083241-A
2006083817-A;2006084703-A
2006084409-A;2006084410-A
2006084404-A;2006084766-A
2006084767-A;2006085089-A
2006086245-A

2006 Jan

Fev

2006

Mai 14

Jun

Jul

Efeito antibacteriano, emissão de ânions,
emissão de infravermelho distante (2),
desodorante, biocerâmica antibacteriana,
antistress, emissão de íons negativos (2),
produção de hidrogênio, água para
redução atividade do oxigênio, purificação
de água, cerâmica para purificação água
Ativador da circulação sanguínea,
fertilizante, emissão ânions e de
infravermelho distante(4), prevenção da
poluição ambiental, tratamento
antibacteriano água, desodorante,
purificação de ar (2), remoção de
contaminantes da água
Redução de compostos orgânicos voláteis,
purificação de água, produção de água
funcional (3), geração de ânions e de
infravermelho distante, prevenção
rejuvenescedora da pele, circulação
sanguínea, tapete sanitário funcional
Efeito antifungos, emissão íons/ânions e de
infravermelho distante (2)
Purificação de água (5), emissão de íons
(5), emissão de infravermelho distante,
efeito antimicrobiano, cerâmica dental,
redução ou neutralização de pó para
construção, controle de oxigênio,
rejuvenescedor
Emissão anions/íons (3); emissão FIR (4);
purificador água/ar; permanência água
subterrânea.
2006068980-A; 2006070669-A;
2006071496-A; 2006071899-A; 593501B1; 593502-B1;

Redução daua paralicações médicas,
antibacteriano e desodorante (3), emissão
de infravermelho distante(3), emissão de
ânions/íons (2), filtro para purificação de
KR
ar/água (2), redução de calorias, preparação
de energia da água para bioativação,
tratamento de água com ozônio, produção
de água funcional

2006
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

Ago 12

ante

2006087975-A;2006087969-A
609665-B1;2006090534-A
2006090857-A;2006091677-A
2006091840-A;2006091953-A
2006092738-A;2006093149-A
2006094645-A;2006094615-A

KR

KR

Set

14

2006095842-A;622157-B1
2006099618-A;2006099624-A
2006099711-A;2006099703-A
625303-B1;2006101046-A
627857-B1;628663-B1
2006102608-A;2006102465-A
2006101989-A;2006102578-A

Out

7

2006103554-A
2006104643-A

KR

Nov 10

2006112871-A;2006113059-A
2006113307-A;2006115510-A
2006105359-A;2006106297-A
2006106542-A;2006107199-A
2006108805-A

KR

Dec 22

2006126326-A;2006126327-A
2006126329-A;2006126330-A
2006126332-A;2006128784-A
2006129577-A;2006129712-A
2006129586-A;2006130282-A
2006131601-A;2006131586-A
2006131044-A;2006130837-A
2006130989-A;2006131362-A
2006131307-A;2006134640-A
2006134445-A;2006134447-A
2006134464-A;2006131347-A

KR

TOTAL

Jan

6

1887251-A;1888158-A
1887146-A;1887784-A
1899626-A;1900227-A

Jan

3

2007001966-A
2007000580-A
2007006967-A

2007

Água funcional, circulação sanguínea,
metabolismo, efeitos antibacteriano e
antimicótico (3), emissão de ânions e de
infravermelho distante (2), revestimento de
capas para sofás, cadeiras e camas,
cerâmica funcional, cultivo de cogumelo,
purificador de ar e desodorante
Máquina para lavar prato, purificador de
água, emissão de infravermelho distante
(5), emissão ânions/íons (3), pavimentação
de estradas, efeito antimicrobiano (3),
desodorante, rejuvenescimento da pele,
purificador de água/água, efeitos
anticépticos, bloqueador de ondas
eletromagnéticas
Tratamento têxtil, argamassa, esterilizador,
geração de ânions/íons/infravermelho
distante (4)
Antibacteriano, proteção da pele, reforço
para concreto (antirachaduras), emissão de
ânios e de infravermelho distante (4),
descarga elétrica dos cabelos, cerâmica
para purificação água (2)
Eficiência da combustão veicular por
atividade da emissão ânions, acessório para
cabelos, emissão ânions/íons/infravermelho
distante (10) no combate à proliferação de
microorganismos, desodorante e circulação
sanguínea, chip para telefone celular para
esterilização e atenuação das radiações
eletromagnéticas, fabricação de chips
antimicrobiano e efeito esterilizante,
circulação sanguínea (3)
145

Cosmético, infravermelho distante antiséptico, preenchimento de travesseiro,
CN
cerâmica funcional, emissão de íons
negativos, processamento de petróleo
Analgésico, geração ânions e de
infravermelho distante, redução da pressão
JP sanguínea, redução da secreção hormonal
promovendo bem estar para o corpo e a
mente
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Tabela 2 – Relação de patentes requeridas sobre o uso da turmalina (continuação)

TOTAL

Desodorante, absorção de gás e emissão de
infravermelho distante, cama elástica para
geração de ânions
Efeito desodorante (3), efeito
antibacteriano, aparelho para geração de
força elétrica e íons negativos, assento para
toalete, desodorante, sauna (3),
metabolismo do corpo
Emissão de íons negativos e de
infravermelho distante, crescimento de
cabelo
Purificação e exaustão de gasolina, material
construção, estradas, caixa d'água, redução
do consumo combustível
Composição de cosmético
Reciclagem de cromo
Aplicação deterapia física
Terapia física
Redução da viscosidade do óleo
Secagem de cabelo, secador multifuncional
de cabelo, artigos têxteis, uso em cabelo
para manter ondulação por longo período
Purificação d'água (2), sistema de luz para
ultravioleta e infravermelho.
34

TOTAL
GERAL

785

Fev

3

Mar 11

2007037842-A
2007020511-A
2007044497-A

JP

2007077788-A;2007951401-A
2007061604-A;2007060887-A
2007080805-A;2007068953-A
2007054107-A;2007072416-A
2007075553-A;2007075400-A
2007061576-A

JP

Abr

2

2007090023-A
2007091699-A

JP

Mai

3

2007120313-A;2007126316-A
2007113438-A

JP

Jun
Jul
Ago
Set
Out

1
1
3
3
3

2007161697-A

JP
JP
DE
DE
DE

Nov

3
3

2007169092-A

WO
2007041417-A1;
2007056892-A1
2007068863-A1

US

Este levantamento das patentes serviu também de base para orientar o
desenvolvimento desta tese, principalmente quanto ao aspecto da sua inovação e depósitos
de patentes.
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2. OBJETIVOS
O objetivo geral desta tese foi abordar fundamentos científicos e aspectos
tecnológicos envolvendo o uso industrial do pó de turmalina preta

Os objetivos específicos foram:
•

Estudar a moagem de alta intensidade da turmalina preta;

•

Obter suspensões estáveis de partículas de turmalina;

•

Obter informações técnicos para os exportadores brasileiros de turmalina
preta.

Atualmente a turmalina preta é exportada pelo Brasil no seu estado natural ou
moída até 200 Mesh a 400 Mesh a US$ 1.30 o quilo. O pó de turmalina é vendido no
mercado internacional, após moagem até finas granulometrias, a preços que variam entre
US$ 15.00 e US$ 45.00 o quilo. O pó mais caro tem granulometria submicrométrica.
Somente a etapa de moagem é capaz de agregar substancial valor ao pó de turmalina preta.
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3. ESTRUTURA CRISTALINA DA TURMALINA
A fórmula estrutural da turmalina é XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W. A sua estrutura
cristalina é hexagonal, do grupo espacial R3m. A Figura 2 mostra o modelo da estrutura
cristalina da turmalina.

Figura 2 - Modelo da estrutura cristalina da turmalina projetada em [001] (modificado de
[BARTON, 1969]). Os tetraedros vermelhos formam o anel hexagonal de SiO4. Os
triângulos amarelos são BO3. O octaedro verde é o sítio Z. O octaedro azul é o sítio Y. Os
pontos negros são silícios. Os círculos brancos são oxigênios.
Ela é caracterizada por anéis de seis tetraedros (sítios T), cujos oxigênios do ápice
apontam para a direção do eixo c. Os sítios tetraédricos são ocupados por silício.
Ocasionalmente o silício pode ser substituído por alumínio ou boro ([HAWTHORNE,
1993], [TAGG, 1999], [DYAR, 1998]). Grupos triangulares de BO3, paralelos ao plano
(0001), se alternam acima e abaixo dos tetraedros. A maioria dos estudos cristalográficos
indica que há quantidades estequiométricas do boro nesse sítio ([HAWTHORNE, 1996],
[BLOODAXE, 1999]). Os anéis planares de tetraedros são ligados por dois tipos de
octaedros, Z e Y, que dividem lados entre si. O octaedro Z é distorcido e é ocupado por
cátions trivalentes, como Al3+, Cr3+ ou V3+, mas pode conter quantidades significativas de
cátions bivalentes, como Mg2+ ou Fe2+. Os cátions do sítio Z servem como ligação entre os
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elementos estruturais com simetria de 120º em relação ao eixo c. O sítio Y é um octaedro
relativamente regular, ocupados por vários cátions multivalentes, como Li+, Mg2+, Fe2+,
Mn2+, Al3+, Cr3+, V3+, Fe3+ e Ti4+. Estudos mais refinados mostram que todos ou quase
todos os sítios Y estão ocupados ([HAWTHORNE, 1993], [MACDONALD, 1993],
[TAYLOR, 1995]). O sítio X é um antiprisma trigonal de coordenação 9, localizado ao
longo do eixo c. Ele é comumente ocupado por sódio, cálcio ou potássio em menores
quantidades ou ainda pode estar desocupado. Há 31 ânions na fórmula, localizados em oito
sítios distintos, denominados O(1) a O(8) ([DONNAY, 1950]). Os sítios O(2) e O(4) a O(8)
são ocupados exclusivamente por O2-. O sítio O(1), denominado sítio W na fórmula
estrutural, está localizado ao longo do eixo c,
-

2-

-

central ao pseudo-anel hexagonal de

2-

tetraedros e pode conter OH , O ou F . Se O for dominante nesse sítio, é necessário
existir uma ordenação de curto alcance nos sítios Y e Z, tal que são ocupados
respectivamente por alumínio e magnésio ([HAWTHORNE, 1999]). Os três sítios O(3),
denominados sítios V, geralmente são ocupados por OH-, mas também podem ser com
freqüência ocupados por O2-. O sítio W é único porque o F- só ocupa esse sítio e O2- tende a
ocupá-lo em relação à OH- ([GRICE, 1993], [MACDONALD, 1995]). Yong et al. [YONG,
2007] ca1cularam que o oxigênio desse sítio tem alta energia, o que sugere que ligações
químicas com átomos receptores de elétrons podem facilmente se formar com o O2-. Eles
também calcularam que os sítios com menor energia são os oxigênios dos tetraedros e o
sódio ao longo do eixo c, o que sugere que ligações químicas com átomos doadores de
elétrons podem ocorrer nesses sítios. A Tabela 3 apresenta a classificação das turmalinas.
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Tabela 3 - Classificação das turmalinas

Hipotéticas

Sítio X
vago

Cálcicas

Alcalinas

(http://www.geol.lsu.edu/henry/Research/tourmaline/TourmalineClassification.htm)

