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RESUMO 

A obtenção de pigmentos a partir de resíduos siderúrgicos, em particular,  

carepa de aciaria, tratado termicamente em várias temperaturas, foi investigado  por 

meio de espectrometria de fluorescência de raios-x (FRX), determinação de 

distribuição granulométrica por peneiramento, análise térmica diferencial (ATD), 

análise termogravimétrica (TG), difração de raios-x (DRX) e análise Colorimétrica por 

espectroscopia. Os resultados obtidos mostraram que o material estudado, contendo 

elevado teor de ferro, pode ser empregado como pigmento cerâmico com 

propriedades otimizadas em várias aplicações industriais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo HEINE (1), a palavra pigmento é originária do latim (pigmentum) e 

denota cor. No entanto, pode-se ainda citar outro conceito da palavra pigmento, 

indicando uma substância que consiste de pequenas partículas que são 

praticamente insolúveis no meio aplicado e enquadram-se no termo geral de 

materiais colorantes (materiais usados por sua propriedade de produzir cor). Estas 

definições tornam-se insatisfatórias diante do amplo emprego dos pigmentos. Uma 

definição mais abrangente é dada por BONDIOLI et al (2,3), segundo o qual pigmento 

é um particulado sólido, orgânico ou inorgânico, branco, preto, colorido ou 

fluorescente, que seja insolúvel no substrato no qual venha a ser incorporado e que 

não reaja quimicamente ou fisicamente com este. BUXBAUM (4) acrescenta que o 
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uso de um pigmento é devido a suas propriedades colorantes, de proteção ou 

magnéticas. 

Os setores da indústria onde os pigmentos encontram maior aplicação são 

aqueles dos plásticos, cosméticos, vernizes, tinta de impressão para papel e tecido, 

decoração, materiais de construção, borracha, papel e esmaltes ou vidrados 

cerâmicos. No setor cerâmico, os pigmentos são utilizados na produção de 

cerâmicas de revestimento e pavimento, seja na preparação de esmaltes (coloração 

do esmalte cerâmico) ou na coloração da massa cerâmica de gres porcelanato (5). 

Os pigmentos podem ser orgânicos ou inorgânicos e estes últimos podem ser 

subdivididos em naturais ou sintéticos. Os pigmentos naturais apresentam a 

vantagem de ser mais baratos. Dentre os pigmentos inorgânicos naturais mais 

usados na indústria cerâmica pode-se citar os óxidos simples, em particular os 

óxidos de ferro, que dão origem a diversas colorações, são atóxicos e de baixo 

custo. Em torno de 6-8% da produção de pigmentos de óxido de ferro é consumido 

para coloração de plásticos. O mercado requer alta pureza, alto poder de tingimento 

do pigmento e o uso para produção de cores vermelhas e amarelas. O uso de 

pigmentos inorgânicos possui uma vantagem com relação ao uso de pigmentos 

orgânicos, pois são mais facilmente dispersos na resina plástica. 

A indústria de revestimentos cerâmicos é uma das mais importantes em termos 

de consumo de pigmentos de óxido de ferro, sendo indispensável para a produção 

das cores vermelha e marrom. Atualmente, na indústria cerâmica, o único pigmento 

considerado vermelho “sangue” é o pigmento a base de sulfosseleneto de cádmio, 

cuja estabilidade térmica não supera os 1000ºC, além de ser tóxico.  

A contínua e crescente utilização de pigmentos de óxido de ferro natural é 

baseada em sua atoxidade, estabilidade química e térmica e variedade de cores 

(amarela, vermelha, preta, marrom e laranja). De fato, os pigmentos naturais e 

sintéticos de óxido de ferro podem, dependendo da sua estrutura cristalina e estado 

de oxidação, apresentar-se como (1): 

a) α-FeOOH (goetita): verde-amarelo ou marrom-amarelo, dependendo do 

tamanho da partícula deste óxido; 

b) γ -FeOOH (lepidocrocita): amarelo ou verde, dependendo do tamanho da 

partícula deste óxido; 
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c) α-Fe2O3 (hematita): vermelho ou violeta forte, dependendo do tamanho da 

partícula deste óxido; 

d) γ - Fe2O3 (hematita): cor marrom; 

e) Fe3O4 (magnetita): cor preta. 

