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RESUMO
O conhecimento sobre o comportamento durante e após a formação de
partículas numa nucleação é importante para encontrar maneiras de modificar uma
ou mais de suas características. As características físicas e químicas destas
partículas podem ser influenciadas por muitos fatores, como a temperatura, taxa de
formação, tipo do cátion dentre outras. Diferentes partículas também podem ser
formadas quando o cátion assume outras valências através de oxidação ou redução.
As formações dos óxidos de ferro são exemplos importantes desse tipo de
comportamento. Os óxidos sintéticos de ferro podem ser produzidos usando
soluções de sais de ferro misturados com álcalis em reatores abertos. A formação da
fase cristalina é dependente de muitos fatores como a concentração dos reagentes,
tipo de cátion e do ânion presente, configuração do reator, temperatura e agente
oxidante. O tempo de reação depende da temperatura e do tamanho desejado das
partículas. A rota escolhida, neste trabalho, para a produção dos núcleos primários
foi através da oxidação com ar atmosférico após a adição de hidróxido de sódio
numa solução de sulfato de ferro (II). Nesse processo a quantidade de álcalis usada
permitiu um pH ácido no final da reação. Este método é similar ao processo
Penniman and Zoph, no qual são produzidos óxidos sintéticos amarelos de ferro
conhecidos como goethita (α-FeOOH). Este óxido tem sido usado em diversas
aplicações como na eliminação de metais como cádmio em águas poluídas, em
medicamentos para tratamento digestivo, como catalisador para eliminação de
gases sulfurosos em biodigestores e para a produção de pigmentos sintéticos
amarelos usados nas indústrias de tintas. Por causa da variedade de suas
aplicações, suas características físicas e químicas, dentre elas a formação das fases
cristalinas durante a nucleação, tem sido estudada por diversos autores. Os núcleos
primários, chamados de semente neste trabalho, foram produzidos em laboratório
com quantidades de sulfato de ferro (II), hidróxido de sódio e água, fixados e iguais
para todos os ensaios. As variáveis: temperatura e taxa de aeração foram
enfatizadas como as principais modificadoras das características físicas e químicas
das sementes produzidas. As variáveis foram avaliadas separadamente e mantidas
as demais condições do processo de formação das sementes. No primeiro estágio
foi avaliada a influencia da temperatura na formação das sementes. No estágio
seguinte a taxa de oxidação foi avaliada em função da taxa de ar atmosférico na
qual a reação de formação da semente foi submetida. Neste trabalho foram
identificadas as características físicas, químicas e cristalográficas destas partículas
de óxidos de ferro, produzidas por nucleação primária heterogênea, em diferentes
condições de temperatura e taxa de aeração. As avaliações das sementes
produzidas foram feitas através de espectroscopia de Mössbauer, microscopia
eletrônica de varredura, área superficial específica pelo método de BET e
distribuição granulométrica por espalhamento dinâmico de luz. Os resultados
mostraram que dependendo das condições de temperatura e taxa de aeração, as
partículas produzidas podem formar aglomerados compactos ou cristais individuais
bem definidos. Foram formadas também duas fases cristalinas (goethita e
lepidocrocita). A área superficial específica e a distribuição granulométrica também
foram afetadas.
Palavras-chave: Sulfato de ferro (II), óxidos de ferro, goethita, lepidocrocita,
espectroscopia Mössbauer, área superficial específica, distribuição granulométrica.

ABSTRACT

Investigation of physic, chemical and crystallographics characteristics of iron
oxides produced by heterogeneous primary nucleation

The knowledge about behavior during and after particles formation in a
nucleation is important to find ways to modify one or more of its characteristics. The
physic and chemical characteristics of these particles can be influenced by many
factors, such as temperature, rate of its formation, type of cation between others.
Different particles also are formed when its valence is changed by oxidation or
reduction. The formations of iron oxides are an important example of this behavior.
The synthetic iron oxides can be produced using solutions of salts of iron mixed with
alkalis in open reactors. The formation of the crystalline phase is dependent of many
factors such as concentration of the reagents, type of the cation and the present
anion, configuration of reactor, temperature and oxidizer agent. The time of reaction
depends on the temperature and the desired size of the particles. The choose route,
in this work, to produce the primary nuclei was through the oxidation with
atmospheric air after addiction of sodium hydroxide in iron (II) sulfate solution. In this
process the amount of alkalis used allowed at the end of the reaction an acid pH.
This method is similar to Penniman and Zoph process to production of synthetic
yellow iron oxides known as goethite (α-FeOOH). This oxide has been used in
various applications like the removal of metals such as cadmium in polluted water,
medicines to digestive treatment, as a catalyst for removing sulfur gases from
digesters and for producing synthetic yellow pigment used in paint industries.
Because of the variety of its applications, its physical and chemical characteristics,
among them the formation of crystalline phases during nucleation, has been studied
by many authors. The primary nuclei, called seed in this work, were produced in
laboratory with amounts iron sulfate (II), sodium hydroxide and water, fixed and same
for all of the rehearsals. The variables: temperature and oxidation rate were
emphasized in that work as the main modifier of the physic and chemical
characteristics of the produced seed. Those variables were evaluated separately and
maintaining the other conditions of process of seed formation. In the first stage the
influence of temperature was evaluated in formation of seed. In the following stage
the oxidation rate was evaluated as function of flow rate of atmospheric air which was
submitted the reaction of seed formation. The present work identified the physical,
chemical and crystallographic characteristics of these particles of iron oxides
produced by heterogeneous primary nucleation in different conditions of temperature
and air flow rate. The evaluations of the seeds produced were made through
Mössbauer spectroscopy, scanning electronic microscopy, specific surface area by
BET method and granulometric distribution by dynamic light scattering. The results
shown that depending on condition of temperature or air flow rate the particles
produced can form compact agglomerates or single and well defined crystals. Two
different crystalline phases also were formed (goethite and lepidocrocite). The
specific surface area and the granulometric distribution also were affected.
Keywords: Iron (II) Sulfate; Iron Oxides; Goethite; Lepidocrocite; Mössbauer
Spectroscopy; Specific Surface Area; Granulometric Distribution.
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1

INTRODUÇÃO
A produção mundial de óxidos de ferro é estimada em 1,2 milhões de

toneladas por ano, sendo que os óxidos sintéticos representam 84% desse
montante. (WILL, RAYMOND, 2006). Os óxidos de ferro sintéticos possuem
características como: não toxicidade, grande resistência a produtos químicos como
ácidos e bases, além de excelente resistência à luz ultravioleta e baixo preço. O uso
em larga escala pelo setor de tintas, cosméticos e construção civil, é impulsionado
por essas características. Como pigmentos, esses óxidos são produzidos
basicamente em três cores que são: os óxidos de ferro amarelo, vermelho e preto,
sendo conhecidos respectivamente como goethita, hematita e magnetita. Suas
fórmulas fundamentais são respectivamente (Fe2O3.H2O), (Fe2O3) e (Fe2O3.FeO).
Misturas desses compostos resultam em produtos de outras cores, como marrons
(ULLMANN, 1998).
O mercado mundial de pigmentos, além de ser bastante competitivo, vem
cada vez mais buscando produtos de alta qualidade. Entende-se por qualidade,
tanto dos núcleos primários como do produto final, o conjunto das seguintes
características:

tamanho,

partículas

com

formas

regulares,

distribuição

granulométrica, fase cristalina, bem como a área superficial. A uniformidade em
termos de tamanho dessas partículas também é importante para evitar
comportamentos óticos diferente do desejado conhecidos como metameria. Esse
comportamento é notado quando o pigmento é aplicado em substratos ou bases
usadas na produção de plásticos, tintas, papel e cimento, por exemplo. No caso dos
óxidos de ferro, a cor apresentada é dependente de fatores como fase cristalina,
dimensões e irregularidades das partículas e presença de outros metais na estrutura
cristalina. A obtenção da cor desejada está relacionada às diversas formas (αFeOOH , β-FeOOH, γ-FeOOH, α-Fe2O3, Fe3O4, etc.) obtidas na nucleação primária
das sementes e após o processo de crescimento desses núcleos.
No caso dos óxidos de ferro sintéticos amarelos, os processos de produção
mais difundidos são baseados em processos de precipitação usando sais ferrosos
com auxílio de álcalis com posterior oxidação. Esses processos de formação dos
óxidos são divididos basicamente em duas etapas. Na primeira são formados os
cristais-base conhecidos como semente, tradução da palavra inglesa “seed”. A
semente constitui-se de cristais muito pequenos e duros que dificultam o processo
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de moagem e, além disso, devido a pouca reflexão da luz, as cores apresentadas
pelos mesmos não são agradáveis e tampouco possuem poder de tingimento. Assim
há a necessidade da continuidade da reação numa etapa posterior para que ocorra
o crescimento cristalino responsável pelo desenvolvimento final da cor.
Os ensaios para a produção das sementes, neste trabalho, foram
desenvolvidos usando o processo Penniman-Zoph. Industrialmente, o Processo
Penniman-Zoph

(PENNIMAN,

ZOPH,

1917;

PENNIMAN,

ZOPH,

1920)

é,

provavelmente, o método mais usado na produção de pigmento de óxido de ferro
amarelo. Esse processo é o mais difundido para a produção de óxidos de ferro, pelo
baixo custo, pela utilização de matérias-primas recicladas como a sucata de ferro
oriundas de diversos processos de laminação e estamparia, e por apresentar menor
risco ambiental devido a baixa geração de resíduos quando comparado a outros
processos de produção de óxidos de ferro. Os custos competitivos no mercado
internacional, níveis elevados de produção, também estão associados aos
pigmentos de óxido de ferro produzidos pelo processo Penniman-Zoph.
Normalmente as etapas do processo Penniman-Zoph são as seguintes:
produção do sulfato ferroso em solução, nucleação primária da goethita (produção
da semente), reação para o crescimento dos núcleos primários (reação a quente),
filtração, secagem e moagem.
No processo produtivo, as etapas de nucleação primária e crescimento
cristalino determinam as características cristalográficas das partículas que
constituem o produto final. Essas características decorrentes da formação cristalina
são dependentes de diversos fatores como a temperatura, pressão, pH, taxa de
oxidação, presença de componentes estranhos, bem como o tipo de álcalis e o tipo
do ânion ferroso usados. Por esses motivos, as etapas de produção da semente e a
reação a quente são as que necessitariam de controles, como por exemplo, da taxa
de oxidação e das condições de operação, com utilização de instrumentação e
automação dos equipamentos envolvidos, treinamento técnico do pessoal
operacional, além de um controle analítico bem estruturado. No entanto, com a
utilização de controles muito precisos, tanto a parte instrumental de operação, como
válvulas, sensores, posicionadores, softwares de controle, medição “on line”, etc.
geram custos elevados de implantação e manutenção. Os controles analíticos mais
sofisticados, como caracterização cristalográfica e microscopia, também são feitos
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por equipamentos de difícil aquisição devido aos valores envolvidos. Além disso, o
processo produtivo seria inviabilizado pela lentidão das respostas desses
equipamentos, levando ao aumento do tempo de produção. Dessa forma o
conhecimento de faixas de controle de variáveis mais simples como a temperatura,
vazão de ar, pH e concentração dos reagentes, dentro das quais seja possível
garantir a formação do cristal desejado, é bastante desejado pelas indústrias de
óxidos de ferro.
Além disso, as reduções nos custos de produção são fundamentais para
manter a competitividade no mercado. No processo Penniman-Zoph as principais
matérias-primas para a formação da semente são o sulfato de ferro (II) e o hidróxido
de sódio, sendo que essas matérias-primas representam a maior parte do custo para
a produção das sementes.
Os custos da fabricação dos pigmentos a base de óxidos de ferro também
podem ser influenciados pelo tamanho e pureza das partículas da fase cristalina
durante a formação das sementes.
A influência do tamanho médio das partículas está relacionada com o
crescimento cristalino na fase posterior do processo, onde a cor do pigmento
depende do tamanho final do cristal de óxido de ferro. Assim, quanto menores forem
as partículas das sementes, menores as quantidades necessárias para desenvolver
uma determinada cor no produto final. A pureza da fase cristalina é de grande
importância para o desenvolvimento de pigmentos com cores com tonalidades mais
limpas, que por sua vez tem preços mais atrativos no mercado. O resultado e o
custo final do produto estão diretamente ligados a qualidade das sementes usadas
para a produção de óxidos de ferro, já que estas são as precursoras para o
crescimento dos cristais.
As características das fases cristalinas dos óxidos de ferro têm sido
estudadas por diversos autores, porém na maioria dos trabalhos, o enfoque é dado à
transformação de um dado composto ferroso para outro através do envelhecimento
dos cristais ou através de transformações térmicas. Além desses, muitos tratam de
mecanismos e cinéticas dessas transformações. Praticamente não há trabalhos
referentes ao estudo da formação cristalina visando obtenção de pigmentos
industriais.
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A investigação nesse trabalho visa conhecer as principais alterações nas
características físicas, químicas e cristalográficas das sementes como área
superficial específica, tamanho e fase cristalina dos cristais formados em diferentes
temperaturas e taxas de oxidação.
Os processos de formação das fases cristalinas do óxido de ferro são
normalmente estudados em escalas de laboratório. Neste trabalho, os ensaios para
a produção das sementes foram desenvolvidos usando o processo Penniman-Zoph
em escala de laboratório. O processo de formação cristalina do óxido de ferro é
dependente de diversos fatores mencionados anteriormente, porém neste trabalho
foram abordadas apenas condições diferentes para a temperatura e taxa de aeração
na formação das sementes. A escolha dessas variáveis está relacionada com as
variações nas características físico-químicas que as mesmas provocam nas
sementes e por sua relação com os processos industriais.
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2

OBJETIVO
Neste trabalho tem-se o objetivo de avaliar a influência das variáveis:

temperatura e taxa de aeração sobre as características físicas, químicas e
cristalográficas das sementes de óxido de ferro produzidas na fase de nucleação
primária heterogênea. O trabalho foi desenvolvido pelo estudo experimental, em
escala de laboratório.
O foco multidisciplinar desse estudo também visa mostrar as diferenças nas
partículas formadas. As principais características estudadas foram fase cristalina,
tamanho, forma, distribuição granulométrica e área superficial das partículas.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Introdução
Na revisão foram abordadas as diversas formas conhecidas de óxidos de

ferro, no que diz respeito a suas formas de obtenção natural e sintética. Também
foram abordadas as características principais das estruturas cristalinas como forma
e tamanho das partículas, além das diversas variáveis relevantes para o processo
de cristalização desses óxidos, dentre elas a temperatura e a taxa de oxidação. As
principais formas de caracterização desses óxidos foram também descritas. Estas
informações são importantes para entender o processo de síntese e caracterização
desses óxidos.