Espécie
Elbaita
Schorlita
Dravita
Olenita
Cromodravita
Buergerita
Povondraita
Vanádiodravita
Liddicoatita
Uvita
Hidroxiferuvita
Rossmanita
Foitita
Magnésiofoitita
Fluorelbaíta
Flúorschorlita
Flúordravita
Flúorolenita
Flúorcromodravita
Hidroxibuergerita
Oxi-elbaíta
Oxischorlita
Oxidravita
Oxicromodravita
Al-Cr-povondraíta
Hidroxiliddicoatita
Hidroxiuvita
Flúorferuvita
Oxiliddicoatita
Oxiuvita
Ferriuvita
Oxiferuvita
Ferriferuvita
Oxirossmanita
Oxifoitita
Oximagnésiofoitita
Oxi-Mg-Ferrifoitita
Oxiferrifoitita

X
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Ca
Ca
Ca

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Y3
Z6
Li1,5Al1,5
Al6
Fe2+3
Al6
Mg3
Al6
Al3
Al6
Mg3
Cr6
Fe3+3
Al6
3+
3+
Fe 3
Fe Mg2
Mg3
V6
Li2Al
Al6
Mg3
MgAl5
Fe2+3
MgAl5
LiAl2
Al6
2+
Fe 2Al
Al6
Mg2Al
Al6
Li1,5Al1,5
Al6
2+
Fe 3
Al6
Mg3
Al6
Al3
Al6
Mg3
Cr6
Fe3+3
Al6
LiAl2
Al6
Fe2+Al2
Fe2+Al5
MgAl2
MgAl5
MgCr2
MgCr5
Al3
Mg2Cr4
Li2Al
Al6
Mg3
MgAl5
Fe2+3
MgAl5
Li1,5Al1,5
Al6
MgAl2
MgAl4
MgFe3+2 Mg2Fe3+4
Fe2+Al2
MgAl5
Fe2+Fe3+2 MgFe3+4
Li0,5Al2,5
Al6
Fe2+Al2
Al6
MgAl2
Al6
3+
MgFe 2
Fe3+6
Fe2+Fe3+2
Fe3+6

T6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18
Si6O18

(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3
(BO3)3

V3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(O)3
(OH)3
(O)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(O)3
(OH)3
(O)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3
(OH)3

W
(OH)
(OH)
(OH)
(OH)
(OH)
F
O
(OH)
F
F
(OH)
(OH)
(OH)
(OH)
F
F
F
F
F
(OH)
O
O
O
O
O
(OH)
(OH)
F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

25

Nesta tese foi feito um estudo detalhado das características da estrutura cristalina
das turmalinas, por meio da construção de um modelo virtual tridimensional de esferas
rígidas, para a compreensão das principais propriedades da turmalina, como a
piroeletricidade e a emissão de radiação infravermelha distante. Esse modelo tridimensional
permite uma visão do interior da estrutura e a inter-relação entre os elementos químicos
envolvidos na estrutura cristalina. O modelo foi montado com auxílio do programa Carrara
Studio

3.0.

Tomou-se

por

NaFe3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH.

base

a

shorlita,

cuja

fórmula

química

é

A Figura 3 apresenta essa estrutura no modelo de

esferas rígidas, construído com base nos dados para as posições atômicas disponível na
WWW – MINCRYST – Cristallographic Database for Minerals (Card No 4131)
([ANNON1]), Os raios iônicos e cristalinos foram tomados de ([SHANNON, 1976]). A
Tabela 4 mostra as posições atômicas no sistema hexagonal e suas conversões para o
sistema ortogonal, utilizado pelo Carrara Studio 3.0. O grupo espacial R3m apresenta as
seguintes posições equivalentes:
xa
-xb
-xa+xb
-xb
-xa+xb
xa

xb
xa-xb
-xa
-xa
xb
xa-xb

xc
xc
xc
xc
xc
xc

Tabela 4 - Posições atômicas na schorlita
Hexagonal (Å)
Ortogonal (Å)
Espécie
xa
xb
xc
x
y
Na
0,0000
0,000
1,6070
0,000
0,000
Fe
2,0108
1,0043
4,5146
1,508
0,870
Al
4,7784
4,1851
4,3974
2,685
3,624
B
1,7639
3,5278
3,2686
0,000
3,055
Si
3,0673
3,0369
0,0000
1,549
2,630
OH1
0,0000
0,0000
5,6348
0,000
0,000
O2
0,9835
1,9686
3,4728
0,000
1,705
OH3
4,3274
2,1637
3,6777
3,245
1,874
O4
1,4841
2,9681
0,4968
0,000
2,570
O5
2,9697
1,4841
0,6500
2,228
1,285
O6
3,1616
3,0049
5,5931
1,660
2,602
O7
4,5513
4,5609
0,5730
2,271
3,950
O8
3,3567
4,3258
3,1816
1,194
3,746
Dimensões da célula unitária: a = b = 15,992 Å; c = 7,190 Å

Z
1,607
4,508
4,397
3,269
0,000
5,635
3,473
3,678
0,497
0,650
5,593
0,573
3,182
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Nota-se que na face do topo da Figura 3 estão localizados os sítios que tendem a
formar ligações com átomos doadores de elétrons. A face do topo tem um potencial elétrico
mais alto que a face da base. Portanto, há um campo elétrico espontâneo dentro da célula
unitária da turmalina. Essa propriedade denomina-se piroeletricidade, a qual é abordada
adiante.

topo

base
Si

O6
O2

Al

Na

Fe
OH1

O8
O5

O4

OH3

B

O7

Figura 3 – Estrutura cristalina da schorlita, conforme o modelo de esferas rígidas.

Os silicatos, SiO4-, que formam arranjos hexagonais, são tetraedros quase regulares.
As distâncias do silício, que se localizam no centro do tetraedro, para os oxigênios são: SiO4 = 1,63 Å; Si-O5 = 1,64 Å; Si-O6 = 1,60 Å e Si-O7 = 1,61 Å. Esse tetraedro é
ligeiramente diferente daquele existente no quartzo alfa, onde a distâncias Si – O são
1,60 Å e 1,62 Å. O4 e O5 têm multiplicidade 3 e O6 e O7 têm multiplicidade 6. O6 é o
oxigênio do ápice de cada tetraedro. Os O7 estão fortemente ligados aos seus pares dos
hexágonos adjacentes, com distância de ligação O7-O7 de 1,38 Å. Isso indica um caráter
covalente para essa ligação. Esse fato se reflete no espectro de absorção do infravermelho
de uma pastilha de pó de turmalina disperso em KBr, que apresenta três bandas distintas
para as ligações Si-O em torno de 1.000 cm-1 (Figura 14). A Figura 4 mostra esse tetraedro.
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O6

O5
O7

O4

Si

Figura 4 - Tetraedro do silicato na schorlita, extraído do modelo da Figura 3.
Os BO3 são triângulos bem regulares, perpendiculares ao eixo c, formados por O2,
O8 e O8, todos dentro da mesma célula unitária, com o boro no centro (Figura 5). As
distâncias entre os oxigênios e o boro são: B-O2 = 1,37 Å, B-O8 = 1,38 Å, B-O8 = 1,38 Å.
O2 é o oxigênio mais próximo do eixo c. O boro exerce um papel importante na ligação
entre as camadas de átomos ao longo do eixo c e na ligação com o alumínio da célula
unitária adjacente. As ligações B-O são responsáveis pela banda de absorção em torno de
1.250 cm-1 na Figura 14.

B

O8

O2

Figura 5 – Triângulo do BO3, extraído do modelo da Figura 3.
O alumínio está ligado a 4 átomos da célula unitária à qual pertence (O6, O7, O8 e
OH3) e a 2 átomos da célula unitária adjacente (O7 e O8). As distâncias entre o alumínio e
seus vizinhos são as seguintes: dentro da mesma célula unitária, Al-O6 = 1,88 Å, Al-O7
= 3,41 Å, Al-O8 = 1,93 Å e Al-OH3 = 1,98 Å; dentro da célula unitária adjacente, Al-O7 =
3,59 Å e Al-O8 = 1,91 Å. Trata-se de um octaedro bastante distorcido, como mostra a
Figura 6. Devido à distância das ligações com os oxigênios, vê-se que as ligações com os
anéis hexagonais de silicatos (Si-O7) têm caráter iônico e devem ser fracas. As ligações
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com os O8, tanto da célula à qual o alumínio pertence quanto da célula adjacente, têm
quase a mesma distância. O alumínio é importante para ligações entre células adjacentes no
plano perpendicular ao eixo c através da ligação Si-O8. As bandas em torno de 700 cm-1 na
Figura 14 são atribuídas à ligação Al-O.
O7

OH3

O6

Al

O8

Figura 6 – Octaedro do alumínio, extraído do modelo da Figura 3.
O ferro também ocupa um octaedro. Porém, ele está ligado somente a átomos da
célula unitária à qual pertence. Esses átomos e as respectivas distâncias do ferro são: Fe-O2
= 2,01 Å, Fe-O2 = 2,01 Å, Fe-O6 = 2,05 Å, Fe-O6 = 2,16 Å, Fe-OH1 = 2,07 Å, Fe-OH3 =
2,17 Å. Trata-se de um octaedro quase regular. O ferro é importante para a ligação entre as
camadas de átomos ao longo do eixo c. A Figura 7 mostra esse octaedro.
O6
O6

OH3
Fe

OH1
O2
O2

Figura 7 – Octaedro do ferro, extraído do modelo da Figura 3.
O sódio e o OH1 se alternam ao longo do eixo c. A distância entre eles é 4,03 Å
dentro de uma célula unitária. Porém, a distância do OH1 para o sódio na célula unitária
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adjacente é 3,16 Å. Essa distribuição não uniforme de cargas positivas e negativas ao longo
do eixo c traz conseqüências para as propriedades elétricas da turmalina. A Figura 8
apresenta a distribuição de sódio e OH1 ao longo do eixo c. Os átomos de ferro também
estão mostrados. Vê-se que eles impõem uma restrição aos movimentos do OH1 ao longo
do eixo c, que têm mais liberdade para se aproximar do sódio da célula unitária vizinha.
Com o aumento das vibrações térmicas, espera-se que a distância entre sódio e OH1, dentro
de uma célula unitária, tenda a aumentar, enquanto que a distância entre o sódio e o OH1 de
células unitárias adjacentes ao longo do eixo c diminua. Essa situação faz com que o campo
elétrico em torno de uma partícula de turmalina tenda a crescer com a temperatura. Isso é
uma contribuição para a piroeletricidade da turmalina.

eixo c

4,028 Å

Na+

3,162 Å

OHCélula unitária

Célula unitária adjacente

Fe2+

Figura 8 – Distribuição de sódio e OH3 ao longo do eixo c, extraído do modelo da Figura
3.
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4. A PIROELETRICIDADE DA TURMALINA
A turmalina foi o primeiro material onde a piroeletricidade foi observada ([LANG,
2004]). Ela esteve presente nos primeiros estudos para a compreensão dos fenômenos
elétricos. Conforme Landau e Lifshitz ([LANDAU, 1971]). A relação entre a indução e a
intensidade do campo elétrico num material é dada por:

D i = D 0i + ε ik ⋅ E k

(1)

