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RESUMO
O resídu o r rove nicnte das cinzas da incincraçüo de a raras de couro (C IAC) é const itu ído bas icame nte ror óxido de cromo , silí c io. ferro c a lumínio. Es te res íduo é classificado segundo NB R 10004/2004 co mo sendo classe I - pe ri goso. Sua di spos ição
de forma inadequada contribui no aumento do rassivo ambiental das regiões próximas da indústri a ca lçadista. Assim , o objctivo do presen te trabalho consistiu na caracteri zação do material c tratamento térmico rara a aplicação cm revestimento cerâmico como pi g mento. As técnicas empregadas para caracterização foram: espectro metri a de absorção ató mica (EAA), análise termogra vi métri ca (TCIA). difração de raios-X (DRX). distribuição dos tamanho s de partículas por difraçào de raios laser e a valiação colorimétrica atra vés das coordenadas C IL:: L *a*b. O tratam ento té rmico do material foi rea lizado a I OOO"C para a obtenção de estabilidade térmica. A lgumas limnulaçôes contendo o resíduo (CIAC) c óx ido de cromo come rc ial foram ap li cadas na
coloração de esmaltes ccrámicos co m posterior aplicação cm revestimentos cerâmi cos. Nestas apl icações comparou-se o C IAC
com o óxido de cromo comercia l normalment e utilizado pel as indústrias de revestimentos cerâmicos. Os resultados demonstram que o C IAC apresenta bom potencial r ara uso como pigmento verde cm esmal tes cerâmicos .
PALAVRAS-CHAVES: a paras de couro. óx ido de cromo. pi gmento cerâ mi co. revestimentos cerâmicos.

ABSTRACT
Thc ashes of lcathcr shaving incincration (ALSI) are constitutcd basically by chromium oxide, sí li ca. iron and aluminum. This
rcsiduc is c lass ifi cd accordingl y to NHR I 0004/2004 as class I dangcrou s. The hugc vo lumes produccd contributc for cn vironmcntal problc ms ncarby thc foo twear industry. T hc aim o f thi s work was thc c ha rac tc ri zation of thc material as a pi g me nt and
to study thc heat trcatmcnt for application in ceramics tiles. Thc tcchniqucs app li cd fo r materi al charactcrization wcrc spcctromctry ofatomi c ahsorption (EAA). thcrmogravimetric analy sis (TGA). X- ray diffraction (DR X), sizc particle di stribution and
colorimctric a nalyses by thc cnordinates CI E L *a*b. The heat trcatmcnt of the material was carricd out at I 000"C to provide
thcrmal stability. Thc li mnul at io ns containing thc ALSI and commcrcial chromium oxide were app licd to color ceramics tiles.
Thc ALS I fórmulations wcn: compared to commercial chromium ox ide normall y hy thc ceramic industry. lt was obsc rved that
A LSI has a good potcntial ltl r use as a g rcc n pigmcnt to co lo r ccram ic tilcs.
KEY WORDS: leathcr shaves. chromium oxide. ccramic pi gmc nt . ccramic til cs.
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I. INTRODUÇÃO
A indústria coureira-calçadista, preocupada com o gerenciamcnto de seus resíduos c querendo mitigar o impacto ao meio ambiente, vem buscando alternativas quanto ao rcuso c tratamento desses materiais.
Grande parte dos resíduos sólidos provenientes dos curtumes (aparas, serragem de rcbaixadciras c Iixadciras)
possui cromo em sua composição. Em uma planta piloto de gaseificação c combustão de resíduos sólidos da indústri a coureiro-calçadi sta, instalada na cidade de Dois Irmãos (RS), vem sendo estudada um processo para o aproveitamento energético c a diminuição do volume do resíduo. Nesta unidade s;\o incineradas aparas de couro com ageração de 350 K W de energia elétrica c redução de até 90'Yo do volume de resíduos. Contudo, o processo acaba gerando, como subproduto, uma cinza rica cm óxido de cromo (cm torno de 55%, cm massa) (Godinho, 2006).
Pelo alto teor cm óxido de cromo, esse material pode ser considerado um mineral industrial. Alguns estudos
de aproveitamento das cinzas de incineração de aparas de couro (CIAC) jú foram conduzidos, itH:Iuindo a produção da liga ferro-cromo (Alves et ai. , 2008a c 2008b) c dos rea gentes cromato de sódio (VI) c sulfato básico de
cromo (Dettmcr et ai, 2008a c 2008b).
Neste trabalho será averiguada uma o utra possibilidade, o emprego como pi gmento na indústria cerâmica.
Avaliou-se a possibilidade de se incorporar o óxido de cromo presente no resíduo (CIAC) na composição de um
pigmento verde a base de óxido de cromo. Para taL realizaram-se estudo de caracterização física c química do material bem como estudos sobre seu comportamento térmico. Por fim , reali zo u-se um comparativo com um pigmento comercial a base de óxido de cromo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Coleta c preparação do resíduo (CIAC)
A amostra do resíduo foi obtida a partir de uma amostragem composta na unidade piloto de gaseificação c
combustão locali zada na cidade de Dois lrmüos (RS). O materi a l foi quarteado c secado a temperatura de IIO"C
em estufa com circulação de ar por 2h. Após, o resíduo foi desagregado, moído c homogeneizado cm um moinho
de bolas durante 40 minutos até granulomctria inferior a I O f.llll.

