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RESUMO 

O reaproveitamento do resíduo fino da etapa de deslamagem do itabirito (lama) a base de 

óxidos de ferro (75%m/m) foi realizado através da sua incorporação como pigmento em 

tintas alquídicas e blocos intertravados de concreto (BITs). As propriedades da lama 

(pigmento L) foram avaliadas pelos métodos: FRX, DRX, MEV, TG/DTG, ATD, 

granulometria à laser, espectroscopia Mössbauer e espectrometria no visível. Além do 

pigmento L, dois outros pigmentos de diferentes tonalidades foram obtidos. Um de tonalidade 

avermelhada (LC), formado pelo tratamento térmico da lama a 1000
o
C, e outro 

azulado (LC+Co), formado pela dopagem com Co2O3 (5%m/m) e o mesmo tratamento 

térmico. O principal problema encontrado na formulação das tintas foi o baixo poder de 

cobertura, atribuído ao grande tamanho médio de partículas e teor de impurezas dos 

pigmentos. A flotação catiônica reversa e a hidrociclonagem foram testadas, porém não 

acarretaram em uma melhoria significativa nessas propriedades. Aumentar a quantidade de 

pigmento na formulação ou misturá-lo com pequenas quantidades (20%m/m) do pigmento 

comercial foram as melhores soluções. As tintas obtidas apresentaram trabalhabilidade, 

cobertura, aderência, secagem e acabamento equivalentes aos obtidos por tintas comerciais. A 

pigmentação dos BITs foi realizada através de um experimento fatorial 2x4. Foram usados 

dois tipos de pigmentos (L e LC) em quatro níveis de concentração (4, 8, 12 e 16%m/m) e os 

resultados analisados através de ferramentas estatísticas paramétricas e não paramétricas. As 

respostas avaliadas foram: densidade, viscosidade, tempo de pega (TP), resistência à 

compressão (RC), índice de vazios e cor. A viscosidade, densidade e RC (28 dias) 

aumentaram com a elevação no teor de pigmento. O aumento da densidade e RC foi atribuído 

ao fenômeno de autoadensamento das partículas da lama, que tende a diminuir o tamanho dos 

poros. O TP e a densidade do produto dependeram do tipo de pigmento. O pigmento LC 

apresentou maior tempo de pega por retardar as reações iniciais de hidratação do cimento. Ele 

também acarretou na maior densidade do produto. O tratamento térmico diminuiu a 

aglomeração das partículas, aumentando o autoadensamento e a RC. A resistência mecânica 

dos blocos pigmentados foi superior à observada para aqueles sem pigmentação de 

formulação equivalente. Os oito blocos preparados apresentaram diferença significativa de cor 

entre si (E>1). Portanto, a incorporação da lama como pigmento em tintas alquídicas e BITs 

se mostrou viável e capaz de consumir parte desse resíduo gerado pela Samarco. 

Palavras-chave: óxidos de ferro, pigmentos, resíduo, tintas, cimento e blocos intertravados.  
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ABSTRACT 

The processing of a banded iron formation produces a tailing (mud) composed mainly by iron 

oxides (75wt%). It was used as pigment in alkyd paints and interlocking blocks of concrete 

(IBC). The mud (L pigment) properties were studied by the following methods: XRF, XRD, 

SEM, TG/DTG, DTA, laser granulometry, Mössbauer spectroscopy, and visible spectrometry. 

Besides the L pigment (brown), a red (LC) and a blue (LC+Co) pigments were formed by 

heating the “as produced” mud at 1000
o
C. The LC+Co also took a 5wt% addition of Co2O3. 

The paints presented a hiding power problem due to the higher particles size and impurities 

content in the pigment when compared with the commercial one. The reverse cationic 

flotation and hydrocycloning were carried out without any significant improvement in these 

properties. The hiding problem was solved raising the pigment content or blending it with a 

commercial pigment (20wt%). The workability, hiding, adhesion, drying, and finishing were 

similar to those observed in commercial paints. The IBC pigmentation was carried out by a 

2x4 factorial design. Two pigments were used (L and LC) in four content levels 

(4, 8, 12 and 16wt%) and the results had been analyzed by parametric and nonparametric 

statistical tools. The following responses were evaluated: specific gravity (SG), viscosity, 

setting time (ST), compressive strength (CS), and empty porosity (EP). The viscosity, 

SG and CS (28-day) were higher when raising the pigment content. The self-densification 

phenomena increased the SG and CS by filling the concrete pores with the pigment particles. 

The ST and SG of the product depended on the pigment type. The LC pigment showed 

longer ST because it retards the initial hydration reactions of cement. It also increased the 

product SG. The heating decreased the particles agglomeration, rising the self-densification 

and CS. The mechanical strength of the pigmented blocks was greater than that observed for 

blocks without pigmentation and equivalent composition. All blocks had been tested and 

showed significant difference in color between them (E>1). Therefore, the use of mud as 

pigment in alkyd paints and IBC was feasible and able to consume part of the tailing formed 

in the banded iron formation processing. 

 

Key words: iron oxides pigments, tailing, paints, cement, and interlocking blocks. 
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1 Introdução 

A mineração é um setor indispensável para a manutenção do atual padrão de consumo 

mundial. Entretanto, é crescente a pressão de vários setores da sociedade para a realização 

desta atividade de forma sustentável, isto é, minimizando os impactos ao meio ambiente e às 

pessoas envolvidas direta e indiretamente no processo. O surgimento de leis ambientais mais 

rigorosas, a maior fiscalização pelos órgãos regulamentadores e a aplicação de multas mais 

severas sinalizam esta busca por atividades industriais mais responsáveis. 

O minério de ferro é o recurso mineral mais explorado em todo o planeta e, portanto, o 

responsável pela maior parte dos impactos ambientais deste segmento. O beneficiamento dos 

minérios de ferro de alto teor, acima de 64%m/m em ferro, é o mais vantajoso do ponto de 

vista econômico e ambiental, pois é gerada menor quantidade de resíduos como SiO2, Al2O3, 

P e álcalis (ROSIÈRE e CHEMALE JR, 2001). Entretanto, o crescente consumo mundial de 

minério de ferro e a natural tendência de exaustão das reservas de alto teor tornaram 

necessária a exploração de minérios de ferro de baixo teor. 

O itabirito é um minério com baixo teor de óxido de ferro, aproximadamente 45%m/m, pois 

apresenta veios de quartzo intercalados aos de óxidos de ferro. Minérios com baixo teor de 

ferro necessitam da etapa de flotação para separar os minerais portadores de ferro do quartzo, 

tornando a exploração viável economicamente. Os concentradores brasileiros, incluindo a 

Samarco Mineração S. A., empregam a flotação catiônica reversa para concentrar o minério 

de ferro (TURRER e PERES, 2010). Nesta etapa, geram-se aproximadamente 

30mil toneladas/dia do resíduo arenoso. Entre as etapas de moagem do minério e a flotação é 

realizada a deslamagem através de um circuito de hidrociclones deslamadores para remoção 

dos ultrafinos, gerando cerca de 10mil toneladas/dia do resíduo argiloso, denominado lama. 

Atualmente, estes dois resíduos são armazenados na barragem de Germano (Mariana/MG), o 

que carece de estradas e investimentos para futuros aproveitamentos e utilização em outros 

setores e aplicações. 

Portanto, pesquisas voltadas para a redução, destinação, recuperação e novas aplicações 

destes resíduos são essenciais para reduzir os impactos negativos deles ao meio ambiente. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

Tendo como contexto o que foi exposto anteriormente, o presente trabalho verificou a 

viabilidade técnica de se produzir pigmentos inorgânicos, para diferentes aplicações, através 

do tratamento físico-químico da lama proveniente do beneficiamento de itabirito pela 

Samarco. 

 

1.2 Relevância 

Os óxidos de ferro ocupam o segundo lugar na produção mundial de pigmentos inorgânicos, 

sendo o dióxido de titânio o pigmento mais produzido. A produção anual de óxidos de ferro 

sintéticos fica acima de um milhão de toneladas (GUSKOS et al., 2002). Boa parte deste 

sucesso deve-se ao fato de tais pigmentos serem conhecidos pela resistência aos raios UV, ao 

oxigênio e à umidade, além de serem estáveis em altas temperaturas. Assim, eles são 

amplamente empregados na coloração de cerâmicas vitrificadas. 

O processo de obtenção dos pigmentos sintéticos de ferro desenvolvido na década de 30, 

denominado Penniman-Zoph (CORNELL e SCHWERTMANN, 1996), foi de suma 

importância para atender à crescente exigência dos mercados automotivo, civil e industrial 

quanto à qualidade e uniformidade dos pigmentos. Com este processo é possível obter tons de 

amarelo, vermelho, preto e marrom (Tabela 1.1). Entretanto, este processo emprega uma 

série de etapas químicas envolvendo a utilização de ácidos e bases em reações de oxidação e 

precipitação, sendo o ferro metálico usado como material de partida. Assim, a utilização de 

pigmentos naturais apresenta-se como uma fonte alternativa para atender o mercado, embora 

seja uma matéria-prima com composição química heterogênea e contendo, na maioria das 

vezes, outras substâncias, como os silicatos. 

Tabela 1.1 – Principais pigmentos comerciais de óxidos de ferro. 

Cor Principal Componente Fórmula 

Vermelho Hematita α-Fe2O3 

Amarelo Goethita α-FeOOH 

Preto Magnetita Fe3O4 

Marrom Misturas ----- 

Fonte: adptada de (SAYED, 2005). 
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Portanto, este trabalho pressupõe que as propriedades já conhecidas da lama, como o alto teor 

de óxidos de ferro, a composição química homogênea e o pequeno tamanho das partículas, a 

torna uma promissora matéria-prima para a indústria de pigmentos. Complementado por uma 

análise de viabilidade econômica, este estudo poderá fornecer subsídios para futuros 

investimentos e aplicações industriais da lama como pigmento como, por exemplo, a 

implantação de uma fábrica de pigmentos no entorno da barragem de Germano, o que poderia 

trazer melhorias ambientais, econômicas e sociais para a comunidade local em longo prazo. 

 

1.3 Limitações da Pesquisa 

Este trabalho não sugere que a totalidade do resíduo gerado pela Samarco seja empregada no 

setor de pigmentos. Apenas para exemplificar, a maior fábrica brasileira de pigmentos de 

óxidos de ferro é a Lanxess, localizada em Porto Feliz/SP, com capacidade produtiva anual de 

28mil toneladas (MORAES, 2007). Já a quantidade diária de lama gerada pela Samarco fica 

em torno de 10mil toneladas. Portanto, a minimização dos problemas associados aos resíduos 

advindos deste processo requer estudos multidisciplinares, com ações em várias frentes, tais 

como melhorias na eficiência, manutenção e recuperação de barragens, além de novas 

propostas de reutilização dos resíduos em outros processos. 

Outra limitação é que as conclusões deste estudo se referem exclusivamente à lama obtida no 

processo de beneficiamento do itabirito empregado pela Samarco. O resíduo gerado por 

outras empresas que também exploram minério com baixo teor de ferro pode apresentar 

características diferentes em função da reserva mineral explorada e do processo utilizado. 
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2 Objetivos 

2.1  Geral 

Obter pigmentos de óxidos de ferro a partir da lama proveniente do beneficiamento do 

itabirito que atendam às exigências técnicas de diferentes segmentos do setor industrial. 

 

2.2  Específicos 

 Caracterizar a lama através de métodos químicos e físicos de análise. 

 Realizar tratamentos térmicos e dopagens químicas na lama para obter pigmentos de 

diferentes cores. 

 Investigar a viabilidade de se controlar a aglomeração dos pigmentos em tintas através 

da determinação do potencial zeta pelo disco rotativo. 

 Aplicar os pigmentos em tintas alquídicas base solvente e blocos de argamassa. 

 Avaliar a qualidade dos produtos obtidos através de normas técnicas e comparar seu 

desempenho ao observado nos comerciais. 
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Samarco Mineração S. A. 

3.1.1 A Empresa 

A Samarco Mineração S.A. é uma empresa brasileira de mineração de capital fechado, 

fundada em 1977. É controlada pelas empresas Vale S.A. e BHP Billiton, cada uma com 

participação de 50%. A Samarco, 2ª maior exportadora mundial de pelotas no mercado 

transoceânico, possui atualmente uma capacidade produtiva de aproximadamente 22 milhões 

de toneladas, gerando cerca de 4mil empregos diretos e indiretos (SAMARCO, 2010). A 

empresa exporta para 15 países em todos os continentes e seu faturamento em 2009 foi de 

2,8bilhões de reais (SAMARCO, 2009a). A divisão de mercados consumidores da produção 

de pelotas de minério de ferro da Samarco no ano 2009 está ilustrada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Mercados consumidores da exportação de pelotas de minério de ferro da 

Samarco em 2009. 

Fonte: (SAMARCO, 2009a). 
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3.1.2 O Processo 

O processo produtivo da Samarco é integrado e consiste no beneficiamento do minério 

itabirítico com baixo teor de ferro nas usinas de concentração de Germano, município de 

Mariana (MG), e no posterior envio via mineroduto para as usinas de Ponta de Ubu, 

município de Anchieta (ES), onde é feita a pelotização (SAMARCO, 2008). O uso de 

minerodutos, com aproximadamente 400 km de extensão, faz parte da estratégia da empresa 

para manter o seu custo operacional competitivo no cenário internacional, pois representa uma 

opção com custo inferior às alternativas ferroviária e rodoviária. Para tanto, o mineroduto 

exige tecnologia de bombeamento e controle das propriedades reológicas da polpa de minério 

de ferro, além de manutenções periódicas (SAMARCO, 2010). 

As usinas de concentração estão localizadas na região denominada Complexo da Alegria, 

leste do Quadrilátero Ferrífero, que possui recursos minerais estimados em 3,3 bilhões de 

toneladas. A composição mineralógica do minério explorado na Mina de Alegria está 

ilustrada na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Composição do minério explorado no Complexo da Alegria pela Samarco. 

Principais Minerais Fórmula Química Distribuição (%) 

Hematita Especular Fe2O3 15,0 

Hematita -Fe2O3 38,0 

Magnetita Fe3O4 1,0 

Goethita -FeOOH 19,8 

Limonita FeO(OH).nH2O 2,2 

Quartzo SiO2 24,0 

Fonte: adaptada de (MONTE et al., 2002). 

A lavra é realizada a céu aberto por equipamentos móveis (tratores, escavadeiras, 

carregadeiras e caminhões) e por um sistema de correias de longa distância que também 

acarreta na diminuição do custo operacional, pois apresenta um consumo inferior de diesel 

por tonelada do minério transportado (SAMARCO, 2008). As correias têm uma capacidade 

de transporte superior a dos equipamentos móveis, levando cerca de 70% do total de minério 

explorado até a usina de beneficiamento, na qual são feitas as etapas de britagem e 

concentração (NETO, 2006). 
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Na etapa de beneficiamento, o minério proveniente das frentes de lavra é enriquecido em três 

concentradores. São realizadas etapas de britagem e a partir daí realiza-se uma sequência de 

etapas de processamento a úmido. Inicia-se a moagem a úmido com o objetivo de reduzir o 

tamanho das partículas e possibilitar o processo de flotação. Em seguida, é feita a 

deslamagem do material para remover os ultrafinos. Depois disso, o minério passa pelo 

processo de flotação reversa, realizada em duas etapas. A flotação consiste na separação do 

quartzo dos minerais de ferro em meio aquoso usando agentes químicos surfactantes. Esta 

etapa eleva o teor de ferro no minério itabirítico de 45% para uma faixa entre 60 a 65% por 

separar boa parte da sílica, uma impureza para as próximas etapas siderúrgicas (SAMARCO, 

2008). 

Um estágio subsequente da moagem é a flotação em colunas, que eleva este teor para 

aproximadamente 68%. Finalmente, o teor de sólidos do concentrado final é ajustado para 

cerca de 70%, adquirindo propriedades reológicas necessárias para o transporte via 

mineroduto. Anualmente, são transportadas cerca de 24 milhões de toneladas de polpa de 

minério (SAMARCO, 2010). 

Quando a polpa chega ao município de Anchieta, transforma-se no Pellet Feed (minério de 

ferro concentrado com umidade de aproximadamente 10%), a principal matéria-prima para a 

etapa de pelotização. Nessa etapa faz-se a mistura e a aglomeração do pellet feed com os 

aditivos necessários para formar as pelotas com diâmetro médio entre 8 e 16mm, que 

alimentarão posteriormente os alto-fornos. Pode ser obtido o Pellet Feed de baixa sílica (PFB) 

e o de sílica normal (PFN) (SAMARCO, 2008). Para que esta etapa tenha uma boa eficácia, é 

essencial a adoção de um rígido controle de qualidade quanto à composição mineralógica do 

minério (VIEIRA et al., 2003). 

As pelotas cruas formadas na etapa de aglomeração ainda passam por um tratamento térmico 

nos fornos de pelotização ou de endurecimento, de modo a adquirirem as propriedades 

mecânicas necessárias para que resistam às etapas posteriores manuseios, envolvendo 

estocagem, carregamento e descarga do navio. Como o tamanho das pelotas é um parâmetro 

importante para o funcionamento dos fornos de redução dos clientes da Samarco, as pelotas 

endurecidas passam por peneiramento em uma malha de 6,3mm. As partículas passantes 

(finos) no peneiramento são chamadas de Sinter Feed por serem usadas como matéria-prima 

no processo de sinterização (SAMARCO, 2008). 
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3.1.3 A Matéria-prima 

A Samarco beneficia o minério itabirítico com baixo teor de ferro, sendo alcançada a 

viabilidade econômica graças à combinação das etapas de concentração e pelotização ao 

escoamento da produção via mineroduto e operações próprias de seu terminal portuário. 

O termo itabirito é dado ao minério metamórfico de ferro constituído por camadas alternadas 

de óxidos de ferro e quartzo, cujas espessuras podem variar largamente. Raramente contém 

mica ou outros minerais associados (SELMI et al., 2009). As unidades litológicas contendo 

itabirito são chamadas de formações ferríferas (DAMASCENO, 2006). Na Figura 3.2 estão 

imagens deste minério, na qual é possível visualizar os veios de óxidos de ferro e de quartzo. 

  

Figura 3.2 – Foto de um itabirito com domínios ricos em quartzo intercalados aos veios de 

hematita e micrografia de um itabirito com bandas de quartzo intercaladas aos veios de óxidos 

de ferro (hematita/martita). 

Fonte: (MACHADO, 2011). 

Para simplificar a caracterização, minérios de múltiplas fases como o itabirito podem ser 

considerados binários. Os óxidos de ferro (goethita, hematita e magnetita) formam a fase 

ferruginosa, enquanto a fase ganga é constituída por silicatos, argila e componentes menores 

(NEUMANN et al., 2004). 
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3.1.4 Os Resíduos 

Os resíduos do processo de beneficiamento do minério de ferro da Samarco são gerados em 

duas etapas específicas (Figura 3.3). Na etapa de deslamagem são retiradas as partículas finas 

e ultrafinas que constituem o resíduo denominado lama. Já na etapa de flotação, o material 

flotado (quartzo) é chamado de resíduo arenoso. Na Samarco, a lama e o resíduo arenoso 

estão na forma de polpa com aproximadamente 35% e 55% de sólidos, respectivamente 

(SAMARCO, 2010). Na escala produtiva atual, a Samarco destina cerca de 

10 e 30 mil toneladas/dia de lama e de resíduo arenoso, respectivamente, para a barragem de 

Germano em Mariana/MG (Figura 3.4).  

 

Figura 3.3 – Esquema simplificado do processo de beneficiamento do minério e geração de 

resíduos da Samarco. 

Fonte: (SAMARCO, 2009b). 

Os estudos feitos por Pires et al. (2003) revelaram que os resíduos do beneficiamento do 

itabirito pela Samarco podem ser classificados como não perigosos classe II de acordo com a 

norma NBR 10004 (ABNT, 2004). Embora os resíduos não apresentem problemas associados 

à lixiviação de contaminantes perigosos, a complexidade e o alto custo associados à 

manutenção de uma barragem de resíduos justificam a importância de se diminuir o volume 
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armazenado destes materiais. Neste aspecto, as alternativas mais buscadas são a recuperação 

de minerais de ferro contido na lama e a reutilização dos resíduos em outros processos 

industriais. 

 

Figura 3.4 – Barragem de Germano em 2010, localizada em Mariana/MG, empregada na 

disposição dos resíduos provenientes do beneficiamento de itabirito pela Samarco. 

Os principais processos usados para recuperar os minerais de ferro contidos nas lamas 

advindas do processo de beneficiamento de minérios de baixo teor são: hidrociclonagem, 

flotação, separação magnética e floculação seletiva. Embora largamente empregados, estes 

procedimentos têm um sucesso moderado e muitas vezes esbarram na viabilidade econômica 

para serem empregados em escala industrial (PRAKASH et al., 1999). 

Assim, a dificuldade de recuperação dos minerais de ferro presentes nas lamas motiva a 

realização de estudos para utilização dos resíduos como matérias-primas em outros processos. 

Uma clara demonstração desta tendência é o desafio proposto pela Samarco em 2010, 

buscando as melhores propostas elaboradas por alunos de graduação sobre o 

reaproveitamento desses resíduos. 
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3.2 Pigmentos 

3.2.1 Retrospecto de Artigos e Patentes 

A evolução histórica das publicações envolvendo o tema pigmentos foi traçada usando-se o 

banco de dados do Institute for Scientific Information (ISI) Web of Knowledge. O ISI é um 

banco de dados com cerca de 8mil periódicos indexados, classificados em três áreas: artes e 

humanas, ciência e ciências sociais. O ISI emprega, desde 1986, dois critérios na escolha dos 

periódicos que compõem sua base de dados: a periodicidade e o fator de impacto da revista, 

isto é, o número de citações de seus artigos em outras revistas  

(VILHENA e CRESTANA, 2002). Trata-se, portanto, de uma base de dados idônea e 

amplamente utilizada pela comunidade científica internacional. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa fazendo-se a busca pela palavra “pigments” nos 

títulos dos trabalhos. Os resultados obtidos, estratificados por década, estão na Figura 3.5 e 

mostram uma tendência de aumento em publicações, principalmente na última década. Isso 

pode ser atribuído à demanda por busca de conhecimento associada ao crescimento 

demográfico e às suas implicações. 

 

Figura 3.5 – Evolução das publicações científicas sobre pigmentos. 
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Para avaliar a potencialidade das pesquisas em gerar inovação tecnológica, foi realizada uma 

busca pela palavra “pigments” no título de patentes depositadas. Os resultados obtidos 

encontram-se na Figura 3.6. A década de 60 não é mostrada, pois o banco de dados de 

patentes do ISI contém depósitos feitos somente a partir do ano de 1968. Observa-se um 

grande aumento no número de patentes a partir da década de 90. Embora o número de 

patentes na última década permaneceu acima do observado nas décadas de 70 e 80, não se 

pode afirmar que haja, atualmente, uma tendência de aumento no número de patentes. Este 

resultado revela que o crescimento na quantidade de publicações sobre pigmentos na última 

década não é acompanhado pelo aumento no número de patentes depositadas. Talvez, esta 

discrepância deva-se ao retorno financeiro pouco expressivo obtido com as mais de 

2500 patentes depositadas na década de 90 sobre esse tema. Isto pode ter diminuído o 

interesse de pesquisadores em patentear suas descobertas na última década. 

 

Figura 3.6 – Evolução do depósito de patentes sobre pigmentos. 

Para avaliar a evolução de pesquisas relacionadas aos pigmentos de óxido de ferro, foi 

buscada a expressão “iron oxide pigments” no conteúdo dos trabalhos. Os resultados obtidos 

estão na Figura 3.7 e demonstram um aumento crescente das publicações sobre este tema ao 

longo das últimas cinco décadas. 
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Figura 3.7 – Evolução das publicações sobre pigmentos de óxido de ferro. 

Estudos envolvendo a obtenção de pigmentos através do beneficiamento de resíduos foram 

procurados pelas palavras “pigments” e “waste” no título dos trabalhos. Os resultados 

encontram-se na Figura 3.8 e apontam a mesma tendência já observada nas pesquisas 

anteriores sobre pigmentos. Os dados refletem também o que já é de senso comum, ou seja, a 

sustentabilidade é uma questão em pauta na sociedade contemporânea. Entretanto, era um 

tema praticamente não discutido em pesquisas aplicadas anteriores à década de 80. De fato, 

apenas em 1987 foi elaborado o relatório Brundtland pela CMMAD (Comissão Mundial para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento) das Nações Unidas na Noruega, no qual os governos 

signatários se comprometiam a promover o desenvolvimento sócio-econômico em 

conformidade com a preservação ambiental. Este documento representou a oficialização do 

clamor social por um modelo capitalista comprometido com a sustentabilidade, iniciado em 

1968 com protestos de estudantes parisienses (BARBOSA, 2008). 
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Figura 3.8 – Evolução das publicações sobre beneficiamento de resíduos para obtenção de 

pigmentos. 