3.2

Estruturas Cristalinas
A estrutura cristalina de um sólido é a designação dada ao conjunto de

propriedades que resultam da forma como estão espacialmente ordenados os
átomos ou moléculas que o constituem. Apenas os sólidos cristalinos exibem esta
característica, já que ela é o resultado macroscópico da existência subjacente de
uma estrutura ordenada ao nível atômico, replicada no espaço ao longo de
distâncias significativas face à dimensão atômica ou molecular (WIKIPEDIA, 2010).
De maneira geral, a matéria sólida apresenta dois estados fundamentais de
ordenação: o amorfo e o cristalino. Apenas os sólidos têm uma estrutura interna
ordenada, ou seja, são cristalinos. Contudo esta definição pode ser enganadora, já
que são comuns substâncias parcialmente cristalinas, isto é, compostas por porções
cristalinas embebidas em material amorfo como, por exemplo, a maioria das rochas.
Também materiais aparentemente amorfos podem ser cristalinos, como é o caso
da areia de quartzo, constituída por uma miríade de pequenos cristais, ou
das argilas que aparentam ser amorfas, mas são constituídas por cristais
microscópicos (WIKIPEDIA, 2010).
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3.2.1

Sistemas Cristalinos
A existência da estrutura cristalina resulta dos sólidos cristalinos serem

construídos a partir da repetição no espaço de uma estrutura elementar similar a um
paralelepípedo denominada célula unitária (WIKIPEDIA, 2010).
A forma e tamanho da célula unitária de cada cristal dependem das
dimensões e estado de ionização dos átomos ou moléculas que o compõem e das
condições em que o cristal foi formado. A mesma substância, sob condições
de pressão e temperatura distintas, pode formar cristais com células unitárias
totalmente diversas (WIKIPEDIA, 2010).
Apesar da sua enorme diversidade, os cristais, dependendo da composição
e condições de formação, assumem formas regulares e hoje facilmente dedutíveis
em função das características atômicas e moleculares dos seus constituintes. Com
base nessas formas a classificação é feita em função de um número reduzido de
parâmetros, conhecidos por parâmetros de rede (WIKIPEDIA, 2010).
A partir desses parâmetros é possível determinar o paralelepípedo que
constitui a menor subdivisão de uma rede cristalina que conserve as características
gerais de todo o retículo, de modo que por simples multiplicação da mesma, se
possa reconstruir o sólido cristalino completo. Esses paralelepípedos são em geral
designados por células unitárias (WIKIPEDIA, 2010).
A partir das células unitárias, e levando em conta os eixos de simetria e a
posição do centro geométrico de cada elemento do cristal, é possível descrever
qualquer cristal com base em diagramas designados por redes de Bravais
(WIKIPEDIA, 2010).
A figura 1 mostra uma célula unitária que determina a estrutura do cristal do
cloreto de sódio (NaCl). Na realidade, cada cristal é constituído pela repetição de
milhões de milhões de células unitárias semelhantes, agrupadas de forma regular,
que, funcionado como autênticos blocos construtivos do cristal, acabam por
determinar a sua macro-estrutura (WIKIPEDIA, 2010).
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Figura 1 - Geometria de uma célula unitária de Cloreto de Sódio (NaCl)
Fonte: Wikipedia (2010)

Nos cristais naturais, múltiplas células unitárias são substituídas por
impurezas dando a cada cristal características distintas de forma e cor. Estas
impurezas têm uma importância fundamental na determinação das características
dos cristais naturais, em particular dos minerais, determinando as propriedades
elétricas e óticas, a temperatura de fusão e a reatividade química (WIKIPEDIA,
2010).
3.2.2

Sistemas de cristalização
Em função dos parâmetros de rede, isto é, do comprimento dos lados e dos

eixos do paralelepípedo elementar da célula unitária, e dos ângulos que as suas
faces formam entre si, podemos identificar sistemas de cristalização, ou sistemas
cristalinos básicos. Neste contexto, um sistema de cristalização é o grupo pontual da
malha cristalina, isto é, o conjunto de simetrias de rotação e reflexão permitidas ao
manter fixo um ponto da malha ignorando os átomos ou moléculas contidos em cada
célula unitária (WIKIPEDIA, 2010).
A análise geométrica da célula unitária mostrada na figura 2 permite concluir
que existem sete sistemas distintos de cristalização conforme mostra a tabela 1.
Embora dentro de alguns deles seja possível distinguir subcategorias em função dos
centros de simetria. A designação dos eixos e dos ângulos entre os eixos é a que
resulta do diagrama que acompanha a tabela (WIKIPEDIA, 2010).
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Figura 2 - Geometria de uma célula unitária
Fonte: Wikipedia (2010)

Tabela 1 -

Sistemas de cristalização

Sistema de cristalização

Eixos

Ângulos entre os eixos

Cúbico

a=b=c

α = β = γ = 90º

Tetragonal

a=b≠c

α = β = γ = 90º

a≠b≠c≠a

α = β = γ = 90º

Hexagonal

a=b≠c

α = β = 90º; γ = 120º

Romboédrico ou Trigonal

a=b=c

α = β = γ ≠ 90º

Monoclínico

a≠b≠c≠a

α = γ = 90º; β ≠ 90º

Triclínico

a≠b≠c≠a

α ≠ β ≠ γ (todos ≠ 90º)

Ortorrômbico

Fonte: Elaborado pelo autor

Por sua vez, em função das possíveis localizações das partículas
(átomos, íons ou moléculas) na célula unitária, são estabelecidas 14 estruturas
cristalinas básicas, as denominadas redes de Bravais (WIKIPEDIA, 2010).
Uma rede de Bravais é um conjunto de pontos construídos por translação de
um

único

ponto

em

intervalos

discretos

determinados

por

um

conjunto

de vetores denominados vetores base. Todos os materiais cristalinos até agora
identificados pertencem a um dos 14 arranjos tridimensionais correspondentes às
estruturas cristalinas básicas de Bravais. As exceções conhecidas são os quase
cristais de Shechtman, contudo não são verdadeiros cristais por não possuírem uma
malha com repetição espacial uniforme (WIKIPEDIA, 2010).
A estrutura de cada cristal pode ser representada por uma das estruturas
constantes da tabela, agrupados depois num dos sete sistemas de cristalização.
Cada uma das estruturas agrega uma célula unitária, contendo átomos em
coordenadas específicas de cada ponto da malha cristalina. Por incluir a célula
unitária, a simetria do cristal pode ser mais complexa que a simetria da respectiva
malha cristalina (WIKIPEDIA, 2010).
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O sistema cúbico ou isométrico fornece quatro eixos ternários de rotação, o
que permite trinta e seis grupos espaciais. Produz estruturas simples e lineares e é
aquele em que, para além de todos os cristais possui quatro eixos ternários de
simetria.

Os

eixos

cristalográficos

possuem

comprimentos

iguais

e

são

perpendiculares entre si. Em função da posição das partículas o sistema cúbico
pode ser simples, centrado ao volume ou centrado na face conforme mostra a figura
3 (WIKIPEDIA, 2010).

a)

b)

c)

Figura 3 - Sistema cúbico: a) simples, b) centrado ao volume e c) centrado na face.
Fonte: Wikipedia (2010)

O sistema tetragonal permite um eixo quaternário de rotação e sessenta e
oito grupos espaciais. Todos os cristais deste sistema têm a característica de
possuírem, além de um eixo quaternário de simetria, três eixos cristalográficos
perpendiculares entre si, sendo os dois horizontais de igual comprimento e o vertical
de comprimento diferente. O sistema tetragonal pode ser simples ou centrado ao
volume conforme mostra a figura 4 (WIKIPEDIA, 2010).

a)

b)

Figura 4 - Sistema tetragonal: a) simples e b) centrado ao volume.
Fonte: Wikipedia (2010)

O sistema ortorrômbico requer três eixos binários de rotação ou um eixo de
rotação binário e dois planos de imagem reflexa. Permite cinquenta e nove grupos
espaciais. Produz estruturas de grande complexidade e apresentam ao menos, um
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eixo binário de simetria. Possuem três eixos cristalográficos perpendiculares entre si
e com comprimentos diferentes. O sistema ortorrômbico pode ser simples, centrado
na base, centrado no volume e centrado na face conforme mostra a figura 5
(WIKIPEDIA, 2010).

a)

b)

c)

d)

Figura 5 - Sistema ortorrômbico: a) simples, b) centrado na base, c) centrado ao volume e
d) centrado na face
Fonte: Wikipedia (2010)

O sistema hexagonal permite seis eixos de rotação e vinte e sete grupos
espaciais, mas é considerado por vezes como mero variante do sistema trigonal por
duplicação. Neste sistema todos os cristais possuem ou um eixo ternário de simetria,
ou um eixo senário de simetria. Possuem quatro eixos cristalográficos, dos quais três
são horizontais, com comprimentos iguais e cruzando-se em ângulos de 120°, e o
quarto é o vertical, com comprimento diferente dos demais. O sistema hexagonal é
frequentemente considerado como sendo uma variante do sistema trigonal, já que é
possível, sem alterar as simetrias, a partir de um produzir o outro. O sistema
hexagonal é mostrado na figura 6 (WIKIPEDIA, 2010).

Figura 6 - Sistema hexagonal
Fonte: Wikipedia (2010)
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O sistema romboédrico ou trigonal requer um eixo ternário de rotação,
permitindo vinte e cinco grupos espaciais. O sistema romboédrico é mostrado na
figura 7 (WIKIPEDIA, 2010).

Figura 7 - Sistema romboédrico
Fonte: Wikipedia (2010)

O sistema monoclínico requer um eixo de rotação binário e um plano reflexo.
Permite treze grupos espaciais. Os cristais deste sistema em geral apresentam
apenas um eixo de simetria binário, ou um único plano de simetria, ou a combinação
de ambos. Possuem três eixos cristalográficos, todos com comprimentos diferentes.
Dois eixos formam um ângulo oblíquo entre si, sendo o terceiro perpendicular ao
plano formado pelos outros dois. O sistema tetragonal pode ser simples ou centrado
conforme mostra a figura 8 (WIKIPEDIA, 2010).

a)

b)

Figura 8 - Sistema monoclínico: a) simples e b) centrado
Fonte: Wikipedia (2010)

O sistema triclínico agrupa todos os casos que não podem ser acomodados
em qualquer dos restantes sistemas, exibindo apenas simetria translacional ou
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inversão. Permite apenas dois grupos espaciais. Os cristais com este sistema
caracterizam-se pela ausência de eixos ou planos de simetria, apresentando três
eixos cristalográficos com comprimentos desiguais e oblíquos entre si. A figura 9
mostra o sistema triclínico (WIKIPEDIA, 2010).