εik é um tensor de segunda ordem, denominado tensor de permeabilidade dielétrica
ou tensor dielétrico. Di e Ek são os componentes dos vetores de indução elétrica e de campo
elétrico. Doi são as componentes de um vetor constante. Para Ek = 0, Di = Doi . Os materiais
que têm um termo Doi diferente de zero estão polarizados espontaneamente, mesmo na
ausência de um campo elétrico exterior. Esses materiais são chamados de piroelétricos.
Entretanto, a grandeza dessa polarização é sempre muito pequena em relação aos campos
moleculares. Se ela fosse grande, levaria ao aparecimento de intensos campos elétricos
dentro do cristal, o que não é favorável do ponto de vista energético e assim não
corresponderia ao equilíbrio termodinâmico.
O efeito piroelétrico só é possível para algumas simetrias de cristais. Como para
qualquer transformação de simetria as propriedades do cristal não devem se modificar, é
evidente que somente cristais com uma direção invariável sob todas as transformações de
simetria podem ser piroelétricos. É nessa direção que estará apontando o vetor constante
Doi da equação (1). No caso da turmalina, essa direção coincide com o eixo c.
A Figura 3 mostra que o topo e a base da célula unitária da turmalina têm cargas
elétricas opostas, o que gera um campo elétrico na direção do eixo c. As faces laterais da
célula unitária possuem alumínios que tendem a se ligar a átomos doadores de elétrons.
Além disso, os O7 também tendem a se ligar a doadores de elétrons. Essas faces têm cargas
elétricas positivas.
A Figura 9 apresenta o resultado do cálculo do campo elétrico no vácuo, a uma
distância de 10 Å de distância (na direção do eixo c) de uma partícula de turmalina,
causado pela distribuição dos íons Na+ e OH1. Para comparação, está também mostrado o
resultado do cálculo para uma distribuição uniforme desses íons. A distribuição da
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turmalina provoca um campo maior, que deve aumentar com a temperatura, uma vez que a
distribuição não uniforme entre os íons, ao longo do eixo c, deve se acentuar. Por
extrapolação, vê-se que para cerca de 100 células unitárias, o campo elétrico já não depende
mais do tamanho da partícula. Isso está de acordo com a observação experimental de que a

Potencial elétricorelativo elétrico a
10 Å no vácuo

tensão elétrica provocada por um cristal de turmalina é independente do seu tamanho.
Separação entre Na+ e
OH1 na turmalina
0,5
0,45
0,4

Separação entre Na+ e
OH1 uniforme

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

10

20
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40

50

60

70

Número de células unitárias ao longo do eixo c

Figura 9 – Cálculo do campo elétrico a 10 Å de distância de uma partícula de turmalina ao
longo do eixo c .
Portanto, partículas de turmalina com diâmetro de cerca de 100 células unitárias ao
longo do eixo c (160 nm) devem produzir o maior campo elétrico em suas proximidades.
Esse campo é de aproximadamente 107 V/m, considerando que cristais de turmalina
produzem uma tensão elétrica de aproximadamente 0,01 V entre suas extremidades.
Em condições ordinárias, os cristais piroelétricos não possuem momento dipolar
elétrico total, embora a polarização dentro desses cristais não seja nula. Isso se dá porque
num cristal dielétrico polarizado espontaneamente, o campo elétrico é diferente de zero.
Como a condutividade elétrica da amostra, mesmo que seja pequena, não é nula, a presença
desse campo produz uma corrente elétrica que pode existir até que a aparição de cargas
livres na superfície da amostra conduz ao desaparecimento do campo dentro da amostra.
Partículas atmosféricas se depositam sobre a superfície da amostra favorecendo esse efeito.
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As propriedades piroelétricas podem ser observadas por meio do aquecimento da amostra,
quando o valor da sua polarização espontânea se altera e se observa essa variação.
A maior parte da superfície de um cristal de turmalina tem afinidade por cargas
negativas. Partículas atmosféricas elétricas negativas se aderem à sua superfície até a
neutralização do campo elétrico produzido pela polarização espontânea. Como todo cristal
piroelétrico também é piezoelétrico, uma tensão mecânica é aplicada de tal forma a atenuar
a polarização espontânea liberando os íons negativos aderidos à superfície. Esse fato pode
explicar a geração de íons negativos observada em cristais de turmalina ([YEH, 2006],
[WANG, 2004]).
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5. EMISSÃO DE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA
DISTANTE DA TURMALINA
A teoria clássica para oscilações dos sistemas com vários graus de liberdade
([LANDAU, 1971]), no caso das vibrações anarmônicas, prevê que, às freqüências das
oscilações normais próprias do sistema, de freqüência ωα ..., ωβ, se superpõem oscilações
suplementares, de freqüência ωα ± ωβ (entre elas as freqüências duplicadas e a freqüência
nula, essa última correspondente a uma elongação constante). O espectro na região do
infravermelho da turmalina revela oscilações da hidroxila OH1, no sítio W, entre 3620 e
3700 cm-1. Isso nos dá uma estimativa para ωα - ωβ de aproximadamente 2.1012 s-1, com
comprimento de onda de cerca de 0,1 mm, na faixa limite entre o infravermelho distante e
as microondas. Ou seja, pela mecânica clássica, espera-se de fato uma emissão pelos
cristais de turmalina de ondas eletromagnéticas de freqüência da ordem de 2.103 GHz.
Entretanto, esse é um fenômeno de segunda ordem e deve ser de pequena intensidade.
Pela mecânica quântica ([LANDAU, 1971]), a solução da equação de Schrödinger
para um oscilador anarmônico deve ser feita com auxílio da teoria das perturbações. Nesse
caso, as diferenças entre os níveis de energia para esse oscilador harmônico são sempre um
múltiplo inteiro n de ħω (ħ é a constante de Plank dividida por 2Π). Porém, para um
oscilador anarmônico, à medida que n cresce, as transições entre os níveis energéticos
tornam-se menores. Ou seja, um oscilador anarmônico tem transições de energia do tipo
fn,n-1. ħω, onde 0 < fn,n-1 < 1 e é decrescente com o aumento de n. Ele apresenta um espectro
de freqüências que inclui a freqüência “nula” até freqüências próximas das suas oscilações
normais. Esperam-se emissões na região do infravermelho distante na turmalina, devido às
oscilações anarmônicas no sítio W. Porém, a intensidade dessas emissões deve ser pequena,
porque as emissões estão distribuídas por toda a parte do espectro eletromagnético com
freqüências menores que as freqüências harmônicas.
O sítio W pode ser o responsável pela emissão de infravermelho distante da
turmalina, devido às suas oscilações anarmônicas, impostas pelo arranjo das hidroxilas ao
longo do eixo c, como mostrado na Figura 8. Porém, esse efeito deve ser pequeno. A sua
efetividade, no uso industrial da turmalina, deve ser comprovada através de medidas da sua
magnitude.
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6. CARACTERIZAÇÕES DAS AMOSTRAS DE
TURMALINA PRETA
As amostras foram fornecidas pelas empresas Kativos e J. Pinto Pedras (ambas de
Governador Valadares - MG), que exportam turmalina preta. Elas foram fornecidas tal qual
são exportadas, com granulometrias que variam de 10 cm até 400 Mesh. O único controle
feito é uma inspeção visual para verificação da pureza. A Figura 10 mostra uma foto das
amostras típicas.

Figura 10 – Amostras de turmalina preta utilizadas nesta tese.

6.1 - Difração de raios X
A difratometria de raios X foi feita pelo método do pó, com um difratômetro Rigaku,
modelo Geigerflex, semi-automático e tubo de raios X de cobre. As condições de operação
do difratômetro foram: fator de escala 8x103, constante de tempo 0,5 s, velocidade do
registrador de 40 mm/mim, velocidade do goniômetro de 8º2θ/min, intensidade de corrente
de 30 mA e tensão de 40 kV. A identificação das fases minerais foi feita por comparação
dos difratogramas de raios X das amostras com o banco de dados da ICDD – International
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Center for Diffraction Data/Joint Committee on Powder Diffraction Standards JCPDS (Sets
01 – 50; 2000), conforme mostra a Figura 11.

Figura 11 – Difratograma das amostras de turmalina utilizadas neste projeto, identificadas
como da série schorlita-dravita

Os resultados mostram que as amostras são da série schorlita-dravita, cuja fórmula
química é (Na,K)(Mg,Fe,Al)3(Al,Mg)6[BO3]3Si6O18(O,OH)4. Nessa série o ferro e o
magnésio competem pelo sítio Y. Medidas de EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva
de Raios X

e de espectroscopia na região do Infravermelho, apresentadas adiante,

confirmam esse resultado. A substituição do ferro pelo magnésio nesse sítio pode ser feita
sem grandes distorções da rede cristalina, já que o raio iônico do Fe2+ (0,68 nm para spin
baixo e 0,78 nm para spin alto) é bem próximo do raio iônico do Mg2+ (0,72 nm).

6.2 - Espectrometria Mössbauer
A espectroscopia Mössbauer do
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Fe foi realizada à temperatura ambiente numa

montagem convencional. O resultado está apresentado na Figura 12. Observa-se a presença
de Fe2+ em dois sítios e Fe3+ em um sítio. 50% e 41% dos átomos de ferro estão num sítio
no estado de oxidação 2+, e 9% no estado de oxidação 3+ em um único sítio. Com esses
dados, conclui-se que o ferro deve estar ocupando tanto o sítio Y como o sítio Z. Se o ferro
36

3+ estiver no sítio Y, deve haver perda de carga positiva no sítio V ou W (por exemplo por
deprotonação das hidroxilas). Se ele estiver no sítio Z, ele deve substituir o alumínio sem
distorções significativas na rede cristalina, mesmo com a grande diferença entre os raios
iônicos (o raio iônico do Al3+ é 0,535 nm), devido à distorção do octaedro dessa posição,
que dá um grande espaço para o alumínio, conforme mostrado na Figura 6. O ferro 2+ deve
se encontrar distribuído entre os sítios Y e Z. No sítio Z, ele provoca uma deficiência de
carga local, que deve ser compensada, provavelmente com a formação de uma lacuna no
sítio X. A fórmula química mais provável das amostras é ( ,Na,K)(Mg, Fe2+, Fe3+,Al)
(Al,Mg, Fe2+, Fe3+) [BO3]3Si6O18(O,OH)4.