 

3.2.2 Definições 

O termo pigmento é usado para designar um material colorido e finamente dividido, podendo 

ser classificado de acordo com a sua cor, composição química ou origem 

(PEREIRA et al., 2007). 

Para Talbert (2008), pigmentos são partículas sólidas dispersas em uma tinta, sendo capazes 

de conferir a ela características como cor, opacidade, durabilidade, resistência mecânica e 

proteção contra corrosão em substratos metálicos. 

É importante diferenciar os conceitos atribuídos aos pigmentos e aos corantes. Ao contrário 

do pigmento, o corante é solúvel na matriz e perde suas características estruturais e cristalinas 

(BONDIOLI et al., 1998). 
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3.2.3 Classificações 

Normalmente, os pigmentos são classificados como orgânicos ou inorgânicos (Tabela 3.2), 

podendo ainda ser categorizados como naturais ou sintéticos (Tabela 3.3). Geralmente, os 

pigmentos orgânicos são usados para fins decorativos, como na indústria têxtil. Já os 

inorgânicos, funcionam também como agentes protetores do substrato ao qual estão aderidos. 

Tabela 3.2 – Comparativo das vantagens associadas aos pigmentos inorgânicos e orgânicos. 

Inorgânicos Orgânicos 

• Estabilidade química e térmica 

• Menor toxicidade 

• Menor custo 

• Vasta gama de tons brilhantes 

• Elevado poder de coloração 

Fonte: (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Tabela 3.3 – Comparativos entre pigmentos inorgânicos naturais e sintéticos. 

Naturais Sintéticos 

• Custo mais baixo 

• Presença de impurezas 

• Variação significativa da 

cor de acordo com a região 

• Limitações colorimétricas 

• Baixa opacidade 

• Custo mais elevado 

• Elevado grau de pureza química e uniformidade 

• Utilização na indústria de fármacos e alimentos 

• Obtenção de novas colorações através de 

modificações nas variáveis do processo 

produtivo (ampla faixa colorimétrica) 

• Alta opacidade 

• Correspondem a mais de 80% do total de 

pigmentos inorgânicos disponíveis 

Fonte: (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Outra classificação possível é a divisão em pigmentos básicos e em pigmentos extendedores 

(extender pigments) ou cargas. Os pigmentos básicos proporcionam as cores quando há 

absorção seletiva da luz, além de serem a principal fonte de poder de cobertura. Os pigmentos 

extendedores proporcionam volume a um custo relativamente pequeno, embora apresentem 

poder de cobertura e de tingimento inferiores aos observados para os pigmentos básicos  

(PQI, 2008). Eles interferem em diversas propriedades da tinta, como brilho, fluidez, 
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permeabilidade e resistência à abrasão. As cargas frequentemente utilizadas pela indústria de 

tintas estão na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Propriedades das principais cargas usadas em tintas. 

Substância Função 

Silicatos 

Os silicatos de alumínio são usados principalmente em pinturas de interiores, 

mas também em pinturas exteriores. Quando a argila é calcinada ocorre perda 

de água e oxidação, proporcionando maior poder de cobertura em relação à 

maioria das cargas em tintas porosas; a argila delaminada aumenta a 

resistência às manchas. 

O silicato de magnésio (talco) é uma carga de uso geral relativamente macio 

usado em tintas para exterior e interior. 

Sílica 
Proporciona excelente resistência à escovação e à abrasão e tem grande 

durabilidade em pinturas exteriores. 

Sílica 

diatomácea 

Sílica hídrica que consiste em organismos unicelulares fossilizados. É usada 

para controlar o brilho em tintas e vernizes. 

Carbonato de 

cálcio 

Pigmento de uso geral, de baixo custo e poder de cobertura, empregado em 

tintas para exterior e interior. 

Óxido de 

zinco 

Útil por sua resistência ao mofo (bolor), como inibidor de corrosão e 

bloqueador de manchas. É usado principalmente em fundos (primers) e 

pinturas exteriores. 

Fonte: adaptada de (PQI, 2008). 

Para ser enquadrado na categoria de Alto Desempenho, o pigmento precisa apresentar alta 

durabilidade, isto é, ser resistente à radiação UV, calor e substâncias químicas. Além disso, o 

pigmento de alto desempenho moderno precisa ser eficaz, econômico e ecológico (3E´s) 

(BUXBAUM, 2009). 

 

3.2.4 Breve Histórico 

Desde o período pré-histórico, o homem sempre procurou diferentes maneiras de deixar 

alguma marca indelével usando pigmentos naturais, como os amarelos ocre e escuro, os 

verdes, o vermelho, o marrom siena e o branco (caulim). Isto é atribuído ao subconsciente 

humano que sempre busca uma forma de marcar sua passagem na Terra  

(HRADIL et al., 2003). 

Em determinado momento, o homem percebeu que a mistura destes pigmentos com água, ou 

até mesmo saliva, facilitava este processo. Surgia, assim, o processo de pintura. As pinturas 

do período pré-histórico que perduram até os dias de hoje são encontradas, na maioria das 
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vezes, dentro de cavernas ou entre fendas rochosas. Esses locais dificultam a ação de 

intempéries e evitam a lixiviação das pinturas. Estima-se em cerca de 70mil anos a idade das 

pinturas de temas geométricos na caverna de Blombos, no sul da África. Na Espanha, um 

bisão pintado na caverna de Altamira data de aproximadamente 30mil anos (Figura 3.9). Na 

França, a estampa de uma mão feita em uma caverna em Avignon possui a mesma idade 

(BARNETT et al., 2006). 

 

Figura 3.9 – Pinturas de bisões datadas de 30mil anos na caverna de Altamira (Espanha). 

Fonte: (BARNETT et al. 2006). 

Os egípcios trouxeram inovação para a manufatura de tintas ao acrescentarem a etapa prévia 

de lavagem dos pigmentos para aumentar a pureza e intensidade da cor destes. Dentre os mais 

importantes pigmentos por eles desenvolvidos, que encontram aplicação até os dias de hoje, 

estão o azul egípcio (CaCuSi4O10), o azul malaquita (Cu2CO3(OH)) e a azurita 

(Cu3(CO3)2(OH)2) de cor azul esverdeada. Os dois últimos são minerais naturais 

transformados em pigmentos por moagem e lavagem. São encontrados em pinturas tombadas 

da 4ª Dinastia e em pinturas europeias dos séculos XV e XVI (BARNETT et al., 2006). 
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Os chineses já dominavam muitas tecnologias de obtenção de pigmentos, antes mesmo do 

surgimento de culturas ocidentais. Um exemplo é o desenvolvimento do pigmento conhecido 

como vermelhão cerca de 2mil anos antes de seu uso pelos romanos. Este pigmento é obtido 

através da moagem, lavagem e aquecimento do cinábrio (sulfeto de mercúrio)  

(BARNETT et al., 2006). 

Os gregos contribuíram através da obtenção do pigmento branco de chumbo 

(2Pb(CO3)2.Pb(OH)2), que permaneceu sendo o mais usado até o século XIX, quando foi 

substituído pelo TiO2 após estudos comprovarem a sua toxicidade. Desenvolveram também o 

vermelho de chumbo (Pb3O4), muito usado na construção civil, mas que foi banido no século 

XX pelo mesmo motivo (BARNETT et al., 2006). 

Os romanos fizeram uso de pigmentos desenvolvidos por gregos e egípcios. Uma das cores 

mais importantes descoberta pelos romanos foi a cor púrpura, extraída de moluscos e 

mencionada em textos de 1600a.C. Como eram necessários cerca de 12mil moluscos para 

fornecer apenas 1,4g do pigmento, este era muito caro e usado apenas por pessoas ricas. 

Desde então, atribui-se a cor púrpura à realeza (BARNETT et al., 2006). 

O primeiro pigmento inorgânico sintetizado foi o azul da Prússia, em 1704. Somente um 

século depois foi produzido o azul cobalto por Thénard. Avanços tecnológicos subsequentes 

permitiram a obtenção do amarelo cromo, amarelo cádmio, verde (óxido de cromo), além de 

vários óxidos e hidróxidos de ferro (vermelho, amarelo, preto e marrom). Dentre as 

contribuições significativas do século XX na área de pigmentos inorgânicos sintéticos, estão o 

vermelho molibdato (1936) e o amarelo titânio (1960). Dois pigmentos inorgânicos foram 

recentemente introduzidos no mercado. O pigmento a base dos óxidos de  

bismuto-molibdênio-vanádio, isento de chumbo em sua composição, e o pigmento de sulfeto 

de cério em substituição ao sulfeto de cádmio (HERBST e HUNGER, 2004). 

A aplicação de pigmentos orgânicos remonta à antiguidade. Pigmentos de origem animal e 

vegetal eram usados em trabalhos artísticos para estender a faixa espectral dos pigmentos 

inorgânicos disponíveis através da obtenção de tonalidades mais brilhantes  

(HERBST e HUNGER, 2004). Entretanto, por questões de solubilidade, a maior parte deles 

se enquadra, atualmente, dentro da classificação de corantes (HERBST e HUNGER, 2004). A 

mauveína, o primeiro corante sintético, foi obtida em 1856 por Perkin. Atribui-se a esta 
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descoberta a consolidação da indústria de corantes. Com poucas exceções, todos os corantes 

usados atualmente foram descobertos no século XIX (HUNGER, 2003). 

No início do século XX foi obtida uma série de pigmentos orgânicos através da adsorção 

química de substâncias orgânicas em substratos inorgânicos. Corantes orgânicos ácidos de 

sais solúveis de sódio foram tratados com soluções aquosas de cálcio, bário e chumbo para 

gerar pigmentos orgânicos insolúveis. O tanino foi usado na reação com os corantes orgânicos 

alcalinos (sais de cloreto) para obter pigmentos de outras cores. Desde então, uma série de 

pigmentos orgânicos de importância comercial foram desenvolvidos: vermelho lake (1902), 

litol-rubina (1903), vermelho toluidina (1905), laranja dinitroanilina (1907), amarelo 

monoazo (1909), vermelho naftol (1912), amarelo diarilida e azul ftalocianina (1935), verde 

ftalocianina (1937), disazo (1954), quinacridona (1955), benzimidazolona (1960), 

isoindolinona (1964) e laranja diketo-pyrrolo-pyrrole (1986) (HERBST e HUNGER, 2004). 

 

3.2.5 Mercado 

A produção de pigmentos inorgânicos em 2000 foi de 5,9milhões de toneladas, sendo 

dominada pelos Estados Unidos e pela Europa (Figura 3.10) (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

 

Figura 3.10 – Divisão do mercado produtor de pigmentos inorgânicos. 

Fonte: adaptada de (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 
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Os pigmentos inorgânicos mais usados são os óxidos, sulfetos, carbonatos, cromatos, sulfatos, 

fosfatos e silicatos de metais. Na Tabela 3.5 são mostrados os pigmentos inorgânicos mais 

consumidos no mundo. 

Tabela 3.5 – Consumo mundial de pigmentos inorgânicos em 2000. 

Pigmento Consumo (%) 

Dióxido de titânio (TiO2) 69,0 

Óxidos de ferro sintéticos 14,0 

Litopone (BaSO4 + ZnS) 3,5 

Outros 13,5 

Fonte: adaptada de (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Com relação ao destino dos pigmentos a base de óxidos de ferro, tanto naturais quanto 

sintéticos, a maior parte é absorvida pelos setores da construção civil, tintas e polímeros 

(Tabela 3.6). 

Tabela 3.6 – Aplicações dos pigmentos de óxido de ferro naturais e sintéticos. 

Setor 
Participação de cada setor nos mercados (%) 

EUA Europa Mundo 

Coloração de materiais de construção 50 64 50 

Tintas 31 30 28 

Polímeros 18 4 6 

Outros 1 2 16 

Fonte: adaptada de (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Na Figura 3.11 estão os dados nacionais de importação e exportação de corantes, pigmentos e 

branqueadores. Estes mostram um aumento significativo de importações em relação às 

exportações. Isso demonstra a dependência de matérias-primas e tecnologias importadas do 

parque industrial deste setor, reforçando a necessidade de pesquisas nacionais voltadas ao 

desenvolvimento de pigmentos de alta tecnologia. 
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Figura 3.11 – Importações e exportações nacionais de corantes, pigmentos e branqueadores 

ópticos. 

Fonte: adaptada de (ABIQUIM, 2008). 

 

3.2.6 Propriedades 

Várias propriedades físico-químicas de um pigmento são essenciais para predizer suas 

características e aplicações mais adequadas. A seguir são definidas as principais propriedades 

associados à qualidade de um pigmento. 

 O poder de tingimento (Tinting Strength) é a habilidade de um pigmento em conferir 

cor a um material através da absorção de luz. O termo Lightening Power significa o 

poder de tingimento de um pigmento branco. (BUXBAUM e PFAFF, 2005).  

 O poder de cobertura é uma relação entre a massa de pigmento por unidade de área da 

superfície (g/m
2
) necessária para formar uma cobertura homogênea sobre o substrato. 

Para os pigmentos de óxido de ferro naturais, este valor fica normalmente entre 

10 e 90g/m
2
. Já para o óxido de ferro sintético vermelho, o poder de cobertura varia de 

4 a 7g/m
2
 (BUDILOVSKIS et al., 2010). 
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 A transparência de uma cobertura significa a sua habilidade em espalhar o mínimo de 

luz. A mudança na cor de um substrato preto é inversamente proporcional ao grau de 

transparência da cobertura utilizada. Esta propriedade é especialmente importante em 

vernizes e tintas para impressão (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

 A concentração de matéria volátil em um pigmento é determinada através da secagem 

da amostra em forno a uma temperatura de (105±2)ºC. Este método usualmente revela 

o teor de umidade presente no pigmento (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

 A absorção de óleo fornece a massa de óleo de linhaça necessária para formar uma 

mistura uniforme com 100g do pigmento. A massa de óleo absorvida (oil number) 

depende de fatores como natureza, distribuição granulométrica e área superficial 

específica do pigmento (STOYE e FREITAG, 1998). O oil number é um quesito 

importante na qualidade de pigmentos, pois está diretamente relacionado à 

molhabilidade destes em fluidos hidrofóbicos (solventes orgânicos)  

(BUDILOVSKIS et al., 2010). Relaciona-se também com a viscosidade, uma vez que 

pigmentos com alta absorção de óleo tendem a formar produtos mais viscosos 

(MARRION, 2004). Budilovskis et al. (2010) obtiveram pigmentos através do 

tratamento térmico do lodo proveniente do tratamento de águas residuárias com 

compostos de ferro oxi-hidratados. Os autores notaram que o oil number variou de 

45 a 75g/100g, faixa acima da observada para pigmentos de óxidos de ferro naturais e 

sintéticos (20 a 50g/100g). Também observaram uma relação inversamente 

proporcional entre o oil number e a temperatura de tratamento. Valores entre 

55 e 75g/100g (500 a 600ºC) e entre 45 e 60g/100g (700 a 900ºC). 

 A determinação do teor de matéria solúvel em água presente no pigmento pode ser 

feita por extração a quente ou a frio. Sua escolha depende do tipo de pigmento que 

está sendo estudado (BUXBAUM e PFAFF, 2005, p. 18). 

 

 

 



 

23 

 

As principais normas técnicas brasileiras empregadas no controle de qualidade dos pigmentos 

estão na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Normas técnicas usadas no controle de qualidade de pigmentos e cargas. 

Norma Técnica Data Descrição 

NBR 5802 07/1989 
Determinação de resíduo em peneiras - Método úmido - 

Processo manual 

NBR 5803 1975 Ensaio de transparência 

NBR 5804 1975 Ensaio de poder de cobertura 

NBR 5805 1975 Determinação do pH 

NBR 5816 1975 Determinação do teor de umidade 

NBR 5817 1975 Determinação de sais solúveis 

NBR 10417 08/1988 Determinação do valor de absorção de óleo 

NBR 11328 03/1989 Determinação de matéria volátil a 105 ºC 

NBR 11585 07/1991 Determinação da densidade - Método do picnômetro 

NBR 11969 04/1992 Determinação do poder de tingimento 

Fonte: adaptada de (TARGET, 2011). 

A morfologia, o tamanho médio e a distribuição granulométrica das partículas são 

determinantes nas características apresentadas por um pigmento. Adota-se como faixa 

aceitável para pigmentos um tamanho médio de partícula entre 0,01 e 10μm, embora a faixa 

usual fique entre 0,1 e 1,0μm (BUXBAUM e PFAFF, 2005). A Figura 3.12 mostra a 

morfologia e os estados de agregação que as partículas de pigmento podem assumir. 

 Partículas primárias: partículas devidamente identificadas por métodos físicos de 

análise, como as microscopias óptica e eletrônica. 

 Aglomerado: conjunto de partículas unidas de maneira aleatória, cuja área superficial 

total não difere significativamente da soma das áreas superficiais individuais. 

 Agregado: as partículas encontram-se unidas de maneira alinhada, fazendo com que a 

área superficial seja menor que as áreas superficiais individuais das partículas. 
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Figura 3.12 – Formas e estados de agregação das partículas primárias. 

Fonte: adaptada de (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Al-Turaif (2009) mostrou que o tamanho e a forma do pigmento obtido através de uma blenda 

entre caulim e carbonato de cálcio prismático precipitado têm influência direta nas 

propriedades de brilho (gloss) e rugosidade das coberturas aplicadas em substratos 

absorventes e não absorventes. 

Marrion (2004) afirma que a morfologia das partículas também influencia a viscosidade. De 

modo geral, a viscosidade é menor quando as partículas se aproximam da forma esférica. 
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3.2.7 Utilização de Resíduos para Pigmentação 

Foram encontrados trabalhos propondo a utilização de resíduos de mineração, metalurgia e 

química, como matérias-primas coloridas para a indústria cerâmica. Isto se deve, em grande 

parte, à estabilidade química em altas temperaturas apresentadas pelos pigmentos inorgânicos. 

Souza et al. (2008) concluíram que o acréscimo de resíduo de minério de ferro em até 

10%m/m na fração argilosa foi capaz de aumentar a resistência de ruptura à flexão e diminuir 

a porosidade aberta, além de atribuir a coloração avermelhada ao produto. Já o acréscimo em 

maiores quantidades, provoca o surgimento de defeitos críticos, pois dificultam a sinterização 

das lamelas de aluminossilicatos. 

Milanez et al. (2005) conseguiram incorporar até 20%m/m do resíduo de galvanoplastia em 

pigmentos comerciais, obtendo pigmentos inorgânicos a base de Fe, Cr e Zn que mantiveram 

as principais propriedades relacionadas à qualidade do produto. 

Marcello et al. (2008) aplicaram o resíduo ácido obtido na oxidação da pirita, juntamente com 

os pigmentos comerciais ZnO e Cr2O3, para obter o pigmento Fe-Cr-Zn com estrutura de 

espinélio. Concluíram, entretanto, que o pigmento obtido não substitui o comercial, podendo 

ser usado apenas como uma fração minoritária incorporada ao mesmo. 

Epikhin e Krylova (2003) sintetizaram a goethita e outros pigmentos de óxidos de ferro dela 

obtidos através do tratamento ácido de resíduos das indústrias metalúrgica, química e de 

engenharia mecânica. Concluíram que estes produtos apresentaram as principais 

características observadas nos pigmentos de óxido de ferro comerciais. Resultados 

semelhantes foram obtidos no trabalho de Legodi et al. (2007). Neste estudo, o tamanho 

médio das partículas obtidas (<0,1μm) sugere que os pigmentos apresentem alto poder de 

cobertura e tingimento, além de boa absorção de óleo. Esta última está diretamente 

relacionada com a facilidade de dispersão do pigmento no meio. 

Budilovskis et al. (2010) trataram águas residuárias contendo Zn
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 e Cr
3+

, com 

suspensões aquosas de oxi-hidratos de Fe
2+

/Fe
3+

. O tratamento térmico entre 600 e 800ºC do 

lodo obtido gerou produtos com poder de cobertura entre 6 a 10g/m
2
, semelhante ao 

observado para os pigmentos sintéticos de óxido de ferro. Já para temperaturas acima de 

800ºC, o poder de cobertura ficou na faixa de 18 a 50g/m
2
. Esta piora foi atribuída não 
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somente ao aumento do tamanho médio de partículas devido à sinterização, mas também às 

mudanças na composição das fases. 

Ozel et al. (2006) produziram pigmentos marrons de Mn-Fe-Cr através da combinação de 

óxido de manganês, limonita e cromita, provenientes de fontes naturais e de resíduos de baixo 

custo. Os parâmetros colorimétricos L*a*b* obtidos ficaram próximos aos observados para os 

pigmentos comerciais. 

Costa et al. (2008) obtiveram um pigmento preto com estrutura de espinélio Cr-Fe-Ni através 

da reação no estado sólido de resíduos de processos metalúrgico. As matérias-primas 

utilizadas foram a lama com alta concentração de Ni/Cr, proveniente do processo de 

galvanoplastia, e a lama enriquecida com ferro, gerada na galvanização do aço. O material 

obtido apresentou propriedades equivalentes às do pigmento preto comercial. 

Della et al. (2005) obtiveram o pigmento cerâmico (Ca3Cr2Si3O12) conhecido por verde 

vitória, tendo a escória de aciaria como fonte precursora. As análises de lixiviação e 

solubilização classificaram a escória como não inerte, mas os autores argumentam que a 

mistura deste resíduo com óxidos puros constitui um produto com propriedades adequadas ao 

setor de pigmentos. 

Pelino (2000) empregou um resíduo tóxico e rico em ferro originado na hidrometalurgia do 

minério de zinco e granito proveniente da cava, para obter materiais vitrocerâmicos coloridos 

por tratamento térmico. Foi usada uma planta piloto de vitrificação com capacidade produtiva 

de 1 tonelada/dia. Os produtos apresentaram propriedades promissoras para serem explorados 

comercialmente pela indústria civil. 

Klapiszewska et al. (2003) obtiveram pigmentos verdes de óxidos e silicatos de cromo III, 

altamente dispersos, através do tratamento físico-químico do resíduo de galvanoplastia 

contendo cromo VI. Os parâmetros do processo de precipitação e do tratamento térmico 

determinaram as principais propriedades dos pigmentos obtidos. 
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3.3 Tintas 

A tinta pode ser definida como uma dispersão de pós (pigmentos ou cargas) em substâncias 

macromoleculares e aproximadamente viscosas, denominadas como materiais filmógenos 

(SAMPAIO e ALMEIDA, 2008). 

Na Tabela 3.8 é mostrada a evolução na produção nacional de tintas na última década 

(ABRAFATI, 2010). Nota-se um aumento da ordem de 48% na produção nacional total de 

tintas na última década, acompanhando o crescimento econômico do país que gera uma 

demanda por pintura dos bens manufaturados pelo setor industrial e da construção civil. 

Tabela 3.8 – Produção do mercado brasileiro de tintas. 

Volume (milhões de litros) 

ANO Imobiliária Repintura Ind. Aut. Ind. Geral TOTAL 

2009 982 47 46 157 1.232 

2008 975 49 48 171 1.243 

2007 800 45 42 158 1.045 

2006 741 40 40 147 968 

2005 722 40 39 141 942 

2004 701 37 37 138 913 

2003 662 34 31 133 860 

2002 663 33 30 131 857 

2001 654 32 30 127 843 

2000 653 30 28 119 830 

Fonte: adaptada de (ABRAFATI, 2010). 

Já quando se analisa o crescimento dos lucros obtidos pela indústria nacional de tintas na 

última década (Tabela 3.9) (ABRAFATI, 2010), percebe-se que o faturamento das empresas 

cresceu aproximadamente 100%, muito acima dos 48% observados no aumento de produção 

das mesmas. Este fato pode ser atribuído à descoberta e produção de pigmentos de alto 

desempenho e, consequentemente, de alto valor agregado. Trabalhos recentes encontrados na 

literatura apontam para a necessidade de pigmentos de alto desempenho nos setores cerâmico 

(DONDI et al., 2007; SHIRPOUR et al., 2007), eletrônico (MURAYAMA, 2002), cosmético 

(SONG e UZUNIAN, 2007), de polímeros (AHMED et al., 2011; VISHNU et al., 2009) e 

ambiental (SAMEERA et al., 2009; FURUKAWA et al., 2006). 



 

28 

 

Tabela 3.9 – Faturamento do mercado brasileiro de tintas. 

Faturamento (milhões de dólares) 

ANO Imobiliária Repintura Ind.Automotiva Ind. Geral TOTAL 

2009 1.936 246 204 648 3.033 

2008 1.983 262 221 727 3.193 

2007 1.448 223 171 600 2.442 

2006 1.206 191 152 501 2.050 

2005 1.110 180 135 455 1.880 

2004 888 139 107 366 1.500 

2003 792 119 79 330 1.320 

2002 672 101 67 280 1.120 

2001 837 128 90 350 1.405 

2000 910 140 90 380 1.520 

Fonte: adaptada de (ABRAFATI, 2010). 