 

Segundo HEINE (1), a produção de pigmentos no mundo em 1989 foi de 4 a 5 

milhões de toneladas. Pigmentos inorgânicos representaram cerca de 96% desse 

total. Aproximadamente um terço do total foi suprido pelos Estados Unidos, um terço 

pela comunidade européia e um terço por todos os países restantes. O pigmento 

industrial alemão supria mais que 40% de todo o consumo de pigmento inorgânico 

colorido, incluindo outros 50% de óxido de ferro.  

O Brasil produz cerca de 6 toneladas de ocres naturais em reservas no estado 

de Minas Gerais. O quadrilátero ferrífero da porção central de Minas Gerais é uma 

das maiores regiões de minério de ferro do mundo, cobrindo uma área de 7.000 km2. 

A hematita é o principal mineral de ferro encontrado e numerosos depósitos de alto 

teor, de origem metassomática, ocorrem ao longo dos afloramentos da formação 

Cauê (5). 

 Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de se buscar fontes 

alternativas do óxido de ferro, quer seja por questões econômicas ou ambientais. O 

custo referente à degradação do meio ambiente tem sido elevado e o uso racional 

deste recurso natural se faz necessário. 

Neste contexto, uma alternativa interessante pode ser a reutilização de 

resíduos industriais ricos em ferro que, após tratamento apropriado, possam ser 

utilizados como matéria-prima para a produção de pigmentos. Dentre estes, 

destaca-se um resíduo sólido do setor siderúrgico conhecido como carepa, contendo 

um percentual elevado de ferro e gerado em quantidades elevadíssimas, da ordem 

de centenas de toneladas anuais. 

Assim, considerando-se a quantidade de carepa gerada nas siderúrgicas 

brasileiras, pigmentos de óxido de ferro foram preparados e caracterizados. Os 

resultados obtidos mostraram que o resíduo investigado, contendo alto teor de ferro, 

pode ser utilizado para a síntese de pigmentos cerâmicos para várias aplicações na 

indústria. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Cerca de 5 kg de carepa obtidos de siderúrgicas brasileiras foram moídos a 

úmido e calcinados em um forno elétrico de laboratório à temperatura de 300 ± 3ºC, 

para eliminação da umidade e de outros compostos voláteis. O pó obtido foi 

analisado com respeito à composição química por espectrometria de fluorescência 

de raios-x (Philips PW2400), determinação de distribuição de tamanhos de 

partículas por peneiramento e análise térmica simultânea (ATD/ATG), em um 

termoanalisador Netzsch STA 409EP, até a temperatura de 1300ºC e com taxa de 

aquecimento de 20ºC.min-1.  Em uma etapa posterior, o resíduo de carepa moído foi 

tratado termicamente entre as temperaturas de 400 e 1200ºC por 120 min em ar, a 

uma taxa de aquecimento de 20ºC.min-1. Subseqüentemente, as amostras dos pós 

dos resíduos de carepa foram resfriadas até a temperatura ambiente e, então, 

investigadas por difratometria de raios-x, em um difratômetro SIEMENS D5000 (Cu 

Kα) com variação de ângulo 2θ entre 2 e 72º, e colorimetria por espectroscopia, em 

um espectrofotômetro HunterLab modelo ColorQuest 45/0.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise química realizada mostrou que o resíduo estudado é constituído de 

97,7% em peso de ferro, sob a forma metálica ou de seus óxidos, 1% de MnO e 

aproximadamente 1% de SiO2, além de traços de outros óxidos, tais como Al2O3, 

CaO e Cr2O3. O elevado percentual de ferro apresentado por este resíduo evidencia 

o seu  potencial para aplicação na produção de pigmentos a base de óxido de ferro. 