Fe3+

Fe2+
Figura 12 – Espectro Mössbauer das amostras de turmalina

6.3 – Espectroscopia Dispersiva de Energia de Raios X
Essas medidas foram realizadas num equipamento JSM – 840A Scanning
Microscope JEOL e JXA – 8900 RL WD/ED Combined Microanalyser JEOL com energia
10 keV, potencial de aceleração de 15,0 kV e corrente variável entre 2,48.10-9 A e 2,54.10-9
A. Os resultados revelaram a presença de ferro e magnésio no pó da turmalina, além de
traços de titânio, cálcio e potássio (Figura 13). O titânio deve estar substituindo o silício no
sítio T. O cálcio deve estar substituindo o potássio e o sódio no sítio X.
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Figura 13 – Resultado da análise de EDS nas amostras de turmalina preta

6.4 - Espectrometria na Região do Infravermelho
As medidas foram realizadas num equipamento da marca Bomem modelo MB 102,
com resolução de 4 cm-1 e 128 varreduras. As evidências para a classificação de turmalinas
na série schorlita-dravita são observadas no espectro de infravermelho na região entre
3100 cm-¹ e 3800 cm-¹, onde se encontram as bandas relacionadas com as hidroxilas. As
amostras foram pulverizadas em graal de ágata e dispersas em KBr.
A turmalina é um mineral complexo, com ligações químicas com forte caráter
covalente e também ligações de caráter iônico. Poder-se-ia esperar a interação com o
brometo de potássio, utilizado no preparo da amostra. Nesse caso haveria deslocamento das
bandas de absorção. Foram preparadas amostras em óleo mineral (Nujol), cujos espectros
foram comparadas com as amostras dispersas em KBr. Não se observaram diferenças entre
os espectros.
O espectro na região do infravermelho da turmalina, mostrado na Figura 14,
apresenta bandas em 3100 cm-¹ e 3800 cm-¹ e 400 cm-¹ e 1600 cm-¹ . A região entre
1250 cm-¹ e 1350 cm-¹ tem forte contribuição dos modos vibracionais relativos ao BO3
([LAMEIRAS, 2005]). A região entre 900 cm-¹ e 1200 cm-¹ tem forte contribuição dos
modos vibracionais relativos às ligações Si-O. A região de menores números de onda sugere
uma boa cristalização das amostras, devido à boa definição das bandas, em concordância
com os resultados da difração de raios X. Na região de 3100 cm-¹ a 3800cm-¹ há três
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bandas: uma em torno de 3630 cm-¹ correspondente à OH1 e duas outras bandas em
3487 cm-¹ e 3587 cm-¹ correspondentes às OH3. A localização dessas bandas fornece
informações a respeito da estrutura cristalina. Na OH1 das schorlitas, a coordenação
OH(Y,Y,Y) corresponde à coordenação (Fe, Fe, Fe). De acordo com a literatura
([OLIVEIRA, 2002]) são encontradas bandas próximas a 3630 cm-1 para essa coordenação.
A intensidade da banda 3628 cm-1 sugere que a coordenação OH1 (Fe, Fe, Fe) predomina
nas amostras analisadas. No entanto esta banda possui uma assimetria na região de numero
de ondas maiores, o que pode indicar a existência de Mg no sitio Y. De acordo com a
literatura ([OLIVEIRA, 2002]) dados de sistemas semelhantes descrevem que OH1,
coordenado pelo Mg (dravitas "ideais"), possui banda em torno de 3700 cm-¹. Essa banda
não foi observada nas amostras analisadas. Na região do OH3 foram observadas duas
bandas, respectivamente em 3457 cm-¹ e 3487 cm-¹. Essas bandas estão de acordo com
valores da literatura, quando se leva em conta a resolução de 4 cm-¹ utilizada nas medidas.

Figura 14 – Espectro de absorção Na região infravermelho da turmalina em KBr.
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6.5 - Potencial Zeta
As medidas do potencial zeta foram realizadas por meio da técnica do disco rotativo.
Essa técnica é nova. Ela foi lançada no mercado em 2007. As pub1icações referentes aos
seus fundamentos foram feitas entre 2004 e 2006 ([SIDES, 2006]). Por esse motivo, os
fundamentos teóricos dessa nova técnica estão apresentados a seguir. O tratamento teórico
apresentado foi elaborado Lameiras e Nunes [LAMEIRAS, 2008], o qual utiliza métodos
matemáticos mais simples que aqueles utilizados nas publicações anteriores.
A Figura 15 mostra a situação na qual a face de um disco está imersa em um fluido
onde há cargas elétricas negativas e positivas. Seja a face do disco feita de um tipo de
material cuja superfície tem afinidade por cargas elétricas negativas. Uma camada de cargas
negativas se adere a essa superfície. Após isso, uma camada de cargas positivas é atraída
para essa camada de cargas negativas. Entretanto, por causa das flutuações termodinâmicas,
essa camada apresenta desorganização. Outra camada mais desorganizada de cargas
negativas se aproxima da superfície. Camadas sucessivas com progressiva desorganização
se sucedem. Após a distância d a desorganização entre cargas negativas e positivas é a
mesma observada no fluido.
A separação entre cargas positivas e negativas próximo à face do disco gera dipolos
elétricos, cujo campo elétrico pode ser observado. Se o disco for girado, de acordo com os
princípios da dinâmica dos fluidos viscosos, os fluidos em contato com o disco têm a mesma
velocidade de rotação do disco. A camada de fluido próxima ao disco tem uma velocidade
de rotação mais baixa. A diferença entre as velocidades dessas duas camadas é proporcional
à viscosidade do fluido. A velocidade das camadas sucessivas decresce do mesmo modo,
como mostrada na Figura 15.
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Figura 15 – Esquema da montagem para medida do potencial zeta com disco rotativo

O movimento de rotação do disco gera um movimento radial do fluido, em direção à
borda do disco. A velocidade v desse movimento é dada por ([VON KÁRMÁN, 1921]):

v = γ ⋅r ⋅z

( υ)

3
γ = 0,51023 ⋅ Ω

1

2

(2)

, onde Ω é a velocidade angular do disco e ν é a viscosidade

cinemática do fluido. r e z são coordenadas cilíndricas. Esse movimento radial
gera um deslocamento líquido de cargas elétricas na vizinhança do disco,
porque, mostrado na Figura 15, há mais cargas elétricas positivas livres do que
cargas elétricas negativas livres. Isso gera uma corrente elétrica radial. As
cargas elétricas se movem para a borda do disco, onde elas deixam essa camada
e retornam ao disco através do fluido.
Seja ρ(r,z) a densidade de cargas elétricas no fluido. Essa densidade é
diferente de zero apenas na vizinhança disco. Portanto ρ(r,z) se aproxima
rapidamente de zero com o aumento de z. A corrente elétrica radial através de
uma camada de fluido de raio r e altura Δz é dada por :

Δi r = ρ(r, z) ⋅ v ⋅ 2π ⋅ r ⋅ Δz

(3)
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De acordo com a lei de Gauss,

ρ(r, z) = −ε ⋅ ∇ 2ϕ ,

onde ϕ é o potencial

1 ∂ ⎛ ∂ϕ ⎞ ∂ 2ϕ
elétrico e ε é a permissividade elétrica do fluido. ∇ ϕ = ⋅
⎟+
⎜r ⋅
r ∂r ⎝ ∂r ⎠ ∂z 2
2

é o laplaciano do potencial elétrico em coordenadas cilíndricas, com simetria
cilíndrica

∂ϕ
∂ 2ϕ
= 0 ).
(
2
∂r
∂θ

tem uma pequena variação para r < R (R é o raio do

disco). Portanto:

Δi r ≈ −ε ⋅

∂ 2ϕ
⋅ γ ⋅ r ⋅ z ⋅ 2π ⋅ r ⋅ Δz
∂z 2

(4)

A corrente elétrica radial pode ser obtida pela integração de (4):

⎛ ⎡ ∂ϕ ⎤ ∞
∂ 2ϕ
∞ ⎞
2
i r = − ∫ 2π ⋅ ε ⋅ γ ⋅ r ⋅ 2 ⋅ z ⋅ dz = −2π ⋅ ε ⋅ γ ⋅ r ⋅ ⎜⎜ ⎢z ⋅ ⎥ − [ϕ ]0 ⎟⎟
∂z
0
⎠
⎝ ⎣ ∂z ⎦ 0
∞

2

(5)

Essa corrente radial está confinada numa camada próxima à face do disco. A
quantidade física
∞

∞
⎡ ∂ϕ ⎤
ζ = ⎢z ⋅ ⎥ − [ϕ ]0
⎣ ∂z ⎦ 0

(6)

é definida como potencial zeta. A corrente ir cresce com o quadrado do raio até
que o valor máximo

i R = −2π ⋅ ε ⋅ γ ⋅ ζ ⋅ R 2 é alcançado.

O incremento da corrente radial num anel da camada do fluido próximo à
face do disco é:

Δi r = −4π ⋅ ε ⋅ γ ⋅ ζ ⋅ r ⋅ Δr

(7)
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Esse incremento de corrente deve ser suprido pelo fluido abaixo do anel. Assim,
a densidade de corrente perpendicular à face do disco, jz, é:

jz = −

Δi r
= 2⋅ε ⋅ γ ⋅ζ
2π ⋅ r ⋅ Δr

(8)

O sinal negativo leva em conta o fato que jz está na direção oposta ao eixo z.
Essa equação mostra que a densidade de corrente que retorna à camada de
fluido próxima à face do disco é uniforme para 0 ≤ r ≤ R.
Em um elemento de volume do fluido suficientemente distante da face do
disco não há balanço de cargas. Assim, de acordo com a lei de Gauss,

∇ 2ϕ = 0

.

Essa equação pode ser resolvida com uso das coordenadas elípticas ξ e η, onde

r = R ⋅ [(1 + ξ 2 ) ⋅ (1 − η2 )] e z = R ⋅ ξ ⋅ η . Seja a solução dada pelo método de
1/2

separação de variáveis, tal que ϕ(ξ;η) = M(ξ).P(η). Obtêm-se duas equações
diferenciais de Chebyshev (uma com argumento real para η e outra com
argumento imaginário para ξ). Soluções convergentes para ξ ≤ 1 e η ≤ 1 são
obtidas

pelo

método

da

série

de

potências

com

∞

M (ξ ) = ∑ a j ⋅ ξ j

e

j= 0

∞

P(η) = ∑ c j ⋅ η j , onde j é um número inteiro. A solução geral é:
j= 0

ϕ (ξ; η; b ) = [a0 ⋅ M 0 (ξ; b ) + a1 ⋅ M 1 (ξ; b )] ⋅ [c0 ⋅ P0 (η;b ) + c1P1 (η;b )]

(9)

Onde ao,a1,b,co e c1 são constantes e

[b − (2j − 2) ]⋅ [b − (2j − 4) ]L[b − 0]⋅ 1 ⋅ ξ
M (ξ; b ) = ∑
2

∞

0

2

(2j)!

j= 0

[b − (2j − 1) ]⋅ [b − (2j − 3) ]L[b − 1]⋅ 1 ⋅ ξ
M (ξ; b ) = ∑
∞

1

j= 0

2

2j

(10a)

2

(2j + 1)!

2j+1

(10b)
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[(2j − 2)
P (η; b ) = ∑

− b ⋅ (2j − 4 ) − b L [0 − b ] ⋅ 1 2j
⋅η
(2j)!

[(2j − 1)
P (η; b ) = ∑

− b ⋅ (2j − 3 ) − b L [1 − b] ⋅ 1 2j+1
⋅η
(2j + 1)!