2.2 Caracterização química c física dos materiais
O CIAC e um óxido de cromo comercial (fornecido pela Empresa Cerâmica Picrini Revestimentos Cerâmicos) foram caracterizados cm termos do tamanho de partículas, composição mineralóg ica, comportamento tcrmogravimétrico c coloração.
A determinação da distribuição de tamanhos de partículas foi realizada por difração de raios Laser. utili za ndo um equipamento C ILAS I 064. O ensaio foi reali zado na temperatura de 22.0 :t I ,0°C utili za ndo-se como me io
suspensor poli acrilato de sódio.
O método da difração de raios-x usado para identificar as f~t s cs mineralógicas presentes. O equipamento utilizado foi um difratõmetro SIEMENS modelo D 5000 com radiação cobre Ka (c = I ,5418 A) . potência de 40 kY c
25 mA. As análises foram interpretadas pelo software DIFFRACPLUS.
A análise elementar de cromo c outros elementos foi rea li zada por fusão alcalina. Inicialmente antes de ser
analisada, uma porção homogênca do CIAC foi tratada tcnnicamcntc com carbonato de sódio (Na,CO , ) cm cadinho de platina por I h a temperatura de 900"C. A seguir a amostra foi digerida c filtrada cm papel filtro de qualidade analítica. A concentração de cromo foi medida por Espectrometria de Absorção Atómica .
A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada com uma termobalança sob aquecimento constante. sob atmo fcra oxidante, a uma taxa de aquecimento de 15" C por minuto até a temperatura de I OOO"C.
Paras as análises de cor, os materiais foram prensados cm pas tilhas com auxílio de uma prensa mccân ica . As
medidas colorimétricas foram realizadas na base de coordenadas L*, a*, b* , do sistema CIELAR . O símbolo L*
representa o eixo central da luminosidade, que numa escala de O a I 00, indica o percurso do espaço cor, desde o
preto ao branco. O eixo a* representa a variação entre o verde, valores negativos, ao vermelho, valores positivos.
O e ixo b*, representa a variaçüo entre o azul, valores negativos, c o amarelo, valores positivos. Os eixos a* c b*
se interceptam por ângulos rctos a origem (0,0), correspondente ao ponto acromútico . A dircção perpendicular ao
eixo negro-branco é uma indicação da tonalidade, c a distância para este eixo é indicação da intensidade da cor ou
saturaçüo (C IE, 1986).
As condições forn ec idas pelo equipamento cspcctrofotômctro M inolta série 500d foram as seguintes: status
do pad rão C RBESS; obtenção da cor basea ndo-se nas medidas das coordenadas L*, a*. b* ; iluminação prim ári a
D65/l 0° com ocular cxclusa. Como resultado tem-se os valores das coordenadas L* a* b* Através destes valores.
obtém-se a variação de cor medidas pelo parâmetro t.E*"h' que foi calculado pela distúncia euclidiana entre dois
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po ntos cm um espaço tridimen s ional definidos pelos parámctros L* , a* c b*. Matema ticamente, o parâmetro colorimé trico .1.E*,.h pode ser descrito pela equação abaixo (CIE, 19X5 ).