As tintas se dividem basicamente em base água (TBA) e base solvente (TBS). A TBA reduz a 

emissão de compostos orgânicos voláteis e a exposição dos trabalhadores às substâncias 

tóxicas, além de não ser inflamável. Embora a TBS venha sendo gradativamente substituída 

por questões ambientais e de segurança nas últimas duas décadas  

(BETHENCOURT et al., 2004), ela seca mais rapidamente e apresenta melhor adesividade e 

acabamento (ASHBY e JOHNSON, 2002). Além disso, a TBS geralmente apresenta 

molhabilidade superior à observada para a TBA devido à baixa tensão superficial do solvente 

(KOBAYASHI, 1996). 

Os componentes das tintas podem ser divididos basicamente em voláteis e não-voláteis. Entre 

os componentes voláteis aparecem solventes orgânicos, água e agentes de coalescência. Já os 

não-voláteis incluem pigmentos, corantes, extendedores ou cargas, resinas (binders) e 

aditivos. Na indústria de tintas, o termo “veículo” refere-se à blenda formada entre a resina e 

seu respectivo solvente. Dentre os componentes mencionados, o veículo e o pigmento são os 

componentes majoritários, embora existam no mercado tintas isentas de solventes  

(solvent free) e pigmentos (vernizes) (STOYE e FREITAG, 1998). O verniz pode ser definido 

como uma ou várias camadas de um filme orgânico aplicado sobre um substrato, podendo 

conter partículas inorgânicas como aditivos (ECHARD e LAVEDRINE, 2008). Este filme 

orgânico deve ser transparente ou translúcido. 
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As resinas são componentes indispensáveis nas tintas, pois mantêm a coesão entre os demais 

componentes e também a adesão ao substrato no qual a tinta foi aplicada (WELDON, 2009). 

Esta adesividade pode ser atribuída às ligações cruzadas entre as macromoléculas da resina 

(massas moleculares de 500 a 30.000) e o substrato (STOYE e FREITAG, 1998). As resinas 

quase sempre são substâncias orgânicas como polímeros sintéticos e resinas naturais, 

escolhidas em função da aplicação prevista para a tinta. Geralmente, são classificadas em 

conversíveis ou não conversíveis. Nas primeiras, os monômeros sofrem reação de 

polimerização após a sua aplicação no substrato. Já nas tintas não conversíveis, as resinas 

poliméricas se encontram dispersas ou dissolvidas em um meio que evapora após a aplicação 

do produto e permite a formação de um filme homogêneo da tinta sobre o substrato 

(TALBERT, 2008). De acordo com CETESB (2006), as principais resinas disponíveis e suas 

respectivas propriedades e aplicações podem ser sumarizadas de acordo com a Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Resinas usadas em formulações de tintas. 

Resina Obtenção Aplicações 

Alquídica 

Esterificação de 

poliácidos e ácidos 

graxos com poliálcoois 

Tintas que curam por oxidação ou polimerização 

através de aquecimento 

Epóxi 
Reação do bisfenol A 

com epicloridrina 

Tintas com propriedades anticorrosivas usadas na 

proteção de materiais como o aço  

(AGGARWAL et al., 2007) 

Acrílica 

Polimerização de 

monômeros acrílicos e 

metacrílicos (estireno 

usado como copolímero) 

Tintas versáteis e populares usadas tanto em 

ambientes internos quanto externos. Demonstram 

alta resistência aos ataques químicos e abrasivos, 

além de apresentarem maior retenção de brilho 

com relação às tintas alquídicas  

(TALBERT, 2008) 

Poliéster 
Reação de ácidos com 

alcoóis 

Tintas de fundo (primers) e acabamentos de cura 

à estufa 

Vinílica 

Copolimerização em 

emulsão (base água) do 

acetato de vinila com 

diferentes monômeros 

(acrilato de butila e o 

dibutil maleato) 

Tintas látex vinílicas e vinil acrílicas usadas em 

coberturas com baixo teor de sólidos e elevada 

concentração de solvente (TALBERT, 2008) 

Nitrocelulose 

Reação de celulose 

purificada com ácidos 

nítrico e sulfúrico 

Tintas de secagem rápida para pintura de 

automóveis, objetos industriais, móveis de 

madeira, aviões, brinquedos e papel celofane 

Fonte: adptada de (CETESB, 2006). 
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Na composição das tintas existem diversos aditivos, os quais desempenham variadas funções. 

Em geral, seus teores não ultrapassam 5% em massa (CETESB, 2006). A Tabela 3.11 mostra 

os principais aditivos usados em tintas e suas respectivas funções. 

Tabela 3.11 – Principais aditivos usados em formulações de tintas. 

Aditivo Função 

Fotoiniciadores 
Formação de radicais livres quando submetidos à ação da 

radiação UV, iniciando a cura das tintas 

Secantes 
Catalisadores de secagem oxidativa de resinas alquídicas e óleos 

vegetais polimerizados 

Agentes reológicos 
Modificam a reologia das tintas (aquosas e sintéticas), 

melhorando o nivelamento e diminuindo o escorrimento 

Inibidores de corrosão Conferem propriedades anticorrosivas ao revestimento 

Dispersantes Melhoram a dispersão dos pigmentos nas tintas 

Umectantes 
Nos sistemas aquosos, aumentam a molhabilidade de cargas e 

pigmentos, facilitando a dispersão 

Bactericidas 
Evitam a degradação do filme devido à ação de bactérias, fungos 

e algas 

Coalescentes 
Facilitam a formação de um filme contínuo na secagem de tintas 

base água, unindo as partículas do látex 

Fonte: adptada de (CETESB, 2006). 

O processo de obtenção das tintas consiste basicamente em dispersar todos os componentes 

(veículo, pigmento e aditivos) de maneira a obter uma mistura uniforme destes. Entretanto, 

esta é uma etapa crítica, na qual problemas como baixas molhabilidade e aglomeração das 

partículas podem comprometer a qualidade do produto final. De acordo com  

Buxbaum et al. (2005), a suspensão de pigmentos e cargas nas resinas é um sistema que se 

comporta de acordo com as leis da química coloidal. O processo de dispersão é extremamente 

complexo e envolve as seguintes etapas: 

 Molhamento (wetting): remoção do ar da superfície das partículas de pigmento e 

formação de uma camada de solvente; 

 Desintegração: rompimento dos aglomerados e agregados de partículas de pigmento 

pela energia externa de um equipamento de dispersão; 
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 Estabilização: manutenção de uma suspensão estável através da criação de forças 

repulsivas entre as partículas (usando agentes dispersantes e recobrindo as partículas 

de pigmento com o solvente). Caso estas sejam inferiores às forças atrativas de  

Van der Waals, o indesejado fenômeno da floculação ocorrerá, comprometendo a 

aplicação da tinta. 

A taxa de dispersão dos pigmentos e cargas na tinta exerce influência direta na sua 

viscosidade (a dispersão do pigmento na resina apresenta um comportamento não-newtoniano 

antes da secagem) e propriedades de cor como tonalidade, brilho, poder de cobertura e de 

tingimento. Nesta última, a correlação geralmente é tão elevada que o poder de tingimento 

pode ser tomado como uma medida direta da taxa de dispersão (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 – Variação no poder de tingimento em função do tempo de dispersão. 

Fonte: adaptada de (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Na Figura 3.14 estão os fenômenos de reflexão/refração/absorção que podem ocorrer em uma 

pintura e permite concluir que a aglomeração das partículas de pigmentos aumenta a 

probabilidade da luz refletir no substrato, implicando em um filme com baixo poder de 

cobertura. 
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Figura 3.14 – Fenômenos de interação da luz com a camada de tinta. A: refletida na 

superfície; B: refletida pelo pigmento; C: absorvida pelo pigmento; D: refratada pelo 

pigmento e E: refletida pelo substrato. 

Fonte: (BUXBAUM e PFAFF, 2005). 

Uma partícula em meio líquido pode apresentar a superfície carregada eletricamente por 

ionização ou até mesmo pela adsorção de espécies carregadas. Este é o plano  

Helmholtz interno (PHI). Isto faz com que espécies de carga oposta, as quais formam o plano 

Helmholtz externo (PHE), sejam atraídas através de forças eletrostáticas para esta superfície. 

Nesta camada externa, entretanto, os contraíons apresentam equilíbrio dinâmico entre a 

tendência de serem atraídos à superfície pela ação das forças eletrostáticas e a de se 

difundirem pela solução. Isso cria uma camada difusa de íons, na qual a concentração destes 

diminui em função da distância da superfície. As cargas da superfície e as cargas da camada 

difusa formam a dupla camada elétrica (Figura 3.15) (CASTELLAN, 1986). 

 

Figura 3.15 – Representação da dupla camada elétrica. 

Fonte: adaptada de (SIDES, 2010). 
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Quando uma partícula se movimenta no meio líquido, os íons da camada difusa podem se 

separar desta, provocando um distúrbio na neutralidade elétrica da superfície. Isto cria uma 

diferença no potencial entre as partículas em movimento e o líquido, conhecido por potencial 

eletrocinético ou potencial zeta (ξ) (BULATOVIC, 2007). 

Portanto, a medida do ξ é importante para qualquer aplicação em que a aglomeração das 

partículas é uma variável importante, pois quanto maior o módulo de ξ, maior a tendência das 

partículas se repelirem, formando uma suspensão estável. 

A técnica convencional para medida de ξ de partículas sólidas usa o conceito de mobilidade 

eletroforética (μe). Ela consiste em aplicar um potencial elétrico (χ) a um líquido contendo as 

partículas em suspensão. O sentido de migração destas, isto é, para o polo positivo ou 

negativo do campo, é uma indicação do sinal da carga superficial. Já a velocidade de 

deslocamento (νe) pode ser associada ao módulo desta carga. A Equação 3.1 mostra a relação 

matemática entre estas variáveis. 

   
  

 
              (3.1) 

O ξ pode ser relacionado à μe pela Equação 3.2. A viscosidade (η) e a constante dielétrica (Є) 

do líquido precisam ser conhecidas. 

  
        

 
      (3.2) 

Esta técnica foi usada por Strubbe et al. (2006) para determinar ξ em função do raio das 

partículas do pigmento violeta quinacridona em meio não aquoso contendo agente de carga. 

Os autores apontaram para uma tendência de diminuição nos valores de ξ, em termos 

absolutos, na medida em que o raio da partícula aumenta. 

Krysztafkiewicz et al. (2003) usaram as medidas de ξ para estudar o comportamento de 

pigmentos dispersos em tintas acrílicas (base água e base solvente) obtidos através da 

adsorção química de corantes orgânicos na superfície de partículas de sílica modificadas 

quimicamente. Apesar do moderado poder de cobertura, as demais propriedades da tinta 

obtida foram satisfatórias. 

Uma nova técnica de medição do potencial zeta por disco rotativo (PZDR) foi recentemente 

desenvolvida por Sides e Hoggard (2004) e consiste em uma metodologia útil para superfícies 
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planas. Os valores de ξ calculados para amostras de óxido de silício, índio e estanho em 

cloreto de potássio, através da combinação de dados experimentais e teóricos, foram 

concordantes com os valores publicados na literatura. Na técnica PZDR, a rotação do disco 

gera um movimento radial das cargas elétricas na camada difusa adjacente à superfície da 

amostra, resultando em um campo elétrico que pode ser medido e cujo valor é  

proporcional ao ξ. 

Ela apresenta menor custo e maior simplicidade com relação à técnica convencional, fatores 

essenciais para sua implantação como uma técnica auxiliar no controle de qualidade de tintas 

industriais. A configuração da célula eletroquímica de medida está ilustrada na Figura 3.16. 

O disco da amostra com diâmetro conhecido é fixado ao suporte cilíndrico que gira em uma 

rotação controlada. O eletrodo de trabalho é posicionado a uma distância conhecida e próximo 

à superfície da amostra em seu eixo rotacional, enquanto o eletrodo de referência fica longe 

da superfície. Quando a amostra gira, o voltímetro registra o potencial de escoamento (s). 

 

Figura 3.16 – Configuração da célula eletroquímica na técnica de PZDR. 
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A Equação 3.3 permite calcular o ξ em função do s. 

  
            

         
 

 

 

 

 
 
   

 

 
   

 

  
  

  
     

   

 

 
 


 
    (3.3) 

Em que: 

ξ = potencial zeta; κ = condutividade do líquido; ν = viscosidade cinemática; Є = constante 

dielétrica do líquido; α = raio do disco; Ω = velocidade de rotação; z = distância do eletrodo 

de trabalho da amostra; s = potencial de escoamento medido. 

Hoggard et al. (2005) usaram o método de integração da equação de Laplace e mostraram que 

o s decresce rapidamente na direção normal à superfície do disco. Isto implica que o ξ pode 

ser calculado através de medidas de s perto da superfície do disco, desde que a distância do 

eletrodo de trabalho até a superfície seja conhecida. Medidas de ξ de pastilhas de silício em 

concentrações de KCl de até 10mmol.L
-1

 foram concordantes com dados publicados na 

literatura. 

Embora estes dois trabalhos sejam de grande importância, os autores encontraram algumas 

discordâncias entre as previsões teóricas e os resultados experimentais. Portanto, publicaram 

outro estudo no qual corrigem estas falhas na teoria usando a transformada Hankel  

(SIDES et al., 2006). 

Lameiras e Nunes (2008) apresentaram uma alternativa matematicamente mais simples para o 

cálculo do s na vizinhança do disco rotativo em meio eletrolítico. Para isso, derivaram a 

equação de Chebyshev através de coordenadas elípticas rotacionais. Os mesmos autores 

aplicaram a técnica de PZDR para medição do ξ de superfícies planas de minerais, polímeros, 

e filmes de tintas (LAMEIRAS et al., 2008). 

A técnica de PZDR mostrou-se útil para estudar o ξ de amostras planas. Entretanto, nenhum 

trabalho foi encontrado sobre o uso desta técnica para material particulado. Neste trabalho, foi 

estudada a viabilidade de se usar a técnica PZDR para amostras de pigmentos em pó. 
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3.4 Blocos de Argamassa 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), a argamassa é constituída de cimento, água e 

agregado miúdo (areia). Ao ocorrer reações químicas entre os minerais presentes no cimento e 

a água, há formação de compostos com propriedades ligantes, como os silicatos de cálcio. A 

água utilizada para confeccionar a argamassa (água de amassamento) deve ser isenta de 

ácidos, álcalis e óleos. A qualidade da água tem efeito direto nas propriedades da argamassa.  

As propriedades da argamassa dependem de diversos fatores. A resistência mecânica, por 

exemplo, varia com (MEHTA e MONTEIRO, 1994): 

 Traço: proporção entre aglomerante (cimento) e aglomerado ou agregado (areia). 

Normalmente varia entre 1:1 e 1:5, em volume. 

 Granulometria: tamanho médio das partículas. 

 Fator ou relação água/cimento (a/c): quantidade em massa de água em relação à de 

cimento. 

 Compactação da massa. 

A argamassa é um material versátil, com o qual é possível construir artefatos com 

propriedades e cores adequadas às diferentes aplicações. A possibilidade de confecção no 

próprio local de utilização é um diferencial importante desse material. Esta característica 

proporciona menor custo de logística em comparação a outros materiais que necessitam ser 

fabricados em locais específicos (PEREIRA, 2011). A principal aplicação da argamassa é na 

construção civil: confecção de tubos, lajes, mourões, pisos, telhas, blocos, pavimentos 

intertravados e diversos pré-moldados (ABCP, 2002). 
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3.4.1 Principais Componentes 

Agregados 

Os agregados podem ser classificados segundo sua origem, dimensão e massa específica. 

Quanto à origem, eles podem ser naturais, artificiais (originados do britamento de rochas) ou 

obtidos por processo industriais (FELTEN, 2009). Existe o conceito de agregados obtidos do 

reaproveitamento de resíduos urbanos ou industriais como escória de alto forno, concreto 

reciclado e PET dentre outros (KAEFER, 2000).  

Quanto às dimensões de suas partículas, os agregados são classificados da seguinte maneira: 

 Miúdos: tamanho de partículas entre 0,15 e 4,8mm. 

 Graúdos: tamanho de partículas entre 4,8 e 152mm. 

Quanto à massa específica (δ), os agregados podem ser classificados como leves, médios ou 

pesados, segundo os limites a seguir (FELTEN, 2009): 

 Leves: δ < 2.000kg.m
-3

 

 Médios: 2.000kg.m
-3

 ≤ δ ≤ 3.000kg.m
-3

 

 Pesados: δ > 3.000kg.m
-3

 

Os agregados são os materiais granulares utilizados para formar concreto ou argamassa com o 

meio cimentante. Eles não devem reagir com o cimento e não devem sofrer variações de 

volume com a umidade. Além disso, deve haver compatibilidade térmica entre seus grãos e a 

pasta endurecida (KAEFER, 2000).  

O agregado miúdo deve conter partículas arredondadas e resistentes. Não deverá conter argila 

ou impurezas orgânicas com os limites superiores aos especificados nas normas NBR NM 49 

(ABNT, 2001a) e NBR 7221 (ABNT, 1987a). Normalmente utiliza-se a areia natural como 

agregado miúdo, extraída principalmente dos leitos dos rios e das praias. É uma  

matéria-prima de baixo custo, sendo até 2/3 do seu preço final ao consumidor atribuído ao 

transporte. 
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Matriz 

A pasta de cimento (mistura de água e cimento) é chamada de matriz por ser contínua e 

envolver as partículas de agregado miúdo na argamassa. Ela é constituída de compostos 

hidratados de cimento. Os mais importantes são os silicatos hidratados de cálcio, que podem 

aparecer como estrutura fibrosa; o hidróxido de cálcio Ca(OH)2, que cristaliza em placas 

hexagonais superpostas e a etringita (trissulfato aluminato de cálcio hidratado-

3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), que cristaliza em formas aciculares no início da pega 

(Figura 3.17) (KAEFER, 2000). 

 

Figura 3.17 – Produtos de hidratação do cimento: cristais de monossulfato de cálcio (A)e 

cristais de etringita (B). 

FONTE: adaptada de (OLIVEIRA, 2007). 

O principal constituinte de uma matriz de argamassa é o cimento Portland (CP). O CP foi 

criado por um construtor inglês, Joseph Aspdin, que o patenteou em 1824 com esse nome. 

Nessa época, era comum na Inglaterra construir com pedra de Portland, uma ilha situada no 

sul desse país. Aspidin decidiu nomear sua invenção assim devido às semelhanças de cor e 

dureza com as pedras da ilha (ABCP, 2002). 

O CP é o aglomerante hidráulico mais utilizado na produção de concreto e argamassa. É um 

pó constituído de partículas de tamanho entre 1 e 50μm, obtido pela moagem do clínquer e 

posterior adição de gipsita (CaSO4.2H2O). O clínquer é formado pelo aquecimento a 1450
o
C 

de uma mistura de calcário e argila em forno giratório. 

As fórmulas genéricas dos constituintes do cimento são formadas pelas letras C, S, A e F que 

representam, respectivamente, óxidos de cálcio, silicatos, óxidos de alumínio e óxidos de 

10mm 30mmA B
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ferro (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Os principais constituintes do CP estão listados na 

Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 – Principais constituintes do cimento Portland. 

Formula Genérica Fórmula Química Nome 

C3S 3CaO.SiO2 silicato tricálcico 

C2S 2CaO.SiO2 silicato dicálcico 

C3A 3CaO.Al2O3 aluminato tricálcico 

C4AF 4CaO.Al2O3.Fe2O3 ferroaluminato de cálcio 

CsH2 CaSO4.2H2O gipsita 

 

Os diferentes tipos de CP são definidos pela intensidade e tempo de moagem do clínquer, bem 

como pela adição de outras matérias-primas. Gesso, escória de alto-forno, materiais 

pozolânicos e materiais carbonáticos são comumente usados. Embora existam nove tipos de 

cimento no mercado brasileiro (ABCP, 2002), o mais empregado nas cidades mineiras é o 

CP II E. Ele é formado pela adição de escória de alto-forno devido a grande disponibilidade 

dessa matéria-prima em regiões produtoras de aço. Esse tipo de cimento apresenta baixo calor 

de hidratação e maior resistência em relação ao CP comum, sendo recomendado para 

estruturas que exijam desprendimento de calor moderadamente lento. 

Na indústria de elementos arquitetônicos pré-fabricados, como fábricas de blocos para 

alvenaria, pavimentação, tubos, lajes, mourões e postes, é necessário que o produto tenha alta 

resistência inicial e rápido desmolde, pois a produção e saída desses elementos devem ser 

rápidas. O CP V ARI é o mais recomendado nessas aplicações. A resistência e o 

endurecimento são obtidos mais rapidamente através da dosagem diferente de calcário e argila 

no clínquer e da moagem mais fina do cimento (ABCP, 2002). 

O mecanismo de hidratação do cimento é constituído por um processo inicial de dissolução-

precipitação seguido de um processo topoquímico. Esse último corresponde a uma hidratação 

no estado sólido do cimento, em que reações acontecem diretamente na superfície dos 

compostos do cimento anidro sem que eles solubilizem (MEHTA e MONTEIRO, 1994). O 

enrijecimento da pasta é caracterizado pela hidratação dos aluminatos e a evolução da 

resistência (endurecimento) é realizada pelos silicatos. 
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A CsH2 inibe a tendência à pega instantânea ocasionada pela grande reatividade do C3A 

presente na formulação com a água (Equação 3.4). A etringita (C6As3H32) é responsável  

pelo fenômeno da pega. Dependendo da proporção sulfato/aluminato no  

cimento, a etringita pode se decompor em monossulfoaluminato de cálcio hidratado 

(C4AsH12-3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O), que é uma configuração mais estável e apresenta 

formato de placas hexagonais (Equação 3.5). O processo de hidratação do C4AF gera 

compostos de difícil caracterização. De acordo com Mehta e Monteiro (1994), os compostos 

formados são similares aos obtidos a partir do C3A. 

C3A  +  3CsH2  +  26H    C6As3H32           (3.4) 

C6As3H32  +  2C3A  +  4H    3C4AsH12    (3.5) 

Embora os íons sulfato retardem a hidratação dos aluminatos, eles aceleram as suas reações de 

hidratação dos silicatos (SILVA, 2005). A hidratação dos silicatos C3S e C2S ocorre algumas 

horas após o início da reação e origina silicatos de cálcio hidratados de composição química 

variada. Por isso são representados genericamente por C-S-H e hidróxido de cálcio Ca(OH)2. 

Com o decorrer da hidratação, começam a aparecer cristais prismáticos grandes de Ca(OH)2 e, 

na sequência, cristais pequenos e fibrilares de silicatos hidratados de cálcio. Esses compostos 

são responsáveis por preencher os espaços ocupados pela água e pelas partículas de cimento 

em dissolução (MEHTA e MONTEIRO, 1994). As reações de hidratação dos silicatos estão 

representadas nas Equações 3.6 e 3.7. 

2C3S  +  6H2O    C-S-H  +  3Ca(OH)2    (3.6) 

2C2S  +  4H2O    C-S-H  +  Ca(OH)2             (3.7) 

O C3S é responsável pela resistência inicial (primeiros dias ou semanas) e o C2S pelo 

desenvolvimento contínuo da resistência que se estende por meses ou anos, devido a uma 

hidratação mais lenta. O C-S-H é amorfo e o principal responsável pela resistência da pasta 

endurecida. Quanto maior a quantidade de Ca(OH)2 na pasta, menor é a resistência da pasta 

contra ataques de ácidos e de sulfatos. Verifica-se também que um cimento com maior teor de 

C3S resulta em um concreto mais susceptível ao ataque químico e com menor resistência 

mecânica (KAEFER, 2000). 



 

41 

 

Na pasta hidratada, o C-S-H constitui cerca de 50 a 60% do volume, sendo a fase que mais 

influencia as propriedades da matriz. O Ca(OH)2 (Portlandita) ocupa de 20 a 25% e é o 

primeiro composto formado durante a hidratação e o principal responsável pela resistência 

inicial. Os sulfoaluminatos (15 a 20º%) exercem menor influência nas propriedades, exceto 

em condições nas quais possam ocorrer ataques por sulfato (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

A investigação da microestrutura do cimento após as reações de hidratação junto ao agregado 

é importante para compreender e melhorar suas propriedades. O MEV acoplado à 

microssonda de análise química é a técnica indicada para tal propósito  

(RAMACHANDRAN e BEAUDOIN, 2001). 

 

Aditivos 

Para melhorar as características das argamassas e seus produtos são utilizados aditivos. Eles 

podem modificar as características de pega e de endurecimento, aumentar a plasticidade das 

massas frescas e aumentar a durabilidade em condições de frio. Segundo a norma  

EB-1763 (ABNT, 1992), existem nove tipos de aditivos. Dentre eles, destacam-se os 

superplastificantes que reduzem a quantidade de água na produção da argamassa  

(ZINGG et al., 2008). 

O superplastificante (SP) é um polímero orgânico hidrossolúvel obtido sinteticamente. Muitos 

SP’s foram desenvolvidos nas últimas décadas. Segundo Zingg et al. (2008) eles melhoram a 

trabalhabilidade de argamassas e concretos para a demanda de aplicações industriais.  