2

∞

0

j= 0

2

∞

1

j= 0

][

2

][

2

]

]

A primeira condição de contorno é que a função ϕ(r:z)=ϕ(ξ;η;b)

(10c)

(10d)

deve

proporcionar uma densidade de corrente perpendicular à face do disco igual a

jz = 2 ⋅ ε ⋅ γ ⋅ ζ .

k ⎡ ∂ϕ ⎤
⎡ ∂ϕ ⎤
jz = −k ⋅ ⎢ ⎥ = −
onde k é a condutividade
R ⋅ η ⎢⎣ ∂ξ ⎥⎦ ξ = 0
⎣ ∂z ⎦ z = 0

elétrica do fluido. Das equações (10) obtém se que:

[a

0

⋅ M '0 (0; b ) + a 1 ⋅ M 1' ((0; b )] ⋅

[c

0

⋅ P0 (η; b ) + P1 (η; b )]
2⋅ε ⋅ γ ⋅R
=−
η
k

Para que essa equação seja verdadeira

[c

0

(11)

⋅ P0 (η; b ) + c1 ⋅ P1 (η; b )] η

deve ser constante. Para satisfazer essa condição,

c 0 = 0 e b = 1. Porque

P1 (η;1) = η . Além disso, M '0 (0;1) = 0 , M 1' (0;1) = 1 e M 1 (ξ;1) = ξ . A solução
é dada por:

ϕ (ξ; η;1) = a 0 ⋅ c1 ⋅ η ⋅ M 0 (ξ;1) −

2⋅ε ⋅ γ ⋅ζ ⋅R
⋅ η⋅ξ
k

(12)

A segunda condição de contorno é que o potencial elétrico é máximo no
centro do disco (r = 0; z = 0) ou (ξ = 0; η = 1) e é igual a ε ⋅ γ ⋅ ζ ⋅ R k , tal que:

ϕ (ξ; η;1) =

ε ⋅ γ ⋅ζ ⋅ R
⋅ η ⋅ [M 0 (ξ;1) − 2 ⋅ ξ ]
k

A equação (13) é válida onde

(13)

∇ 2ϕ = 0 , ou seja, onde há um balanço de carga

elétrica líquida num volume de líquido. Essa situação existe para z>d (vide Figura 14). Na
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região entre z=0 até z=d,

∇ 2ϕ ≠ 0 , ou seja, há uma carga elétrica líquida. A corrente

elétrica está confinada nessa região. d está relacionado com a distância de Debye em um
eletrólito ([GOLSTON, 1977]). Na Figura 15 d está ampliado para fins didáticos, porque
d<<<R. O potencial elétrico ϕ(ξ;1; 1) pode ser medido pela colocação de um eletrodo em
(z,r) = (R.ξ;0) e o outro numa posição onde z >> R, e onde ϕ(z,r) = 0.
ϕ(ξ;1;1) tem valores em torno de 0,1 mV perto do disco e decresce com o aumento de
ξ. Esses valores não são muito altos em relação ao ruído observado na prática. Assim, ξ deve

ser o mais próximo possível de zero para manter o potencial o mais alto possível. Outra boa
opção é dar à rotação do disco um padrão identificável (por exemplo, um padrão senoidal)
que permita separar o potencial do ruído.
A Figura 16 mostra a montagem experimental para a realização das medidas do
potencial zeta. Na cuba são colocados o disco com a amostra, acoplado em um rotor de alta
rotação. O pH e a condutividade elétrica são monitorados por meio de sensores colocados
dentro da cuba. A tensão elétrica produzida nas imediações do disco são medidas por meio
de um nanovoltímetro. A rotação do disco é controlada por meio do controlador do rotor.
Tanto a rotação do disco quanto as medidas da tensão elétrica são controlados por meio de
um computador onde está instalado um programa desenvolvido para essa finalidade. O
programa faz o cálculo do potencial zeta com base num padrão senoidal para a rotação do
disco. A rotação máxima utilizada para as medidas é de 4.000 rotações por minuto. O fluido
utilizado foi água deionizada e o pH foi controlado por meio de adição de soluções de ácido
clorídrico ou hidróxido de sódio. A Figura 17 mostra detalhes da cuba e do rotor. A Figura
18 mostra um esquema da disposição dos eletrodos, dos sensores e do disco dentro da cuba.
A montagem permite a variação da distância entre o eletrodo e a face do disco.
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rotor

cuba
nanovoltímetro

pH-metro e condutivímetro

controlador do rotor

Figura 16 - Montagem experimental para medida do potencial zeta.

rotor

mesa elevatória

cuba

Figura 17 – Detalhes da cuba e do rotor
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sensor do
condutivímetro

sensor do pH-metro

cuba
eletrodos

disco rotativo
Figura 18 – Disposição dos eletrodos, sensores e do disco rotativo dentro da cuba

Um disco de turmalina preta de 2,5 cm de diâmetro e 1 mm de espessura foi cortado
e polido até a pasta de alumina de 1 μm. Ele foi afixado ao disco rotativo com uma fita
adesiva de dupla face. O disco foi mergulhado na cuba afixado ao rotor para a medida do
potencial zeta. Os resultados estão apresentados na Figura 19. O ponto isoelétrico está em
torno de pH = 4.
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Figura 19 – Medidas do potencial zeta com disco de turmalina preta
Uma suspensão de partículas de turmalina foi depositada sobre a face de um disco de
policarbonato e secada a 100º C até a formação de um filme sobre a face do disco. O
potencial zeta foi medido com o mesmo procedimento do disco de turmalina. Os resultados
estão mostrados na Figura 20. O potencial zeta foi aproximadamente metade dos valores do
disco, mas o ponto isoelétrico está também em torno de pH = 4.
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Figura 20 – Medidas do potencial zeta de um filme de partículas de turmalina em água
deionizada.
Esses resultados indicam que um pH ≥ 8 seria suficiente para manter uma suspensão
estável de partículas de turmalina (⎢ζ ⎢ > 30 mV). A Figura 21 mostra uma suspensão
aquosa de partículas de turmalina com tamanho médio de partículas de 5 μm, com pH = 8.
O ponto isoelétrico em pH = 4 obtido nesse trabalho está de acordo com os
resultados de MR Houchin ([HOUCHIN, 1986]).
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Figura 21 – Suspensão aquosa estável de partículas de turmalina (pH = 8).
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7. MOAGEM DE ALTA INTENSIDADE DA TURMALINA
PRETA
Numa primeira fase desta tese, a moagem da turmalina foi feita com métodos
tradicionais, com o uso de britador de mandíbulas, moinho de disco e pulverização, análise
granulométrica com peneiras da série Tyler e ciclosizer. As amostras foram selecionadas
quanto à pureza por inspeção visual. Foi feita a britagem primária em britador de
mandíbulas. A britagem secundária foi feita em moinho de disco. A pulverização primária
foi feita em um pulverizador com uso de panela, aro e soquete de aço inoxidável durante 15
minutos. A pulverização secundária foi feita em um pulverizador com panela de aço e
esferas de aço inoxidável durante 15 minutos. A granulometria mínima obtida com essa
tecnologia foi de 5 a 10 μm, com superfície específica de 1 m2/g.
Por esse motivo, decidiu-se pela adoção da tecnologia da moagem de alta energia
para se obter partículas mais finas de turmalina.

7.1 – Distribuição de Tamanhos das Partículas resultante da
moagem
A distribuição de tamanhos das partículas de um pó obtido por moagem dá
informações importantes para o controle do processo de moagem. O princípio da moagem é
exercer uma pressão sobre uma partícula do pó até que o limite de resistência do material
seja alcançado e a partícula se quebre em partículas menores. Esse processo aumenta a área
superficial do material. A atuação repetida da pressão sobre as partículas do pó tende a
produzir partículas com tamanho uniforme.
Porém, o processo de fratura das partículas não se dá ao acaso. A superfície das
partículas é um local de alta energia em relação ao seu interior. A fratura das partículas para
formar novas partículas tende a se dar de modo a minimizar o incremento da área
superficial. Esse problema pode ser tratado do ponto de vista matemático ([LAMEIRAS,
1993]). Seja ni o numero de partículas com tamanhos entre d i −1 e d i . O número total de
partículas, N, é dado por:
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l

N = ∑ ni

(14)

i =0

(l é o número de classes de tamanhos)
A tendência da pressão de moagem para formar partículas de tamanho uniforme
pode ser expressa pela produtória dos fatoriais de ni , a qual deve tender a ser máxima. Essa
produtória, P, é dada por:
l

P = ∏ ni!

(15)

i =0

Como ln P é proporcional a P, o máximo de P implica no máximo de ln P. A
produtória (15) se transforma na somatória:
l

ln P = ∑ ln(ni!)

(16)

i =0

Como o número de partículas numa classe de tamanhos ni é grande, pode-se
empregar a aproximação de Stirling, tal que:
l

ln P ≈ ∑ [ni ln(ni ) − ni ]

(17)

i =0

A superfície das partículas, S, é dada por:
l

S = K s .∑ ni .d i2

(18)

i =0

Onde Ks é um fator de forma geométrico. Seja a função F dada por:

F = a.S − b. ln P

(19)

Onde a e b são constantes positivas. Como S tende a ser mínima e ln P tende a ser
máxima, F tende a ser mínima.
O volume total das partículas é dado por:
l

V = K v .∑ ni .d i3

(20)

i =0

onde Kv é um fator de forma geométrico.
A distribuição de tamanhos das partículas de um pó resultante de uma moagem
“completa” é aquela na qual F é mínima para Ν e V constantes. Para encontrar essa
condição, toma-se o variacional de F, N e V, que devem ser simultaneamente iguais a zero.
Das equações (14), (19) e (20) resulta que:
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l

∑ δn

i

i =0

∑ [a.K d
l

s

i =0

2
i

l

∑ K .d
v

i =0

3
i

=0

(21)

]

− b ln(ni ) .δni = 0

(22)

.δni = 0

(23)

Sejam α e β multiplicadores de Lagrange, de tal forma a tornar as equações (21) e
(23) com as mesmas dimensões físicas de (22). Assim, (21), (22) e (23) podem ser
somadas, com o seguinte resultado:

∑ [α + β .K .d
l

i =0

v

3
i

]

+ a.K s .di2 − b ln(ni ) .δni = 0

(24)

Para que essa equação seja sempre verdadeira, o termo entre parêntesis deve ser
igual a zero. Então:
2

ni = n0 .eλ .di .( d0 −di )
α

onde n0 = e b , λ = −

β .K v
b

e d0 = −

(25)

a.K s
. Como ni → 0 para d i → ∞ , λ deve ser
β .K v

positivo. Assim, β < 0 e d 0 > 0 . Note que ni → n0 para d i → 0 . Ou seja, há sempre um

número de partículas muito pequenas num pó resultante de uma moagem.
A Figura 22 mostra a distribuição normal-logaritmica que é usualmente observada
em pós bem moídos. Considerando que há um erro sistemático na medida do número das
partículas menores, a medida da distribuição (25) resulta numa distribuição muito próxima
da normal-logarítimica, como mostra a Figura 22. A distribuição volumétrica, dada por
ni.di3, é muito próxima da distribuição gaussiana.
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Figura 22 - Distribuição de tamanho de partículas resultante da moagem.

7.2 – Modos de Moagem
Há três tipos de moagem: impacto, compressão e cisalhamento. A moagem num
graal com o auxilio de um pistilo é um bom exemplo intuitivo para se analisar o efeito
desses três tipos de moagem. No início da moagem procura-se dar pancadas com o pistilo
sobre o material a ser moído para fraturá-lo em pedaços menores. No estágio intermediário
procura-se comprimir o material com o pistilo de tal forma a esmagar as partículas em
várias partículas menores. No fim, procura-se mover o pistilo contra as paredes do graal, de
tal forma a cisalhar as partículas até elas se romperem em pedaços menores.
Impacto, compressão e cisalhamento têm diferentes papéis na moagem. O impacto
produz uma grande tensão, localizada, durante um curto intervalo de tempo. Ele produz a
fratura das partículas em poucos pedaços. Por outro lado, ele é mais eficiente para a
moagem das partículas maiores, que tem pouca probabilidade de ficarem entre os corpos
moedores e as paredes do moinho, que é a condição necessária para a compressão e o
cisalhamento. Espera-se que o impacto seja o modo de moagem mais importante no estágio
inicial. A compressão esmaga as partículas em muitos pedaços pequenos. Após o estágio
inicial, as partículas adquirem tamanho para ficarem entre os corpos moedores e as paredes
do moinho. Espera-se um aumento da taxa de cominuição nesse estágio intermediário,
quando a compressão passa a ser o principal modo de moagem. Por fim, quando as
partículas se tornam ainda menores, com tamanho semelhante ao da rugosidade superficial
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dos corpos moedores e das paredes do moinho, a compressão não é mais efetiva para a
cominuição. A partir daí predomina o cisalhamento. Nesse estágio final, a taxa de
cominuição volta a diminuir. A Figura 23 mostra como deve ser a evolução do tamanho
médio das partículas com o tempo da moagem.

d

Impacto

Compressão

Cisalhamento

t
Figura 23 – Variação esperada do tamanho médio das partículas com o tempo de moagem.