• = (1'1L.,- + 1'1a .,- + 1'1h "- )I'-

.1.E, ,~,

(I)

Onde:

A(= (L 1

L,)
(a -a,)
1'1/J. = (h I -h, )
1'1a ' =

-

1

(2)
(3)
(4)

2.3. Formulação c aplicação cm revestimentos cerâmicos na coloração do esmalte
Foram feitas formu lações contendo o resíduo CIAC c óx ido de cromo comercial , tanto " in natura" como "tratado térmicamcntc a I OOO"C", conforme Tabela I.
Tabela I: Formulações de pi gmen tos contendo óxido de cromo comercial e/ou cinza de apara de couro inc inerada.

Amostras
Cr-01
Cr-02
Cr-03
C r-04
Cr-05
Cr-06

Formulação ('Yo em peso)
Crp, comercial (IOO'X,)
CIAC (100%)
Cr,O , comercial (<.J5%) + C IAC (5%)
cr;o , comercial (<.JO%) + CIAC (I 0%)
Cr,O , comercial (X5% ) + C IAC ( 15'%)
cr;o, comerc ial (XO% ) + C IAC (20°/t,)

Cr-07
Cr-OX
Cr-09
C r-IO

Cr,ü , comercial ca lcinado a I OOO"C (I 00%)
(CIAC) calcinado a I OOO"C (I 00%)
Crp, comercial (90%) + C IAC (I 0%) calcinados a I 000''C
Crp, comercial (XO% ) + CIAC (20%) calcinados a I OOO"C

Cr-11
Cr- 12
Cr-13

Cr,O . comercial (I 00%) calcinado a I 000" C c aplicado cm esmalte cerâmico
cr;o : comercial (90% ) + CIAC (I 0% ) calcinado a I 000" C e aplicado cm esmalte cerâm ico
Cr,O, comercial (XO%) + C IAC (20%) calcinado a 1000" C c aplicado em esmalte cerâ mico

As a mostras descritas na Tabela I foram previamente ho mogeneizadas entre si em um almofari z e em seguida as formulações Cr-07: Cr-09 c Cr-I O foram calcinadas em fo rno clétrico com regul agc m até a temperatura máxim a de 1300" C a uma taxa de aquecimento de 15" C/min até a tem peratura de I 000° C com patamar de 2h e restl·iadas no forno até temperatura ambi e nte com um ciclo total de Xh. Logo após estas formul ações foram aplicadas
cm esmalte ccrámico obtendo as amostras Cr-I I Cr-12 c C r 13. Para a formulação do esmalte foram usados 3% de
pigmento c 97% de uma frita transparente, usando água como veículo. Cada uma das três aplicações foram agitadas c m um agitador de bancada dura nte 3 minutos c cm seguida foram aplicadas com auxílio de um pincel sob
um substrato ccrámico já pronto pa ra ser esmaltado. Feito isso as peças foram introduzidas imediatamente em um
fomo e létrico sendo submetidas a uma te mperatura de queima de I 050" C durante 2h com um ciclo total de queima de Xh (Man:cllo. 200X).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura I apresenta a distribuição granulométrica do C IAC c do óxido de cromo comercial. Pa ra aplicação
como pigmento cm vidrados ccrümicos é imprescindível redu zir o tamanho de seus agregados e aglomerados a
partícul as com tamanho médio de I a 12 !Jm. Como se pode observar, o CIAC empregado neste trabalho atende
es te req uisito, apresentando I 00% das partículas abaixo de I O !Jt11 .
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Figura I: Distribuição dos tamanhos de panícula referente CIAC e ao óxido de cromo comercial.