Figura 9 - Sistema triclínico
Fonte: Wikipedia (2010)

3.3

Óxidos de Ferro
O subnível “3d” incompleto do elemento químico ferro permite diversas

maneiras de hibridização dos orbitais. Essas diferentes maneiras são responsáveis
pelas diferentes maneiras de ordenação dos hidróxidos e óxidos de ferro. Essas
ordenações por sua vez podem promover formações cristalinas bastante variadas,
produzindo óxidos, óxidos hidratados e hidróxidos de ferro, que são normalmente
denominados apenas como óxidos de ferro. Dezesseis tipos de compostos podem
ser assim denominados. São eles: Goethita (α-FeOOH), Lepidocrocita (γ-FeOOH),
Acaganeita (β-FeOOH), Ferroxita (δ'-FeOOH), (δ-FeOOH), Goethita de Alta Pressão
(FeOOH), “Schwertmannite” (Fe16O16(OH)y(SO4)z.nH2O), Ferridrita (Fe5HO8.4H2O),
Bernalita (Fe(OH)3) e Hidróxido de Ferro (II) (Fe(OH)2). Os óxidos são: Hematita (αFe2O3), Magnetita (Fe3O4), Maghemita (γ-Fe2O3), “Wüstite” (FeO), β-Fe2O3 e ε-Fe2O3
(CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Em seguida são apresentados os diferentes compostos com base nos seus
hábitos cristalinos e índices de Müller.
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3.3.1

Goethita
A estrutura cristalina da goethita (α-FeOOH) é construída em cadeias duplas

com extremidades compartilhadas (Fe(O,OH)6), como mostra a figura 10. Uma
célula unitária ortorrômbica com empacotamento hexagonal compacto dos anions
(O2-) e (OH-) ligados com íons de Fe3+ é típica da goethita. As dimensões da sua
célula unitária são a = 4,596 Å, b = 9,957 Å e c = 3,021 Å. É a forma
termodinamicamente mais estável dos óxidos de ferro a temperatura ambiente,
sendo, portanto, normalmente o resultado final de muitas transformações das outras
formas de óxidos. A coloração marrom escura ou preta é apresentada pela goethita
em agregados massivos de cristais, no entanto, na forma de pó sua coloração é
amarela. Industrialmente a goethita é um pigmento muito importante (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996). Este óxido tem sido usado em diversas aplicações como
na eliminação de metais como cádmio em águas poluídas, em medicamentos para
tratamento digestivo, como catalisador para eliminação de gases sulfurosos em
biodigestores e para a produção de pigmentos sintéticos amarelos usados nas
indústrias de tintas.
A estrutura da goethita (SZYTULA et. al., 1968) mostra que, ao longo do
eixo-b, ocupa meio sítio do octaedro. A goethita também é descrita em termos do
octaedro de ferro (FeO3(OH)3) (HIEMSTRA, RIEMDSDUK, VENEMA, 1996). Ao
longo do eixo “a”, as duplas camadas de octaedros (Fe3O(OH)), unidos aos pares
por arestas, estão separadas por lacunas. Estas duplas camadas de octaedros, ao
longo do eixo “b”, são separadas por camadas simples de octaedros (FeOH(H))
unidos por aresta com os octaedros adjacentes e, ao longo do eixo “c” o
encadeamento da fila de octaedros (Fe2OH) é feito pelo vértice, com um
deslocamento de “a”/2, relativo à primeira dupla camada de octaedros (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996). Visualmente, a alternância entre as duplas camadas de
octaedros e os locais vazios sugere, erroneamente, a existência de canais na
estrutura do mineral.
Os cristais de goethita sintética ou natural são aciculares e alongados na
direção “a”. (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996), conforme é mostrado na figura
11.
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Figura 10 - Aspecto da Estrutura do Cristal de Goethita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

a

c

b

Figura 11 - Morfologia do cristal de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mineralogy Database (2010)

3.3.2

Lepidocrocita
A estrutura da lepidocrocita (γ-FeOOH), conforme mostrado na figura 12, é

similar à da goethita. O empacotamento cúbico fechado é característico deste
mineral. As dimensões da célula unitária são a = 3,86 Å, b = 12,5 Å e c = 3,06 Å.
Sua formação é decorrente do produto de oxidação do ferro (II), sendo normalmente
encontrado em solos, plantas e peças enferrujadas. Ela tem coloração alaranjada
típica (FLYNN Jr., 1984; CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). A morfologia da
lepidocrocita é mostrada na figura 13.
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Figura 12 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Lepidocrocita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

Figura 13 - Morfologia do cristal de Lepidocrocita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.3

Acaganeita
A acaganeita (β-FeOOH) é raramente encontrada na natureza. Sua

formação é favorecida principalmente em ambientes ricos em cloretos como nas
salinas, por exemplo. Diferentemente dos outros polimorfos de FeOOH, sua
estrutura em cadeias duplas com extremidades compartilhadas é similar à goethita,
sendo baseada no empacotamento fechado. A estrutura cristalina é monoclínica
centrada no ânion. A cor marrom até amarelo brilhante é típica desse óxido (FLYNN
Jr., 1984; CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). As dimensões da sua célula unitária
são: a = 10,587 Å, b = 3,0311 Å e c = 10,515 Å. O aspecto da estrutura cristalina da
Acaganeita é mostrada na figura 14.
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Figura 14 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Acaganeita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.4

δ-FeOOH e Ferroxita
Tanto a δ-FeOOH como a Ferroxita (δ'-FeOOH) são formas minerais de

baixa cristalinidade com características ferromagnéticas. A estrutura de ambos os
compostos é baseada no empacotamento hexagonal fechado ordenado pelo ânion,
diferindo na ordenação dos cátions. Sua coloração típica é um marrom avermelhado
(CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). As dimensões da sua célula unitária são: a =
2,93 Å e c = 4,6 Å.

3.3.5

Ferridrita
A ferridrita (Fe5HO8 · 4H2O) é um mineral de baixa cristalinidade, marrom

avermelhado, facilmente encontrado no ambiente e rotulado frequentemente com
designações enganosas como "óxido férreo amorfo" ou "hidróxido férrico". Devido a
sua estrutura e fórmula não totalmente estabilizadas, os compostos resultantes da
cristalização são semelhantes à hematita, porém com lacunas de cátions juntamente
com algum grupo (OH) (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). É comumente
formada em baixas temperaturas geoquímicas, próxima à superfície da Terra. Tanto
a ferridrita natural como a sintética ocorrem na forma de nanopartículas com área
superficial superior a 200 m2.g-1. Ao contrário dos outros óxidos de ferro, sua
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ordenação é fraca e, a menos que seja estabilizada nessa forma, é facilmente
transformada em formas mais estáveis de óxidos de ferro como a goethita e
hematita (JAMBOR, DUTRIZAC, 1998; LOAN, et. al., 2001). Sua estrutura cristalina
é trigonal e suas dimensões da sua célula unitária são a = 2,96 Å, c = 9,4 Å e Z = 1
Å. A figura 15 mostra o aspecto da estrutura cristalina da ferridrita.

Figura 15 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Ferridrita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.6

Bernalita
A bernalita (Fe(OH)3) foi recentemente identificada como um óxido de ferro

esverdeado. Sua estrutura cristalina é ortorrômbica. As dimensões da sua célula
unitária são a = 7,62 Å, b = 7,62 Å e c = 7,55 Å. Uma amostra deste mineral é
conservada no museu de Victoria em Melbourne na Austrália. (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996). O aspecto da estrutura cristalina da bernalita é mostrado
na figura 16.
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Figura 16 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Bernalita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.7

Hidróxido de ferro (II) e Ferrugem Verde
O hidróxido de ferro (II) (Fe(OH)2) não existe como mineral. Sua estrutura é

baseada no empacotamento hexagonal compacto com o cátion no estado divalente.
O hidróxido de ferro II quando puro apresenta a coloração branca, no entanto é
rapidamente oxidado, desenvolvendo um composto de coloração azul-esverdeada
conhecido como ferrugem verde. A magnetita preta é decorrente da oxidação desse
composto (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). A fórmula sugerida para a ferrugem
verde pode ser descrita como (Fe2+(1-x) Fe3+x(OH)2)x+(Am-)x/m.nH2O), onde “A” é um
ânion de valência negativa “m” (GÉHIN, et. al., 2002).

3.3.8

Hematita
A hematita (α-Fe2O3) é o mais antigo óxido mineral de ferro conhecido,

sendo facilmente encontrado em solos e rochas. A coloração vermelha é notada se
o óxido estiver finamente dividido. A cor preta ou cinza brilhante é observada em
partículas grosseiras. Sua estrutura é baseada em empacotamento hexagonal
compacto do ânion, como é mostrado na figura 17. Da mesma forma que a goethita,
a hematita é extremamente estável, sendo frequentemente a forma final das
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transformações de outros óxidos de ferro. É um importante pigmento e constituinte
de várias formações com ferro (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). Sua estrutura
cristalina é trigonal com dimensões de na célula unitária de: a = 5,0317 Å, c = 13,737
Å e Z = 6 Å.

Figura 17 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Hematita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.9

Magnetita
A magnetita (Fe3O4) é um mineral ferromagnético preto contendo tanto os

íons de ferro (II) como ferro (III), considerado, portanto um óxido misto de fórmula
fundamental (Fe2O3.FeO). A estrutura apresentada por esse mineral é de um
espinélio inverso, ou seja, um cristal de forma cúbica de corpo centrado.

A

magnetita é um importante mineral e juntamente com a titanomagnetita (Fe(1+x)Ti(2x)O5),

é responsável pelas propriedades magnéticas das rochas (CORNELL,

SCHWERTMANN, 1996). As dimensões da sua célula unitária são: a = 8,391 Å e Z
= 8 Å. O Aspecto da estrutura cristalina da magnetita é mostrado na figura 18.
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Figura 18 - Aspecto da Estrutura Cristalina da Magnetita
Fonte: Mineralogy Database (2010)

3.3.10 Maghemita
A maghemita (γ-Fe2O3) é um material ferromagnético de cor marrom
avermelhada. Sua estrutura é similar à da magnetita, mas com sítios deficientes em
cátions. Sua ocorrência é comum nos solos pela transformação da magnetita sob
condições ambientais ou do aquecimento de outros óxidos na presença de materiais
orgânicos. É um importante pigmento de características magnéticas (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996). As dimensões da sua célula unitária são a = 8,339 Å e Z =
12 Å.

3.3.11 Wüstite
A wüstite (FeO), é um óxido de ferro preto contendo somente o íon bivalente
de ferro. Normalmente é um óxido formado com relação não estequiométrica, com
deficiência do oxigênio. Sua estrutura é baseada no empacotamento cúbico
centrado ordenado pelo cátion. A wüstite é um importante intermediário na redução
de outros minerais de ferro (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
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3.3.12 β-Fe2O3, ε-Fe2O3
Os compostos β-Fe2O3, ε-Fe2O3, são raros e têm sido sintetizados somente
em laboratório. Os formadores têm sido obtidos por desidroxilação de β-FeOOH a
170 oC sob condições de alto vácuo e ou por reação da solução de ferricianeto de
potássio alcalino com hipoclorito de sódio (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).

3.3.13 FeOOH de alta pressão
O FeOOH de alta pressão é outro composto raro e tem sido preparado em
laboratório pela conversão hidrotérmica da hematita a 500 oC sob pressões entre 8 e
9 MPa (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).

3.3.14 Schwertmannite
A schwertmannite (Fe16O16(OH)y(SO4)z.nH2O), (CLAASSEN et al., 2002), é
um mineral oxi-hidroxissulfato de ferro com a fórmula química ideal de
Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O. A morfologia é consideravelmente distinta da ferridrita
(CLAASSEN et. al., 2002). Trabalhos experimentais na síntese de schwertmannite
têm mostrado que gradualmente ocorre a transformação para goethita (BIGHAM et.
al. 1996, CLAASSEN et. al., 2002). A identificação da schwertmannite é complicada
porque ela é formada por pequenas partículas com tamanhos abaixo de 10 nm.
Mesmo com os parâmetros físicos avaliados com difração de raios X e
espectroscopia de Mössbauer, a identidade deste mineral como espécie individual
não é reconhecida (BIGHAM et al., 1996).

3.4

Óxidos de Ferro Naturais
Na natureza os óxidos de ferro são facilmente encontrados no solo,

sedimentos, rochas e sistemas aquáticos. Os óxidos de ferro são usados desde os
tempos pré-históricos (JOLLY, COLLINS, 1980). Por exemplo, eles foram usados
para colorir materiais no Egito, Grécia e na Roma antiga.
Os principais óxidos naturais são: a hematita, a goethita e a magnetita. A
hematita (α-Fe2O3) tem importância econômica como pigmento vermelho, a goethita

37

(α-FeOOH) como amarelo. Os depósitos com altas concentrações de óxidos de ferro
são preferencialmente explorados para a retirada desses pigmentos. Naturalmente é
encontrada também a magnetita (Fe3O4). Devido ao seu poder de tingimento pobre
como pigmento preto, tem pouca aplicação na indústria de pigmento.
Os óxidos de ferro naturais são usados como tintas de cobertura de baixo
preço para proteção naval ou tintas com cola, óleo ou pinturas com cal. Também são
empregados para colorir de forma mais rústica cimento, pedras artificiais e papel de
parede.
A importância econômica dos pigmentos naturais tem decrescido atualmente
em comparação com os materiais sintéticos pela exigência cada vez maior da
qualidade dos produtos.