Os SP’s mais usados atualmente são à base de policarboxilatos  

(ALONSO et al., 2007; HANEHARA e Kazuo, 1999; YAMADA et al., 2000). Eles 

apresentam uma cadeia linear principal de hidrocarbonetos e cadeias laterais formadas por 

grupos carboxilatos e éteres. Por meio dos grupos carboxilatos, as cadeias do SP são 

adsorvidas nas partículas de cimento, dispersando-as devido à repulsão eletrostática e ao 

impedimento estérico causado pelas cadeias laterais dos grupos éteres  

(ALONSO et al., 2007). Recentemente, diversos trabalhos têm estudado a influência do 

tamanho das cadeias principal e lateral do SP na fluidez da argamassa  

(SUGIYAMA e OHTA, 2003; MAEDER et al., 2004 apud ALONSO et al., 2007; FERRARI 

et al., 2000; MAGAROTTO et al., 2003). 
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3.4.2 Propriedades 

Viscosidade da Argamassa Fresca 

A viscosidade da argamassa fresca representa seu grau de trabalhabilidade. Cada tipo 

misturador exige uma faixa de trabalhabilidade para que a argamassa atinja a homogeneidade 

desejada (PEREIRA, 2011). A trabalhabilidade é o conjunto de propriedades que envolvem a 

facilidade de assentamento e a resistência à segregação da argamassa fresca  

(PETRUCCI et al., 1968). A forma de adição dos constituintes também influencia a 

trabalhabilidade. 

A medida de viscosidade das pastas de cimento é complexa, pois as reações de hidratação são 

iniciadas imediatamente após a adição de água. Haucz et al. (2008) comentam que o ensaio 

deve ser realizado após o tempo de estabilização de 3min, contados a partir do final da 

preparação da pasta, e as leituras devem ser realizadas em 4min. 

 

Tempo de Pega da Argamassa Fresca 

A pega se deve às reações químicas entre o cimento e a água na pasta fresca de cimento 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994). No processo de hidratação, os grãos de cimento que 

inicialmente estão em suspensão floculam, formando um esqueleto sólido que é responsável 

pela estabilidade da estrutura geral. O prosseguimento da hidratação conduz ao 

endurecimento que atribuirá as qualidades mecânicas ao produto acabado (SIQUEIRA, 2008). 

O método da resistência à penetração é usado para determinar o tempo de pega. O limite do 

manuseio da massa e o início do desenvolvimento da resistência mecânica definem os pontos 

de início e fim da pega, respectivamente (PEREIRA, 2011). 

 

Índice de Vazios da Argamassa Endurecida 

O índice de vazios (IV) nas argamassas afeta características como durabilidade, 

permeabilidade e resistência às ações mecânicas. Segundo Mehta e Monteiro (1994), a 

resistência à compressão diminui com o aumento da porosidade, sendo influenciada 

principalmente por poros grandes. Poros com diâmetro <10nm não influenciam na resistência 

da pasta. Isso explica o aumento da resistência com a evolução da cura. Os poros grandes vão 
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sendo preenchidos pelo C-S-H formado nas reações de hidratação e que possui espaços 

interlamelares menores que 25Å. Com o decorrer do tempo a tendência é que muitos poros 

grandes sejam convertidos em poros pequenos (TAYLOR, 1990). A porosidade da pasta de 

cimento hidratada se distribui da seguinte forma (MEHTA e MONTEIRO, 1994) 

 Poros de gel ou entre camadas de C-S-H: muito pequenos (entre 50 e 250nm) e não 

influenciam na resistência mecânica da pasta. 

 Vazios capilares: espaço não preenchido pelos componentes sólidos da hidratação do 

cimento. O volume total e a distribuição do tamanho dos poros afetam a resistência da pasta. 

 Poros de ar incorporado: possuem formato esférico e dimensões superiores aos vazios 

capilares. Podem ocorrer devido a pouca vibração da argamassa. Reduzem significativamente 

a resistência do material e aumentam a permeabilidade. 

A avaliação da porosidade pode ser realizada de acordo com a norma  

NBR 9778 (ABNT, 2005). A porcentagem total de poros grandes e pequenos da pasta é 

obtida matematicamente através das medidas de absorção de água e índice de vazios. Outro 

método para a medida do IV proporcionados pelos poros maiores da pasta é a picnometria 

com metanol. Esse líquido não consegue entrar nos espaços interlamelares do C-S-H, 

penetrando apenas nos poros de maior tamanho. (TAYLOR, 1990). 

 

Resistência à Compressão 

A resistência de um material é definida como a sua capacidade de resistir à tensão sem ruptura 

e pode ser identificada pelo aparecimento de fissuras (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

Entretanto, pastas endurecidas de cimento contêm microfissuras antes de serem submetidas às 

tensões externas. De acordo com Pereira (2011), a resistência nestes materiais corresponde à 

tensão máxima necessária para causar a fratura (grau de ruptura). No ensaio de resistência à 

compressão (RC) de corpos cimentícios, nem sempre se observa a fratura externa no corpo de 

prova, pois a estrutura interna alcança um grau de fissuração elevado. 

O ensaio de RC consiste em submeter corpos de prova à tensão crescente e contínua até a 

ruptura. No Brasil são utilizados corpos de prova cilíndricos de 5cm de diâmetro e 10cm de 

altura (argamassas) e 15cm de diâmetro e 30cm de altura (concretos). A compressão uniaxial 

de corpos de prova com 28 dias é mundialmente aceita como um índice geral da RC da pasta 
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endurecida de cimento e concreto. O ensaio de RC para cimento Portland é apresentado na 

NBR 7215 (ABNT, 1997). Em peças de concreto para pavimentação, são utilizadas as normas 

NBR 9780 (ABNT, 1987b) e NBR 9781 (ABNT, 1987c). 

 

3.4.3 Pavimentação 

O pavimento intertravado é composto por peças de concreto, assentadas sobre camada de 

areia e travadas entre si por contenção lateral (ABCP, 2010). Podem apresentar uma variedade 

de formas (Figura 3.18), cores, texturas e padrões de assentamento. Assim, os diferentes tipos 

de bloco intertravado (BIT) têm sido muito usados em projetos arquitetônicos e paisagísticos. 

 

Figura 3.18 – Formas usais para os blocos intertravados de concreto. 

Fonte: adaptada de (LEE et al., 2003) 

O uso mundial do BIT para pavimentação vem aumentando nos últimos anos. São utilizados 

em uma variedade de aplicações comerciais, municipais e industriais. As principais razões 

para escolha desse tipo de pavimento são: manutenção simples, facilidade de assentamento e 

remoção, baixo custo, além da variedade de formas e cores (LEE et al., 2003). Além disso, os 

BITs dispersam rapidamente o calor gerado pela incidência dos raios solares. A diferença de 

temperatura com relação aos pisos mais escuros pode chegar a 30%  

(BLOCOBRASIL, 2004; ABCP, 2010). 

Tipo - S Tipo - U Tipo - R

Tipo - D Tipo - Hexa Tipo - G
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Os BITs não são escorregadios quando molhados e possuem excelente permeabilidade 

(ABCP, 2010), sendo atualmente uma das melhores opções para minimizar a 

impermeabilização das cidades. Podem ser utilizados em calçadas, parques, praças, quadras 

poliesportivas, estacionamentos e ruas de tráfego leve, apresentando grande durabilidade 

devido à elevada resistência do concreto (HALLACK, 2011). 

O intertravamento faz com que os BITs se comportem como uma camada flexível e uniforme, 

resistindo aos movimentos de deslocamento individual, sejam eles verticais, horizontais ou de 

rotação (Figura 3.19). Isso é fundamental para o desempenho e durabilidade do pavimento. 

Duas condições são necessárias para que se consiga o intertravamento: contenção lateral e 

junta preenchida com areia (ABCP, 2010). 

• Contenção lateral: Impede o deslocamento horizontal dos blocos da camada de 

rolamento, promovendo o intertravamento. 

• Areia de selagem: Proporciona a transferência de esforços entre os BITs, permitindo 

que eles trabalhem juntos e suportem as cargas solicitantes. 

 

Figura 3.19 – Movimentos de deslocamento individual dos blocos intertravados. 

Fonte: adaptada de (ABCP, 2010). 

A construção com pavimentos intertravados consiste em assentar os blocos sobre uma camada 

de areia grossa (3 a 4cm de espessura após a compactação), compactar a superfície e espalhar 

areia fina para o preenchimento das juntas. Por último, os BITs devem ser compactados 

novamente até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia (HALLACK, 2011). 

A propriedade de distribuição de esforços depende essencialmente do formato, arranjo e 

espessura dos BITs. A influência do formato dos blocos nessa propriedade não é um consenso 

entre os pesquisadores. Entretanto, eles sabem que a espessura dos BITs e as características 

do assentamento são determinantes no comportamento apresentado pelo pavimento. Os 
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blocos devam ter espessura mínima de 6cm para pavimentos com tráfego leve, 8cm para 

tráfego de veículos comerciais e 10cm para casos especiais (ABNT, 1987b). No Brasil, a 

norma NBR 9781 (ABNT, 1987c) estipula que a RC dos blocos, calculada de acordo com a 

norma NBR 9780 (ABNT, 1987b), deve ser 35MPa para as solicitações de veículos 

comerciais de linha e 50MPa quando houver tráfego de veículos especiais. 

Embora a fabricação de BITs coloridos com pigmentos orgânicos e inorgânicos seja bastante 

difundida no mercado, foram encontrados poucos trabalhos na literatura investigando a 

influência desses pigmentos nas propriedades de trabalhabilidade e resistência da argamassa 

de cimento. Lee et al. (2003) mostraram BITs de argamassa, pigmentados com óxido de ferro, 

apresentaram uma boa resistência a flexão quando o teor de pigmento adicionado foi inferior 

a 4%m/m. Em outro trabalho (LEE et al., 2005), eles mostraram que o aumento na 

concentração dos pigmentos em blocos de argamassa diminui consideravelmente a fluidez, 

prejudicando a trabalhabilidade da mistura. Entretanto, este problema pode ser contornado 

aumentando-se o teor de água na mistura ou através do uso de superplastificantes. 

 

3.5 Madeira Plástica 

O termo madeira plástica (MP) se refere ao material polimérico com aspecto similar ao da 

madeira natural. Já o nome compósito de madeira plástica (CMP) é atribuído à mistura de 

fibra de madeira natural a qualquer matriz polimérica termoplástica ou termorrígida 

(ASHORI, 2008). 

Estes materiais podem ser obtidos através de materiais reciclados e, além disso, possuem 

algumas vantagens quando comparados à madeira natural, como resistência à deterioração 

biológica, baixo custo de processamento e grande disponibilidade de matéria-prima 

(HIZIROGLU e WECHSLER, 2007). Mundialmente, os setores de construção, arquitetura e 

design vêm empregando cada vez mais a madeira plástica nos seus projetos, gerando uma 

demanda que alavanca a produção deste segmento e cria o desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

Grande parte dos fabricantes de madeira plástica busca constantemente novas formulações e 

aditivos que melhorem as propriedades de seu produto. Além dos estudos envolvendo as fases 

majoritárias, fibras de celulose e matrizes poliméricas, a utilização de cargas minerais é 

importante para a melhoria de várias características do compósito, como propriedades 
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mecânicas (módulo de flexão, resistência à tensão e aumento da rigidez), cor e resistência à 

chama dentre outras (KLYOSOV, 2007). 

Cargas tipicamente usadas em madeira plástica são: carbonato de cálcio (CaCO3), 

wollastonita (CaSiO3), talco (Mg3Si4O10(OH)2), caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica, argilas e 

cinzas (aluminossilicatos com inclusões de outros elementos) (KLYOSOV, 2007). 

Óxidos de ferro podem ser usados como pigmentos inorgânicos em madeira plástica, mas é 

necessário que a quantidade de ferro livre seja desprezível, pois muitos metais e íons 

metálicos catalisam a degradação oxidativa dos plásticos através da conversão de peróxidos 

em hidroperóxidos em uma reação em cadeia (Equação 3.12) (KLYOSOV, 2007). 

R1OO*  +  R2H     R1OOH  +  R2*    (3.12) 

 

3.6 Outras Aplicações dos Óxidos de Ferro 

Atualmente, a pesquisa com óxidos de ferro se encontra dividida em uma vasta gama de 

subáreas (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20 – Áreas de conhecimento envolvidas em pesquisa com óxidos de ferro. 

Fonte: adaptada de (CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). 
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As duas aplicações mais relevantes para os óxidos de ferro são como matéria-prima para as 

indústrias siderúrgica e de pigmentos (CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). O uso dos 

óxidos de ferro como pigmentos magnéticos (MENG et al., 2005),  

(WANG et al., 2007; TEJA e KOH, 2009) em dispositivos eletrônicos e como catalisadores 

(WEISS e RANKE, 2002; PRUCEK et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2009) em diversos 

processos químicos também é significativo. Na Tabela 3.13 estão listadas as diversas 

aplicações dos óxidos de ferro. 

Tabela 3.13 – Aplicações usuais dos óxidos de ferro. 

Pigmentos para tintas* 

Pigmentos magnéticos e ferritas* 

Catalisadores industriais* 

Matéria-prima para a indústria siderúrgica* 

Adsorventes para purificação de água, gás e resíduos de baixa radioatividade 

Joalheria (hematita) 

Reagentes químicos 

Produção de fotoquímicos 

Ração animal 

Produção de fertilizantes (CHANDRA, GHOSH e VARADACHARI, 2009) 

Em baterias e eletrodos de solda (NI, WANG, et al., 2009); 

Na remoção de enxofre em gases provenientes de combustão (MENG, JONG, et al., 2010) 

Air bags de automóveis 

Na medicina 

Em tubos de raios catódicos 

Como retardantes de chama (LAOUTID, FERRY, et al., 2006) 

Para o polimento de lentes ópticas 

* Principais aplicações 

Fonte: adaptada de (CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). 
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3.7 Teoria das Cores 

Existem basicamente três fatores para caracterizar uma cor: tonalidade (hue), saturação ou 

intensidade da cor (chroma) e luminosidade ou quantidade de luz refletida (lightness). É 

necessário ter o cuidado de não se avaliar a cor em função apenas da tonalidade, pois os 

demais fatores podem ser distintos. A tonalidade (h
0
) está associada ao comprimento de onda 

predominante da radiação eletromagnética, a saturação (C*) depende das proporções 

ocupadas por cada comprimento de onda na radiação eletromagnética e a luminosidade (L*) 

se relaciona com a intensidade da radiação (MELCHIADES e BOSCHI, 1999). Estes fatores 

podem ser descritos usando o conceito de espaço cromático (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21 – Modelo L*a*b* para o espaço cromático. 

Fonte: adaptada de (HDR, 2012). 

A Figura 3.21 mostra que a tonalidade da cor (hº) é representada no círculo cromático, sendo 

que a* é o eixo que representa a variação entre o vermelho (+a*; 0º) e o verde (- a*; 180º). Já 

o eixo b* representa a variação entre o amarelo (+b*; 90º) e o azul 

(-b*; 270º). A escala adotada para os parâmetros a* e b* varia de -60 a +60. Geralmente, o 

olho humano é capaz de distinguir cores com hº > 2,5. 
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O segundo fator, saturação (C*), aumenta na medida em que ocorre afastamento em relação 

ao centro do círculo. Valores de C* próximos de zero correspondem aos tons de cinza. O 

valor de C* pode ser obtido em função dos parâmetros a* e b*, de acordo com a 

Equação 3.13. 

                (3.13) 

O terceiro atributo, luminosidade (L*), requer a terceira dimensão para ser representado. Para 

isso existe um eixo perpendicular ao círculo de cor, chamado eixo central de luminosidade. 

As cores acromáticas, preta e branca, são colocadas nos extremos deste eixo cuja escala varia 

de 0 a 100 (CHRISTIE, 2001). O sistema CIE L*a*b* foi desenvolvido na França em 1976 

pela Comissão Internacional de Iluminação (Commision Internationale de I´Eclairage) 

(LIMA, 2006). 

A equação L*a*b* é um modelo matemático subtrativo que usa o conceito de espaço 

colorimétrico para caracterizar a cor de um material não emitente. Nesta equação, a diferença 

total de cor entre duas cores (E*) pode ser calculada de acordo com a Equação 3.14. 

                                   (3.14) 

Em que: 

L* é a variação do parâmetro L* da amostra em relação a um padrão pré-estabelecido. 

a* é a variação do parâmetro a* da amostra em relação a um padrão pré-estabelecido. 

b* é a variação do parâmetro b* da amostra em relação a um padrão pré-estabelecido. 

Para a maioria das aplicações, duas cores são consideradas diferentes quando E*1. 

Diferenças inferiores a esse valor apenas são percebidas por um colorista. 
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4 Parte Experimental 

O resíduo (lama) utilizado neste trabalho foi coletado e cedido pela empresa Samarco 

Mineração. A amostra foi originada da blendagem do resíduo gerado em diferentes dias e 

linhas de produção para garantir a representatividade da amostra quanto às variações possíveis 

de processamento. A amostra foi homogeneizada pela formação de uma pilha cônica alongada 

e quarteada na sequência. A homogeneização é importante para garantir que as frações 

utilizadas nos experimentos sejam iguais. A massa total de 200kg da amostra foi quarteada 

em frações de aproximadamente 2,5kg. Aproximadamente a metade da amostra foi guardada 

para eventual necessidade de contraprova ou ensaios complementares. A seguir, são descritos 

todos os ensaios realizados com a lama e com seus produtos (tintas e argamassas). 

 

4.1 Fluorescência de Raios X 

A fluorescência de raios X (FRX) da lama “in natura” foi realizada em um espectrômetro de 

energia dispersiva Shimadzu EDX-720, usando vácuo e um colimador de 3mm. 

 

4.2 Análise Térmica 

As análises termogravimétrica (TG) e termodiferencial (ATD) foram realizadas, 

respectivamente, nos equipamentos TGA-50 e DTA-50 da Shimadzu, no Laboratório de 

Materiais Cerâmicos da UFMG. A amostra de lama “in natura” foi colocada em um cadinho 

de platina e aquecida da temperatura ambiente até 1000ºC a uma taxa de 10ºC/min em 

atmosfera dinâmica de nitrogênio (20mL/min). 

 

4.3 Tratamento Térmico 

Foram realizados diversos tratamentos térmicos da lama “in natura” (200, 400, 600, 800, 

1000, 1100 e 1300ºC), por 60min ao ar, para verificar a influência das reações na sua 

coloração. Para isto foi utilizado um forno convencional. 
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Também foi realizado um tratamento térmico a 1000ºC da lama dopada com óxidos metálicos 

(1,0%m/m), por 30min ao ar, objetivando a formação de centros de cor. Foram empregadas as 

substâncias PbO, CuO, ZnO, TiO2, Co2O3, Cr2O3, K2CrO4 e KMnO4, todas padrão P.A. 

 

4.4 Difração de Raios X 

A difratometria de raios X (DRX) pelo método do pó foi realizada em um difratômetro  

semi-automático da Rigaku (modelo Geigerflex). Foi utilizado um tubo de cobre 

(Cu Kα = 1,542Å), tensão de 40kV, corrente de 30mA e velocidade de varredura (2θ) de 

8º/min. 

A identificação de fases minerais foi feita por comparação do difratograma das amostras com 

o banco de dados (sets 01-50; 2000) da ICDD (International Centre for Diffraction Data) do 

JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). 

 

4.5 Espectroscopia Mössbauer 

Os experimentos Mössbauer foram realizados em um espectrômetro convencional no modo 

de aceleração constante, na geometria de transmissão e usando uma fonte de 
57

Co dispersa em 

matriz de Rh. As amostras estavam na forma de pó. Os valores dos desvios isoméricos são 

relativos α-Fe à temperatura ambiente. Os espectros Mössbauer foram tratados pelo software 

Normos através de uma rotina não linear que utiliza o método dos mínimos quadrados com 

linhas lorentzianas. 

 

4.6 Microscopia de Varredura Eletrônica 

As imagens de morfologia dos minerais presentes nas amostras foram obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Foi usado o Jeol JSM-5310, com uma resolução de 4,0nm, 

corrente de 0,6mA e potencial de aceleração entre 15 e 20kV. Um filme de paládio ( 1Å) 

sobre as amostras pulverizadas foi obtido por sputtering. Os teores semi-quantitativos dos 
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metais presentes foram obtidos pela técnica de espectroscopia dispersiva de energia (EDS) 

através de uma microssonda acoplada ao MEV. 

 

4.7 Microanálise por Energia Dispersiva 

A microssonda de energia dispersiva (EDS) Jeol XM-81010 foi usada para se fazer uma 

microanálise química da lama. A preparação da amostra consistiu em impregná-la na fita de 

carbono, não sendo necessária a etapa de sputtering, dada a natureza condutora dos óxidos de 

ferro presentes. Foi usada uma tensão de aceleração de 15kV e uma corrente de 12nA. 

 

4.8 Distribuição Granulométrica 

O granulômetro a laser Cilas 1064 (faixa de 0,04 a 500μm) do Laboratório de Materiais 

Cerâmicos da UFMG foi usado para verificar distribuição granulométrica das amostras de 

pigmentos obtidas com diferentes tratamentos térmicos. As amostras na forma de pó foram 

colocadas diretamente em água, sem a adição de agentes dispersantes. Foi aplicado o 

ultrassom por 60s para evitar aglomeração das partículas. 

 

4.9 Separação Granuloquímica por Hidrociclonagem 

A separação granuloquímica da amostra de lama calcinada a 1000 
o
C por 30min foi feita em 

um Cyclosizer M-4 da Warman. O método usado é chamado de elutrição e consiste na 

separação de uma mistura de partículas de diferentes tamanhos em frações, mediante 

sedimentação em uma corrente de água. Pelo princípio de mecânica dos fluidos deste método, 

as partículas maiores e mais densas saem no ciclone 01, enquanto as mais finas e menos 

densas saem no over. Este método requer que a amostra não seja solúvel em água, apresente 

granulometria abaixo de 38µm (400#) e esteja totalmente desaglutinada. 

A densidade da amostra de lama calcinada (a) foi obtida pelo método do picnômetro. A 

temperatura foi mantida a 20
o
C para garantir a estabilidade volumétrica do etanol. A 
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densidade do etanol (e) a 20
o
C é de 0,807g.cm

-3
. O método apresenta precisão e exatidão de 

aproximadamente 98 e 99%, respectivamente. Os seguintes procedimentos foram realizados: 

 O picnômetro limpo foi secado em estufa a 110
o
C. A massa do picnômetro vazio (M1) 

foi anotada. 

 Preencheu-se o picnômetro com etanol até o menisco e a massa foi anotada (M2). 

 A amostra (20g) foi colocada no picnômetro seco e a massa do conjunto (M3) foi 

anotada. 

 Adicionou-se etanol ao picnômetro até a metade de seu volume. O conjunto foi levado 

ao dessecador a vácuo por uma hora para remoção de bolhas. Por último, o volume foi 

completado com etanol, anotando-se a massa do conjunto (M4). 

A densidade da amostra de lama calcinada foi obtida através da Equação 4.1.  

 

    
     

                
        (4.1) 

Foram quarteadas cinco frações de 20g da lama calcinada e todas foram desaglutinadas 

usando uma rolha de borracha para fricção. Cada fração foi colocada em 150mL de água 

destilada e 10mL de dispersante (pirofosfato de sódio/50g.L
-1

). Esta mistura foi agitada a 

3000rpm por 20min. A polpa obtida foi transferida para o porta-amostra do cyclosizer. Este 

foi ligado e a pressão de água (20C) ajustada para 250mm. A amostra foi injetada lentamente 

por 5min. Em seguida o overflow foi coletado e a pressão de água diminuída para 180mm. As 

demais frações foram elutriadas por mais 30min para se acomodarem nos respectivos ciclones 

invertidos. Por último, a pressão de água foi aumentada para 250mm e iniciou-se a retirada 

das frações retidas em cada ciclone. As frações foram retiradas começando-se pelo ciclone 01 

até chegar ao ciclone 05 e secadas em estufa a 105C por 24h. O overflow foi coletado em um 

galão de 20L, que permaneceu em repouso por uma semana para decantação. Após este 

período, o sobrenadante foi descartado e o decantado foi seco usando o mesmo procedimento 

adotado para as demais frações. As frações secas, provenientes dos ciclones  

(01, 02, 03, 04, 05) e do overflow, foram encaminhadas para análise de FRX e de distribuição 

granulométrica. 
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4.10 Flotação Catiônica Reversa de Bancada 

A flotação catiônica reversa de bancada foi utilizada na tentativa de aumentar o teor de óxido 

de ferro na amostra de lama, o que seria favorável à sua utilização como pigmento. Nesta 

técnica, o coletor catiônico adsorve via atração eletrostática nas superfícies negativas do 

quartzo. Elas se tornam mais hidrofóbicas e tendem a sair com o fluxo de ar. A flotação é 

chamada de reversa pelo fato do quartzo sair na fração flotada. O coletor utilizado foi uma 

solução aquosa de diamina:monoamina (3:1 em massa) com uma concentração de 0,5%m/v. 