7.3 – Moinho de Bolas do Tipo Planetário
Para executar a moagem de alta energia da turmalina, foi projetado e construído um
moinho de bolas do tipo planetário. Esse tipo de moinho foi escolhido por que: a) possui os
três tipos de moagem; b) proporciona altas acelerações dos corpos de moagem; c) é de
construção mais simples que os conceitos similares. Desse modo, ele permite investigar os
fundamentos da moagem da turmalina de tal forma a fornecer dados para a concepção de
um processo de moagem industrial.
A Figura 24 mostra o conceito do moinho planetário. Um cilindro de raio R2 faz um
movimento circular de translação em torno do ponto O com velocidade angular ω1 e raio
R1. Simultaneamente, o cilindro faz um movimento de rotação com velocidade angular ω 2,

que tem sinal contrário ao de ω 1.
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Figura 24 – Conceito de funcionamento do moinho planetário.

r
No sistema de coordenadas xy, cuja origem é o ponto O, o ponto P é dado pelo vetor r ,
onde:

[

] [

r r r
r = r1 + r2 = R1 . cos(ω1t ).iˆ + R1 .sen(ω1t ). ˆj + R2 . cos(ω 2 t ).iˆ + R2 .sen(ω 2 t ). ˆj

]

(26)

A velocidade e a aceleração no ponto P são dadas por:
r
r dr
v=
= − R1.ω1.sen (ω1t ).iˆ + R1.ω1. cos(ω1.t ). ˆj + − R2 .ω 2 .sen (ω 2t ).iˆ + R2 .ω 2 . cos (ω 2t ) ˆj (27)
dt
r
r dv
= − R1 .ω12 . cos(ω1t ).iˆ − R1 .ω12 .sen(ω1t ). ˆj + − R2 .ω 22 . cos(ω 2 t ).iˆ − R2 .ω 22 .sen(ω 2 t ). ˆj (28)
a=
dt

[

] [

[

] [

]

]

Os vetores n̂ e tˆ , normal e tangencial à parede do cilindro, são dados por:

nˆ = cos(ω 2 t ).iˆ + sen(ω 2 t ). ˆj

(29)

tˆ = − sen(ω 2 t ).iˆ + cos(ω 2 t ). ˆj

(30)

Seja R2 = α .R1 e ω 2 = − β .ω1 . As equações (28), (29) e (30) tomam a seguinte forma:

[

] [

]

r
a = − R1 .ω12 . cos(ω1t ) − α .β 2 .R1 .ω12 . cos(β .ω1t ) .iˆ + − R1 .ω12 .sen(ω1t ) + α .β 2 .R1 .ω12 sen(β .ω1t ) (31)
nˆ = cos(β .ω1t ).iˆ − sen(β .ω1t ). ˆj

tˆ = sen(β .ω1t ).iˆ + cos(β .ω1t ). ˆj
r
A componente da aceleração a normal à parede do cilindro, a n , é dada por:

(32)
(33)
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[

]

r
a n = a.nˆ = − R1 .ω12 . α .β 2 + cos((1 + β )ω1t )

(34)

[

]

Para α .β 2 > 1 , a n tem sempre o mesmo sinal. O valor máximo de a n é − R1 .ω12 1 + α .β 2 .
r
A componente da aceleração de a tangencial à parede do cilindro, a t , é dada por:

r
a t = a.tˆ = − R1 .ω12 .sen((1 + β )ω1t )
a t troca de sinal para ω1 .t =

(35)

n.π
. A Figura 25 mostra as variações de a n e at para
(1 + β )

α = 0,31 e β = 2 .
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Figura 25 – Variações de an e at.

Uma bola colocada dentro do cilindro sofrerá uma aceleração da parede do cilindro

r

dada por a . A componente a n empurra a bola para o centro do cilindro. Assim, a bola
exerce uma força contra a parede do cilindro dada por − mb .a n , onde mb é a massa da bola.
A componente at tem efeito de fazer a bola rolar contra a parede do cilindro (vide Figura
26). Essa situação é bastante similar àquela do movimento de um pistilo quando se faz a
moagem num graal. Para maximizar a força de compressão − mb .a n , αβ 2 , ω1 e R1 devem
ser o maior possível.
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cilindro

bola

an
at

Figura 26 – Componentes an e at da aceleração do ponto O da parede do cilindro.

Quando se colocam bolas de tamanhos iguais dentro do cilindro, cria-se uma
situação onde as bolas, em conseqüência da rolagem na parede do cilindro, se chocam com
as suas vizinhas, porém continuam comprimidas contra a parede. Quando as bolas são de
tamanhos diferentes, a bola maior tende a rolar por cima da bola menor. Nesse instante ela
se desprende da parede do cilindro e cria condição para haver impacto.
A interação entre as partículas do pó é de fundamental importância para a eficiência
da montagem. As partículas estão sujeitas aos mesmos movimentos das bolas acima
descritos. Portanto, elas tendem a permanecer próximas às paredes dos cilindros. O ideal é
que elas não formem aglomerados (potencial zeta com valor absoluto mais alto que
30 mV). O movimento das bolas contribui para aumentar a dispersão das partículas no
fluido de moagem. A aglomeração das partículas, que tende a aumentar à medida que o seu
tamanho diminui, é um problema tecnológico que deve ser remediado durante a moagem.

7.3.1 – Detalhes construtivos do moinho
O princípio de funcionamento do moinho planetário é feito por meio de um eixo
principal e eixos acoplados a esse eixo principal. O eixo principal é denominado de “polia
sol”. Os outros eixos são denominados de “polias planetas”. Essa denominação se dá
devido à semelhança dos seus movimentos àqueles do sistema planetário. A relação entre
os diâmetros das polias no protótipo construído é de 4:1. O contato entre as polias é de

58

engrenagens de contato de poliamida (nylon). Esse tipo de contato é uma inovação
tecnológica em relação aos modelos encontrados no mercado. A Figura 27 mostra detalhes
desse arranjo construtivo.

Figura 27 – Roda de contato do protótipo do moinho planetário de bolas construído.

Há um eixo principal fixado por dois mancais. Nesse eixo é acoplado o braço do
sistema planetário, que suporta a “polia sol” no centro e nas laterais as “polias planetas”. A
“polia sol” é acionada diretamente pela rotação do motor elétrico. Ela aciona as “polias
planetas” que giram no sentido contrário e com velocidade angular duas vezes mais altas.
Os copos moedores, cilíndricos, são fixados na base das “polias planeta”. A fixação é feita
por meio de dois pinos em sua base, onde grampos para fixação dos copos se prendem. O
grampo de fixação é feito de duas hastes, com entrâncias na base da haste que se encaixam
nos pinos da base dos copos. No topo do grampo de fixação há um parafuso com uma
sapata que fica em contato direto com a tampa do copo, para assegurar a fixação segura do
copo à base da “polia planeta”. Os copos são feitos de aço inoxidável, com as tampas
vedadas por anéis de borracha.
O projeto eletro-eletrônico do moinho permite o controle da velocidade angular e
programação da duração da moagem. A Figura 28 mostra uma foto da configuração final
do protótipo do moinho construído nesta tese. O protótipo tem sofrido alterações para
melhorar o seu desempenho e segurança. A principal delas é o projeto de um copo de
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moagem com dois andares, que permitiu a duplicação da quantidade de pó adicionado para
moagem.

Figura 28 - Protótipo do moinho planetário de bolas utilizado nesta tese.

7.4 – Procedimento de Moagem
O moinho planetário de bolas da Figura 26 tem as seguintes dimensões e parâmetros
conforme a notação da seção 7.3: 2R1 = 21 cm, 2R2 = 6,5 cm e ω 2 = -2 ω 1 , α = 0,31 e β =
2. A velocidade angular ω1 foi igual a 600 rotações por minuto (62,83 radianos/s). O
moinho possui dois copos de moagem diametralmente opostos. As componentes da
aceleração são:
a n = −414,5 m

s2

[

(

. 1,24 + cos 188,49 rad .t
s

)]

(36)
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at = −414,5 m

s2

(

.sen 188,49 rad .t
s

)

(37)

an oscila entre – 514,0 m/s2 ≈ 10 g e -928,48 m/s2 ≈ 95 g (g é a aceleração da gravidade).
at oscila entre + 414,5 m/s2 ≈ + 42 g.
Três bolas de alumina (Al2O3) foram colocadas em cada copo de maogem. As
características das bolas foram: diâmetros de 30 mm (48 g), 16mm (30 g) e 11 mm (12 g).
Em cada cilindro foram colocadas as mesmas massas de pó de turmalina com
granulometria de entrada de 325 mesh e mesmo volume de água. A massa de pó de
turmalina em cada copo variou entre 20 e 30 g. O volume de água variou entre 0 ml
(moagem a seco) e 250 ml. O pH das cargas úmidas foi aproximadamente 8, para manter o
potencial zeta abaixo de -30 mV. A duração da moagem variou entre 60 e 480 minutos. A
distribuição de tamanhos de partículas do pó resultante foi medida com o granulômetro a
laser da marca CILAS, modelo 1064. Essas medidas foram feitas em meio aquoso, após
exposição ao ultrassom com duração de 60 s, sem uso de agente dispersante.

7.5 – Resultados da Moagem
A Figura 29 mostra a variação da distribuição de tamanhos e do tamanho médio das
partículas do pó com o tempo da moagem. As três fases do processo de moagem podem ser
observadas conforme esperado. No início, até 180 minutos de moagem, a taxa de
cominuição foi relativamente baixa. Nessa fase há predominância da moagem por impacto.
Entre 200 minutos e 300 minutos de moagem houve acentuado aumento da taxa de
cominuição. Nessa fase há predominância da moagem por compressão. Para tempos de
moagem mais longos que 300 minutos houve uma diminuição da taxa de moagem. Nessa
fase há predominância de moagem por cisalhamento. A taxa de moagem nessa fase sugere
que para tempos de moagem mais longos que 480 minutos o diâmetro médio continuaria a
diminuir.
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Figura 29 – Tamanhos médios e distribuições de tamanhos das partículas do pó de
turmalina nos diferentes estágios da moagem.
A morfologia das partículas do pó observadas a olho nu e ao microscópio eletrônico
de varredura está mostrada nas Figuras 30 e 31 respectivamente. Nota-se que a morfologia
62

não se altera durante os vários estágios de moagem, desde a fragmentação por britagem até
a moagem no moinho planetário.

Figura 30 – Morfologia das partículas de turmalina fragmentada no britador de mandíbulas (escala
centimétrica).