3.5

Óxidos de Ferro Sintéticos
Os óxidos de ferro sintéticos têm apresentado um importante aumento na

produção devido a sua tonalidade pura, propriedades de resistência a meios ácidos
e alcalinos e poder de tingimento.
Pigmentos de óxidos de ferro sintéticos são produzidos principalmente na
cor vermelha, laranja, amarela e preta. As composições correspondem às
apresentadas pelos minerais: hematita, lepidocrocita, goethita e magnetita.
Pigmentos marrons são produzidos com misturas das cores vermelho e/ou amarelo
e/ou preto. Marrons homogêneos também são produzidos com compostos como o
óxido misto de ferro e manganês ((Fe,Mn)2O3) e maghemita (γ-Fe2O3), mas sua
importância é pequena quando comparada aos materiais misturados.
Os óxidos de ferro também são usados em outras aplicações. A hematita (αFe2O3) e a goethita (α-FeOOH) são materiais especialmente importantes devido às
suas diversas aplicações como pigmentos, ferrites, catalisadores, abrasivos, na
decomposição térmica do alumínio, em ferrofluidos, em purificação de água e no
tratamento de resíduos radioativos (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). Esses
compostos são também cientificamente importantes porque suas partículas são
usadas como modelos em colóides e em química de superfície. Tanto a hematita
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como a goethita são partículas caracterizadas pelas propriedades de superfície
ácido/base, podendo ser produzidas em diferentes formas e tamanhos.
As reações de hidrólise do (Fe3+) em meios aquosos podem ser utilizadas na
síntese de uma forma específica de óxido de ferro como a hematita ou goethita.
Essas formas foram intensivamente investigadas por muitos pesquisadores (FLYNN
Jr., 1984; CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
As composições dos precipitados obtidos por hidrólise lenta ou forçada são
dependentes das condições experimentais como a concentração do sal de ferro (III),
temperatura e tempo de precipitação. A hidrólise do íon de ferro (III) também é
influenciada pela natureza do ânion presente na solução. A hidrólise de soluções
aquosas de FeCl3 mostra a obtenção de precipitados de Acaganeita (β-FeOOH) ou
hematita α-Fe2O3, enquanto soluções de Fe(NO3)3 e Fe(ClO4)3 resultam em
precipitados de hematita (α-Fe2O3) (MATIJEVIC, SCHEINER, 1978).
A formação e as propriedades de (γ-FeOOH), (α-FeOOH) e (α-Fe2O3),
precipitados pela hidrólise através do íon (Fe3+) em soluções de percloratos foram
recentemente investigadas (RISTIC, MUSiC, GODEC, 2006) . Na hidrólise forçada
da mistura de soluções de (FeCl3) e (Fe(NO3)3), a composição dos tipos de
estruturas cristalinas dos precipitados é determinada pela concentração do íon (Fe3+)
do sal dominante (MUSIC, OREHOVEC, POPOVIC, 1994).
Em investigações de precipitados formados pela hidrólise do íon Fe3+ em
soluções de sulfato de ferro (III) (Fe2(SO4)3) foram observadas as formações de
goethita e de (H3OFe3(OH)6(SO4)2), conhecido como hidrônio jarosita. A formação de
goethita foi verificada em soluções com baixas concentrações de sulfato de ferro (III)
e da jarosita em soluções com alta concentração. A explicação para o fato pode
estar relacionada com a tendência da formação de complexos hidroaquosos do íon
Fe3+, levando a polimerização nas soluções com baixa concentração. Nas soluções
concentradas, devido à formação do complexo estável de FeSO4+, a precipitação da
goethita é suprimida (MUSIC, OREHOVEC, POPOVIC, 1994).
A composição das estruturas cristalinas dos óxidos de ferro precipitados
através de soluções aquosas de sulfato de ferro (II) é fortemente dependente da
relação de concentração [Fe2+]/[OH-] no início do processo de precipitação, da taxa
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de oxidação, do tempo de precipitação, da temperatura e do tipo de álcali usado
(NaOH ou NH4OH) (GOTIC, MUSIC, 2007).
A precipitação com soluções aquosas de sulfato de ferro (II) é muito usada
para a síntese de óxidos de ferro como goethita (α-FeOOH), lepidocrocita (γFeOOH), ferroxita (δ-FeOOH), hematita (α-Fe2O3) e magnetita (Fe3O4). No entanto
essas precipitações são muito sensíveis às condições experimentais, sob as quais a
composição da estrutura cristalina, cristalinidade, estequiometria, tamanho e hábito
cristalino das partículas de óxido de ferro, podem ser influenciados.
A composição dos precipitados obtidos com soluções de sulfato de ferro (II)
(FeSO4), cloreto de ferro (II) (FeCl2) ou brometo de ferro (II) (FeBr2), pela oxidação
do (Fe2+) por O2 em meio alcalino, mostra a goethita (α-FeOOH) como fase
dominante (GOTIC, MUSIC, 2007).
As soluções de sais de ferro mencionadas anteriormente e principalmente o
sulfato de ferro (II), são comumente usadas na fabricação de óxidos de ferro
sintéticos. A preferência da utilização do ácido sulfúrico é devido à facilidade de
obtenção desse composto e seu grau de toxicidade quando comparado a outros
ácidos como, por exemplo, o ácido clorídrico.

3.6

Processos Industriais de Obtenção de Óxido de Ferro Sintético
A produção industrial dos óxidos de ferro está relacionada principalmente

com as aplicações em tintas, pigmentos magnéticos ou de interesse químico. A
pureza requerida para esses óxidos é dependente da aplicação, sendo em torno de
97% para algumas aplicações em tintas ou até 99,99% em pigmentos magnéticos.
Nas aplicações em tintas, o processo de síntese do pigmento deve ser
cuidadosamente conduzido para obtenção de produtos uniformes com relação ao
tamanho, distribuição granulométrica e morfologia da partícula. Essas características
são fundamentais para que os aspectos, como a cor e dispersibilidade no veículo
usado para aplicação, sejam adequados. Fatores econômicos, particularmente o
custo das matérias-primas e processamento, mercados para os subprodutos e
disposição dos resíduos de acordo com as regulamentações ambientais também
são importantes. As sínteses de óxidos de ferro são feitas, na maioria, a partir de
sais de ferro (II) ao invés de ferro (III), devido ao processo ser muito mais barato. Os
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sais de ferro (III) são usados somente em sínteses hidrotérmicas para produtos de
alto valor (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
A rota de síntese a ser escolhida para um produto particular é direcionada
pelas considerações acima. Na indústria, pigmentos de óxido de ferro de alta
qualidade, como a hematita e goethita, podem ser produzidos por três métodos de
síntese: Reações de transformação no estado sólido, incluindo decomposição
térmica de sais e óxidos hidratados, para produção de óxido vermelho, preto e
marrom.
a) Redução com orgânicos, também chamado de processo de anilina ou
Laux, envolvendo redução do nitrobenzeno, para produção de óxido
preto, amarelo e vermelho;
b) Precipitação de sais solúveis de ferro (II) com álcalis seguida de oxidação,
para produção de óxido amarelo, vermelho, laranja e preto.
Outros métodos, incluindo precipitação hidrotérmica, decomposição térmica
do pentacarbonil de ferro (Fe(CO)5) e reação de cloreto de ferro (II) (FeCl2) em alta
temperatura, são usados somente em pequenas escalas para obtenção de produtos
especiais (ULLMANN, 1998).

3.6.1

Reações de transformação no estado sólido
Nesse processo os óxidos ou sais de ferro são aquecidos em fornos

rotativos numa atmosfera oxidante. Os pigmentos resultantes são suspensos em
água, filtrados, lavados e secos para facilitar a remoção dos sais. Em seguida as
partículas são reduzidas ao tamanho apropriado por processos de moagem. As
matérias-primas normalmente usadas nesses processos podem ser o sulfato ou
cloreto de ferro (II), cloreto de ferro (III), óxidos hidratados, carbonato de ferro ou
magnetita (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). Os processos mais usados de
transformação no estado sólido são o Copperas e o Laux (ULLMANN, 1998).

3.6.1.1 Processo Copperas
Os pigmentos vermelhos de alta qualidade são produzidos pelo processo
Copperas através da decomposição térmica do sulfato de ferro (II) (FeSO4). Esse
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processo é particularmente usado nos Estados Unidos da América, no qual o sulfato
de ferro (II) é proveniente do subproduto da produção do dióxido de titânio (TiO2) ou
da indústria de aço. O nome do processo foi originado pela semelhança dos sais de
ferro com a coloração dos compostos verde-azulados do cobre. O processo pode
ser feito num único estágio, onde pigmentos vermelhos de baixa qualidade com um
baixo poder de tingimento e um tom azulado são produzidos, ou em dois estágios. O
sistema com dois estágios é mais usado e permite a produção de pigmentos de alta
qualidade. No primeiro estágio é feita a cristalização do sal de ferro para reduzir as
impurezas e com posterior desidratação para a forma monoidratada (ULLMANN,
1998).
Durante o processo de calcinação, com temperaturas de 650

o

C, é

adicionado um óxido alcalino ou carbonato, o sulfato pode ser reduzido com carvão
ou carbono para obtenção de dióxido de enxofre, o qual será oxidado com ar para
obtenção de ácido sulfúrico (WEISE, 1929; SMITH, 1941; NOPONEN, 1947;
PETZEL,1952). As impurezas e os gases não aproveitados são removidos no
estágio final e representam um problema ambiental.
As reações de cristalização seguida de desidratação e calcinação são
mostradas a seguir:
1 FeSO4.7H2O

1 FeSO4.H2O + 6 H2O

(1)

6 FeSO4.H2O + 3/2 O2

α-Fe2O3 + 2 Fe2(SO4)3 + 6 H2O

(2)

2 Fe2(SO4)3

2 α-Fe2O3 + 6 SO3

(3)

3.6.1.2 Processo Laux
A redução de compostos nitro-aromáticos com antimônio ou ferro, conhecido
desde 1854, normalmente produz óxido de ferro preto acinzentado que é
inadequado como um pigmento inorgânico. O processo foi modificado por Laux para
produção de pigmentos de óxido de ferro com alta qualidade (LAUX,1925). Se for
adicionado cloreto de ferro (II), é produzido um pigmento preto de alto poder de
tingimento (LAUX, 1925a). Na presença de cloreto de alumínio, pigmentos amarelos
de alta qualidade são obtidos (LAUX, 1925b). A adição de ácido fosfórico leva à
formação de pigmentos marrons claros e escuros com bom poder de tingimento
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(HABERLAND, 1930). Muitos tipos de pigmentos podem ser obtidos com a variação
das condições da reação. A faixa é estendida desde amarelo até marrom com
misturas de goethita (α-FeOOH) e/ou hematita (α-Fe2O3) e/ou magnetita (Fe3O4),
além do vermelho e preto.

A taxa de reação é uma variável importante neste

sentido. Ela depende da concentração de ferro usada, tamanhos das partículas, taxa
de adição do ferro e nitrobenzeno e do valor do pH. Os álcalis não são necessários
para a precipitação dos componentes de ferro. Somente cerca de 3% sobre a
quantidade teórica do ácido é necessário para dissolver todo o ferro. Os íons Fe2+
são oxidados para Fe3+ pelos compostos nitro-aromáticos. Durante a hidrólise e
formação do pigmento o ácido é liberado, sendo então, o ferro metálico dissolvido
pelo ácido liberado, sendo desnecessárias quantidades adicionais de ácido.
Os óxidos de ferro preto obtidos pelo processo Laux (LAUX, 1925) ou outros
processos são calcinados em fornos rotativos com atmosfera oxidante sobre um
fluxo de ar em contracorrente para produzir uma larga gama de diferentes tons de
vermelho, dependendo do material usado como matéria-prima. Os pigmentos são
triturados para obtenção do tamanho de partícula.
Através da calcinação do óxido de ferro amarelo são produzidos óxidos de
ferro vermelho com alto poder de tingimento. O processo é similar ao da calcinação
dos pigmentos pretos.
As matérias-primas usadas são oriundas de fundição ou forja e os pigmentos
amarelos ou pretos produzidos podem ser calcinados em fornos rotativos em
atmosfera oxidante para produzir pigmentos vermelhos ou marrons. A calcinação em
atmosfera não oxidante entre 500 a 700

o

C melhora o poder de tingimento

(WESTERHAUS, GANTER, BUXBAUM, 1987). Os pigmentos podem ser moídos
através de moinhos pendulares, moinhos de pinos ou moinhos de jato, dependendo
da dureza e aplicação.
As reações para a produção de óxido de ferro preto na presença de cloreto
de ferro (II) e óxido de ferro amarelo na presença de cloreto de alumínio são
mostradas, respectivamente, a seguir.
FeCl

2

4 C6H5NO2 + 9 Fe + 4 H2O
AlCl

1 C6H5NO2 + 2 Fe + 2 H2O

3

3 Fe3O4 + 4 C6H5NH2

(4)

2 α-FeOOH + 1 C6H5NH2

(5)
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O processo Laux é um método importante para a produção de óxido de ferro
como subproduto da anilina, pois os subprodutos gerados não são perigosos para o
meio ambiente.