O depressor utilizado foi uma solução aquosa de amido de mandioca (1,0%m/v). Ele aumenta 

a molhabilidade das partículas de óxido de ferro através dos grupos hidroxila ( OH) 

presentes na molécula de amido. 

A célula mecânica de flotação foi ajustada para agitar a 900rpm por 5min (condicionamento I) 

a polpa da lama “in natura” com um teor de 50% de sólidos (massa de lama e volume de água 

adicionados na proporção de 1:1). Após a adição do depressor, o pH foi ajustado com uma 

solução de NaOH 10%m/v. Logo após, o coletor foi adicionado e o pH novamente ajustado 

com NaOH. A mistura foi agitada por 3min (condicionamento II). Em seguida, completou-se 

com água o nível da cuba de 1500mL para que o teor de sólidos diminuísse para 25% e o pH 

foi ajustado mais uma vez. Por último, o fluxo de ar foi ligado e o flotado (resíduo) foi 

coletado em uma bandeja por 5min. O afundado (concentrado) também foi coletado e as 

frações foram secadas em estufa a 105C por 24h. Posteriormente, as frações foram 

encaminhadas para as análises de FRX para verificar a eficiência da flotação no aumento da 

concentração de óxidos de ferro na lama. 

Foram feitos oito ensaios variando-se o teor do coletor, do depressor e do pH. Os parâmetros 

experimentais utilizados estão na Tabela 4.1. Os cálculos de % de sólidos nos 

condicionamentos I, II e III são obtidos através da Equações 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente. 

Todas as medidas volumétricas foram convertidas para massa considerando-se 

δsoluções=1,0g.mL
-1

. 

 

      
        

                              
        (4.2) 

 

      
        

                                     
              (4.3) 
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        (4.4) 

 

Tabela 4.1 – Condições experimentais dos testes de flotação de bancada. 

Teste 

Massa 

de 

lama 

(g) 

Etapa 
% 

sól. 
pH 

Vol. de 

amido 

(mL) 

Dosagem 

de amido 

(g/ton) 

Vol. de 

di/monoamina 

(mL) 

Dosagem de 

di/monoamina 

(g/ton) 

01 500 

Cond. I 48,2 

11,0 37,5 750,0 5,0 50,0 Cond. II 48,0 

Flotação 26,5 

02 500 

Cond. I 48,2 

11,0 37,5 750,0 10,0 100,0 Cond. II 47,7 

Flotação 26,5 

03 494 

Cond. I 48,2 

11,0 37,5 759,1 15,0 151,8 Cond. II 47,5 

Flotação 26,3 

04 498 

Cond. I 48,2 

11,0 37,5 753,0 20,0 200,8 Cond. II 47,3 

Flotação 26,5 

05 494 

Cond. I 47,6 

11,0 50,0 1012,1 15,0 151,8 Cond. II 46,9 

Flotação 26,3 

06 497 

Cond. I 47,0 

11,0 62,5 1257,5 15,0 150,9 Cond. II 46,4 

Flotação 26,4 

07 497 

Cond. I 48,2 

10,5 37,5 754,5 10,0 100,6 Cond. II 47,7 

Flotação 26,4 

08 506 

Cond. I 48,2 

11,5 37,5 741,1 10,0 98,8 Cond. II 47,7 

Flotação 26,8 
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4.11 Espectrometria no Visível 

Os valores de reflectância L*a* b* dos pigmentos em pó e das tintas foram obtidos com o 

espectrômetro portátil de fibra óptica (StellarNet modelo EPP 2000) através do software 

SpectraWiz. Foi utilizada uma fonte de iluminação D65 (420nm) que simula a luz natural e 

uma referência (padrão branco RS 50). Os valores de reflectância das amostras e da referência 

foram obtidos em relação ao espectro negro (sem amostra). A reflectância (R) pode ser 

calculada pela Equação 4.5. 

      
             

                
               (4.5) 

A sonda de reflectância (R400-7) foi acoplada a um suporte para ficar a uma distância de 

6mm das amostras (ângulo de 45º). Foi utilizada uma resolução de 1,0nm, tempo de 

integração de 100ms e média de 4 varreduras. Esta configuração está esquematizada na 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Montagem do espectrômetro portátil de fibra óptica no modo de transmissão 

(reflectância). 

Fonte: adaptada do manual do equipamento. 
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4.12 Potencial Zeta 

O potencial zeta () dos pigmentos em pó foi avaliado usando-se a técnica de medida de 

potencial zeta por disco rotativo (PZDR). A Figura 3.16 representa a configuração da célula 

eletroquímica utilizada. Os pigmentos em pó foram impregnados por compressão manual ao 

suporte de 2,54cm de diâmetro recoberto por uma fita dupla face. Depois, um filme de 

superfície homogênea foi obtido aplicando-se uma tonelada de força por 5min. O suporte foi 

girado a 3000rpm por 1min em água deionizada para remover o excesso de pó na superfície. 

A suspensão obtida foi descartada e a célula foi novamente preenchida com água deionizada. 

Os valores de constante dielétrica e viscosidade cinemática para a água deionizada são 

78,3 e 1x10
-6

m
2
/s, respectivamente. O pH do meio foi controlado adicionando-se soluções de 

KOH ou HCl 0,05mol.L
-1

. A velocidade de rotação usada foi 3000rpm e a distância do 

eletrodo de trabalho em relação a superfície da amostra foi de 1mm. Todas as medidas foram 

repetidas cinco vezes. 

Este trabalho propõe, de forma pioneira, o uso da técnica PZDR como uma ferramenta para 

fornecer informações relevantes sobre a aglomeração dos pigmentos nas matrizes 

dispersantes. 

 

4.13 Formulação das Tintas 

4.13.1 Laboratório de Pesquisa 

A formulação das tintas no laboratório de pesquisa consistiu na dispersão dos pigmentos, na 

proporção de 1% em massa, em uma resina comercial a base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno-acrílico. Para as tintas preparadas em meio alcalino, os pigmentos foram 

previamente adicionados em hidróxido de amônio P.A. (Vetec) e esta mistura (pH=14) foi 

vertida na resina acrílica. A dispersão dos pigmentos foi realizada por agitação mecânica 

por 1h. A amônia foi escolhida por ser normalmente empregada em alcalinização de tintas a 

base de água. O valor de pH das três tintas preparadas deste modo ficou em torno de 10,3. 

Todas as observações quanto à aglomeração e granulometria das partículas foram feitas para 

coberturas de três demãos em uma folha branca de papel comum. 
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As imagens adquiridas em um estereomicroscópio 2000-C da Zeiss foram registradas usando-

se uma câmera digital PL-A662 da Pixelink acoplada ao equipamento e tratadas usando o 

software Axio Vision. 

As análises de pH das tintas foram feitas usando-se um pHmetro Accumet AP85 da Fisher 

Scientific equipado com um eletrodo especial para dispersões, o DME - CV8 da Digimed. 

 

4.13.2 Laboratório da Empresa “Bema Tintas” 

A complexidade envolvida na formulação de uma tinta comercial tornou necessária a busca de 

parceria com uma empresa do setor. A empresa Bema Tintas teve interesse em fornecer o 

conhecimento técnico e equipamentos necessários para se tentar obter uma nova tinta a partir 

dos pigmentos obtidos com o tratamento físico-químico da lama. 

A Bema Tintas foi fundada em 1958 e atua no mercado de tintas industriais anticorrosivas e 

imobiliárias abrangendo as linhas epóxi, poliuretano, acrílico, fenólica, alquídica, asfáltica, 

nitrocelulose, etilssilicato e látex acrílica. Está sediada em Contagem (MG) em uma área de 

48mil m
2
, onde estão localizados o parque industrial e a administração (BEMA, 2011). 

Neste estudo, foi escolhida a formulação de tintas da linha alquídica (base solvente) com o 

pigmento desenvolvido a partir da lama. Os componentes presentes na formulação básica das 

tintas base solvente estão relacionados na Tabela 4.2. O teor de cada um não foi mostrado por 

uma questão de sigilo industrial. 

Tabela 4.2 – Formulação básica das tintas base solvente. 

Substância Função 

Resina alquídica Veículo 

Argila organofílica Evita sedimentação 

Dispersante Antiaglomerante 

Tolueno, aguarrás e álcool etílico comercial 92% Solventes 

Pigmento Promotor de cor 

Octoatos de metálicos Secagem 

Fonte: Empresa Bema Tintas. 
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O procedimento técnico padronizado para obtenção da tinta em escala de laboratório começa 

passando-se o pigmento em uma peneira 45μm (325#). O material passante é adicionado na 

proporção adequada aos demais componentes. Em seguida, ajusta-se a viscosidade da mistura 

usando-se aguarrás. O tempo de escoamento no copo Ford nº4 deve ficar entre 100 e 120s. 

Depois é feita a agitação mecânica a 3000rpm por 10min, usando um disco dentado. Se a 

fineza Hegman não ficar adequada (acima de 6,0), é realizada uma etapa 5min a 3000rpm, 

usando disco simples e microesferas de vidro. A fineza Hegman das tintas foi determinada 

usando-se o grindômetro Hegman (0 a 100µm) e o poder de cobertura das tintas foi obtido 

com um criptômetro Pfund. 

 

4.14 Formulação dos Blocos de Argamassa 

Na formulação da argamassa foi usado o cimento Portland CP V ARI da Holcim com área 

superficial de 4552m
2
/kg (FRANÇA, 2010) e massa unitária de 0,963g/cm

3
  

(MERCOSUL, 2002). O agregado leve utilizado foi o resíduo arenoso proveniente da etapa 

de flotação no beneficiamento do itabirito. Ele é classificado como resíduo inerte classe II-B 

(FREIRE, 2012). Como as formulações contendo esse resíduo apresentaram trabalhabilidade 

ruim, foi utilizado o superplastificante (SP) Sika ViscoCrete
®
 5700 na quantidade de 0,6% 

com relação à massa de cimento. Foi utilizado um traço (cimento:agregado) de 1:2,5 e uma 

relação água/cimento (a/c) de 0,8. Freire (2012) realizou uma tese de doutorado sobre a 

caracterização e formulação das argamassas com esse resíduo arenoso. Portanto, os 

componentes e teores mencionados anteriormente correspondem à formulação que apresentou 

as melhores propriedades mecânicas. 

Os pigmentos L e LC (fatores) foram adicionados em diferentes níveis (4, 8, 12 e 16%) à 

argamassa para avaliar a sua influência nas propriedades de viscosidade, densidade, tempo de 

pega (TP), resistência à compressão (RC) e índice de vazios (IV). O planejamento 

experimental corresponde a um fatorial 2x4 (dois fatores analisados em quatro níveis). As oito 

argamassas foram preparadas em uma batedeira G.Paniz BP20C com capacidade máxima de 

20L e, após o amassamento, foram realizadas as conformações em moldes cilíndricos de aço 

(5x10)cm previamente preparados, limpos e untados com óleo hidráulico e vaselina nas 

roscas (Figura 4.2). A argamassa foi transferida com uma espátula para os moldes em três 

camadas de altura aproximadamente igual. Cada uma recebeu trinta golpes com um soquete 
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para uniformizar a distribuição da massa no molde e eliminar o ar aprisionado durante a 

transferência da argamassa. A operação de moldagem foi encerrada raspando-se o topo do 

corpo de prova com uma régua. Os corpos de prova foram armazenados até completar os 

28 dias de cura com a face superior protegida para evitar a perda de umidade da superfície. 

 

Figura 4.2 – Preparação e moldagem dos corpos de prova. 

 

4.14.1 Densidade da Argamassa Fresca e Endurecida 

A densidade da argamassa fresca foi obtida pela medida de sua massa colocada em um molde 

de PVC de volume e massa conhecidos. Para isso, foi utilizada balança digital com precisão 

de 0,001g. 

A densidade da argamassa endurecida foi obtida pela relação entre volume e massa de corpos 

de prova cilíndricos. O volume foi calculado medindo-se as dimensões dos corpos de prova 

com um paquímetro. De acordo com Petrucci et al. (1968), a densidade da argamassa 

endurecida é a massa por unidade de volume, incluindo os vazios. Outras referências 

denominam esta definição como densidade ou massa específica aparente  

(MERCOSUL, 2002). A utilização de agregados de baixa densidade favorece a obtenção de 

produtos de menor densidade. 
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4.14.2 Viscosidade da Argamassa Fresca 

O ensaio de viscosidade na argamassa fresca foi realizado imediatamente após o fim do seu 

preparo, utilizando um viscosímetro manual RVT da Brookfield equipado com rotores 

tipo “T”. Aproximadamente 600mL de argamassa foram colocados em um béquer e as 

medidas foram realizadas segundo a rotina técnica RT CDTN 0295 (HAUCZ et al., 2008). 

4.14.3 Tempo de Pega da Argamassa Fresca 

O tempo de pega (TP) foi realizado no aparelho Resistence Machine Unificate (RMU), 

modelo M-23, automático, que utiliza agulhas de Vicat. A argamassa fresca foi colocada no 

recipiente de acordo com o procedimento descrito por Bucher et al. (1994). O equipamento 

fez medidas a cada 15 minutos para determinar graficamente o início e o fim de pega. 

 

4.14.4 Índice de Vazios da Argamassa Endurecida 

As medidas de absorção de água e índice de vazios das argamassas foram feitas pela 

submersão em água para a determinação da porosidade de acordo com a norma  

NBR 9778 (ABNT, 2005). Os corpos de prova previamente secos em estufa por 72h a 105°C 

foram submersos por 72h em um béquer contendo água. O volume de água utilizado foi o 

dobro em relação ao do corpo de prova. As amostras foram mantidas no béquer com água em 

ebulição por 5h. O volume de água foi mantido constante nesse período e o sistema era 

aberto. Todos os testes foram feitos em triplicata. A absorção de água e o índice de vazios são 

determinados pela diferença de massa percentual entre os corpos de prova antes e após o 

ensaio.  

 

4.14.5 Resistência à Compressão 

Os ensaios de resistência à compressão (RC) foram realizados em uma prensa PCI 150 da 

EMIC seguindo a norma técnica NBR 7215 (ABNT, 1997) e a rotina técnica RT CDTN 0411 

“Ensaio de resistência à compressão de produtos cimentados contendo resíduos”  

(TELLO e HAUCZ, 2008). Os corpos de prova foram previamente preparados pelo 

capeamento com enxofre, segundo a rotina técnica RT CDTN 0344 “Operação de capeamento 
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de corpos de prova cilíndricos de cimento destinados ao ensaio de resistência à compressão” 

(TELLO et al., 2001). A retirada dos corpos de prova de um mesmo lote de amostras foi feita 

de forma aleatória e a repetibilidade dos ensaios foi avaliada em 05 replicatas  

(TELLO e HAUCZ, 2008). 

 

4.14.6 Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos nos ensaios de densidade, viscosidade, IV, TP e RC das argamassas 

frescas e endurecidas foram analisados através de gráficos de normalidade, de efeitos 

principais e de interação. Para análise quantitativa, foram utilizados testes paramétricos 

(ANOVA, t-Student, e Tukey) ou testes não paramétricos (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). 

Antes de se aplicar qualquer um dos testes citados anteriormente foi verificado, por meio do 

teste de Levene, se os dados eram de uma mesma população (variâncias iguais) ou de 

populações diferentes. 

 

4.15 Formulação da Madeira Plástica 

Um estudo qualitativo de incorporação do pigmento LC em perfis de madeira plástica (MP) 

foi realizado. Os testes foram realizados em uma indústria do setor localizada em Belo 

Horizonte (MG), com capacidade de reaproveitar 150toneladas/mês de material polimérico 

descartado por outras empresas. 

Os insumos polipropileno (PP) e polietileno (PE) usados para obtenção da MP foram oriundos 

de reciclagem primária (descartados pelas empresas produtoras). Os polímeros foram 

misturados em um cortador na proporção pré-estabelecida. O calor gerado nessa etapa é 

utilizado para eliminar a umidade do material e promover a aglutinação entre os materiais. 

Posteriormente, o material segue para a extrusora (fabricação própria) para obtenção do perfil 

desejado (150x25x980)mm. Nesta etapa é usada uma pressão de 160psi e uma temperatura de 

200ºC, aproximadamente. 

Como estudo inicial, foram realizados testes para averiguar, de forma qualitativa, o teor 

máximo do pigmento LC que poderia ser adicionado ao material polimérico base, mantendo-

se o bom funcionamento do processo e atribuindo uma coloração satisfatória ao produto final. 
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5 Resultados e Discussão 

5.1 Caracterização da Lama 

A análise de fluorescência de raios X (FRX) forneceu uma composição semiquantitativa dos 

metais (cálculos feitos para os respectivos óxidos) presentes na lama “in natura”  

(Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Composição semiquantitativa de metais presentes na lama “in natura”. 

Metais identificados (óxidos) %m/m 

Fe2O3 76 

SiO2 16 

Al2O3 6 

Outros 2 

A Figura 5.1 mostra uma micrografia da lama “in natura” em que as diferentes fases 

observadas foram identificadas pela microssonda de energia dispersiva (EDS). São 

observadas duas fases distintas com partículas de maior tamanho e outra fase formada por 

material particulado fino. 

Nas Figura 5.2, Figura 5.3 e Figura 5.4 estão as análises químicas por EDS das partículas 

identificadas pelos números 1, 2 e 3, respectivamente, na micrografia exibida na Figura 5.1. 

As análises químicas por EDS mostraram que as partículas identificadas pelos números 

1, 2 e 3, são formadas, respectivamente, por óxido de ferro, sílica e uma mistura de 

óxidos/hidróxidos de ferro e aluminossilicatos (argilominerais). 
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Figura 5.1 – Micrografia por elétrons secundários da lama “in natura”. 

 

Figura 5.2 – Composição química da partícula identificada pelo nº 1 na micrografia exibida na 

Figura 5.1. 
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Figura 5.3 – Composição química das partículas identificadas pelo nº 2 na micrografia exibida 

na Figura 5.1. 

 

Figura 5.4 – Composição química das partículas identificadas pelo nº 3 na micrografia exibida 

na Figura 5.1. 

A presença de sílica na lama não prejudica, a priori, sua aplicação como pigmento nos setores 

civil e industrial. Conforme exposto no referencial teórico, a sílica é um aditivo usado para 

melhorar a resistência à abrasão das tintas. Entretanto, os pigmentos voltados para as áreas de 

alimentos e fármacos devem ser isentos de sílica (CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). 

A presença de partículas de quartzo de tamanho próximo de 50μm já era esperada devido à 

elevada dureza deste mineral e já havia sido observada em um estudo feito com resíduo 

ultrafino proveniente do minério de ferro ROM (Run of Mine) (ROCHA et al., 2010). Isto 

pode ser o principal empecilho para utilização deste resíduo na indústria de tintas, em que a 

distribuição granulométrica dos pigmentos é um fator crítico. As partículas mais duras e 

maiores de hematita estão presentes em quantidades reduzidas de acordo com a Figura 5.1 e 

não devem ser prejudiciais. 
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Na micrografia eletrônica da lama “in natura” (Figura 5.5), aparecem placas pseudo-

hexagonais, com aspecto floculado, atribuídas ao aluminossilicato denominado caulinita. A 

dimensão das placas está dentro da faixa usualmente observada (0,2 a 2,0μm) para este 

argilomineral (BOHN et al., 2001). 

A presença deste mineral na lama, em pequena quantidade, pode ser uma vantagem na sua 

utilização como matéria-prima na obtenção de pigmentos. A caulinita é um agente redutor de 

brilho (flattening agent), tradicionalmente usado em tintas base solvente, dando acabamento 

acetinado (eggshell) às mesmas (TALBERT, 2008). Já na indústria de papel, a caulinita 

também é usada para conferir grau de cobertura, opacidade e brilho às folhas produzidas. 

Sabe-se que a morfologia e a cristalinidade dos grãos, características associadas à origem do 

depósito e ao grau de cristalinidade do mineral, interferem no desempenho da caulinita neste 

setor (CUNHA et al., 2007). 

 

Figura 5.5 – Micrografia de placas pseudohexagonais de caulinita (K) presentes na lama  

“in natura”. 

O DRX da lama “in natura” (Figura 5.6) confirma a presença de óxidos de ferro (goethita e 

hematita), quartzo, muscovita e caulinita. A muscovita também é usada como aditivo em 

tintas, pois suas partículas de forma lamelar afetam a viscosidade do meio e reduzem a 

sedimentação (KALENDOVÁ et al., 2010). 

K 

K 

K 
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Figura 5.6 – DRX da lama “in natura”. H (Hematita); G (Goethita); Q (Quartzo);  

M (Muscovita) e K (Caulinita). 

Para separar a fração contendo as partículas de maior diâmetro, foi realizado o processo de 

deslamagem da amostra “in natura” usando uma peneira com malha de 25μm (500#). O 

percentual retido foi de 2,2% em massa.  

A DRX feita com o material retido na malha mostrou predominância das fases de quartzo e 

hematita. A análise de EDS de algumas partículas visualizadas no MEV comprova que a 

fração retida na malha de 25μm (Figura 5.7) é constituída basicamente por quartzo e hematita 

martítica, caracterizada pela sua estrutura de treliça com microporos  

(SANTOS e BRANDÃO, 2003). A martita geralmente é formada pela oxidação da magnetita 

em baixas temperaturas por lixiviação, conservando a morfologia cristalina original. Por isso, 

a hematita martítica é uma pseudoforma da magnetita (GOMES, 2009). 
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Figura 5.7 – Micrografia do retido na malha de 25μm da lama “in natura”. Análise química 

das partículas por EDS: Quartzo (Q) e Hematita martítica (Hm). 

Embora a hematita martítica seja a maior parte dos óxidos de ferro visualizados, também foi 

possível a identificação de hematita tabular (Ht) na fração retida (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 – Micrografia do retido na malha de 25μm da lama “in natura”. Análise química 

das partículas por EDS: Hematita tabular (Ht). 
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A análise termogravimétrica (TG) feita com a lama (Figura 5.9) revelou uma perda de 

umidade de 0,6% até 200ºC. Em 322ºC ocorreu uma perda de massa de 4,0%, associada a um 

pico endotérmico na análise termodiferencial (Figura 5.10), atribuída à conversão de goethita 

em hematita por desidroxilação (Equação 5.1). Esta reação normalmente ocorre em torno de 

350ºC, para ambientes relativamente secos e de rápido aquecimento (CARNEIRO et al., 

2003; PANSU e GAUTHEYROU, 2006). 

2FeOOH  Fe2O3 + H2O     (5.1) 

Esta transformação é acompanhada pelo desenvolvimento de microporosidade no material, 

devido à expulsão das moléculas de água. Em seguida, os microporos tendem a coalescer e se 

converter em mesoporos, provocando um aumento na área superficial do material, que só 

volta a diminuir quando a sinterização ocorre a altas temperaturas (ZBORIL et al., 2002).  

Já a 530ºC ocorreu perda de massa de 1,2% associada ao pico endotérmico na  

ATD (Figura 5.10), explicada pela conversão da caulinita em metacaulinita por 

desidroxilação (CARNEIRO et al., 2003). Esta transformação está representada na 

Equação 5.2. 

2SiO2.Al2O3.2H2O  2SiO2.Al2O3 + 2H2O   (5.2) 

 

Figura 5.9 – TG/DTG da lama “in natura”. 
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Figura 5.10 – Análise termodiferencial (ATD) da lama “in natura”. 

Os resultados da espectroscopia Mössbauer realizada com a lama “in natura” estão na  

Tabela 5.2. Observa-se que hematita e goethita correspondem quase à totalidade dos óxidos 

de ferro presentes na amostra. As fases minoritárias (limonita, lepidocrocita ou ferridrita) não 

apareceram no DRX porque seus teores ficaram abaixo do limite de detecção dessa técnica. 

Também não foi detectado ferro metálico na amostra, descartando a hipótese de que a lama 

poderia estar contaminada com este metal no processo de moagem feito com bolas de aço no 

processo da Samarco. A presença de partículas de ferro metálico no material é um obstáculo à 

sua utilização como pigmento na indústria de tintas, pois estas partículas comprometem 

severamente a vida útil dos dispersores usados no processo de fabricação. 
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Tabela 5.2 – Experimentos Mössbauer da lama “in natura”. 

Fase Teor (%) 

-Fe2O3 – hematita – Fe
3+

 52 

-FeOOH – goethita – Fe
3+

 45 

-FeOOH – limonita (Fe2O3.nH2O) – Fe
3+

 

lepidocrocita ou ferrihidrita – (Fe2O3.2FeOOH.2.6H2O)] – Fe
3+

 
3 

Utilizando a estequiometria das reações de desidroxilação da goethita e da caulinita, as perdas 

de massa observadas na TG e a análise de FRX, foi determinada a composição mineralógica 

aproximada da lama “in natura” (Tabela 5.3). Os teores encontrados estão de acordo com os 

obtidos por Pires et al. (2003), trabalho em que estudaram o potencial poluidor deste mesmo 

resíduo. A totalização das fases acima de 100% pode ser atribuída à existência de goethitas 

com teor de água de até 14%, além dos 10,1% previstos na fórmula mínima deste mineral 

(GONI-ELIZALDE e GARCIA CLAVEL, 1988). 