Figura 31 – Morfologia das partículas de turmalina submicrométricos a nanométricos –
imagens MEV.
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Análise de raios X e EDS do pó moído não revelaram alterações de fases ou
contaminações.
No caso da moagem a seco, observou-se que as partículas podem ser aprisionadas
ou empacotadas em regiões do copo onde a moagem não é adequada. Esse efeito é mais
limitado na moagem a úmido.
O longo tempo de moagem necessário para obtenção de partículas finas de
turmalina pode ser um significativo obstáculo para o uso do moinho planetário de bolas em
escala industrial. Entretanto, a variação dos tamanhos e da forma dos corpos moedores, o
controle do potencial zeta, o aumento da velocidade angular e o aumento da relação entre
os raios das polias oferecem possibilidades para uma significativa redução de tempo de
moagem. Além disso, o problema da aglomeração das partículas de turmalina ainda deve
ser estudado com profundidade, porque os resultados das medidas da granulometria
apresentados neste trabalho podem estar mascarados devido à dispersão inadequada durante
o procedimento de medida com o granulômetro a laser. Medidas mais sistemáticas devem
ser realizadas com diferentes agentes dispersantes e comparação com resultados da
microscopia eletrônica de varredura associada com técnicas de análise de imagem para
determinação do tamanho das partículas e identificação de possíveis aglomerados.
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8. PROCESSAMENTO CERÂMICO DO PÓ DE
TURMALINA PRETA
As cerâmicas feitas com pó de turmalina preta têm sido lançadas no mercado em
dispositivos para emissão de íons negativos e tratamento de água. Este estudo foi realizado
com o propósito de levantar parâmetros básicos para obtenção de cerâmicas à base de
turmalina.
O fato de a turmalina preta apresentar Fe2+ é um fator limitador para os
processamentos em altas temperaturas. Observou-se que a turmalina se decompõe para
temperaturas acima de 750º C ao ar, principalmente devido à oxidação do Fe2+. Por outro
lado, em atmosferas redutoras, a turmalina preta também se decompõe, devido à redução do
ferro ao estado metálico. Essas observações foram feitas por difração de raios X e
espectroscopia Mössbauer.
Foram feitas análise termogravimétricas num equipamento modelo Shimadzu TGA
-50 fabricante Micromeritics. A Figura 32 mostra que há uma acentuada perda de massa em
torno de 900º C, causada pela decomposição da turmalina. A perda de massa observada a
partir da temperatura ambiente até 400º C é provavelmente causada por liberação de
umidade e de íons adsorvidos na superfície das partículas devido à piroeletricidade.

Figura 32 - Análise TGA da turmalina
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Figura 33 – Análise TDA da turmalina
A análise térmica diferencial (Figura 33) registra eventos em torno de 300 ºC,
900 ºC e 1100º C. O evento a 300 ºC está provavelmente relacionado com a liberação de
íons que estavam adsorvidos devido à piroeletricidade. Os outros eventos estão
relacionados com a decomposição da turmalina preta. A difração de raios X das amostras
que foram submetidas a temperaturas mais altas que 950º C revelaram a presença de fases
amorfas, hematita, mulita, silimanita e aluminato de sódio, que provavelmente são os
produtos da decomposição da turmalina preta.
Esses resultados mostram que o processamento cerâmico da turmalina preta deve
ser feito em temperaturas inferiores a 750º C. Apesar do pó de turmalina apresentar boa
prensabilidade e boas características para processamento por meio de barbotina, o pó não
sofre sinterização até temperaturas de 750º C. Por esse motivo, foram feitos estudos para
obtenção de cerâmica de turmalina com o emprego de outras matrizes.
Esses resultados estão de acordo com Pieczka A ([PIECZKA, 2004]), que
estudaram a oxidação térmica do Fe2+ em turmalinas da série schorlita-dravita pelo
recozimento ao ar acima de 600º C.
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8.1– Obtenção de Pastilhas Prensadas de Turmalina Preta e
Diatomita
T Toru e PC Burns ([TORU, 2003]) propõem o uso de diatomita e uma resina para
obtenção de peças de turmalina, sem especificar as proporções e o tipo de resina. A
diatomita é um sedimento silicoso formada por esqueletos de plantas microscópicas
chamadas diatomáceas. Ela é constituída de pequenas placas delgadas com orifícios, usadas
principalmente em filtros e abrasivos. Foi utilizada diatomita para filtração da Empresa
Diatom (M2D). A Figura 34 mostra a morfologia do pó de diatomita utilizado.

Figura 34 – Morfologia da diatomita utilizada para obtenção de peças cerâmicas de
turmalina preta
Foram feitas pastilhas a partir da mistura de pós de turmalina preta e diatomita. Foi
utilizado um fundente para proporcionar uma temperatura de sinterização mais baixa. O
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fundente utilizado foi o fluoreto de sódio. A sua ação se dá pelo rompimento das ligações
Si – O da diatomita (SiO2) o que facilita a ligação entre as partículas do pó durante a
sinterização. Pastilhas cilíndricas com 1,0 cm de diâmetro e altura aproximada de 1,0 cm
foram prensadas numa prensa hidráulica uniaxial de dupla ação. O pó foi preparado pela
mistura de turmalina, diatomita e fluoreto de sódio na proporção 5:4:1 cm com adição de
álcool polivinílico como aglomerante. As pastilhas foram sinterizadas ao ar a 750º C
durante 3 horas. A análise por difração de raio por difração de raios X revelou que não
houve decomposição da turmalina. A Figura 35 mostra o aspecto das pastilhas prensadas e
sinterizadas. Todas as pastilhas apresentaram boa resistência mecânica à manipulação. A
alteração da cor pode ser devida à oxidação dos íons Fe2+. A Tabela 5 apresenta os
resultados de densidade e porosidade aberta alcançados. Estima-se uma porosidade total de
40% do volume, com base na densidade teórica da mistura. Isso indica que 75% da
porosidade é aberta. A densidade e a porosidade aberta foram medidas pelo método de
imersão e penetração em xilol. Essa porosidade pode ser aumentada por meio da variação
dos parâmetros de mistura de pós, prensagem e sinterização.
Tabela 5: Dados de prensagem e sinterização a 750ºC/3h (ao ar) de pastilhas de
turmalina preta e diatomita
Pastilha Prensada
Pressão de compactação
2

Pastilha Sinterizada

Densidade
3

Densidade
3

Porosidade aberta

(kN/cm )

(g/cm )

(g/cm )

(% do volume)

30

1,80

1,84±0,02

29±1

40

1,89

1,85±0,03

28±1

50

1,89

1,93±0,05

25±2

60

1,93

1,92±0,05

24±2

(*) média de 4 amostras e incerteza com 95% de confiabilidade
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Figura 35 – Pastilhas de turmalina e diatomita.
Foram confeccionadas 30 pastilhas sinterizadas com a pressão de compactação de
30 kN/cm2. A densidade média das pastilhas foi de 1,91 ± 0,01 g/cm3 e a porosidade aberta
média das pastilhas foi de 25,9 ± 0,4% do volume total. Essas incertezas foram calculadas
com a confiabilidade de 95%. As diferenças observadas entre esse lote e os valores da
Tabela 5 são provavelmente devidas às variações do processo e devem ser objeto de
atenção em futuros estudos.
A Figura 36 mostra aspectos da microestrutura das pastilhas sinterizadas numa
superfície de corte polida e atacada quimicamente, observados ao microscópio eletrônico de
varredura. Na fotomicrografia da superfície polida pode ser observada a porosidade que se
apresenta com uma larga distribuição de tamanhos. Observam-se também estruturas na
forma de bastão, oriundas das partículas de diatomita. As outras estruturas são partículas de
turmalina. Vê-se que elas estão expostas aos espaços vazios, o que garante o contato da
turmalina com a água ou ar.
A Figura 37 mostra a distribuição de tamanhos de poros obtida por porosimetria
com mercúrio (Porosímetro Mercúrio modelo Autopore III - 9410 fabricante
Micromeritics). A maior concentração de poros está entre 0,5 μm e 3,0 μm. Há também
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dois outros picos, respectivamente entre 5,0 μm e 10,0 μm e 40 μm e 100 μm. Os picos
maiores são provavelmente causados pelo PVA utilizado na prensagem.

Figura 36 – Microestrutura de pastilhas de turmalina e diatomita observadas ao
microscópio eletrônico de varredura.
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Figura 37 – Distribuição dos tamanhos dos poros nas pastilhas sinterizadas de turmalina
preta e diatomita

8.2 – Obtenção de Peças de Turmalina Preta e Diatomita por
colagem de Barbotina
A turmalina utilizada na elaboração da barbotina foi moída no moinho planetário de
bolas até a granulometria de 2 μm. A Tabela 6 apresenta as composições de barbotina
utilizadas. Foram colocados 400 ml de água num liquidificador com silicato de sódio e
agitado por 1 minuto, com o liquidificador funcionando os demais componentes foram
sendo misturados à água até se obter uma lama consistente, nem fluida nem rígida.
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Tabela 6 - Fórmulas da barbotina das velas

Vela 1

Vela 2

1% Turmalina
5% argila
5% CaCo3
10% NaF
6G Silicato Sódio
diatomita
Diatomita 70% - 350 g

500g - 100%
10% CaCo3 – 50 g
10% Argila – 50 g
5% Turmalina – 25 g
5% Naf
6g de silicato de sódio OH – 300
70% diatomita

A lama foi despejada numa vasilha e deixada em repouso durante 48 horas. Após
esse intervalo, a lama foi peneirada numa peneira de malha 100 Mesh. A lama peneirada foi
misturada e despejada num molde de gesso. Após 30 minutos, a peça foi retirada do molde
e secada ao ar por 24 horas. Foi então realizada a secagem em estufa, ao ar, a 100º C
durante 48 horas. A sinterização foi feita a 750º C durante 6 horas, ao ar, com taxa de
aquecimento de 5º C/min.
A Figura 38 mostra detalhes das peças obtidas. A composição da vela 2 da Tabela 6
resultou em descamamento superficial. A Figura 39 mostra detalhes da microestrutura das
peças obtidas. A Figura 40 mostra o resultado obtido por porosimetria a mercúrio das velas
sinterizadas, que revela a presença de poros com freqüências entre 1,4 μm e 5,3 μm
(máximo em 2 μm), 5,3 μm e 14,3 μm (máximo em 9 μm) e 20 μm e 42 μm. A diferença
em relação à Figura 37 é a maior freqüência de poros com tamanho médio em torno de
9 μm.
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Figura 38 - Velas sinterizadas a) 1% turmalina b) 5% turmalina
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Figura 39 – microestrutura das velas sinterizadas 1,2,3) 1% de turmalina 4.5.6) 5% de
turmalina
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Figura 40 - Distribuição dos poros cumulativos por volume e do tamanho relativo dos poros por
volume.
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9. ATENUAÇÃO DO CRESCIMENTO DE
MICRORGANISMOS
A turmalina é capaz de diminuir o crescimento de organismos marinhos aderidos
aos cascos de navios DM Yebra et al. ([YEBRA, 2004]). A tecnologia de tintas do tipo
antiincrustante tem passado por uma grande transformação, causada pela gradativa
proibição das tintas a base de TBT (tributil estanho). Há uma patente depositada por M
Nogami ([NOGAMI, 1998]) nos Estados Unidos com essa finalidade. Esse autor mostra os
resultados obtidos com o seu produto no “site” da internet do National Maritime Research
Institute do Japão. Há uma patente no Japão de uma tinta que utiliza pó de turmalina em sua
composição, depositada por uma das maiores produtoras mundiais de tinta, que teria efeitos
antibacterianos e antimicótico ([TADATOSHI, 2003]). D Ruan et al. ([RUAN, 2004])
observaram ação antibacteriana da turmalina com dimensões nanométricas sobre a bactéria
Staphylococus áureos.
Além da fabricação de tintas, essas propriedades da turmalina, caso sejam
reconhecidas pela comunidade científica, poderiam ser empregadas na indústria de
cosméticos.