3.6.2

Processos de Precipitação de Soluções de Ferro (II)
A princípio, todas as fases de hidróxido de ferro podem ser preparadas

através de soluções aquosas de sais de ferro. Na precipitação dessas soluções com
álcalis são produzidos sais neutros como sulfato de sódio (Na2SO4) e cloreto de
sódio (NaCl) como subprodutos.
A precipitação é especialmente adequada para produzir pigmentos finos,
com baixa densidade aparente e com uma tonalidade pura e brilhante. A produção
do amarelo (α-FeOOH) de alta qualidade é obtida por esse processo. As matériasprimas são o sulfato de ferro (II), um álcali como hidróxido de sódio (NaOH),
hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) ou amônia (NH3). A presença de outros íons metálicos
em grandes quantidades na mistura não é desejada, pois provocam um efeito
adverso na tonalidade do pigmento de óxido de ferro.
O processo de precipitação direta é feito mediante a hidrólise de soluções de
ferro (II) por meio de álcalis com posterior oxidação por ar atmosférico. Normalmente
a quantidade do sulfato de ferro (II) é colocada em excesso em relação a álcalis
conforme descrito na reação (6). A reação envolvendo sulfato de ferro (II) e hidróxido
de sódio usando esse processo para formação da goethita é descrita na reação a
seguir.
2 FeSO4 + 4 NaOH + ½ O2

2 α-FeOOH + 2 Na2SO4 + 1 H2O

(6)

Se a precipitação é conduzida acima de 90 oC enquanto o ar é adicionado
na mistura com pH ≥ 7, são obtidos pigmentos de óxido preto com a estrutura da
magnetita. Um pigmento preto com um bom poder de tingimento é obtido quando a
reação é conduzida com quantidades iguais do o íon de ferro (II) e do íon ferro (III).
O processo pode ser acelerado operando à temperatura de 150 oC sob pressão.
Essa técnica também melhora a qualidade do pigmento. O aquecimento rápido da
suspensão de óxido de ferro amarelo com a quantidade necessária de hidróxido de
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ferro (II) (Fe(OH)2) a uma temperatura de 90 oC também produz pigmento de óxido
de ferro preto de boa qualidade (BENNETCH, 1947; HOLST, BJÖRNED, 1950).
Os óxidos de ferro alaranjados, com a estrutura da lepidocrocita (γ-FeOOH),
são obtidos através da precipitação de soluções diluídas de sais de ferro (II) com
hidróxido de sódio ou outro álcalis em meio quase neutro (O pH pode ser levemente
alcalino ou ácido. A formação nesse caso é mais dependente da baixa concentração
do íon de ferro). A suspensão é aquecida em um curto período, rapidamente
esfriada e oxidada através de ar atmosférico (GLEMSER, 1937; BENNETCH, et al.,
1972).
Pigmentos muito finos de óxido de ferro vermelho, com baixa densidade
aparente e com uma cor pura, podem ser obtidos pela preparação de núcleos de
hematita (α-Fe2O3), com contínua adição de soluções de sais de ferro (II) sob
oxidação atmosférica a 80 oC. Os íons de hidrogênio liberados pela oxidação e
hidrólise são neutralizados pela adição de álcalis, desde que seja mantido o pH em
meio alcalino (HOLLNAGEL, KÜHN, 1960). O pigmento hematita (α-Fe2O3) de
qualidade também é obtido a partir de soluções de sais de ferro (II),
preferencialmente na presença de pequenas quantidades de outros cátions sob
temperaturas entre 60 a 95 oC, com excesso de hidróxido de sódio e oxidação com
ar (TOXBY, 1947).
Normalmente consideráveis quantidades de sais solúveis em água são
encontradas em pigmentos com propriedades inferiores de cor, sendo esses usados
em aplicações de pouca exigência de qualidade como pinturas de fundo, tingimento
de argilas, etc.

3.6.3

Processo Penniman-Zoph
O Processo Penniman-Zoph (PENNIMAN, ZOPH, 1917; PENNIMAN, ZOPH,

1920) é, provavelmente, o método mais usado na produção de pigmento de óxido de
ferro amarelo. Esse método é economicamente vantajoso, pois usa matérias-primas
de outras indústrias tais como: a sucata de ferro, o cloreto de ferro (II) ou o sulfato
de ferro (II) proveniente da produção de dióxido de titânio ou da reação de ácido
sulfúrico com sucata de ferro. O processo consiste normalmente de dois estágios
principais. No primeiro estágio núcleos são preparados por precipitação de óxido de
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ferro a partir de soluções de sulfato de ferro (II) com hidróxido de sódio em
temperaturas entre 20 e 50 °C com aeração. Dependendo das condições, podem ser
obtidos núcleos amarelos, laranja ou vermelhos. A suspensão obtida é transferida
para reatores carregados com sucata de ferro e diluída com água, onde o processo
é completado com o crescimento do óxido de ferro sobre o núcleo previamente
formado nas sementes. Nestes reatores também ocorre a oxidação do residual
sulfato de ferro (II), oriundo da suspensão de núcleos, para sulfato de ferro (III), por
injeção de ar com temperaturas entre 75 a 90 °C. O sulfato de ferro (III) é hidrolisado
para goethita (FeOOH) ou hematita (α-Fe2O3). O ácido liberado nesse processo de
hidrólise reage com a sucata de ferro para formar sulfato de ferro (II) que será
oxidado novamente pelo ar. O tempo de reação depende das condições escolhidas
de temperatura, quantidade de sementes introduzidas, vazão de ar para oxidação e
da cor desejada do pigmento, podendo variar de dias até semanas. No final da
reação, impurezas metálicas e partículas grosseiras são removidas por peneiras ou
hidrociclones e os sais solúveis são removidos por lavagem através de filtros
rotativos a vácuo ou filtros-prensa. A secagem é feita por secadores contínuos ou
em batelada e a moagem por micronizadores ou moinhos de diversos tipos. A
principal vantagem desse processo em relação ao processo de precipitação direta,
mencionada anteriormente, está ligada à pequena quantidade de álcalis e sulfato de
ferro (II) requerido. Os álcalis são usados somente na formação dos núcleos e uma
pequena quantidade de sulfato de ferro (II) é necessária inicialmente, pois é
renovado através da dissolução da sucata de ferro por reação com o ácido sulfúrico
liberado pela hidrólise. O óxido de ferro produzido pelo processo Penniman-Zoph
tem características bastante desejáveis para pigmentos: são leves, têm tonalidades
puras, boas propriedades de absorção de água e tendência de floculação muito
pequena (PENNIMAN, ZOPH, 1917; PENNIMAN, ZOPH, 1920; FIREMAN, 1936).
Além disso, os pigmentos produzidos por esse processo são menos duros, o que
facilita o processo de moagem. As cores desses pigmentos são mais puras do que
os pigmentos vermelhos mais duros produzidos por calcinação (MARSH, 1947).
O processo Penniman-Zoph é bastante seguro, pois não são produzidas
quantidades significativas de calor nas reações envolvidas, não são exigidos
sistemas pressurizados e os subprodutos dessas reações são normalmente sais
como sulfato ou cloreto de sódio. (FIREMAN, 1937; MARSH, 1951, BENNETCH,
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1952; HUND, 1954). O processo também permite a reutilização das águas dos
processos. A geração de resíduos é reduzida, tendo como principais componentes
partículas metálicas e areia, provenientes da sucata, associadas a uma pequena
quantidade de óxidos, que são separadas da suspensão por peneiramento ou
hidrociclones.
Na produção em larga escala, a etapa de produção de sulfato ferroso é
realizada separadamente em reatores fechados acoplados a torres de lavagem de
gases. A reação ocorre a partir da sucata de ferro, ácido sulfúrico concentrado e
água. Esta tem como função manter uma diluição adequada ao final da reação para
evitar a cristalização do sulfato de ferro (II) na sua forma heptahidratada.
Sob condições adequadas o processo Penniman-Zoph também pode ser
usado para a produção direta de pigmentos vermelhos.

3.6.4

Outros Processos Produção
Além dos processos citados outros dois processos são conhecidos e usados

em escalas muito pequenas, que são a decomposição térmica do pentacarbonil de
ferro

(Fe(CO)5)

para

produção

de

óxidos

transparentes

(CORNELL,

SCHWERTMANN, 1996), e a cristalização hidrotérmica para a produção de hematita
(α-Fe2O3) na forma lamelar.
Outros

processos

utilizam

decomposição

do

cloreto

de

ferro

(II)

monohidratado (FeCl2.H2O) sob altas temperaturas, onde são produzidos óxidos de
ferro vermelhos de baixa qualidade (LOENVENSTEIN, 1945). Pigmentos pretos com
alto poder de tingimento podem ser produzidos por calcinação de sais de ferro sob
condições redutoras (STHEPAN, WINTER, 1976). Sob oxidação controlada da
magnetita (Fe3O4), em temperaturas de 500 oC, são produzidos marrons de fase
simples (γ-Fe2O3) com tonalidade neutra (KRÖCKERT, et al., 1988).

3.7

Formações em Sistemas Aquosos com Íons de Ferro
Os processos de obtenção de óxidos amarelos sintéticos de ferro em escala

industrial, como a goethita, e suas espécies aquosas são dependentes da
temperatura, pressão, pH, taxa de oxidação, presença de componentes estranhos,
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bem como o tipo de álcalis e o tipo do ânion ferroso usados. O processo de
cristalização também é influenciado pela supersaturação da solução que depende
além de outros fatores da configuração do reator e do tipo de agitação usada no
processo.
As soluções com íons de ferro (II) e ferro (III) são normalmente empregadas
para esse tipo de produção. As fases cristalinas de óxido de ferro oriundas dessas
soluções podem assumir diversas formas conhecidas já descritas na literatura,
dependendo das espécies aquosas presentes ou formadas durante o processo de
oxidação, sendo que normalmente, numa escala industrial, por mais cauteloso que
seja o processo, a obtenção de uma fase única é difícil.

3.7.1

Espécies Aquosas de Ferro
Os compostos de ferro normalmente apresentam os íons de ferro (II) (Fe2+) e

ferro (III) (Fe3+), além desses os íons (Fe4+) e (Fe6+) também são conhecidos. Os
óxidos ou hidróxidos de ferro têm estruturas baseadas nos íons de ferro (II) e ferro
(III).
O íon de ferro (II) em água forma um complexo octaédrico hexaquoso. A
adição de álcalis em soluções com esse íon conduz à precipitação do hidróxido de
ferro (II) (Fe(OH)2). Esse precipitado é oxidado de forma razoavelmente rápida para
(Fe(OH)3) pelo O2. Por outro lado, em soluções ácidas, o íon de ferro (II) é oxidado
muito lentamente a ferro (III).
A maioria dos óxidos hidratados e óxidos como a goethita, lepidocrocita,
acaganeita, magnetita, maghemita, ferridrita, ferroxita e hematita podem ser
produzidos com soluções de ferro (II) hidrolisadas por álcalis com posterior oxidação.
Esses processos são de grande interesse para a indústria onde muitos esforços são
feitos para produzir óxidos de ferro puros e de alta qualidade. A formação dos óxidos
de ferro é governada pelo pH, taxa de oxidação, temperatura concentração molar do
íon ferro (II) e componentes estranhos no sistema. A menos que as condições da
reação sejam cuidadosamente controladas, são produzidas misturas desses
compostos ao invés de um produto único (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
A reação de oxidação do ferro (II) foi investigada intensivamente por
diversos autores (HAIRE, BEATTIE, 1977, DOUSMA, OTTELANDER, DE BRUYN,
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1979, VON GUNTEN, SCHNEIDER, 1991; CLAASSEN et al., 2002). A reação de
formação da goethita decorrente da oxidação do Fe2+ pelo oxigênio (O2), em meio
aquoso, pode ser descrita como:
2 Fe2+ + 3 H2O + ½ O2

2 α-FeOOH + 4 H+

(7)

De toda forma, a oxidação ou hidrólise de Fe2+ conduz à formação de um ou
outro tipo de óxido de ferro (III), diretamente ou via complexos ferrosos verdes,
sólidos ou na forma de hidróxido de ferro (II) (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
O íon de ferro (III) é essencialmente incolor em água, no entanto colorações
amarelas, amarelo-acastanhada são apresentadas por soluções desse íon devido à
hidrólise, onde são formados complexos como: Fe(OH)2+ e (Fe(OH)2+), que na
realidade são (Fe(OH)(H2O)5+) e (Fe(OH)2(H2O)4+). Um material de aspecto
gelatinoso marrom avermelhado é precipitado pela adição de um álcalis ao íon de
ferro (III), chamado de Hidróxido de Ferro (III) (Fe(OH)3), na verdade, um óxido
hidratado é formado, de forma fundamental (Fe2O3.nH2O) (HAIRE, BEATTIE, 1977).
As espécies Fe3+, Fe(OH)2+, Fe(OH)2+ e Fe2(OH)24+ ou Fe2O4+ estão
presentes em soluções aquosas de sais de ferro (III). A forma octaédrica é mostrada
em complexos de ferro (III) (Fe(OH)2)63+), estudada em solução de (Fe(NO3)3.9H2O)
(HAIRE, BEATTIE, 1977).
As espécies (Fe(OH)2+) e (Fe(OH)2+) são derivadas por deprotonação de
(Fe(OH)2)63+) com estruturas esperadas na forma (Fe(OH2)5(OH))2+) e cis- ou trans(Fe(OH2)4(OH)2)+), respectivamente. As espécies diméricas (Fe2(OH)24+) ou
(Fe2O4+), são encontradas nessa estrutura como ligantes orgânicos na forma de
complexos, já estudados por alguns autores (OU, et.al.,1978; THICH, et. al.,1976).
Em todas as espécies citadas acima, o Fe3+ é coordenado octaedricamente
pela presença de (O2-), (OH-) ou (H2O). A coordenação octaédrica do Fe3+ é
verificada em ambientes com óxidos ácidos, incluindo soluções aquosas. Somente
em meios básicos a coordenação tetraédrica tem valores significantes (FLYNN Jr.,
1984).
Além das espécies iônicas, é possível a formação de complexos neutros,
que podem ser notados, por exemplo, em soluções com o íon sulfato. Nesse caso,
os íons sulfato, fortemente ligados a Fe3+, são resultantes de um comportamento
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complexo dependente da razão (SO42-)/(Fe) nas soluções. A presença de (SO42-)
resulta numa maior taxa de precipitação, principalmente em valores mais baixos de
pH ou menor razão molar (OH-)/(Fe), quando comparados com soluções com ânions
monovalentes (DOUSMA, OTTELANDER, DE BRUYN, 1979).
Essas precipitações são normalmente notadas nessas soluções decorrentes
das espécies químicas das soluções de ferro e seus complexos. As precipitações
em soluções hidrolisadas de ferro (III) são notadas em dias ou semanas e continuam
por período de meses. Em trabalhos realizados com soluções de nitrato e perclorato
foram observadas as formações de (α-FeOOH) e alguma formação de (γ-FeOOH). A
lepidocrocita é notada em soluções com baixa concentração de ferro (III) e baixa
razão molar (OH-) / (Fe) (MURPHY, POSNER, QUIRK, 1975; MURPHY, POSNER,
QUIRK, 1976; DOUSMA, DE BRUYN, 1976). As quantidades formadas de goethita e
lepidocrocita indicam que a goethita é decorrente do envelhecimento de polímeros
das espécies aquosas do íon ferro e a lepidocrocita é formada diretamente de
espécies de baixo peso molecular. A taxa de precipitação da goethita é acelerada
com o aumento da atividade iônica, e a formação da lepidocrocita, nesse caso, é
inibida (MURPHY, POSNER, QUIRK, 1975; MURPHY, POSNER, QUIRK, 1976;
DOUSMA, DE BRUYN, 1978; DOUSMA, DE BRUYN, 1979).