Tabela 5.3 – Composição mineralógica aproximada da lama “in natura”. 

Fase Fórmula Teor (%m/m) 

Hematita Fe2O3 40,4 

Goethita FeOOH 39,6 

Quartzo SiO2 9,2 

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 6,3 

Caulinita 2SiO2.Al2O3.2H2O 8,6 

Total ----- 104,1 
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5.2 Obtenção dos Pigmentos 

Os tratamentos térmicos feitos com a lama “in natura” mostraram que ocorreu uma mudança 

na coloração do material de marrom para avermelhado quando este foi submetido a 

temperaturas acima de 400ºC. Este resultado já era esperado e deve-se a conversão da goethita 

em hematita por desidroxilação, conforme já confirmado na análise térmica do material feita 

anteriormente. 

O DRX da lama calcinada por 30min a 1000ºC (Figura 5.11) confirma que o tratamento 

térmico provocou o desaparecimento dos picos referentes à goethita e à caulinita, aumentando 

a intensidade dos picos atribuídos à da hematita. Este resultado está de acordo com as reações 

observadas na análise térmica e com o que foi relatado por Shvarzman et al. (2003). Na 

análise Mössbauer feita com a lama calcinada, ficou evidenciado que de fato todo o ferro 

presente na amostra estava na forma de -Fe2O3. 

 

Figura 5.11 – DRX da lama calcinada a 1000ºC por 30min. H (Hematita); Q (Quartzo) e  

M (Muscovita). 
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Quanto aos tratamentos térmicos feitos dopando-se a lama com óxidos metálicos (1%m/m), 

apenas a dopagem com óxido de cobalto III (Co2O3) mostrou uma alteração para o azul na 

coloração. Isto indica a possibilidade de se obter pigmentos à base de óxido de ferro com uma 

cor diferente dos padrões ocre e siena, normalmente relatados em trabalhos da literatura. 

Devido a este resultado, foram feitas novas dopagens com o Co2O3 em diferentes teores 

(2, 3 e 5%m/m). O material obtido com 5% de óxido de cobalto apresentou uma tonalidade 

violeta intensa e sugere que diferentes cores poderão ser obtidas através da variação no teor 

deste óxido. 

O aparecimento da cor azul pode ser explicado devido à formação de uma estrutura 

denominada espinélio (Figura 5.12). O espinélio normal é um óxido duplo de fórmula 

mínima (A)[B2]O4, no qual os cátions bivalentes (A) e trivalentes (B) ocupam os sítios 

tetraédrico e octaédrico, respectivamente. Entretanto, diferentes procedimentos de síntese 

podem levar à obtenção de espinélios parcialmente ou totalmente invertidos. Nestes últimos, 

os íons bivalentes e metade dos trivalentes ocupam o sítio octaédrico, enquanto o restante dos 

íons trivalentes se encontra no sítio tetraédrico. A representação genérica dos espinélios 

inversos é (B)[AB]O4 (BARBOSA et al.2005; SANTOS, 2008). 

 

Figura 5.12 – Estrutura geral do espinélio normal (A)[B2]O4. 

Fonte: (ANTONIO, 2006). 
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Devido à presença de caulinita na lama “in natura”, acredita-se que o espinélio formado na 

amostra dopada com Co2O3 foi o CoAl2O4. O mecanismo provável de síntese foi a reação no 

estado sólido em alta temperatura (CHEN et al., 2002) entre o Al2O3 proveniente da caulinita, 

e o Co2O3 adicionado à amostra. Isto é possível devido ao elevado potencial padrão da reação 

de redução do cobalto (Equação 5.3). Este espinélio é um óxido duplo com estrutura de 

espinélio normal (Figura 5.12), isto é, com o Co
2+

 ocupando o sítio tetraédrico. 

Co
3+

 → Co
2+

 + ē  Eredº = + 1,92 V   (5.3) 

Embora ficando abaixo do limite de detecção da espectroscopia Mössbauer e da DRX, foi 

possível detectar a presença de pequena quantidade (<3%m/m) de magnetita na amostra de 

lama através da varredura com um ímã. Atribuiu-se a este mineral o papel de agente redutor 

do cobalto. 

No difratograma da lama dopada com 5%m/m de Co2O3 e calcinada a 1000ºC por 30min 

(Figura 5.13), apareceram picos nas posições 2θ = 30, 43 e 57º, típicos da fase espinélio. O 

aumento de intensidade do pico em 35º, quando comparado ao obtido com a lama calcinada 

sem Co2O3, também é explicado pelo surgimento do espinélio CoAl2O4. Além disso, ocorrem 

as mesmas alterações no padrão de difração, já observadas na Figura 5.11, devido ao 

tratamento térmico. 

Devido à sua estabilidade térmica, o CoAl2O4 é bastante usado para atribuir coloração azulada 

a materiais cerâmicos e vítreos (CHEN et al., 2002; CAVALCANTE et al., 2009; MINDRU 

et al., 2010; CHO e KAKIHANA, 1999; MELO et al., 2003; LLUSAR et al., 2001).  

O espinélio CoAl2O4 foi sintetizado pela primeira vez em 1802, pelo químico  

Louis-Jaques Thénard, atendendo ao pedido do governo francês de se obter uma alternativa 

menos dispendiosa para o azul ultramar, produzido na época a partir de uma pedra semi-

preciosa, o “lápis lazuli”. Também é conhecido pelos nomes de azul cobalto ou azul de 

Thénard. Por volta de 1820, a rota sintética de Thénard foi simplificada, dando origem ao 

azul cobalto comercializado na atualidade. Mesmo assim, pigmentos contendo cobalto 

figuram hoje em dia entre as séries mais caras dos fabricantes de tinta (BARCELOS, 2005). 

Portanto, a obtenção de um pigmento azul através do tratamento térmico de um resíduo 

dopado com óxido de cobalto pode representar uma alternativa de custo inferior ao pigmento 

comercial. 
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Figura 5.13 – DRX da lama calcinada a 1000ºC por 30min dopada com 5%m/m de Co2O3. 

Epinélio CoAl2O4 (E). 

Uma aplicação alternativa para o CoAl2O4 é como catalisador na conversão de metano e 

dióxido de carbono em gás de síntese (H2/CO), um importante precursor na obtenção de 

metanol e hidrocarbonetos, cuja demanda tem aumentado no mundo inteiro  

(JI et al., 2001; WANG e RUCKENSTEIN, 2001). A comprovada eficácia do catalisador 

CoAl2O4 na obtenção do gás de síntese abre a possibilidade de se investigar o potencial do 

pigmento desenvolvido neste trabalho para recobrir a parte interna dos reatores projetados 

para este fim. Entretanto, esta possibilidade fica como proposta para estudos futuros, não 

sendo objeto de análise no presente trabalho. 

Também não deve ser descartada a possibilidade de formação do espinélio CoFe2O4, um 

pigmento de coloração preta (CAVALCANTE et al., 2009), que apresenta um padrão de 
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difração de raios X semelhante ao observado na magnetita e no CoAl2O4. Portanto, não há 

exatidão na distinção entre tais fases, as quais também podem ocorrer concomitantemente. 

O CoFe2O4 é classificado como um espinélio inverso (BALLARINI et al., 2009), sendo 

também conhecido por ferrita de cobalto, um material normalmente empregado em mídias de 

gravação devido às suas propriedades magnéticas (BAO et al., 2009). Mathew e Juang (2007) 

fizeram um importante trabalho de revisão sobre a síntese, estrutura e propriedades 

magnéticas de nanopartículas de ferrita. 

Na Figura 5.14 estão as fotos dos três pigmentos obtidos: lama “in natura”, lama calcinada a 

1000ºC por 30min sem dopagem e dopada com Co2O3 (5%m/m). Para simplificar a 

nomenclatura, estes pigmentos serão tratados neste trabalho por lama (L), lama calcinada (LC) 

e lama calcinada dopada com cobalto (LC+Co). Os parâmetros L*a*b* dos pigmentos 

obtidos e as diferenças de cor (E*) entre eles estão na Tabela 5.4. 

 

 

Figura 5.14 – Fotos dos três diferentes pigmentos obtidos por tratamento térmico e dopagem 

química. 

Tabela 5.4 – Parâmetros cromáticos L*a*b* dos pigmentos obtidos e as diferenças de cor 

(E*) entre eles. As incertezas (δ) referem-se a um intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Pigmento L*±δ a*±δ b*±δ E*±δ (cor comparada) 

L 30,38±0,01 18,40±0,18 20,36±0,03 7,17±0,14 (LC) 

LC 35,45±0,02 23,47±0,01 20,27±0,03 25,16±0,03 (LC+Co) 

LC+Co 26,33±0,01 6,54±0,02 4,06±0,02 20,57±0,10 (L) 

L LC LC+Co
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A Figura 5.15 ajuda a interpretar os resultados obtidos na Tabela 5.4. O pigmento L possui a 

cor marrom por se tratar de uma mistura do amarelo (goethita) e do vermelho (hematita). Por 

isso situa-se no quadrante da cor marrom (valores positivos de a* e b*). O pigmento LC, por 

sua vez, apresentou diminuição do parâmetro b* e aumento do a* com relação ao pigmento L. 

Este resultado pode ser atribuído à conversão de goethita em hematita durante o tratamento 

térmico. Já para o pigmento LC+Co a diminuição dos parâmetros a*e b* foi atribuída à 

formação dos espinélios CoFe2O4 e CoAl2O4, respectivamente. O primeiro consome hematita 

(vermelha) e o segundo forma um composto de cor azul. O menor valor de L* observado no 

pigmento LC+Co parece confirmar a formação do espinélio CoFe2O4 de cor preta. Os valores 

de E* confirmam que foram obtidos pigmentos de três diferentes cores. De acordo com a 

teoria das cores descrita anteriormente, valores de E*1 implicam em cores diferentes nas 

aplicações usuais. A dopagem com Co2O3 implicou na alteração mais significativa de cor. Já a 

E* do pigmento L para o LC foi menos expressiva. 

 

Figura 5.15 – Cores sólidas no sistema L*a*b*. 

Fonte: (BARNETT, 2012). 
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Os tratamentos térmicos feitos com a lama “in natura” em intervalos de 200ºC mostraram que 

em temperaturas superiores a 1100ºC ocorre um aumento significativo no tamanho das 

partículas. Este resultado pode ser constatado visualmente, sem a necessidade de medidas de 

granulometria. Na Figura 5.16 estão micrografias das lamas “in natura” e aquecida a 1300ºC 

por 30min. 

 

Figura 5.16 – Micrografias das lamas “in natura” (A) e aquecida a 1300ºC por 30min (B). 

O aquecimento a 1300
o
C formou partículas com tamanhos da ordem de 500μm, cerca de 

10 vezes superiores aos maiores grãos observados na lama “in natura”. Este aumento no 

tamanho das partículas pode ser explicado pelo fenômeno da sinterização no estado sólido, 

acompanhada por uma redução na energia livre de superfície devido à substituição das 

interfaces de alta energia sólido/vapor pelas sólido/sólido de baixa energia. A sinterização 

afeta outras propriedades físicas além do tamanho médio de partícula, como superfície 

específica, densidade e resistência mecânica, dentre outras. Geralmente, a sinterização no 

estado sólido é limitada a pós com tamanho médio de partículas inferior a 10μm  

(SMITH e FAHRENHOLTZ, 2008). Portanto, na obtenção de pigmentos para a indústria de 

tintas, a temperatura do tratamento térmico feito com a lama deve ser limitada a 1100ºC, uma 

vez que o tamanho médio das partículas é crítico para materiais com esta finalidade.  

Os resultados de tamanho médio das partículas presentes na lama submetida a diferentes 

tratamentos térmicos e dopagem com Co2O3 estão na Tabela 5.5, que também traz o diâmetro 

médio de partículas do pigmento comercial de cor vermelha da Bayer


 (Ferrit 925). Este 

pigmento é adotado neste trabalho como um padrão, por se tratar de um óxido de ferro 

sintético com qualidade comprovada pela indústria de tintas, com teor de Fe2O3 superior a 

A B250mm 250mm
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94% em massa e apresentando partículas de morfologia e tamanho uniformes. Neste trabalho 

ele é chamado de pigmento padrão (P). 

A análise da Tabela 5.5 indica que o aquecimento a 800ºC e a dopagem com Co2O3 não 

aumentaram de maneira significativa o tamanho médio das partículas nas amostras de lama. 

Assim, as reações de desidroxilação da goethita e da caulinita, que ocorrem em torno de 

320 e 520ºC, respectivamente, não provocam alterações relevantes na distribuição 

granulométrica do material. Portanto, as amostras de lama apresentam tamanho médio de 

partículas compatível ao exigido pela indústria de tintas, uma vez que partículas com 

diâmetros menores que 10μm tendem a apresentar alto poder de cobertura e boa absorção de 

óleo (LEGODI e WAAL, 2007). 

Tabela 5.5 – Tamanho médio de partícula dos pigmentos L, LC, LC+Co e P. 

Pigmento 
Tratamento 

Térmico (ºC)* 

Dopagem 

Química 

Diâmetro Médio de 

Partícula (mm) 

L ----- ----- 4,06 

LC 200 ----- 4,33 

LC 400 ----- 4,09 

LC 600 ----- 4,94 

LC 800 ----- 5,00 

LC 1000 ----- 5,24 

LC+Co 1000 5% m/m Co2O3 5,63 

P ----- ----- 0,99 

* durante um período de 30 min. 

O pigmento LC escolhido para os estudos posteriores foi o obtido com o tratamento térmico a 

800
o
C. A temperatura de 600

o
C é muito próxima da temperatura observada para a 

transformação de fase caulinita/metacaulinita (520
o
C), o que pode acarretar uma conversão 

menos eficaz. O tratamento térmico a 1000
o
C envolve um gasto energético superior e não 

promove nenhuma transformação de fase além das observadas a 800
o
C. Portanto, o pigmento 

LC citado na sequência deste trabalho se refere ao obtido com tratamento térmico a 800
o
C por 

30min. 
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Embora a temperatura não provoque uma mudança significativa no tamanho médio das 

partículas, a análise de MEV realizada com os pigmentos L e LC (Figura 5.17) mostra que a 

perda de umidade e as mudanças de fase (goethita/hematita – caulinita/metacaulinita) 

provocadas pelo aquecimento evitam a aglomeração das partículas. Portanto, este resultado 

indica que o tratamento térmico pode facilitar a dispersão do pigmento na tinta. Além disso, 

sabe-se que a desidratação da caulinita aumenta o poder de cobertura e a resistência à 

formação de manchas em tintas que a empregam como carga (PQI, 2008). 

 

Figura 5.17 – Micrografias dos pigmentos L e LC. 

 

5.3 Tintas 

5.3.1 Testes Iniciais 

Inicialmente, foram obtidas tintas no laboratório de pesquisa misturando-se a base acrílica 

comercial (pH=8) aos pigmentos L e LC. As fotografias dos corpos de prova obtidos com as 

tintas estão na Figura 5.18. Nota-se que as tintas apresentaram problemas de aglomeração do 

pigmento, com alguns aglomerados de até 500µm. Isto afeta drasticamente as propriedades 

reológicas das tintas, impedindo sua viabilidade técnica para a indústria de tintas. 

L LC 
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Figura 5.18 – Coberturas das tintas obtidas com os pigmentos L e LC em pH=8,0. 

Para investigar a correlação entre a aglomeração e a carga superficial das partículas dos 

pigmentos L e LC, foram feitas medidas de potencial zeta pela técnica do disco rotativo 

(PZDR). A influência do pH no potencial zeta () das partículas é mostrada na Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 – Influência do pH do meio no potencial zeta dos pigmentos L e LC. 
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Este comparativo mostra que para pH>12 houve uma significativa diminuição nos valores 

de . Este resultado é semelhante ao observado por Lima e Quirino (2003) para uma amostra 

de hematita usando-se uma câmara de transporte de massa. Além disso, nota-se que o ponto 

isoelétrico (PI) não está entre pH=6 e 10, como esperado para óxidos de ferro. Isto foi 

atribuído à sílica presente nas amostras, cujo PI é observado em pH3  

(CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). 

Entretanto, outros fatores podem influenciar no deslocamento do PI devido à natureza 

diversificada deste resíduo. A presença majoritária de uma substância na superfície, matéria 

orgânica, defeitos estruturais, adsorção de ânions e cátions presentes como impurezas e carga 

permanente por substituição isomórfica já foram previamente reportados (YU, 1997). 

A diminuição da repetibilidade nas medidas de  para pH>12 se deve ao aumento acentuado 

na condutividade da solução devido às adições de KOH. Conforme explicado no referencial 

teórico, o aumento na condutividade implica em uma diminuição nos valores de potencial de 

escoamento, piorando a sensibilidade da técnica. 

Para evitar a ocorrência de aglomeração, foi feita uma dispersão prévia em ultrassom dos 

pigmentos em uma solução de hidróxido de amônio de pH=14, usualmente empregada para 

alcalinizar tintas a base água. De acordo com a Figura 5.19, a alcalinidade desta solução 

assegura a formação de cargas negativas na superfície das partículas dos pigmentos em 

quantidade suficiente para promover a repulsão eletrostática entre elas. As fotografias das 

coberturas obtidas com as tintas alcalinas estão na Figura 5.20. Nota-se que foi possível sanar 

os problemas de aglomeração. As amostras foram testadas ao longo de três meses e continuou 

não sendo observada nenhuma aglomeração dos pigmentos. 
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Figura 5.20 – Coberturas das tintas obtidas com os pigmentos L e LC em pH = 10,3. 

Devido à semelhança de cor, o pigmento LC foi escolhido para fazer uma tinta base solvente 

no laboratório da Bema Tintas, empregando-se o mesmo método usado para o pigmento 

vermelho micronizado Ferrit 925M da Bayer


, chamado neste trabalho de pigmento 

padrão (P). Foram preparadas tintas para cada pigmento utilizando-se o método adotado pela 

Bema Tintas. O propósito era comparar as características dos pigmentos e das tintas 

formuladas. 

O primeiro ensaio realizado foi verificar o percentual de pigmento retido em uma malha de 

45μm (325#) de acordo com a norma NBR 5802 (ABNT, 1989). Verificou-se que 1,9% do 

pigmento LC ficou retido na malha, ao passo que o máximo de retenção observado para o 

pigmento P foi de 0,5%, valor dentro da referência esperada para pigmentos usados em tintas. 

O valor alto de retenção observado para o pigmento LC já era esperado pelos resultados da 

deslamagem feita com a amostra “in natura” apresentados anteriormente. Geralmente, 

pigmentos formados por partículas de maiores tamanhos tendem a comprometer o poder de 

cobertura e a qualidade do acabamento da tinta. 

Os pigmentos LC e P foram adicionados aos demais componentes da formulação. A 

viscosidade cinemática das tintas obtidas foi avaliada pelo tempo de escoamento em um copo 

Ford n
o
4, a 25

o
C de acordo com a norma NBR 5849 (ABNT, 1986a). Quando necessário, o 

tempo de escoamento foi ajustado para o intervalo de 100 a 120s com aguarrás. 

Posteriormente, as tintas seguiram para a etapa de dispersão. 

Os resultados de fineza Hegman das tintas LC e P após cada etapa de agitação estão na 

Tabela 5.6. Nota-se que o comportamento dos dois pigmentos foi o mesmo quando se 
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utilizou o disco dentado. Já na etapa de agitação com as microesferas de vidro, o pigmento LC 

precisou de um tempo maior para que a sua fineza ficasse dentro do valor de referência para 

pigmentos (6,0 a 6,5). Isto foi atribuído às partículas maiores de quartzo encontradas na lama 

que apresentam dureza elevada e, portanto, maior resistência à moagem. Embora o 

pigmento LC tenha exigido um tempo total maior de dispersão com microesferas (10min), isto 

não implica em uma mudança na linha de produção industrial. Sabe-se que se um pigmento 

requer 15min de dispersão com micropérolas de vidro para ajustar sua fineza Hegman, ele 

precisará de uma passagem pelo moinho na linha de produção industrial. Assim, os 

pigmentos LC e P necessitam de apenas uma passagem pelo moinho. Alguns pigmentos de 

elevada dureza, como o negro de fumo, precisam de 45min no dispersor com micropérolas de 

vidro e, portanto, passam três vezes pelo moinho na linha de produção. 

Tabela 5.6 – Análise de fineza Hegman das tintas obtidas com os pigmentos LC e P para cada 

etapa de dispersão. 

Etapa 
Tempo de Agitação 

(min) 

Tipo de 

Disco 

Fineza Hegman 

P LC 

1 10 Dentado 2,0 2,0 

2 10 Dentado 2,0 2,0 

3 5 Simples com microesferas de vidro 6,0 3,5 

4 5 Simples com microesferas de vidro --- 6,0 

Após a obtenção da fineza Hegman ideal, foi realizado o ensaio de poder de cobertura das 

tintas usando-se o criptômetro Pfund de acordo com a norma NBR 9676 (ABNT, 1986b). As 

tintas LC e P apresentaram um poder de cobertura de (3,93±0,05) e (9,75±0,32)m
2
.L

-1
, 

respectivamente. O poder de cobertura mínimo aceitável para tintas comerciais é de 

5,95m
2
.L

-1
. Portanto, a tinta LC apresentou uma inconformidade com relação a este quesito. O 

impacto disso na qualidade da tinta fica mais evidente na Figura 5.21. Uma tinta com baixo 

poder de cobertura não é capaz de cobrir adequadamente o substrato. A solução seria aplicar 

várias demãos, aumento-se o tempo e o custo da etapa de pintura. 
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Figura 5.21 – Filme de 100µm das tintas LC e P. 

Este baixo poder de cobertura provavelmente pode ser atribuído a dois fatores principais. O 

alto teor de quartzo, fase majoritariamente formada por partículas translúcidas com tamanhos 

maiores, privilegiando a ocorrência de reflexão no substrato. Além disso, as partículas de 

hematita no pigmento LC possuem tamanho superior às observadas no pigmento P. Embora o 

tamanho médio das partículas esteja dentro da faixa aceitável para pigmentos (<10μm), é 

esperado um menor grau de compactação das partículas de óxido de ferro no pigmento LC, o 

que também favorece um maior índice de reflexão da luz incidente no substrato. 

A partir deste resultado, ficou claro que o foco da pesquisa deveria ser a resolução do 

problema de baixo poder de cobertura. A ideia foi conseguir diminuir o teor de quartzo e o 

tamanho médio de partículas no pigmento LC, bem como elevar o teor de óxido de ferro. De 

acordo com a hipótese levantada no parágrafo anterior, estes fatores seriam favoráveis ao 

aumento do poder de cobertura. Os métodos empregados nesta tentativa foram: 

 Separação em meio denso estático. 

 Separação granuloquímica por hidrociclonagem. 

 Flotação catiônica reversa de bancada. 

LC P 
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5.3.2 Separação em Meio Denso Estático 

O líquido escolhido foi o bromofórmio (CHBr3), pois apresenta uma densidade intermediária 

(2,81g/cm
3
) entre as densidades do quartzo (2,65g/cm

3
) e da hematita (5,30g/cm

3
). Entretanto, 

não houve uma separação significativa das fases. Este resultado foi atribuído ao baixo grau de 

liberação das partículas de quartzo. Estas normalmente apresentam óxidos de ferro aderidos 

em sua superfície (Figura 5.22), fazendo com que a sua densidade média seja superior à 

estabelecida para o quartzo puro.  

 

Figura 5.22 – Micrografia do pigmento (LC). Análise química por EDS: Q (Quartzo) e  

H (Hematita). 

Cabe ressaltar que o método de separação usando hidrocarbonetos halogenados é indicado 

apenas para investigações em laboratório, uma vez que a utilização destas substâncias em 

escala industrial é inviável devido à toxicidade por elas apresentada e aos altos custos 

operacionais (CAMPOS et al., 2004). 

Q 

Q + H 
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5.3.3 Separação Granuloquímica por Hidrociclonagem 

De acordo com a teoria de funcionamento dos hidrociclones, ocorre a entrada (inlet) 

tangencial da polpa na parte inferior do cone invertido, criando-se um redemoinho. As 

partículas de maior tamanho e, portanto, maior velocidade terminal são arremessadas às 

paredes e descarregadas na abertura inferior, o apex, constituindo o underflow. Já as partículas 

mais finas são dirigidas para o centro do hidrociclone e saem por um cilindro na parte 

superior do aparelho, denominado vortex finder, constituindo o overflow  

(WILLS e NAPIER-MUNN, 2006). As massas retidas nos ciclones e no overflow na etapa de 

hidrociclonagem estão na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Frações retidas do pigmento LC na etapa de hidrociclonagem. 