9.1 – Atenuação do Crescimento de Briófitas
Verificou-se que a adição de pó de turmalina a um galão (3,8 litros) de tinta acrílica
comercial promove a redução do crescimento de briófitas na superfície de paredes externas
pintadas com essa tinta aditivada, conforme mostrado nas Figuras 41 e 42. O crescimento
desses vegetais dá um aspecto desagradável às superfícies das paredes externas. Isso requer
a sua remoção e nova aplicação da camada de tinta. A adição de pó de turmalina pode
aumentar o tempo de vida útil da camada de tinta.
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sem turmalina com turmalina

Figura 41 - Efeito da adição de turmalina em tinta acrílica na inibição do crescimento de

sem turmalina

com turmalina

Figura 42 – Efeito da adição de turmalina a tinta acrílica na inibição do crescimento de
briófitas (seis meses após a aplicação)
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Essa constatação motivou o depósito de uma patente ([LAMEIRAS, 2005-2]). A
data de publicação é de 16/out/2007 com número BR 20056004-A. A descrição detalhada
da patente é:
Tourmaline particles based additive for
Paints comprises a moss and lichen growth agent
Patent Number(s): BR20050604-A
Inventor(s): SOARES LAMEIRAS F, LEAL JM, ALVES RODRIGUES DE MELO V,
ROCHA LIZ O
Patent Assignee(s) and Code(s): COMISSAO NACIONAL
ENERGIA NUCLEAR (NAEM-Non-standard)
Derwent Primary Accession Number: 2008-a79315 [06]
Abstract: NOVELTY – The tourmaline based additive for paints has the capacity to
inhibity moss and lichen growth.
USE – In industrial chemistry
Show Documentation Abstract
International Patent classification: C09D-005/14; C09D-007/12
Derwent Class Code(s): C03; G02
Derwent Manual Code(s): C05-B02C; C14-B15; G02-A03
Patent Details:
Patent
Number
BR200506004A

Publ. Date
16 Oct 2007

Application Details:
BR200506004-A BR006004

Main
IPC
C09D007/12

Week

Page
Count

200806

Page: 1

Language

01 JUL 2005

Priority Application Information and Date:
BR006004 01 Jul 2005
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9.2 – Inibição do Crescimento do Fungo Sacharamyces
Cerevisiase - W 303
Para verificar a ação sobre fungos do pó de turmalina foi pesquisado o fungo
Sacharamyces Cerevisiase cepa W 303, por ser o fungo padrão de análises microbiológicas.
O meio de cultura preparado foi 2% em peso de peptona, 2% em peso de estrato de
levedura, 5% em peso de sacarose e 2% em peso de Agar. Essas quantidades foram
dissolvidas em 200 ml de água destilada. Esse meio foi colocado num frasco Erlenmeyer de
250 ml e esterilizado em autoclave a 120º C.
Os ensaios microbiológicos utilizaram células vivas e testes in vitro.
Foi preparado um filme de turmalina usando papel celofane, polímero de acetato de
vinila e aditivos tensoativos. O pó de turmalina foi homogeneizado ao polímero e espalhado
no papel celofane, que ficou como base do filme. Foram preparados filmes com e sem
turmalina. Os filmes foram esterilizados por exposição a raios gama de uma fonte de 60Co
até uma dose de 20 kGy. Os fungos “pré-inoculo” foram contados em câmara Neubauer. Os
valores encontrados estão mostrados na Tabela 7.
Tabela 7 – Números de fungos contados na câmara Neubauer
2
4
4
5
7

4
7
7
9
9

8
12
3
7
5

8
1
6
6
6

6
1
7
10
5

TOTAL

28
25
27
37
32
149

A somatória de fungos contados na câmara de Neubauer foi de 149 x 108 cel/ml. A
este valor multiplica-se um fator de correção da câmara de Newbauer, que é 25 x 104 mais a
diluição que é 1000 ml. Assim encontramos o seguinte valor:
149 cel/ml X 25 x 104 X 103 = 35,25 x 108 cel/ml
Este é o valor do “pré-inoculo” que foi diluído sucessivamente em 100 ml a

108 → 107 → 106 → 105 →104
A concentração do “pré-inoculo” a 104 foi inoculado na placas de controle, com
filme sem turmalina e com filme com turmalina. Todas as placas foram previamente
preparadas com o meio e esterilizadas.
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As células dos fungos foram espalhadas em todas as placas, que, após receber os
fungos, foram seletivamente lacradas e colocadas em uma estufa a 37º C durante 72 h.
A determinação do número de células foi feita pela contagem a olho nu do número
de colônias nas placas. Parte-se do princípio de que cada organismo cresça e se multiplica
até formar uma massa visível. A amostra original é diluída de modo que o número de
colônias que apareça na placa esteja dentro de certo limite em que as condições de
crescimento sejam as mais favoráveis e que a disputa por sobrevivência e espaço seja o
mínimo possível e que todas as células têm condições iguais de crescimento, sem impacto
ambiental e de estresse. A contagem é por número de colônias e não por célula. A
contagem das colônias crescidas em todas as placas deste experimento está apresentada na
Tabela 8.

Tabela 8 - Número de colônias proliferadas nas placas petri
Placa

Controle

1
2
3

293
245
260

Filme sem
turmalina
225
135
175

Filme com
turmalina
35
35
25

A média de colônias contadas nas placas é:
Controle: 293 + 245 + 260/3 = 266
Filme sem turmalina: 225 + 135 + 175/3 ~ 179
Filme com turmalina: 35 + 35 + 25/3 ~ 32
Os resultados mostram que a inibição do crescimento do fungo Sacharamyces
Cerevisiae causado pela presença de filme com partículas sumicrométricas de turmalina foi
de mais de 85 %.
As Figuras 43 a 45 mostram as placas de petri com o crescimento de colônias de
fungo Sacharamyces Cerevisiae.
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Figura 43 – Placa de controle

Figura 44 – Placas sem filme sem turmalina

Figura 45 - Placas com filme de turmalina
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10 – GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CRESCIMENTO DE
PLANTAS
Foram preparados dois canteiros de 0,50 m x 1,20 m com terra vegetal adquirida em
floricultura (em sacos plásticos de 20 kg). Em um dos canteiros foi adicionada e misturada
uma massa de pó de turmalina igual a 10% do peso da terra vegetal. Foram plantadas 30
sementes de feijão em cada canteiro. A quantidade de água irrigada foi a mesma em ambos
os canteiros. Observou-se que as sementes no canteiro sem turmalina germinaram,
enquanto as no canteiro com turmalina não germinaram.
A experiência foi repetida, porém com adição de 1% em peso da turmalina. Após 15
dias, as sementes do canteiro sem turmalina haviam germinado, enquanto as sementes do
canteiro com turmalina ainda não haviam germinado. A partir do vigésimo dia, as sementes
do canteiro com turmalina começaram a brotar. A partir daí, as mudas de feijão do canteiro
com turmalina apresentaram um rápido crescimento e se igualaram em tamanho às mudas
do canteiro sem turmalina. Depois dessa fase, o crescimento das mudas dos dois canteiros
foi igual. Porém, as mudas do canteiro com turmalina eram mais viçosas e tinham troncos
mais espessos.
Outros dois canteiros com dimensões de 2 x 3 m. foram preparados com terra
vegetal. Em um deles foi misturado 1% em peso de turmalina. Em cada canteiro foram
plantadas 30 sementes de feijão e 30 sementes de milho. Como observado anteriormente, as
sementes do canteiro sem turmalina germinaram primeiro. Porém, após a germinação, o
crescimento das plantas do canteiro com turmalina foi mais rápido, além de apresentarem
um verde mais escuro (vide Figura 46).
Uma possível explicação para esse fenômeno pode estar na alta capacidade de
retenção de íons da turmalina, já relatada na literatura ([HOUCHIN, 1986], [JIANG,
2006]). Vários nutrientes estão na forma de íons. A retenção impede a sua difusão para
dentro das sementes, o que retarda a germinação. Por outro lado, ela retarda a sua lixiviação
para longe das raízes das plantas, tornando-os disponíveis para o seu metabolismo.
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Estaca de referência

- +

+

- +

Infiltração de
água no solo

Ions nutrientes
Partícula de turmalina

Nutrientes são lixiviados para longe das raízes

Nutrientes são retidos pelas partículas de
turmalina e permanecem próximo das raízes

Figura 46 – Efeito da adição de pó de turmalina ao solo sobre o crescimento de plantas
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11 – CONCLUSÕES
É possível obter pó de turmalina preta com finas partículas (< 2 μm) por meio de
moagem em moinho planetário, de alta energia. A moagem deve ser feita a úmido, com
tempos mais longos que 480 minutos, em configuração que apresente impacto, compressão
e cisalhamento.
O ponto isoelétrico da turmalina preta em suspensões de partículas em meio aquoso
está em torno de um pH igual a 4. Suspensões aquosas estáveis podem ser obtidas para pH
igual ou maior que 8.
Um modelo de esferas rígidas da estrutura cristalina da shorlita revelou que os íons
de sódio e as hidroxilas não estão uniformemente distribuídos ao longo do eixo c. Além
disso, os íons de ferro impõem vibrações anarmônicas às hidroxilas ao longo do eixo c.
Essas configurações podem contribuir para a piroeletricidade e emissão de radiação
infravermelha distante.
As amostras de turmalina preta usualmente comercializadas para fins industriais são
da série schorlita-dravita. Elas apresentam significativa decomposição para temperaturas
acima de 750º C.
É possível obter peças cerâmicas de um compósito de diatomita e turmalina preta
com adição de fluoreto de sódio como fundente para sinterização abaixo de 750º C. O
processamento cerâmico pode ser feito tanto por prensagem direta como por colagem com
barbotina. Entretanto a porosidade das peças deve ser melhor controlada.
A adição de pó de turmalina a tinta acrílica comercial promove a redução do
crescimento de briófitas na superfície de paredes pintadas e pode aumentar o tempo de vida
útil da camada de tinta.
A inibição do crescimento do fungo Sacharamyces Cerevisiae causado pela
presença de filme com partículas submicrométricas de turmalina foi de mais de 85 %.
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13 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
São necessários cálculos para determinação das freqüências normais da vibração da
estrutura cristalina da turmalina, com especial atenção para a emissão no infravermelho
distante.
As propriedades piroelétricas da turmalina devem ser medidas e melhor
compreendidas com vistas à sua utilização industrial.
A emissão da radiação na região do infravermelho pela turmalina deve ser medida,
para dimensionamento da sua influência e uso em aplicações industriais.
A interação da turmalina com a água deve ser investigada (controle de pH,
potencial redox e alteração dos aglomerados de moléculas de água).
A capacidade de adsorção de íons de turmalina deve ser medida de forma
sistemática e compreendida.
A moagem da turmalina até a escala submicrométrica em escala industrial deve ser
desenvolvida. Técnicas de separação granulométrica poderão ser muito úteis para se obter
pós com granulometria bem controladas, onde a obtenção de suspensões aquosas estáveis
pode ter um papel muito importante.
A influência da turmalina sobre processos biológicos deve ser compreendida,
porque um grande número de aplicações industriais pode ser justificado.
O processamento cerâmico da turmalina deve ser desenvolvido, além de
investigado com o uso de outras técnicas, como por exemplo, a tecnologia do sol-gel,
especialmente com foco no controle da porosidade aberta.
A aglomeração das partículas submicrométricas de turmalina deve ser investigada.
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