A Figura 2 mostra os resultados da difração de raios-X do ClAC e do óxido de cromo comercial. É possível
identificar no CIAC a presença das seguintes fases cristalinas: cristobalita (Si02); quartzo (Si02) ; eskolaita (Crp 3)
e magnetita (Fep). O óxido de cromo comercial apresentou somente os picos referente a fase eskolaita (CrpJ
por se tratar de um reagente com elevado grau de pureza.

-
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Figura 2: Oifratograma referente ao resíduo ClAC (esquerda) c óxido de cromo comercial (direita)

A Tabela Jl apresent.'l os resultados da análise elementar do ClAC. Analisando os resultados, podemos observar que
concentração dos elementos metálicos presentes em maior quantidade são: cromo, ferro, sódio e alunúnio.
Ta bela 11 : Resultados referentes aos principais elementos que compõe o resíduo (CLAC).
M etais b.óxidos

C IAC Br ula o;.,

Crp1

50,62

Fep1

19,23

Al20

38,01

Nap

18,90

C aO

1,07

K20

1,03

ZnO

0,069

PP

0.79

Outros

0.28

Total

100

A Figura 3 apresenta os resultados da análise lennogravimétrica do CIAC e do óxido de cromo comercial. Esta
análise é importante para acompanhar a perda de massa observando a estabilidade térmica do resíduo, sendo estes
fatores essenciais na obtenção de um pigmento. Avaliando o gráfico é possível observar que conforme ocorre o aumento da temperatura, logo acima de 100° C, ocorre a eliminação da umidade presente nas amostras. Esta perda é
maior no resíduo CIAC. De I 00°C até 800°C, o comportamento de ambos materiais é semelhante. Porém, a partir de 850°C. bá uma perda de massa mais acentuada no CIAC. revelando uma instabilidade nesta faixa de temperatura. Segundo Alarcón, ( 1992), a perda de massa do pigmento é um indicativo de reações incompletas dos óxi-
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dos precursores do pigmento durante o processo de calcinação. Essa perda de massa pode gerar defeitos quando o
pigmento entrar em contato com o fundente durante a maturação do vidrado, formando pequenas irregularidades
em sua superfície devido ao desprendimento de gases. Entretanto, no geral, pelo fato do resíduo ser obtido através
incineração de aparas de couro a uma temperatura aproximada de 600°C, e por conter considerável quantidade de
cromo na sua composição, a sua curva de perda de massa acompanhou a do óxido de cromo comercial. Mesmo, os
testes colorimétricos que seguem foram realizados no material sem c após o tratamento térmico.

....

--....-

Figura 3: Análise tcnnogravimétrica do CIAC comparada com o óxido de cromo comercial.

A Tabela l ll apresenta os resultados da análise co lorimétric~ cujos resultados são expressos em termos das coordenadas L* a* b*. O parâmetro D-E* ab foi calculado considerando como referencia o óxido de cromo comercial
c 2 as formulações contendo o resíduo (C IAC) na composição do pigmento.
Tabela III : Resultados de colorimetria das fonnulaçõcs contendo o resíduo (CIAC)
c óxido de cromo comercial através das coordenadas L* a* b*.
Formulações
Cr-01
Cr-02
Cr-03
Cr-04
Cr-05
Cr-06