3.7.2

Efeito do pH
O domínio da estabilidade dos óxidos de ferro é dependente de diversas

condições, das quais as mais importantes são o pH, temperatura, pressão e
potencial de oxidação (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Com valores de pH entre 4 a 9, a goethita é a fase dominante em soluções
contendo o íon sulfato (SO42-) e gás carbônico (CO2). Nessa faixa de pH a forma
dominante é a goethita mesmo na presença de íons como alumínio, manganês e
cobalto. A predominância da goethita é conseguida sob condições de oxidação lenta
e valores de pH na porção inferior da faixa de 4 a 9. Por outro lado, a formação de
lepidocrocita é favorecida pela oxidação rápida, valores de pH na porção superior da
faixa de 4 a 9 e pela presença do íon cloreto e ausência de gás carbônico. A
formação de lepidocrocita pode ocorrer sob baixa oxidação desde que o pH seja
superior a 5,0. Além disso, valores mais baixos de temperatura e baixa concentração
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molar do íon ferro (II) levam a formação de lepidocrocita mesmo em valores baixos
de pH (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
A ferridrita é predominante em soluções aquosas de ferro (II) sob oxidação
rápida a valores de pH abaixo de 5,0. Essa formação também é favorecida pela
presença de silício (Si) (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Nas soluções aquosas de ferro (II) mantidas sob valores elevados de pH e
temperatura, baixa oxidação e alta concentração Fe2+, a magnetita é mostrada como
fase dominante (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Em soluções moderadamente alcalinas (pH>8) o hidróxido de ferro (II) é
resultante da oxidação de soluções de Fe2+, tendo a magnetita como produto final.
Sob essas condições o produto de solubilidade da magnetita é excedido, assim o
óxido misto é mais estável do que as formas puras de óxido com Fe3+
(GNANAPRAKASH, et. al., 2007).
A transformação de hidróxido de ferro (II) sob pH 11 e temperatura de 65 oC
foi monitorada em trabalhos anteriores (GNANAPRAKASH, et. al., 2007).
Inicialmente, tanto a goethita como a magnetita, são formadas, mas a formação de
goethita é cessada nos estágios iniciais da reação. Foi sugerido que a interação do
excesso de íons de Fe2+ com os íons de Fe3+ conduz à formação de magnetita. A
magnetita também é formada quando há interação do Fe2+ com a lepidocrocita em
meio alcalino. A magnetita também pode ser formada através de uma solução com
pH entre 9 e 10, contendo (Fe3+)/(Fe2+) na proporção 2:1 (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996).
Os trabalhos conduzidos por esses autores mostram que em meios alcalinos
a magnetita é o produto final das reações de oxidação de soluções de Fe2+. Em
meios levemente ácidos a meios levemente básicos (pH entre 6 e 7) são
encontrados produtos intermediários como a ferrugem verde e próximo à faixa do pH
6 são encontrados complexos solúveis com as fórmulas (Fe2+2Fe3+Ox(OH)y(7-2x-y)+) e
(Fe2+Fe3+Ox(OH)y(5-2x-y)+)

(PROKOPENKO,

LAVRINENKO,

MAMUNYA,

2007).

Outros trabalhos mostram que compostos como a schwertmannite são precursores
de formas mais estáveis de óxidos de ferro (DAVIDSON, SHAW, BENNING, 2008).
Outros estudos realizados também mostram que a hematita, goethita e magnetita
são formadas pela oxidação de solução de sulfato de ferro (II) (FORSYTH,
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HEDLEYS, JOHNSON, 1968; RISTIC, MUSIC, GODEC, 2006; PROKOPENKO,
LAVRINENKO,

MAMUNYA,

2007;

LEGODI,

WAAL,

2007).

Sob

elevadas

temperaturas (85 oC) em meio ácido (≈ 4,0) é formada a hematita, nos meios com
pH próximo a 6,0 é formada a goethita e com pH acima de 7,0 ocorre a formação de
magnetita (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).

3.7.3

Efeito da Taxa de Oxidação
A taxa de oxidação é dependente do pH e da temperatura inicial do sistema,

solubilidade do O2, tipo e velocidade de agitação e da geometria do reator. Todos
esses fatores são de interesse da indústria para a produção de um produto puro. A
taxa de oxidação pode ser controlada pelo ajuste da taxa de ar ou oxigênio injetada
no sistema. Sob condições semelhantes, a magnetita e goethita são favorecidas por
baixas taxas de oxidação e a lepidocrocita por altas taxas. A oxidação lenta é
requerida provavelmente pela necessidade da completa desidroxilação do precursor
(hidróxido de ferro (II)) antes da completa oxidação, o que requer um tempo maior
de reação. Por outro lado a lepidocrocita é favorecida pela oxidação rápida. Uma
reação de caráter competitivo parece ser caracterizada pela desidroxilação e
oxidação (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Diversos autores mostram que a Ferroxita (δ'-FeOOH) e δ-FeOOH são
encontradas em uma larga faixa de pH quando a solução é submetida a uma
oxidação extremamente alta como a adição de peróxido de hidrogênio (H2O2) ou
exposição do Fe(OH)2 ao ar (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).

3.7.4

Efeito de Componentes Estranhos
A formação dos óxidos de ferro, pela oxidação de complexos verdes de ferro

ou hidróxido de ferro (II), é normalmente influenciada por compostos estranhos
presentes no sistema. Efeitos particularmente fortes são encontrados na presença
de vários ânions. A lepidocrocita é favorecida pela presença do ânion cloreto ou os
outros halogênios (DETOURNAY et al., 1975). Foi sugerido que o íon cloro é
retardador da formação de magnetita pelo impedimento da condensação de grupos
OH- vizinhos para formação de acoplamentos Fe-O-Fe. A goethita é favorecida pela
presença do íon sulfato, no entanto a formação de Fe(OH)2 em concentrações
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baixas de sulfato ((SO4)<0,03 M) sob pH elevados (>11) leva à formação de
magnetita.
A presença de carbonato em oxidações de complexos ferrosos verdes tem
mostrado a formação de lepidocrocita e goethita. A proporção da goethita é
aumentada quando a relação CO2/O2 é aumentada. A microscopia eletrônica de
transmissão tem mostrado que o ânion carbonato pode suprimir a formação de
lepidocrocita (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
A formação de lepidocrocita é atrapalhada pela presença do íon silicato,
provavelmente pelo bloqueio na nucleação, sendo a ferridrita favorecida.
O alumínio (Al) tem uma considerável influência na cinética e nos produtos
do processo. A presença de hidróxi-cátions de alumínio conduz à precipitação de
fases sólidas sob pH mais baixo ou concentrações molares de ferro mais baixas
quando comparadas a soluções com ausência de alumínio. A taxa de oxidação é
mais lenta do que em soluções ferrosas puras e a produção de espécies de ferro (III)
é reduzida, sendo sugerido que a formação de estruturas fracamente ordenadas são
favorecidas. A formação de magnetita é suprimida e a goethita favorecida pela
presença do alumínio em soluções alcalinas à temperatura ambiente (CORNELL,
SCHWERTMANN, 1996).

3.8

Nucleação e Crescimento de Cristais
Uma solução supersaturada é aquela que contém um teor de soluto acima

do equilíbrio termodinâmico. O nível de supersaturação máximo ou supersaturação
crítica é descrito pela curva denominada de metaestabilidade ou limite de
metaestabilidade. A zona de metaestabilidade está compreendida na região entre a
curva de solubilidade e o limite de metaestabilidade. A largura da zona metaestável
também é afetada pela transferência de energia por ação mecânica na solução
(agitação, vibração, impacto, ultra-som, etc.), sendo que as zonas metaestáveis mais
largas são encontradas em soluções estagnadas. Quando a concentração da
solução excede o limite metaestável, diz-se que o estado da solução encontra-se na
zona lábil (instável), caracterizada pela deposição instantânea dos sólidos (NÝVLT,
HOSTOMKÝ, GIULIETTI, 2001). Uma pequena quantidade de partículas maiores,
mais densas e com tamanhos mais uniformes são resultantes desse processo. No
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entanto sobre o limite de metaestabilidade a nucleação homogênea e crescimento
de aglomerados são os processos dominantes (DIRKSEN, RING, 1991; KIND,
2002). As características do produto final também são influenciadas já que partículas
aglomeradas tendem a ter áreas de superficiais menores.
A cristalização de substâncias solúveis ou pouco solúveis é normalmente
resultante de três processos: a nucleação de cristal, crescimento do cristal ou ações
secundárias

no

cristal

resultante

como,

por

exemplo,

a

aglomeração,

envelhecimento e recristalização. A descrição do processo de cristalização iniciada
numa solução supersaturada homogênea e finalizada com sistema praticamente em
equilíbrio, contendo sólido e líquido, é uma tarefa complexa (SÖHNEL, GARSIDE,
1992). A complexidade do mecanismo de cristalização em solução está relacionada
entre outros fatores pela interação entre os íons ou moléculas do soluto e dos
solventes, como pela largura da zona metaestável, temperatura, pureza física,
história térmica da solução, ação mecânica e impurezas solúveis na solução,
podendo ser dividido em dois estágios: nucleação e crescimento dos cristais. Esses
dois estágios são simultâneos, sendo que a nucleação pode ser considerada como
responsável pelo tamanho, propriedades físicas e pureza do produto final (NÝVLT,
HOSTOMSKÝ, GIULIETTI, 2001).
No fenômeno de nucleação, a troca de uma fase A para B normalmente não
é iniciada no instante em que é termodinamicamente possível, mas somente após
pelo menos um núcleo da fase B seja formado na fase. Somente então o volume da
fase B poderá ser aumentado para permitir a transição completa. Caso a taxa de
formação de núcleos na nova fase seja muito lenta, a transição da fase é iniciada
muito mais tarde do que a condição criada pelo ponto termodinâmico (SÖHNEL,
GARSIDE, 1992). A nucleação pode ser primária ou secundária. A nucleação
primária pode ser homogênea ou heterogênea.
Na nucleação homogênea, pequenas regiões são formadas dentro da
solução, nas quais propriedades diferentes da fase original são apresentadas pelos
átomos ou moléculas. Essas moléculas ou átomos ordenados são chamados de
clusters.
Os clusters podem sofrem desintegração ou crescimento até o equilíbrio
com a fase mãe até atingirem o tamanho crítico, a estabilidade do cluster é
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alcançada quando as forças intermoleculares do cluster são predominantes em
relação às forças ao seu redor.
Na nucleação heterogênea a energia requerida para a supersaturação é
reduzida pela presença de partículas estranhas e normalmente sua supersaturação
é menor quando comparada a nucleação homogênea. Nesses casos também o
número de núcleos formados é menor do que nos sistemas homogêneos
A nucleação secundária é o mecanismo pelo qual a formação da fase sólida
é iniciada pela presença de fase sólida do próprio material cristalizado (SÖHNEL,
GARSIDE, 1992), ou seja, a nucleação secundária é resultante da presença de
cristais na solução supersaturada. Esses cristais têm efeito catalisador no fenômeno
de nucleação. Os mecanismos de nucleação secundária provavelmente são
simultâneos podendo ser divididos em três classes: nucleação secundária aparente
onde núcleos são introduzidos na solução, nucleação por contato onde os núcleos
são gerados na fase sólida e nucleação na camada intermediária onde os núcleos
são gerados na camada líquida aderida a superfície do cristal (NÝVLT,
HOSTOMSKÝ, GIULIETTI, 2001).
O mecanismo de nucleação primária (cristalização) tem sido estudado
teoricamente em soluções homogêneas sob condições extremamente controladas
em laboratório (SÖHNEL, GARSIDE, 1992).
Em sistemas industriais, é praticamente impossível manter condições
uniformes em todo o equipamento para uma nucleação primária homogênea, devido
aos inúmeros fatores envolvidos pela dimensão e condição dos equipamentos
(NÝVLT, HOSTOMSKÝ, GIULIETTI, 2001), restando então, a nucleação primária
heterogênea.