Ciclone Diâmetro de corte (µm) Massa retida (g) % retido 

1 28,9 7,25 36,3 

2 21,4 0,58 2,9 

3 14,7 0,72 3,6 

4 10,6 0,68 3,4 

5 8,4 0,82 4,1 

Overflow < 8,4 9,95 49,8 

 

Apenas o ciclone 01 e o overflow apresentaram retenções significativas. Os diâmetros de corte 

apresentados são teóricos e foram obtidos pela lei de Stokes, a qual se aplica para partículas 

menores que 100µm. As condições de contorno são: todas as partículas contidas na amostra 

de pigmento LC são esféricas, apresentam a mesma massa específica e obedecem ao regime 

de escoamento laminar (LIMA e LUZ, 2001). A massa específica do pigmento LC obtido pelo 

método do picnômetro foi de 4,3g.cm
-3

. 

Como as partículas do pigmento LC não obedecem às duas primeiras condições de contorno 

mostradas anteriormente, foi feita a análise granulométrica de cada fração separada na etapa 

de hidrociclonagem (Figura 5.23). 



 

89 

 

 

Figura 5.23 – Diâmetro médio das partículas retidas em cada fração da etapa de ciclonagem. 

A análise do gráfico revela a ocorrência do fenômeno conhecido por curto-circuito (bypass). 

O curto-circuito ocorre quando partículas grossas fluem para o overflow ou quando as finas 

escapam no underflow. A não separação das partículas finas é a situação mais comum e o 

fluxo de partículas grossas para o overflow normalmente é pouco significativo (LUZ, 2005). 

Partículas finas de óxido de ferro podem ser retidas no ciclone 01 juntamente com partículas 

grossas de sílica de menor densidade. 

A análise química de FRX feita com a amostra de pigmento LC usada na alimentação e com 

as frações retidas na hidrociclonagem está na Tabela 5.8. A análise química mostrou que as 

frações retidas nos ciclones 02, 03 e 05 tiveram um enriquecimento no teor de óxido de ferro. 

Entretanto, a massa retida dessas frações foi inferior a 5%, inviabilizando o uso do cyclosizer 

para obter quantidades significativas dessas frações para posterior aplicação como pigmentos 

em tintas. Além disso, foi mostrado na Figura 5.23 que o diâmetro médio de partículas nessas 

frações ficou entre 12 e 20µm, um aumento de 100 a 300% com relação às partículas da 

amostra LC. Partículas com tamanho superior a 10µm não são indicadas para aplicação em 

tintas. As frações coletadas no ciclone 01 e no overflow apresentaram uma quantidade 

c
ic

lo
n
e
 0

1

c
ic

lo
n
e
 0

2

c
ic

lo
n
e
 0

3

c
ic

lo
n
e
 0

4

c
ic

lo
n
e
 0

5

o
v
e
rf

lo
w

4

8

12

16

20

 

 

 

D
iâ

m
e

tr
o

 m
é

d
io

 d
e

 p
a

rt
ic

u
la

s
 (
m
m

)



 

90 

 

suficiente para realização de testes como pigmentos em formulação de tintas. Posteriormente, 

neste trabalho, serão apresentadas as propriedades das tintas obtidas com essas duas frações. 

Tabela 5.8 – Composição semiquantitativa dos elementos presentes no pigmento LC e nas 

frações retidas na hidrociclonagem. 

Elementos 

(óxidos) 

Teor (%m/m) 

LC C01 C02 C03 C04 C05 Overflow 

Fe2O3 79,90 82,25 88,90 88,54 83,21 88,60 80,83 

SiO2 12,00 10,80 8,30 7,70 11,30 9,10 11,31 

Al2O3 7,71 6,48 2,35 3,13 5,00 1,88 7,20 

CaO 0,30 0,32 0,26 0,30 0,31 0,24 0,44 

TiO2 0,042 0,046 0,048 0,052 0,040 0,040 0,044 

MnO 0,08 0,077 0,071 0,067 0,071 0,067 0,077 

P2O5 0,09 0,10 0,094 0,10 0,11 0,10 0,11 

SO3 0,02 0,013 0,013 0,013 0,014 0,012 0,02 

 

5.3.4 Flotação Catiônica Reversa de Bancada 

Os valores de massa das amostras de alimentação e das frações coletadas em cada teste estão 

na Tabela 5.9. As demais condições experimentais dos ensaios foram descritas no capítulo 

anterior. 

Tabela 5.9 – Efeito da dosagem de amina, amido e pH na recuperação em massa do 

concentrado e do rejeito. 

Teste pH 
Amido 

(g/t) 

Amina 

(g/t) 

Massa (g) Recuperação (%) 

Alim. Conc. Rej. Conc. Rej. 

1 11,0 750 50 500 457 43 91,4 8,6 

2 11,0 750 100 500 425 75 85,0 15,0 

3 11,0 750 150 494 400 94 81,0 19,0 

4 11,0 750 200 498 373 125 74,9 25,1 

5 11,0 1000 150 494 405 89 82,0 18,0 

6 11,0 1250 150 497 395 102 79,5 20,5 

7 10,5 750 100 497 425 72 85,5 14,5 

8 11,5 750 100 506 396 110 78,3 21,7 
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A comparação dos testes 1 ao 4 revela que o aumento na dosagem de amina provoca uma 

piora na recuperação do concentrado. Os testes 3, 5 e 6 mostram que a dosagem do amido não 

exerce uma influência significativa na recuperação. Os testes 2, 7 e 8 indicam que valores de  

pH acima de 11 tendem a diminuir a recuperação de forma significativa. Analisando-se 

apenas a recuperação do concentrado, o teste 1 apresentou os melhores resultados, além de 

consumir menos amido e amina, o que implica em uma redução de custo. 

A análise química por FRX do concentrado obtido nos testes de flotação de bancada está na 

Tabela 5.10. A comparação dos testes 1 ao 4 revela que o aumento na dosagem de amina 

eleva o teor de ferro, embora o efeito na recuperação seja oposto. Os testes 3, 5 e 6 mostram 

que a dosagem do amido também não exerce uma influência significativa no teor de ferro do 

concentrado. Há exemplo do que já havia ocorrido para a recuperação, os testes 2, 7 e 8 

indicam que valores de pH acima de 11 também diminuem de forma significativa o teor de 

ferro no concentrado. O aumento de concentração dos óxidos de ferro no concentrado foi 

pequena (3% em média). Isso foi atribuído ao fato das partículas finas apresentarem longos 

tempos de residência, diminuindo a eficiência do processo de separação  

(TRAHAR, 1981; PEASE et al., 2005). Apesar disso, o concentrado do teste 2 foi escolhido 

como pigmento para formulação de uma tinta. Esse teste concilia pouco gasto de reagentes, 

boa recuperação, maior teor de ferro e menor concentração de sílica. 

Tabela 5.10 – Efeito da dosagem de amina, amido e pH na composição química do 

concentrado.  

Teste pH 
Amido 

(g/t) 

Amina 

(g/t) 

Teor de Fe 

(%) 

Teor de SiO2  

(%) 

Teor de Al2O3  

(%) 

Conc. Alim. Conc. Alim. Conc. Alim. 

1 11,0 750 50 52,20 51,78 16,40 16,88 6,12 6,30 

2 11,0 750 100 53,73 52,56 15,90 17,00 5,95 6,37 

3 11,0 750 150 53,64 52,17 16,20 17,66 6,15 6,48 

4 11,0 750 200 54,11 52,33 15,51 17,34 5,90 6,54 

5 11,0 1000 150 53,00 52,05 15,94 17,06 7,04 7,29 

6 11,0 1250 150 53,80 52,55 15,67 17,03 6,00 6,50 

7 10,5 750 100 53,90 52,93 15,90 16,81 7,30 7,61 

8 11,5 750 100 51,54 51,53 16,46 16,47 9,11 9,11 
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5.3.5 Influência do Tipo e Quantidade de Pigmento nas Tintas 

Com os resultados obtidos na hidrociclonagem e na flotação de bancada foram 

formuladas 13 tintas alquídicas no laboratório da Bema Tintas (Tabela 5.11). O intuito foi 

verificar o efeito do tipo e da quantidade de pigmento no poder de cobertura da tinta. Em 

todas as formulações foi usado um tempo de dispersão com microesferas de vidro de 15min e 

aguarrás para ajustar a viscosidade cinemática. A fineza Hegman de todas as tintas ficou 

dentro da faixa ideal (6,0 a 6,5) após a dispersão. 

Tabela 5.11 – Poder de cobertura das tintas formuladas com diferentes pigmentos. As 

incertezas se referem a um intervalo de confiança de 95%. 

Tinta Pigmento 
Massa do 

Pigmento 

Tamanho médio de 

partícula 

(µm) 

Poder de 

Cobertura± 

(m
2
.L

-1
) 

1 LC M 5,00 3,93±0,05 

2 LC: 80%     P: 20% M 2,94 6,12±0,12 

3 LC: 60%     P: 40% M 2,14 8,09±0,22 

4 LC: 40%     P: 60% M 1,46 8,33±0,17 

5 LC: 20%     P: 80% M 1,08 9,13±0,28 

6 P M 0,99 9,75±0,32 

7 Fração retida no ciclone 01 M 6,23 3,90±0,05 

8 Overflow M 4,10 4,01±0,05 

9 Concentrado do teste 2 M 5,53 4,06±0,04 

10 LC 1,3M 5,00 5,39±0,10 

11 LC 1,6M 5,00 6,04±0,12 

12 LC+Co 1,6M 5,63 5,20±0,09 

13 L 1,6M 4,06 5,87±0,11 
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Nas tintas 2 a 5, foram feitas misturas (blends) em diferentes proporções do pigmento LC e P. 

Conforme esperado, ocorre um aumento no poder de cobertura das tintas na medida em que se 

aumento o teor do pigmento P na mistura. Esta influência está representada na Figura 5.24. 

 

Figura 5.24 – Poder de cobertura das tintas formuladas com blends dos pigmentos LC e P. 

O modelamento matemático mostra que o teor de pigmento P adicionado no blend exerce 

uma influência de 2ª ordem no poder de cobertura. A adição de apenas 20% em massa do 

pigmento P já foi suficiente para obtenção de uma tinta com poder de cobertura aceitável para 

os padrões de mercado. A tinta blend com 40% do pigmento apresentou um poder de 

cobertura apenas 17% inferior ao observado para a tinta padrão (100% pigmento P). Portanto, 

a obtenção de pigmentos compostos por blends de lama e pigmentos comerciais é um 

caminho promissor para obtenção de tintas com bom poder de cobertura. 

As tintas 7, 8 e 9 apresentaram poder de cobertura abaixo do aceitável para o mercado de 

tintas e muito semelhante ao obtido para tinta com o pigmento LC. Isto ocorreu pelo fato 

desses pigmentos apresentarem teor de Fe2O3 e tamanho médio de partícula semelhantes. 

Assim, para as configurações experimentais usadas, a flotação catiônica reversa e a 

hidrociclonagem não foram capazes de produzir pigmentos com poder de cobertura 

satisfatório. Entretanto, a separação granuloquímica em hidrociclones mostrou-se uma 
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ferramenta importante para obtenção de finos. O pigmento obtido no overflow apresentou 

tamanho médio de partículas 25% inferior ao observado na amostra LC de alimentação. Em 

estudos futuros, os parâmetros da separação por hidrociclone poderão ser otimizados para 

obtenção de partículas com tamanho <4µm, o que sugere a obtenção de tintas com poder de 

cobertura melhor. Além disso, caso ocorra alguma mudança no processo da mineradora e a 

lama passe a apresentar partículas mais grossas, o corte em um hidrociclone permitirá obter 

finos com o mesmo padrão de distribuição granulométrica. Isto possibilita a obtenção de 

pigmentos a partir de lamas provenientes de diferentes minerais e processos produtivos. 

As tintas 10 e 11 foram formuladas com, respectivamente, 30 e 60% a mais do pigmento LC 

com relação à tinta 1. Este teste foi feito pelo fato do pigmento LC apresentar um teor de 

óxido de ferro (75-80%) inferior ao do pigmento P (94-98%). A melhora obtida no poder de 

cobertura pode ser mais bem percebida na Figura 5.25.  

Foi obtida uma tinta com poder de cobertura comercialmente aceitável adicionando-se uma 

quantidade de pigmento LC 1,6 vezes superior à empregada usualmente para o pigmento 

padrão. Por se tratar de um resíduo, isto não implica, a priori, em uma inviabilidade 

econômica. O modelamento matemático revelou que o poder de cobertura apresentou uma 

dependência de 2ª ordem com relação à quantidade de pigmento usada. A análise do gráfico 

revela que embora tenha melhorado significativamente, o poder de cobertura tende a ficar 

próximo do limite mínimo aceitável. Isto permite a produção industrial de um pigmento 

linha B usando-se apenas a lama. Caso o interesse seja obter pigmentos linha A, os blends 

com pigmentos comerciais parecem ser o caminho mais promissor. Para a mesma quantidade 

de pigmento, a tinta 12 (LC+Co) apresentou uma cobertura aproximadamente 15% inferior à 

observada para as tintas 11 (LC) e 13 (L). Isso é explicado pela diferença de tamanho médio 

de partículas existente entre esses pigmentos (Tabela 5.5). 

Os parâmetros cromáticos L*a*b* observados para as tintas 11, 12 e 13 (Tabela 5.12) 

seguem a mesma tendência de variação já apresentados anteriormente (Tabela 5.4). As 

variações do parâmetro L* são menores nas tintas devido à influência dos demais 

componentes da formulação, principalmente da resina alquídica. Os valores de E*1 obtidos 

indicam que as tintas obtidas apresentam cores diferentes. 
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Figura 5.25 – Poder de cobertura das tintas formuladas com diferentes massas do 

pigmento LC. 

Tabela 5.12 – Parâmetros cromáticos L*a*b* das tintas formuladas com os três pigmentos 

obtidos e as diferenças de cor (E*) entre elas. As incertezas (δ) se referem a um intervalo de 

confiança (IC) de 95%. 

Tinta - pigmento L*±δ a*±δ b*±δ E*±δ (cor comparada) 

11 - LC 33,81±0,05 14,61±0,12 8,27±0,07 7,82±0,33 (LC+Co) 

12 - LC+Co 33,34±0,68 7,95±0,14 4,28±0,14 9,03±0,44 (L) 

13 - L 35,21±0,14 14,59±0,27 10,08±0,26 2,33±0,33 (LC) 

 

As tintas 11, 12 e 13 foram selecionadas para pintar substratos metálicos, cerâmicos e de 

madeira. Elas foram entregues a um pintor profissional com trinta anos de experiência. Foi 

solicitado a ele que fizesse a pintura da mesma forma como procede para as tintas comerciais. 

Após ajuste da viscosidade com aprox. 10%v/v de thinner, as tintas foram aplicadas  

usando-se uma pistola convencional (Figura 5.26). 
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Figura 5.26 – Aplicação das tintas com pistola convencional em substratos metálico, cerâmico 

e de madeira. 

O acabamento final das peças pintadas está na Figura 5.27. A armação metálica, uma sucata 

feita de cantoneira, foi pintada com 2 demãos da tinta 11 (pigmento LC). O tampo de madeira, 

um substrato mais poroso, recebeu 3 demãos da tinta 12 (LC+Co). Foi montada uma mesa 

com esses dois materiais. Já no substrato cerâmico, um azulejo esmaltado de cor branca, 

foram aplicadas 2 (duas) demãos da tinta 13 (L) 

 

Figura 5.27 – Acabamento da pintura feita na mesa e no azulejo cerâmico. 

O pintor relatou que as tintas apresentaram características de cobertura, aderência, secagem, 

acabamento e trabalhabilidade (reologia) iguais às observadas nas tintas comerciais. Portanto, 

foi confirmada a viabilidade técnica de se produzir tintas de boa qualidade através da lama 

proveniente do beneficiamento do itabirito. Diferentes tonalidades de tinta foram obtidas 

através de tratamento térmico e dopagem química da lama “in natura” (Figura 5.28). 
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Figura 5.28 – Tonalidades obtidas para as tintas alquídicas. 

A diferença de cor entre as tintas formuladas com os pigmentos L e LC foi pequena 

(2,33±0,33). Portanto, apenas o tratamento térmico não é suficiente para criar tonalidades 

significativamente diferentes de tintas. Tratamentos térmicos associados à dopagem química 

com outros elementos (Al, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn) foram testados na tentativa de obter 

diferentes cores, porém sem sucesso. Esta é uma limitação importante e deve ser considerada 

na etapa posterior de estudo mercadológico. Entretanto, a obtenção de blends dos pigmentos 

LC, LC+Co e L, com TiO2 (branco) e Fe3O4 (preto) pode ampliar a cartela de cores devido à 

mudança significativa no parâmetro de luminosidade. Pela falta de tempo hábil, esta etapa fica 

sugerida para estudos futuros. 

O componente mais caro usado na formulação de uma tinta é o pigmento. Algumas indústrias 

trabalham com tintas linha B, sendo que a principal diferença para a linha A é a adição de 

menor quantidade do pigmento (BARCELOS, 2010). Isto sugere que a produção industrial de 

tintas a partir dos derivados da lama pode ser economicamente viável. A implantação de 

testes em escala piloto e a elaboração de um plano de negócios são etapas futuras necessárias 

para viabilizar a comercialização dos pigmentos. 

 

5.4 Blocos de Argamassa Intertravados 

Todos os resultados obtidos para as argamassas frescas e endurecidas com e sem pigmentos 

(S/P) estão apresentados na Tabela 5.13. As incertezas correspondem a um intervalo de 

confiança (IC) de 90% (=0,10). De modo geral, as argamassas pigmentadas apresentaram 

maiores viscosidade, densidade do produto (endurecido) e resistência à compressão (RC) aos 

28 dias quando comparadas às preparadas no trabalho de doutorado de Freire (2012) com os 

mesmos componentes, mas sem a adição de pigmento (S/P). Os tempos de pega e o índice de 

LC LC + Co L
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vazios foram menores. Esses resultados serão discutidos a seguir, mas já é possível afirmar 

que a presença de pigmentos na argamassa, principalmente em maiores concentrações, 

aumenta o grau de empacotamento das partículas (maior densidade e menor índice de vazios), 

aumentando a RC. Portanto, os pigmentos L e LC aplicados em argamassas atuam como 

extendedores, pois além de atribuir cor ao produto, também modificam suas propriedades 

mecânicas. 

Tabela 5.13 – Médias e IC(90%) dos resultados obtidos para as argamassas fresca e 

endurecida com e sem adição de pigmentos (S/P). 

*não determinado; **Média de 10 medidas; ***Média de 2 medidas; ****Única medida e *****Média de 4 medidas. 

Não foi possível realizar a ANOVA para interpretar os dados da viscosidade, pois o p-valor 

encontrado (0,000) no teste de Levene foi menor que o nível de significância (α=0,10). Assim, 

a hipótese nula é rejeitada e admite-se que as variâncias não são iguais, ou seja, não há 

homocedasticidade (VIEIRA, 2006). O método indicado para análise desses dados é o teste 

não paramétrico denominado Kruskal-Wallis com IC 95% (MONTGOMERY, 2001). Em 

testes não paramétricos deve-se usar (=0,05) porque são maiores as chances de ocorrer erro 

Pig. 

Conc. 

(%m/m)  

Argamassa Fresca Argamassa Endurecida 

Viscos. 

(Pa.s)
**

 

Densid. 

(g cm
-3

)
***

 

TP 

(min) 
**** 

Densid. 

(g cm
-3

)
***** 

RC 28 dias 

(MPa)
***** 

IV 

(%)
***

 

L
 

4 628±139 1,918±0,294 292 1,844±0,007 13,54±1,12 21,54±0,89 

8 1010±128 1,993±0,117 307 1,979±0,013 16,16±2,23 20,57±1,41 

12 1220±279 1,940±0,022 311 1,952±0,022 14,20±0,77 20,44±1,89 

16 ND* 2,001±0,107 264 1,957±0,026 14,54±0,98 22,07±2,31 

L
C

 

4 718±200 1,902±0,414 395 1,958±0,020 11,91±0,45 21,68±1,40 

8 1209±293 1,996±0,173 327 1,952±0,017 16,68±0,63 21,49±1,79 

12 1022±252 1,930±0,056 337 1,939±0,032 14,74±1,45 20,53±0,49 

16 ND* 2,020±0,144 300 2,038±0,011 18,09±1,23 20,37±0,76 

S
/P

 

--- 142±7 1,924±0,074 412 1,890±0,037 13,13±1,57 27,71±1,54 



 

99 

 

do tipo 1, isto é, associações não significantes dentro do IC estipulado. O objetivo do teste 

Kruskal-Wallis é verificar se existe pelo menos uma diferença significativa entre o conjunto 

de dados (LANA et al., 2009).  

Os resultados obtidos com o teste Kruskal-Wallis para o tipo e concentração do pigmento 

estão na Tabela 5.14 e Tabela 5.15, respectivamente. Os resultados indicaram que não há 

diferença significativa na viscosidade em função do tipo de pigmento (hipótese nula), pois o 

valor H calculado foi menor que o Qui (2
) tabelado. Já para as diferentes concentrações, o 

teste indicou que pelo menos um dado é diferente, com 95% de confiança. Partiu-se então 

para a comparação de pares 2x2 do fator “concentração” através do método não paramétrico 

de Mann-Whitney (Tabela 5.16). A realização de múltiplas comparações aumenta as chances 

de se fazer associações não significantes dentro do IC previamente estipulado (erro do tipo I), 

sendo necessário aplicar a correção de Bonferroni. Ela altera o nível de significância 

dividindo-se o nível de significância estipulado pelo número de comparações  

feitas (LANA, DAVI, et al., 2009). Portanto, o nível de significância no teste Mann-Whitney 

realizado foi 0,008, correspondente a divisão de =0,05 por 6 (seis). 

Tabela 5.14 – Teste Kruskal-Wallis (=0,05) do fator “tipo de pigmento” para a resposta 

“viscosidade”. 

Tipo de 

Pigmento 
N Mediana 

Média do n° 

da ordem 
GL H χ

2
(0,05;1) p 

L 40 738 40,7 1 

0,01 3,84 0,935 LC 40 659 40,3 1 

Total 80 --- 40,5 --- 

 

Tabela 5.15 – Teste Kruskal-Wallis (=0,05) do fator “concentração” para a resposta 

“viscosidade”. 

Concentração N Mediana 
Média do n° 

da ordem 
GL H χ

2
(0,05;1) p 

0 20 142 10,5 3 

53,8 7,81 0,000 

4 20 578 37,6 3 

8 20 1030 57,5 3 

12 20 921 56,4 3 

Total 80 --- 40,5 --- 
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Tabela 5.16 – Teste Mann-Whitney (=0,008) do fator “concentração” para a resposta 

“viscosidade”. 

Concentração N Mediana W p 

0 20 142 

210 0,000 

4 20 578 

0 20 142 

210 0,000 

8 20 1030 

0 20 142 

210 0,000 

12 20 921 

4 20 578 

277,5 0,0004 

8 20 1030 

4 20 578 

284,5 0,0007 

12 20 921 

8 20 1030 

417 0,8604 

12 20 921 

 

A análise do teste de comparação Mann-Whitney indicou, conforme esperado, que a 

viscosidade da argamassa tende a aumentar com a adição de pigmento. As viscosidades das 

argamassas obtidas com a adição de 8 e 12% de pigmento não foram significativamente 

diferentes entre si (p-valor>0,008). O gráfico de interação de 2
a
 ordem entre os fatores para 

esta resposta (Figura 5.29) é concordante com a interpretação estatística dos testes. O efeito 

de interação de 2
a
 ordem é calculado como a metade da diferença entre as respostas médias 

dos dois fatores (NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010). 
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Figura 5.29 – Interação de 2ª ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “viscosidade”. 

A densidade da argamassa fresca foi avaliada por ANOVA, pois o teste de Levene apresentou 

p-valor maior que o nível de significância (0,05). A ANOVA é realizada por meio de uma 

distribuição normal estudada por Fisher, mais conhecida como distribuição F. Se o Fcalculado 

for menor que o F tabelado, a hipótese da nulidade (H0) é aceita. 

 H0: O fator não influi nos resultados. 

 H1: O fator influi nos resultados. 

A ANOVA é uma extensão do teste t de Student porque permite a comparação de qualquer 

número de médias. A ANOVA de um experimento inteiramente ao acaso exige que sejam 

feitas algumas suposições sobre os erros. Os seguintes pressupostos devem ser atendidos 

(VIEIRA, 2006: PINTO e VICTOR, 2009): 

1. Os erros devem ser variáveis aleatórias independentes. 

2. A variância deve ser constante. 

3. A distribuição dos erros (resíduos) deve ser normal ou aproximadamente normal. 
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Os resultados da ANOVA feita para a resposta “densidade da pasta” estão apresentados na 

Tabela 5.17. Eles indicaram, com 90% de confiança, que apenas o fator “concentração” foi 

significativo (Fcalculado>Ft). Por meio do gráfico de interação para a resposta “densidade da 

pasta” (Figura 5.30) notou-se que as curvas praticamente se sobrepõem. Portanto, não houve 

diferença significativa entre os tipos de pigmentos para essa resposta. A análise dos resíduos 

(Figura 5.31) comprova a validade da ANOVA na interpretação dos resultados. 