Entretanto, para esta aplicação, seria desejável que a matéria-prima apresentasse 

uma distribuição granulométrica estreita e com pequeno tamanho de partícula. A 

Tabela I mostra que, apesar da moagem inicial a qual foi submetido o resíduo, cerca 

de 42% deste apresenta tamanho de partícula superior a 1 mm, o que acarreta em 

uma ulterior moagem para redução de tamanho de partículas para sua adequação 

como pigmento. O comportamento térmico do resíduo estudado foi investigado por 

meio de ATD/ATG e o resultado é apresentado na Figura 1. A Figura 1 mostra que 

não foi registrada nenhuma transformação de fase durante o aquecimento, apesar 

das variações de massa registradas. Ocorreu perda de massa de 0,43% até cerca 

de 100ºC, como resultado da eliminação de umidade residual, e um ganho de massa 

de 5,56% entre aproximadamente 300 e 1000ºC. Este ganho de massa 
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provavelmente está relacionado à completa oxidação dos componentes presentes 

no resíduo, sobretudo do ferro, como será visto mais adiante. De fato, a oxidação de 

FeO a Fe2O3 ocorre neste intervalo de temperatura. 

 
Tabela I - Distribuição granulométrica por peneiramento do resíduo estudado 

Peneira % em peso retido 

# 9 mesh (> 2000 µm) 18,8 

# 16 mesh (1000 - 2000 µm) 23,4 

# 32 mesh (500 - 1000 µm) 22,1 

# 60 mesh (250 - 355 µm) 18,4 

# 115 mesh (125 - 180 µm) 9,4 

# 250 mesh (63 - 125 µm) 4,5 

fundo (< 63 µm) 3,3 

 

Figura 1 - ATD/TG do resíduo estudado 
 
 

Os difratogramas obtidos por DRX (Figura 2) mostram que até a temperatura 

de 700°C, as principais fases cristalinas são magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3) e 

wustita (FeO). A 800°C, a wustita não foi mais detectada, sendo detectadas no 

difratograma apenas as fases cristalinas hematita e magnetita. Com o aumento da  

temperatura, isto é, de 800 a 1200°C, a hematita passou a ser a única fase cristalina 
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presente. Isto está em concordância com os resultados de colorimetria obtidos nas 

amostras calcinadas (Tabela II). A 1200ºC, o pigmento apresenta a cor marrom bem 

definida, decorrente da presença da fase cristalina hematita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 - DRX das amostras calcinadas 
 

Tabela II - Medidas das coordenadas colorimétricas das amostras calcinad

Temperatura (ºC) 300 400 500 600 700 800 1000 120

L* 24,38 24,24 22,11 23,03 23,56 24,81 26,86 27,

a* 0,09 13,2 2,04 1,92 1,51 4,96 1,61 1,2

b* -1,88 0,67 0,66 0,48 -0,02 1,78 -1,52 -1,

 
 
CONCLUSÕES 
 

Pigmentos de óxido de ferro processados a partir de resíduos do 

siderúrgico, mais especificamente carepas de aciaria, foram economica

obtidos. Aquecendo as amostras de resíduo de 300 a 1200°C, hematita foi a

fase cristalina observada, tal que os pigmentos obtidos mostraram uma cor ma
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Até o presente momento, pode-se concluir que os pigmentos a base de óxido de 

ferro obtidos são potenciais candidatos para um grande número de aplicações, mas 

em particular para a coloração de produtos de concreto e materiais de construção, 

tais como revestimentos cerâmicos. 
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OBTAINMENT OF IRON OXIDE  BASED PIGMENTS FROM STEEL WASTES  
 
 

ABSTRACT 

 
The obtainment of pigments from industrial steel wastes, heat-treated in several 

temperatures, has been investigated through chemical analysis by x-ray fluorescence 

spectrometry  (XRF),  particle size distribution by sieving, differential thermal analysis 

(DTA), thermogravimetric analysis (TG), x-ray diffraction (XRD) and colorimetric 

analysis by spectroscopy. The obtained results showed that the investigated  

materials, with high iron contents, can be used as pigments with optimized properties 

in a number of applications.  

 
 
Key-words: Ceramics, pigments, solid wastes, steel industry. 
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