3.8.1

Controle da Supersaturação em Soluções Ferrosas
Nas soluções contendo o íon ferro, as formações dos compostos sólidos são

dependentes do controle da supersaturação e, portanto, da concentração de soluto.
Esse controle é bastante exigido para assegurar a formação de um produto
adequado. As dificuldades nesse controle são maiores quando fases pouco solúveis
como hidróxidos ferrosos e férricos são produzidos. O controle depende da
temperatura, do pH e do potencial de redução-oxidação. A taxa e os processos
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elementares da cristalização primária, isto é, nucleação e crescimento, também são
afetados por essas mudanças.
Além disso, a estrutura cristalina e a sua estabilidade também são
influenciadas pela supersaturação. Este especificamente é o caso quando ferro é
precipitado a quente, em soluções diluídas, onde é requerida diluição para melhorar
cristalinidade do produto final.
Variando o pH e temperatura, uma série de produtos na forma de fases
mineralógicas distintas são produzidas com morfologias, tamanhos de partícula,
distribuições de tamanho e densidades diferentes. As fases férreas diferentes que
podem ser produzidas em um ambiente contendo sulfato e variando o pH e
temperatura, (BABCAN, 1971) são mostradas na figura 19.

Figura 19 - Fases férreas em soluções de sulfato com variação do pH e temperatura.
Fonte: Babcan (1971)

Como mencionado anteriormente, a estabilidade de fases férreas não é
definida somente pela temperatura e pH, mas também pelas cinéticas do processo
de precipitação, devido à influência sobre a supersaturação. Outros fatores, como o
período de indução e saturação da solução, também contribuem para a alteração
das características dos cristais formados. Nucleações rápidas em soluções
supersaturadas podem levar a formação de partículas maiores constituídas de
agregados de cristais individuais. (DIRKSEN, RING, 1991)
Nos processos industriais, o controle da supersaturação das soluções de
ferro (II) e do pH num patamar constante é bastante difícil, pois são necessárias
adições controladas de álcalis aliada a uma taxa de oxidação uniforme. Esse
processo é normalmente usado na precipitação direta, porém o desvio dos valores
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ideais é comum devido ao grande volume de controle do reator. A temperatura
também é afetada, pois a reação de oxidação libera certa quantidade de energia,
necessitando de um sistema de resfriamento para manter a temperatura do sistema.

3.9

Caracterizações de Óxidos de Ferro

3.9.1

Introdução
As composições químicas, cristalográficas, morfológicas e dimensionais dos

óxidos de ferro são bastante variadas. Há uma grande diversidade de técnicas para
caracterização dos óxidos de ferro quanto ao tamanho da partícula, pureza da fase
cristalina,

caracterização

de fase

cristalina,

propriedades

de

superfície e

propriedades óticas (PIGMENT HANDBOOK, 1973). As mais relevantes no contexto
do presente trabalho são brevemente descritas a seguir.

3.9.2

Tamanho e Distribuição Granulométrica
As análises gravimétricas ou centrífugas são usadas para determinação do

tamanho das partículas num fluido. Também podem ser empregadas técnicas de
caracterização baseadas no espalhamento de luz (Light-Scattering Techniques), na
teoria da resposta volumétrica Coulter Counter ou por métodos de espalhamento
dinâmico de luz (DLS - Dynamic Light Scattering). Para partículas de dimensões
menores que 100 µm, os métodos mais usados para esse tipo de caracterização são
baseados no espalhamento da luz.

3.9.3

Métodos Microscópicos
Os métodos microscópicos são capazes de identificar qualquer tipo de

pigmento. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é usada normalmente para
partículas entre 0,1 a 1,0 µm. A microscopia de transmissão de elétrons (MTE) é
usada para partículas menores que 0,1 µm. A forma das partículas, tamanho e
caráter da superfície são facilmente obtidas pelos métodos microscópicos, no
entanto as informações como a cor, transparência ou refração não são obtidas.
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3.9.4

Área Superficial
Essa importante propriedade dos óxidos de ferro é investigada com

frequência na indústria de pigmentos e tintas, pois afetam o comportamento desses
produtos em suas aplicações. A determinação da área superficial é baseada na
medição do volume de gás adsorvido em diversas pressões relativas. A medição do
volume do gás adsorvido inclui tanto a parte externa como a interna do sólido,
decorrente da sua porosidade, desde que os poros sejam abertos. Os métodos mais
importantes são conhecidos como volumétrico, de fluxo contínuo e o gravimétrico.
Esses métodos são dependentes fundamentalmente da eliminação do gás residual
na amostra antes da análise, assim durante a preparação são utilizados
procedimentos para eliminação dos gases presentes na amostra por degaseificação
sob pressões reduzidas. A medição de área superficial desenvolvida por Brunauer,
Emmett e Teller (BET) através da teoria de adsorção do gás na superfície do sólido
é baseada no método volumétrico, sendo o método de BET frequentemente usado
para as caracterizações de área superficial de sólidos.
A caracterização consiste na medida da fisissorção (adsorção física) de um
gás inerte. Desse modo, obtém-se, através da isoterma de BET, a área específica
das partículas. O método BET utiliza a pressão de equilíbrio (P), o volume total do
gás adsorvido (Vads) e o volume correspondente a uma monocamada do gás (Vm)
sobre a superfície do sólido nas condições normais de temperatura e pressão
(CNTP). A equação (8) é usada para representar a adsorção do gás sofre a
superfície do sólido para a pressão de vapor do gás na temperatura da isoterma
correspondente a P0 e usando uma constante C que depende do sistema sólido-gás
considerado.
P
1
C −1 P
=
+
⋅
Vads ⋅ ( P0 − P ) CVm CVm P0

(8)

A equação (8) é válida para a parte da isoterma entre P/P0= 0,05 e 0,30
Desse modo, variando-se a pressão P e são obtidos os valores de V. Dessa
forma é possível construir um gráfico de P/V(P0 – P) em função de P ou de P/P0 e
obter uma reta do tipo y = ax + b, sendo possível, tendo o valor de C, determinar Vm
e, através da equação dos gases ideais, obter o número de moléculas adsorvidas na
monocamada (Nm). Tendo esse valor, obtém-se a área superficial do sólido através

58

da equação da equação (9) onde onde Sm é a área ocupada por uma molécula na
monocamada e Sg a área específica do sólido.
Sg = Sm.Nm

3.9.5

(9)

Análises das Formas Cristalinas
Para análises mais detalhadas das formas cristalinas são geralmente

empregados métodos baseados em espectroscopia, difratometria, análises térmicas
e microscopia (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996).
Nos métodos espectroscópicos são produzidos espectros que revelam os
resultados da interação da radiação eletromagnética com a matéria. O tipo de
interação (eletrônica ou transmissão nuclear, vibração molecular ou elétron perdido),
é dependente do comprimento de onda da radiação. O resultado gráfico de uma
técnica espectroscópica qualquer é chamado '''espectro'''. Sua impressão gráfica
pode ser chamada '''espectrograma''' ou, por comodidade, simplesmente ''espectro''
As

técnicas

mais

amplamente

usadas

são

o

infravermelho

(IR),

Espectroscopia de Mössbauer (MS) e no campo Ultravioleta-Visível (UVV). Técnicas
menos usadas são: a espectroscopia Raman (RS), fotoelétron de raio X (XRF),
imagem secundária de espectroscopia de massa (SIMS), espectroscopia de elétron
como ressonância de spin eletrônico (ESR), ou ressonância magnética nuclear
(NMR) e espectroscopia de absorção de raio X (XRAS),
Interações

do

núcleo

com

sua

vizinhança

são

fornecidas

pela

espectroscopia de Mössbauer. A densidade eletrônica, a distribuição de carga, a
magnitude do campo magnético local e a força de ligação do núcleo ao sitio da rede
são exemplos das informações fornecidas pela espectroscopia de Mössbauer.
Associada a outras técnicas espectroscópicas como ressonância magnética nuclear
(RMN) e espectroscopia na região do infravermelho, correlações e informações
importantes são obtidas sobre a estrutura e ligação dos compostos (ZÎC, RISTIC,
MUSIC, 2007).
A espectroscopia Mössbauer consiste na emissão de raios γ por um
determinado núcleo, resultando em transições ressonantes entre os estados
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energéticos nucleares. A condição ressonante é atingida pelo movimento relativo
entre a fonte e o absorvedor.
Os níveis energéticos nucleares são alterados pela interação com os
elétrons extra-nucleares, sendo chamadas de interações hiperfinas. As principais
interações hiperfinas são: o deslocamento isomérico, o acoplamento quadrupolar e a
interação magnética.
Essa técnica é restrita a alguns núcleos particulares, dentre os quais o (57Fe)
é o mais importante pelo grande numero de compostos e pela diversidade de
materiais que contém esse elemento.
O deslocamento isomérico é resultado da interação eletrostática entre a
carga nuclear e os elétrons ‘”s”, aqueles com probabilidade não nula de estarem no
núcleo. No caso do (57Fe), um aumento na densidade de elétrons “s” resulta na
diminuição do deslocamento isomérico. As informações sobre o estado de oxidação
são fornecidas pelo deslocamento isomérico, mais especificamente a densidade
eletrônica “s” sobre o átomo central. Nos compostos organometálicos de spin baixo,
o aumento da densidade eletrônica “s” é atribuída ao aumento de retrodoação π com
o concomitante aumento da doação σ, no entanto em relação aos compostos de spin
alto, o deslocamento isomérico é relativamente insensível à mudança do estado de
oxidação ou a natureza dos ligantes em torno do átomo central.
O acoplamento quadrupolar consiste no desdobramento parcial dos níveis
de energia pela interação entre o momento de quadrupolo nuclear e o gradiente de
campo elétrico resultante de uma distribuição não simétrica de elétrons e/ou de
ligantes em torno do metal. Quanto menor a simetria eletrônica em torno do núcleo,
maior será o gradiente de campo elétrico resultante e maior o valor do deslocamento
quadrupolar. Sendo assim informações sobre a geometria dos complexos e, também
sobre a população eletrônica dos orbitais moleculares são fornecidas pelo
deslocamento quadrupolar.
O acoplamento magnético consiste no desdobramento total dos níveis de
energia pela interação do dipolo magnético nuclear do
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Fe com um campo

magnético interno ou externo.
A figura 20 mostra um modelo do conjunto experimental do Espectroscópio
de Mössbauer.
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Figura 20 - Diagrama de blocos do Conjunto Experimental do Escpectroscópio de
Mössbauer
Fonte: IFUSP (2010)

Essa técnica de investigação através da espectroscopia de Mössbauer já foi
abordada para a avaliação da formação das diversas formas cristalinas dos óxidos
de ferro. Essa técnica pode ser usada mesmo em estruturas cristalinas fechadas e
de difícil caracterização como mineral, por exemplo, a schwertmannite (BIGHAM et.
al.,1996, CLAASSEN et. al., 2002, ZÎC, RISTIC, MUSIC, 2007).

3.9.6

Análises de Permeabilidade
As técnicas de permeabilidade envolvem a resistência encontrada por um

fluido na passagem por um leito de pigmento comprimido. Essas técnicas são
empregadas para comparação de um material contra outro ou contra um padrão prédeterminado. Nesse trabalho não será abordado esse tipo de comparação, pois é
esperada a formação de sementes bastante distintas em termos de tamanho e
distribuição granulométrica, além que a produção das sementes esta relacionada
com a produção de pigmentos e não com sistemas filtrantes.
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3.9.7

Análises Colorimétricas
As propriedades óticas dos pigmentos estão relacionadas basicamente com

a interação e capacidade de absorção da luz. Nos pigmentos a base de óxidos de
ferro essa propriedade é estudada principalmente pela cor que esses apresentam.
As análises de cor dos pigmentos são normalmente feitas por espectrocolorímetros,
nos quais a refletância da amostra observada é convertida a valores numéricos pela
padronização

internacional

do

CIELAB

(PIGMENT

HANDBOOK,

1973).

Normalmente a avaliação da cor dos óxidos de ferro é feita através de metodologia
colorimétrica durante e após a fase de crescimento do cristal. Nesse trabalho não
será abordada a avaliação colorimétrica, pois as sementes são núcleos muito
pequenos e duros que necessitam de moagem severa para interação com os
veículos usados para a dispersão antes desse tipo de medição. Além disso, as cores
apresentadas pelas sementes são pouco atrativas e de difícil distinção pelo olho
humano.

3.10

Abordagem do trabalho
A qualidade do pigmento de ferro amarelo obtido pelo processo Penniman-

Zoph, expressa em termos da cor do pigmento, é influenciada de maneira importante
pela etapa de nucleação, pois, dependendo das condições de síntese das partículas,
resultam materiais com estruturas cristalinas, morfologias e tamanhos de partículas
diferenciados. Assim sendo, optou-se neste trabalho pelo estudo experimental, em
escala de laboratório, da etapa de nucleação.
Nesse trabalho as características, físicas, químicas e cristalográficas dos
óxidos de ferro produzidos através de nucleação primária heterogênea, foram
modificadas através do uso de diferentes condições de temperatura e taxa de
aeração. O método usado para a precipitação desses óxidos foi baseado na
precipitação de soluções de ferro (II) hidrolisado com hidróxido de sódio com
posterior oxidação com ar atmosférico. Industrialmente essas matérias-primas são
amplamente utilizadas devido ao baixo custo.
Vários autores têm estudado a formação das fases cristalinas dos óxidos de
ferro em soluções contendo o íon ferro, onde as variáveis como temperatura e fluxo
de ar como oxidante são abordadas (PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA,
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2007). Essas investigações têm mostrado que ocorre a formação de diversas fases
cristalinas ora com predominância de uma ou outra fase, dependendo do cátion
presente como Fe2+ ou Fe3+, do álcali usado e do pH de formação da fase. No
entanto é comum a formação de diversas fases simultaneamente, como a goethita,
hematita e magnetita numa ampla faixa de temperatura e fluxo de ar como oxidante.