Tabela 5.17 – ANOVA (=0,10) para a resposta “densidade da pasta”. 

Fonte de variação GL Soma quadrática Média quadrática Fcalculado Ft (0,1; 1 e 3; 8) p 

Tipo de pigmento 1 0,000040 0,000040 0,02 3,46 0,893 

Concentração 3 0,025428 0,025428 4,05 2,92 0,051 

Tipo x Concentração 3 0,000383 0,000383 0,06 2,92 0,979 

Resíduo 8 0,016752 0,002094 
 

  

Total 15 0,042603 
  

  

 

 

Figura 5.30 – Interação de 2
a
 ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “densidade da pasta”. 
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Figura 5.31 – Resíduos da resposta “densidade da pasta” para validação da ANOVA. 

Apenas uma resposta do tempo de pega (TP) foi obtida para cada formulação, não sendo 

possível usar ANOVA. A análise dos efeitos principais (Figura 5.32) e da interação entre 

esses efeitos (Figura 5.33) sugere que eles sejam significativos. Já a interação entre os dois 

efeitos não pareceu significativa, pois a tendência do TP é diminuir com o aumento da 

concentração para ambos os pigmentos. 

 

Figura 5.32 – Efeitos principais para a resposta “tempo de pega”. 
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Figura 5.33 – Interação de 2
a
 ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “tempo de pega”. 

Para averiguar as observações gráficas, o teste t de Student de dados pareados foi realizado 

entre os tempos de pega para cada pigmento. Esse teste é uma comparação de dois grupos 

dependentes ou pareados (mesma população). Ensaios como esses também são chamados de 

experimentos em blocos (VIEIRA, 2006). Para o estudo bilateral de dados pareados, no qual 

se investiga a existência de diferença entre os valores, para mais ou para menos, os seguintes 

passos devem ser seguidos: 

(a) calculam-se as diferenças entre todos os pares de dados pareados (Equação 5.4): 

            (5.4) 

(b) calcula-se a média dessas diferenças (Equação 5.5): 

     
  

 
               (5.5) 

(c) calcula-se a variância dessas diferenças (Equação 5.6): 

   
    

     

 

   
          (5.6) 
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(d) calcula-se o valor de t, que está associado a n-1 graus de liberdade (Equação 5.7): 

  
  

   

 

             (5.7) 

(e) compara-se o tcalculado ao valor crítico de t para o mesmo nível de significância e graus 

de liberdade. Se tcalculado-t ou tcalculado+t, rejeita-se H0 (médias iguais). 

Os resultados do teste t de Student para a resposta “tempo de pega” estão na Tabela 5.18. 

Houve diferenças significativas entre os tipos de pigmento com relação ao tempo de pega 

final das argamassas, com 90% de confiança. Por se tratar de um teste bilateral há dois valores 

críticos para t (-1,638 e +1,638). Como tcalculado<-1,638, rejeita-se H0. Portanto, as argamassas 

com o pigmento LC apresentaram TP maiores com relação às obtidas com o L. O ensaio de 

absorção de água (ABNT, 2001b) mostrou que o pigmento L absorve 13% de água, enquanto 

o LC absorveu o dobro (27%). Isso ocorre devido à reabsorção de moléculas de água, repondo 

aquelas liberadas durante a etapa de tratamento térmico do pigmento LC. As argamassas 

confeccionadas esse pigmento apresentam menos água livre para promover as primeiras 

reações de hidratação responsáveis pelo início da pega, o que explica o maior TP observado. 

Tabela 5.18 – Teste t (=0,10) na comparação de dois grupos pareados (pigmento L e LC) 

para a resposta “tempo de pega”. 

Concentração 

(%) 
L LC 

d 
(diferença) 

    

(média das 

diferenças) 

variância tcalculado 
t 

(α=0,1 e gl=3) 

4 292 395 -103 

-46 1475 -2,409 1,638 

8 307 327 -20 

12 311 337 -26 

16 264 300 -36 

 

Os resultados da densidade do produto solidificado foram analisados por ANOVA  

(Teste de Levene p=0,470>0,05) e os dados estão apresentados na Tabela 5.19. Os dois 

fatores principais e a interação entre eles foram significativos para a densidade do produto,  

com 90% de confiança. Em geral, o uso do pigmento LC e a elevação na concentração 
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favoreceram o aumento na densidade do produto (Figura 5.34). A interação entre os fatores 

apresentada na Figura 5.35 corrobora essas observações e a análise dos resíduos  

(Figura 5.36) comprova a validade da ANOVA na interpretação dos resultados. 

Tabela 5.19 – ANOVA (=0,10) para a resposta “densidade do produto”. 

Fonte de variação GL Soma quadrática Média quadrática Fcalculado Ft (0,1; 1 e 3; 24) p 

Tipo de pigmento 1 0,011949 0,011949 41,44 2,93 0,030 

Concentração 3 0,038921 0,012974 45,00 2,33 0,000 

Tipo x Concentração 3 0,028872 0,009624 33,38 2,33 0,000 

Resíduo 24 0,006920 0,000288 
 

  

Total 15 0,042603 
  

  

 

 

Figura 5.34 – Efeitos principais para a resposta “densidade do produto”. 
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Figura 5.35 –Interação de 2
a
 ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “densidade do produto”. 

 

Figura 5.36 – Resíduos da resposta “densidade do produto” para validação da ANOVA. 
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O teste de Tukey foi realizado para fazer a comparação de médias duas a duas. Assim como 

ANOVA e t-Student, ele pressupõe que as variáveis fazem parte de uma mesma população, 

apresentando uma distribuição normal ou aproximadamente normal  

(CALLEGARI-JACQUES, 2003). Nesse teste, primeiramente é calculada a diferença mínima 

que deve haver entre duas médias para que elas possam ser consideradas diferentes em um 

determinado nível de significância (Equação 5.8). Ela é chamada de “diferença honestamente 

significante” e representada por HSD (honestly significant difference) ou simplesmente  

por ∆ (VIEIRA, 2006). 

      
   

 
     (5.8) 

O valor q é encontrado na Tabela q no nível estabelecido de significância, QMR é o quadrado 

médio do resíduo da análise de variância e r é o número de repetição de cada um dos 

tratamentos. De acordo com o teste, duas médias são estatisticamente iguais toda vez que a 

diferença absoluta entre elas for igual ou menor do que HSD.  

Os resultados do teste Tukey para a resposta “densidade do produto” estão na Tabela 5.20. Os 

resultados confirmam o que pode ser observado na Figura 5.35. Para ambos os pigmentos, 

houve diferença significativa na resposta “densidade do produto” quando comparadas as 

adições de 4 e 16% de pigmento. Além disso, a comparação entre os pares de valores para 

densidade com o mesmo teor de pigmento mostra que houve uma diferença significativa nos 

limites inferior (4%) e superior (16%) de adição. Nesses extremos, a densidade obtida com o 

pigmento LC é mais alta. Os outros resultados não foram diferentes entre si.  

Os pigmentos facilitaram o autoadensamento e garantiram uma melhor compactação e 

preenchimento dos vazios existentes entre os grãos da argamassa, aumentando a densidade 

desses materiais. O fenômeno de autoadensamento foi mais intenso para o pigmento LC, pois 

o tratamento térmico faz com que ele apresente menor grau de aglomeração das partículas 

quando comparado ao L (Figura 5.17). Assim, as partículas do pigmento LC ocupam os 

vazios existentes entre os grãos da argamassa de maneira mais eficaz. O conceito de alta 

densidade de empacotamento, recentemente redescoberto, é um parâmetro chave para a 

obtenção de materiais cimentícios de melhorar desempenho (OLIVEIRA et al., 2000). A ideia 

é tentar obter as mesmas propriedades mecânicas de uma rocha usando-se componentes de 

granulometrias complementares (STROEVEN e STROEVEN, 1999). 
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Tabela 5.20 – Diferenças das médias, duas a duas, da densidade do produto para análise do 

Teste de Tukey (Δ=0,04). Nível de significância (=0,10). 

As diferenças em negrito foram significativas (>0,04). 

A RC, aos 28 dias, foi analisada por ANOVA (Tabela 5.21). Os resultados indicaram que 

tanto os fatores principais quanto a interação entre eles foram significativas com 90% de 

significância. O gráfico de interação (Figura 5.37) mostra que o aumento na concentração de 

pigmento elevar a RC, principalmente para o pigmento LC. A análise dos resíduos  

(Figura 5.36) comprova a validade da ANOVA na interpretação dos resultados. 

Tabela 5.21 – ANOVA (=0,10) para a resposta “RC”. 

Fonte de variação GL Soma quadrática Média quadrática Fcalculado Ft (0,1; 1 e 3; 24) p 

Tipo de pigmento 1 4,463 4,463 4,14 2,93 0,053 

Concentração 3 73,579 24,526 22,75 2,33 0,000 

Tipo x Concentração 3 27,041 9,014 8,36 2,33 0,001 

Resíduo 24 25,869 1,078 
 

  

Total 31 130,951 
  

  

Pigmento 
Conc. 

(%) 

 L LC 

 Conc (%) Conc. (%) 

 4 8 12 16 4 8 12 16 

  
Média 1,844 1,979 1,952 1,957 1,958 1,952 1,939 2,038 

L 

4 1,844 0 -0,135 -0,108 -0,113 -0,114 -0,108 -0,095 -0,194 

8 1,979 
 

0 0,027 0,022 0,021 0,027 0,040 -0,059 

12 1,952 
  

0 -0,005 -0,006 0 0,013 -0,086 

16 1,957 
   

0 -0,001 0,005 0,018 -0,081 

LC 

4 1,958 
    

0 0,006 0,019 -0,080 

8 1,952 
     

0 0,013 -0,086 

12 1,939 
      

0 -0,099 

16 2,038 
       

0 
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Figura 5.37 – Interação de 2
a
 ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “resistência à compressão”. 

 

Figura 5.38 – Resíduos da resposta “RC aos 28 dias” para validação da ANOVA. 
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O teste de Tukey foi realizado para comparar as médias da RC duas a duas (Tabela 5.22). A 

média da RC para os produtos com 16% de pigmento LC superior às demais composições, 

exceto para aquelas com 8% de pigmento L e LC. Os resultados são coerentes com os 

observados anteriormente para densidade do produto. O tratamento térmico facilita a 

dispersão do pigmento na matriz, o que melhora o desempenho mecânico do material gerado 

(CASTRO e PANDOFELI, 2009). 

Tabela 5.22 – Diferenças das médias, duas a duas, da RC aos 28 dias para análise do Teste de 

Tukey (Δ=2,19). Nível de significância (=0,10). 

As diferenças em negrito foram significativas (>2,19). 

Os resultados da ANOVA (teste de Levene p=0,933>0,05) para a resposta “índice de vazios” 

estão apresentados na Tabela 5.23. Nenhum dos efeitos foi significativo com 90% de 

significância. Isto é, o índice de vazios foi equivalente em todas as formulações. A análise dos 

resíduos (Figura 5.39) comprova a validade da ANOVA na interpretação dos resultados. O 

gráfico de interação para esta resposta (Figura 5.40) sugere um comportamento similar dos 

pigmentos, exceto para a concentração de 16%. O teste de Tukey foi realizado para comparar 

as respostas duas a duas (Tabela 5.24). Embora pareça que a adição do pigmento L no teor de 

16% provoque um aumento no índice de vazios, isso não foi confirmado pelo teste de Tukey. 

Assim como na ANOVA, esse teste confirmou que não há diferenças significativas para o 

índice de vazios entre as médias analisadas, com 90% de confiança. Esperava-se que os 

blocos de maior densidade apresentassem um índice de vazios inferior. Essa discrepância foi 

atribuída à limitação do método pela dificuldade da água em penetrar nos poros de menor 

tamanho. 

Pigmento 
Conc. 

(%) 

 L LC 

 Conc (%) Conc. (%) 

 4 8 12 16 4 8 12 16 

  
Média 13,54 16,16 14,2 14,54 11,91 16,68 14,74 18,09 

L 

4 13,54 0 -2,62 -0,66 -1 1,63 -3,14 -1,2 -4,55 

8 16,16 
 

0 1,96 1,62 4,25 -0,52 1,42 -1,93 

12 14,2 
  

0 -0,34 2,29 -2,48 -0,54 -3,89 

16 14,54 
   

0 2,63 -2,14 -0,2 -3,55 

LC 

4 11,91 
    

0 -4,77 -2,83 -6,18 

8 16,68 
     

0 1,94 -1,41 

12 14,74 
      

0 -3,35 

16 18,09 
       

0 
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Tabela 5.23 – ANOVA (=0,10) para a resposta “índice de vazios”. 

Fonte de variação GL Soma quadrática Média quadrática Fcalculado Ft (0,1; 1 e 3; 24) p 

Tipo de pigmento 1 0,1229 0,1229 0,16 3,05 0,695 

Concentração 3 3,9065 1,3022 1,68 2,46 0,211 

Tipo x Concentração 3 5,5327 1,8442 2,38 2,46 0,107 

Resíduo 16 12,3777 0,7736 
 

  

Total 23 21,9398 
  

  

 

 

 

 

Figura 5.39 – Resíduos da resposta “índice de vazios” para validação da ANOVA. 
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Figura 5.40 – Interação de 2
a
 ordem entre os fatores “tipo de pigmento” e “concentração” para 

a resposta “índice de vazios”. 

 

Tabela 5.24 – Diferenças das médias, duas a duas, do índice de vazios para análise do Teste 

de Tukey (Δ=2,21). Nível de significância (=0,10). 
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Pigmento 
Conc. 

(%) 

 L LC 

 Conc (%) Conc. (%) 

 4 8 12 16 4 8 12 16 

  
Média 21,54 21,68 20,58 21,48 20,44 20,53 22,08 20,37 

L 

4 21,54 0 -0,14 0,96 0,06 1,1 1,01 -0,54 1,17 

8 21,68 
 

0 1,1 0,2 1,24 1,15 -0,400 1,31 

12 20,58 
  

0 -0,9 0,14 0,05 -1,5 0,21 

16 21,48 
   

0 1,04 0,95 -0,6 1,11 

LC 

4 20,44 
    

0 -0,09 -1,64 0,07 

8 20,53 
     

0 -1,55 0,16 

12 22,08 
      

0 1,71 

16 20,37 
       

0 
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LEE et al. (2003) estudaram a influência da relação pigmento-cimento nas propriedades 

mecânicas de blocos de concreto. Os pigmentos utilizados foram à base de óxido de ferro e os 

autores concluíram que a relação de pigmento no cimento não deveria ser superior a 8%m/m 

em nenhuma formulação. Como os materiais utilizados por eles são similares aos empregados 

no presente trabalho, foi feita uma comparação entre os resultados.  

Para os blocos de argamassa usando os resíduos de beneficiamento do itabirito (areia e lama) 

e os demais componentes citados anteriormente, a melhor resistência mecânica foi obtida com 

adição de 16% do pigmento, o dobro do recomendado por Lee et al. (2003). Portanto, a 

confecção de blocos intertravados de argamassa pigmentados é uma alternativa promissora 

para consumir um grande volume da lama e do resíduo arenoso, além de obter produtos com 

propriedades mecânicas satisfatórias. Na Figura 5.41 está a foto dos BITs tipo-U 

pigmentados e sem adição de pigmentos (padrão). Os blocos apresentaram uma pigmentação 

homogênea e um bom acabamento. 

 

Figura 5.41 – Blocos de argamassa intertravados tipo-U obtidos sem a adição de pigmentos 

(padrão) e com os pigmentos L e LC 

Dos cinco corpos de prova obtidos para cada tipo e teor de pigmento, dois foram amostrados. 

Os parâmetros cromáticos L*a*b* e a diferença de cor (E) entre eles foi medida em quatro 

pontos (N=4) para cada corpo de prova. Os resultados obtidos para os pigmentos L e LC estão 

mostrados nas Tabela 5.25 e Tabela 5.26, respectivamente. 

L LC 

Padrão 
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Tabela 5.25 – Parâmetros cromáticos L*a*b* dos blocos de argamassa e diferenças de cor 

(E*) entre eles com adição do pigmento L em quatro níveis de concentrações. As 

incertezas (δ) absolutas e relativas se referem a um intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Amostra Teor L (%) 
L*±δ 

δ(%) 

a*±δ 

δ(%) 

b*±δ 

δ(%) 
E*±δ (par de amostra 

comparada) 

1 4 
61,5±1,0 

1,69 

6,60±0,30 

4,61 

9,76±0,60 

6,12 
3,62±0,74 (1-2) 

2 8 
59,52±0,81 

1,36 

7,78±0,15 

1,93 

11,04±0,44 

4,01 
3,8±1,1 (2-3) 

3 12 
55,96±0,68 

1,21 

8,77±0,19 

2,13 

11,10±0,30 

2,71 

2,68±0,36 (3-4) 

6,26± 0,66 (3-1) 

4 16 
57,65±0,56 

0,56 

9,76±0,22 

0,22 

12,60±0,40 

0,40 

6,0±1,1 (4-1) 

3,36± 0,66 (4-2) 

 

Tabela 5.26 – Parâmetros cromáticos L*a*b* dos blocos de argamassa e diferenças de cor 

(E*) entre eles com adição do pigmento LC em quatro níveis de concentrações. As 

incertezas (δ) absolutas e relativas se referem a um intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Bloco 
Teor LC 

(%) 

L*±δ 

δ(%) 

a*±δ 

δ(%) 

b*±δ 

δ(%) 
E*±δ (par de amostra 

comparada) 

1 4 
58,5±2,7 

4,64 

6,41±0,21 

3,28 

7,76±0,54 

6,39 
5,1±1,4 (1-2) 

2 8 
57,54±0,98 

1,71 

8,48±0,28 

3,25 

8,39±0,30 

3,56 
2,30±0,61 (2-3) 

3 12 
58,02±0,80 

1,38 

9,75±0,18 

1,89 

9,78±0,38 

3,87 

2,8±1,4 (3-4) 

5,88±0,64 (3-1) 

4 16 
56,3±1,5 

2,64 

10,66±0,22 

2,07 

9,21±0,37 

4,07 

6,87±0,99 (4-1) 

3,11±0,83 (4-2) 

 

Ocorreu um aumento nos valores cromáticos a* e b* com a elevação das concentrações do 

pigmento L nos blocos. Isso foi atribuído ao aumento do teor de hematita (vermelha) e 

goethita (amarela) presentes nesse pigmento. Para os blocos que receberam adição do 

pigmento LC, o aumento no parâmetro a* foi mais significativo devido ao deu maior teor de 

hematita. O aumento na concentração dos pigmentos tendeu a diminuir a variabilidade nas 
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medidas dos parâmetros L*a*b*, isto é, implicou em cores mais uniformes. Isso ocorre 

devido à dificuldade de dispersão homogênea de uma pequena quantidade do pigmento pela 

matriz de argamassa. As diferenças de cor entre todos os blocos foram superiores ao critério 

de diferenciação (E=1). Entretanto, Es mais significativos ocorrem para variações de 

8 a 12% no teor de pigmento. 

 

5.5 Madeira Plástica 

Foi possível obter perfis de madeira plástica (MP) com adição de até 10%m/m do pigmento 

LC mantendo-se o bom funcionamento do processo. Além de ser uma carga mineral, o 

pigmento atribuiu um aspecto de madeira natural à matriz polimérica (Figura 5.42). As 

análises químicas expostas no início do capítulo revelaram a ausência de ferro metálico no 

pigmento. A presença desse elemento provocaria a degradação oxidativa das cadeias 

poliméricas, comprometendo as propriedades mecânicas do compósito e inviabilizando sua 

utilização (KLYOSOV, 2007). Além disso, o elevado teor de pigmento usado na formulação 

(em madeira plástica tradicionalmente adiciona-se 1% em massa) demonstra que a sua 

incorporação em matrizes poliméricas é uma alternativa promissora de reaproveitamento, 

diminuindo a quantidade destinada à barragem de resíduos. 

 

Figura 5.42 – foto dos perfis de madeira plástica obtidos sem pigmento (esquerda) e com 

adição de 10%m/m do pigmento LC (direita). 
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O estudo apresentado sobre a MP foi apenas uma investigação exploratória inicial. Um 

planejamento fatorial similar ao apresentado para os blocos de argamassa fica como proposta 

para estudos futuros. A influência dos fatores “tipo” e “teor” de pigmento nas variáveis 

“resistência mecânica”, “resistência à radiação UV”, “inflamabilidade”, “porosidade” e “cor” 

será analisada por ferramentas estatísticas paramétricas e não paramétricas. 
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6 Conclusões 

 A lama obtida no processo de beneficiamento do itabirito pela Samarco é uma mistura 

de óxidos de ferro (principalmente hematita e goethita), quartzo, muscovita e caulinita. 

Hematita e quartzo compõem a fração com as partículas maiores, enquanto a fração mais fina 

é formada, majoritariamente, por caulinita. O tamanho médio de partículas da lama 

“in natura” (4µm) e o alto teor de óxidos de ferro (75%) foram determinantes na viabilização 

técnica de seu uso como pigmento. 

 Três diferentes pigmentos foram obtidos: L, LC e LC+Co de tonalidades marrom, 

vermelha e azul, respectivamente. O aquecimento provocou reações endotérmicas de 

desidroxilação da goethita e da caulinita em 320ºC e 530ºC, respectivamente. Destas, apenas a 

primeira provocou alteração na tonalidade do material (marrom para vermelho). O 

aquecimento a 1000
o
C da lama dopada com 5%m/m de Co2O3 formou um pigmento de 

tonalidade azul atribuída à formação do espinélio CoAl2O4. A menor luminosidade 

apresentada por ele deve-se à formação do espinélio CoFe2O4. A temperatura ideal de 

tratamento térmico da lama foi 800
o
C. Acima de 1100ºC começa a ocorrer sinterização, 

provocando um aumento de até 10 vezes no tamanho médio das partículas e inviabilizando a 

aplicação do material como pigmento em tintas. 

 A técnica PZDR foi eficaz na determinação do potencial zeta dos pigmentos 

pulverizados, uma vez que os resultados concordaram com os obtidos pela técnica tradicional 

por mobilidade eletroforética. Portanto, ela é uma importante ferramenta para se controlar a 

aglomeração de pigmentos em tintas, podendo ser empregada em diferentes pesquisas que 

envolvam amostras na forma de pó. 

 A viabilidade técnica de se produzir tintas alquídicas com a lama foi comprovada. O 

poder de cobertura foi ajustado aos padrões comerciais através da adição de maior massa do 

pigmento. Uma alternativa encontrada foi compor blends com pigmentos sintéticos, os quais 

melhoram significativamente a cobertura, mesmo em teores baixos (20%m/m). As tintas 

apresentaram características de cobertura, tingimento, viscosidade, aderência, secagem e 

acabamento equivalentes às disponíveis no mercado. Isso sugere que a fabricação de tintas 

usando-se a lama como matéria-prima pode ser economicamente viável. 



 

119 

 

 Blocos intertravados de diferentes cores e com boas propriedades mecânicas foram 

obtidos através da adição dos pigmentos L e LC na formulação da argamassa de cimento. A 

adição de maiores quantidades de pigmentos tende a aumentar a resistência à compressão do 

produto devido ao fenômeno de autoadensamento provocado pelas partículas do pigmento. A 

composição química do pigmento influenciou o tempo de pega da argamassa devido à 

alteração na quantidade de água disponível para as reações de hidratação. Para as demais 

propriedades o tipo de pigmento não teve uma influência significativa. Portanto, uma forma 

de consumir parte da lama gerada pela Samarco é utilizá-la como matéria-prima na 

pigmentação de blocos de pavimentação.   
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7 Sugestões para trabalhos futuros 

 Fazer blends dos pigmentos L, LC e LC+Co com outros comerciais, principalmente o 

TiO2 (branco) e o Fe3O4 (preto). Eles alteram de forma significativa o parâmetro 

colorimétrico de luminosidade (L*) e podem formar novas tonalidades, além de 

melhorar o poder de cobertura. 

 Usar os pigmentos na formulação de tintas com outros tipos de resina  

(acrílicas, epóxi e látex) e verificar as suas propriedades. 

 Testar a resistência mecânica dos blocos de argamassa com adições de pigmento 

superiores a 16% em massa. Verificar qual é o teor máximo que poderá ser adicionado 

à matriz para maximizar o reaproveitamento desse resíduo. 

 Produzir em escala piloto tintas e blocos de argamassa pigmentados. Fazer testes 

estatísticos comparativos das respostas obtidas com aqueles produzidos em 

laboratório. 

 Estudar a influência dos pigmentos nas propriedades mecânicas e estéticas dos 

compósitos de madeira plástica. Fazer um planejamento fatorial e verificar através de 

ferramentas estatísticas qual formulação concilia melhor aproveitamento do resíduo e 

resistência mecânica. 
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