L*
5135
39.39
50,86
51,50
50,77
50,62

a*
-17,76
-5,14
-17,77
-17,70
-17,46
.J 7,28

b*
21,20
10,85
20,78
20,67
20,93
2 1,73

D-E* ob
0,00
20,23
0,65
0,55
0,71
1,02

Cr-07
Cr-08
Cr-09
Cr-IO

48,67
33,55
48,73
49.06

-16,68
-3,01
-16,69
-16,17

2 1, 18
9,48
2 1,44
21,54

0,00
23,50
0,27
0,74

Cr- 11
Cr-12
Cr- 13

30,95
31,97
32,53

-21,06
-19,36
- 18,07

22,48
19,01
16,33

0,00
2,72
7,02

Uma primeira análise pode ser realizada com a simples mistura dos materiais. Comparando a amostra Cr-01
e a Cr-04, o resultado do D-E"'ob foi de 0,55 sendo esta diferença de cor pequena. Já na comparação entre a Cr-0 I
e a Cr-06, como resultado tem-se um óE"'•b igual a 1,02, sendo esta diferença de cor também pequena, apesar do
que maior que no primeiro caso. Em amostras similares, porém com tratamento térmico, o resultado do L\E*llb entre as amostras Cr-07 e Cr-09 foi de 0,27. Na comparação entre as amostras Cr-07 e Cr- 10, o valor do L\E*llb foi
igual a 0,74. Isso demonstra que tratamento térmico minimiza valor do D.E*lh' tanto no emprego de uma proporção I0% como de 20% do CIAC.
Uma segunda análise pode ser realizada após a inserção do pigmento no esmalte cerâmico. Comparando as
amostras Cr- 11 e Cr-I 2, o valor do 6E*•h já é maior, sendo este igual a 2;72. Esta diferença aumenta ainda mais
quando compara-se o Cr-I I e Cr- 13, chegando o valor de D-E* ab a 7,02.
Assim, não fo i possível fazer uma correlação entre a formulação antes e após a sua aplicação no esmalte cerâmico. Uma possivel explicação é de que ao aplicar o esmalte no revestimento cerâmico e submetendo-o a uma temperatura de queima de 1050° C, obtém-se uma fina camada vítrea recobrindo a superfície da peça cerâmica, que pode realçar o efeito de cor. Assim, recomenda-se que a mistura entre ClAC no óxido de cromo não seja superior a I0%.
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Figura 4: ReActância nos diferentes comprimentos de onda (nm) para os materiais estudados.

A Figma 4 apresenta o percentual de rcfletância em função do comprimento de onda para as diferentes situações estudadas. As curvas de refletância obtidas são resultantes da medida de energia espectral, quantificando a energia que está sendo refletida ou transmitida. Cabe ressaltar que a radiação de fonte luminosa ao atingir um objeto é modificada basicamente devido a dois fatores: atributos geométricos e os atributos cromáticos
(Fazenda, 1995). Foi possível confirmar a redução na refletância nas amostras Cr- 11 ; Cr- 12 e Cr-13, o que justifica a presença das imperfeições geradas na supcrflcie da peça cerâmica após o uso do pigmento na coloração do esmalte e posterior aplicação em revestimento cerâmico. O fator determinante na redução na refletãncia das amostras mencionadas acima foi o da coordenada L •, interferindo dirctamente no calculo do valor do
llE*.b. Por outro lado, observa-se na Tabela Ill que o valor da coordenada a*, que é a responsável pela cor verde, manteve-se constante em quase todas as aplicações ou até mesmo superior ao padrão comercial de partida
denominado de Cr-0 I.

4. CONCLUSÃO
Foi possível constatar que se incorporando até 10% em peso do resíduo CIAC à massa do pigmento verde a
base de óxido de cromo comercial foram pequenas as alterações nas características colorimétricas medidas através
das coordenadas L* a* b*. Estas pequenas variações são aceitáveis na indústria cerâmica, ao se comparar com o
pigmento comercial puro. Assim, pode-se concluir que existe um potencial uso deste resíduo como pigmento cerâmico, desde que sejam mantidas sempre constantes suas propriedades químicas, flsicas e de cor após seu processamento. Entretanto, a qualidade do ClAC como pigmento pode ainda ser aprimorado. empregando-se técnicas de
concentração de minerais, tais como peneiramento via úmida, ciclo-classificador e flotação. Ainda, novos testes
deverão ser conduzidos em escala industrial para confirmar os resultados obtidos neste estudo.
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