3.10.1 Escolha dos Reagentes
Neste trabalho, a escolha do sal de ferro (sulfato de ferro (II)) e do álcali
(hidróxido de sódio) está ligada à forma de produção industrial pelo processo
Penniman-Zoph. As condições iniciais das concentrações dos reagentes nos
ensaios foram estabelecidas de forma a favorecer a formação da goethita.

3.10.2 A faixa do pH durante a oxidação
Em trabalhos realizados com soluções ferrosas com sulfato (BABCAN,
1971), a goethita foi observada em uma larga faixa de pH (3 -10) e que essa
formação

é

formada

preferencialmente

em

meios

alcalinos

e

neutros

(PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA, 2007). A formação de hematita e
maghemita em soluções de ferro II são favorecidas em soluções bastante alcalinas
com pH entre 9,5 a 11,0 (BELOUS, et. al., 2000). A formação de lepidocrocita é
favorecida em soluções férreas com baixos valores de pH.
Em meios levemente ácidos a meios levemente básicos (pH entre 6 e 7) são
encontrados produtos intermediários como a ferrugem verde com a fórmula sugerida
(Fe42+Fe23+(OH)12SO4.3H2O) e próximo à faixa do pH 6 são encontrados complexos
solúveis com as fórmulas (Fe2+2Fe3+Ox(OH)y(7-2x-y)+) e (Fe2+Fe3+Ox(OH)y(5-2x-y)+)
(PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA, 2007). Esses compostos são
precursores das formas mais estáveis de óxidos de ferro como a goethita,
lepidocrocita e magnetita. Em trabalhos anteriores (SCHWERTMANN, FECHTER,
1994) com pequenos volumes de soluções 0,1 M de cloreto ou sulfato de ferro (II)
mantidas com pH em torno 7,0, sob baixo fluxo de ar, foi mostrado que a
precipitação ocorre em dois diferentes passos. A primeira reação envolve a
formação de ferrugem verde, após alguma oxidação do ferro (II) da solução original,
já que a estrutura da ferrugem verde contém ferro (III). Apesar da coloração verde
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escura, devido a adição do álcalis, o precipitado verde-azulado só ocorre após o ar
ser introduzido no sistema. Se oxidado em torno de pH 7, uma vez formados os íons
de ferro(III) a precipitação ocorre imediatamente como um hidrato pobremente
ordenado, um óxido de ferro (III) denominado de “2-line-ferrihydrite” ou “6-lineferrihydrite”, dependendo do número de linhas mostradas pela difração de raio X,
cuja composição exata não é conhecida. Esse óxido pobremente ordenado é
instável, reagindo rapidamente com o ferro (II) dissolvido e para formar a ferrugem
verde, através da reação sugerida a seguir (SCHWERTMANN, FECHTER, 1994):
x” Fe(OH)3”1 + y FeSO4 + 2(y-z) NaOH

Fey2+Fex3+(OH)3x+2y-2z(SO4)z +

(y-z) Na2SO4

(10)

No processo Penniman-Zoph, a variação do pH serve como indicativo dos
processos de hidrólise e das zonas lábeis da supersaturação, pois não há adições
de álcalis para corrigir o pH durante a oxidação da solução hidrolisada.
O pH inicial de 7,8 nos ensaios foi escolhido para favorecer a formação da
goethita e evitar a formação de magnetita principalmente nos ensaios com
temperaturas mais elevadas. O pH final foi estabelecido próximo a 3,5, pois abaixo
desse valor os compostos como a schwertmannite, 6-line ferrihydrite and 2-line
ferrihydrite, podem voltar a ocorrer, principalmente em altas temperaturas.
Infelizmente nessa faixa (3,5 – 7,8) também ocorre a formação de intermediários. As
eventuais

formações

desses

compostos

intermediários

serão

investigadas

experimentalmente.

3.10.3 Temperatura
Diversos trabalhos mostraram que a goethita pode ser obtida em faixas de
temperatura entre 10 a 80 oC (PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA, 2007). A
temperatura pode ser controlada nos processos industriais através do uso de vapor
d’água de forma direta ou indireta, porém na maioria dos processos industriais isso
acontece em reatores abertos ou com baixa capacidade de vedação, levando a
variações de volume e consequentemente concentração dos reagentes e produtos,
principalmente nas reações aquecidas. Dessa forma, mesmo que haja controle do
volume durante a reação, principalmente nas reações aquecidas, adições de água
para manter fixo o volume da reação e/ou relação dos reagentes e formação dos
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produtos, podem levar a desestabilização da zona metaestável, provocando ou
impedindo novas nucleações. Assim ficou estabelecido, nesse trabalho, que apesar
da variação de volume, principalmente nas reações aquecidas, não foram efetuadas
adições de água para manter o volume estável.
A escolha das temperaturas está relacionada também com as normalmente
utilizadas em processos industriais (35 oC). As temperaturas dos ensaios foram
estabelecidas entre 15 e 60 oC e mantidas através de resfriamento ou aquecimento
indireto por meio de banho. A temperatura inferior escolhida (15 oC) foi estabelecida
devido à dificuldade e alto custo de obtenção de temperaturas menores nos
processos industriais. A temperatura superior (60 oC) foi definida para reduzir a
probabilidade de formação de outras fases cristalinas como a hematita e magnetita.
Além disso, temperaturas mais elevadas podem tornar a evaporação mais
acentuada e conduzir à total evaporação da fase líquida antes do final da reação. A
temperatura de 25 oC por sua vez foi escolhida pela facilidade de sua obtenção no
processo industrial.

3.10.4

Concentração do íon ferro (II)
Nesse trabalho baseado na hidrólise de sais de ferro (II) por álcalis, estudos

já realizados mostraram que a força motriz e a forma de supersaturação, para
processos de cristalização e controle da concentração do soluto, são afetadas
basicamente por mudanças nas variáveis operacionais que incluem pH, temperatura
e potencial de redução-oxidação. Trabalhos anteriores mostram que em soluções
aquosas mais concentradas de sulfato de ferro II, tendem a favorecer a formação de
goethita (MUSIC, POPOVIC, GOTIC, 1990; PROKOPENKO, LAVRINENKO,
MAMUNYA, 2007) e por outro lado a lepidocrocita é favorecida em concentrações
molares menores do íon ferro (II) (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). Assim, as
concentrações dos reagentes usadas nos ensaios, principalmente a concentração
inicial de 0,5 mol/L-1 de Fe2+ e a quantidade de hidróxido de sódio para permitir um
pH inicial menor que 8,0, foram determinadas de forma a favorecer a formação da
goethita nas faixas escolhidas de pH e temperatura.
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3.10.5 Taxa de aeração
Diversos trabalhos (PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA, 2007;
MUSIC, POPOVIC, GOTIC, 1990) mostram que soluções ferrosas sob oxidação com
ar levam à formação de goethita através da transformação dos complexos
hidroaquosos. O processo inclui a passagem pelas fases da lepidocrocita (γ-FeOOH)
e δ-FeOOH
Como mencionado anteriormente (CORNELL, SCHWERTMANN, 1996), a
oxidação lenta favorece a formação da goethita, provavelmente pela necessidade da
completa desidroxilação, ou seja, a substituição dos ânions SO42- por OH- no
precursor hidróxido de ferro (II) antes da completa oxidação, o que requer um tempo
maior de reação. Devido ao consumo do ânion OH- há uma alteração do pH do meio
reacional durante o processo de oxidação, se esse íon não for reposto.
A taxa de oxidação é dependente do pH, da temperatura inicial do sistema,
solubilidade do O2, tipo e velocidade de agitação e da geometria do reator
(CORNELL, SCHWERTMANN, 1996). Esses fatores, principalmente a solubilidade
do O2, são de difícil controle em escala industrial, assim o fluxo de ar injetado na
reação é normalmente adotado como parâmetro para a taxa de oxidação. A taxa de
aeração atmosférica (2 a 7,5 NL.min-1.L-1), nesse trabalho, foi escolhida devido a
ensaios preliminares e pretendem estabelecer condições de oxidação de leves a
intensas com o intuito de promover reações com tempos de oxidação que possam
ser reproduzidos no processo industrial. Essas condições de oxidação objetivam
também a formação de núcleos bastante distintos em termos de tamanho,
distribuição granulométrica e área superficial. As taxas de aeração escolhidas são
capazes de manter a solução ferrosa saturada em relação ao oxigênio dissolvido,
levando em conta que a solubilidade de gases em água pode ser descrita pela lei de
Henry, que considera a solubilidade de um gás em um líquido proporcional à
pressão parcial do gás em contato com o líquido numa temperatura constante.
Matematicamente, essa lei pode ser descrita como:
[O2(aq)] = k PO2,

(11)

Na equação (11), k é a constante da Lei de Henry, sendo específica para um
dado gás, temperatura e pressão. A constante de Henry k para o oxigênio dissolvido
em água a 1 atm e a 25 oC é 1,3 x 10-3 mol.L-1. Como o oxigênio representa 21% da
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atmosfera (pela lei de Dalton), o mesmo exerce uma pressão de 0,21 atm,
considerando-se ar seco. É necessário subtrair a pressão parcial da água da
pressão total. Sendo a pressão parcial da água a 25 oC igual a 0,0313 atm, temos:
PO2 = (1,0000 atm – 0,0313 atm) x 0,21 = 0,203 atm
Assim, a aplicação da lei de Henry (11) para o oxigênio dissolvido em água
resulta:
[O2(aq)] = 8,46 mg.L-1
Com base em ensaios preliminares, a maior taxa de formação dos óxidos de
ferro (TF) é de aproximadamente 5 g.L-1.h-1. Usando a estequiometria da reação,
equação (6), o consumo máximo de O2 correspondente para a formação dos óxidos
é de 0,45 g.h-1. Considerando a densidade média do ar igual a 1,12 kg/m3 e uma
constituição media de 21% de O2, a menor taxa de aeração testada (2 NL.min-1.L-1)
na solução ferrosa a ser oxidada é capaz de injetar 35,4 g de O2 por hora. Assim,
mesmo que haja absorção completa do oxigênio pela água no reator, o valor de ar
injetado é bem superior ao consumo de oxigênio promovido pela reação de
formação da goethita (0,45 g/h). Dessa forma é esperado que a concentração de
saturação de O2 na mistura (8,46 mg.L-1 ) seja mantida durante todo o processo de
oxidação.

3.10.6 Agitação
Quanto à velocidade de agitação, ensaios preliminares indicaram a presença
de flocos esverdeados no fundo do reator quando rotações baixas foram utilizadas.
Esses flocos basicamente são formados por complexos hidroaquosos de ferro não
totalmente oxidados. Devido a formação desses complexos determinados pela
geometria do reator e do tipo de impelidor usado, bem como a impossibilidade de
visualização desse tipo de floco pela coloração apresentada pela reação, foi
estabelecida uma rotação de 300 rpm na qual a formação indesejada desses flocos
não foi notada.
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3.10.7 Pressão
Quanto à pressão, a grande maioria dos processos industriais de produção
de óxidos de ferro não utiliza pressurização nos processos de nucleação e
crescimento cristalino, muito pelo contrário as reações são feitas em reatores
abertos. Podemos considerar desnecessário o controle dessa variável nesse estudo.

3.10.8 Caracterizações
Neste trabalho, as investigações cristalográficas foram feitas com base em
trabalhos anteriores (MUSIC, S. et. al. , 1982; MUSIC, POPOVIC, GOTIC, 1990; ZÎC,
RISTIC, MUSIC, 2007), onde foi utilizada a espectroscopia Mössbauer na
caracterização dos óxidos de ferro formados pelo processo de precipitação através
de soluções aquosas de sulfato de ferro (II) e hidróxido de sódio. A escolha desse
método espectroscópio está associada a sua eficiência na identificação de fases
cristalinas de óxidos de ferro, mesmo naquelas onde a ordenação é fraca. As
avaliações das morfologias e tamanhos característicos dos cristais formados foram
feitas através da microscopia de varredura eletrônica (MEV). A distribuição
granulométrica foi feita pelo equipamento Beckman Coulter, pois esse equipamento
abrange a faixa esperada para o tamanho das partículas. A área superficial das
sementes foi avaliada pelo método BET, em função da sua grande utilização nas
indústrias de óxido de ferro e sua relação com a faixa média do tamanho dos
cristais.

3.10.9 Considerações
Pelo exposto na abordagem acima, a formação da goethita foi favorecida
dentro das faixas escolhidas para concentração inicial dos reagentes, pH,
temperatura e taxa de aeração, porém com características bastante distintas de área
superficial, tamanho e distribuição granulométrica, além de possíveis diferenças na
aglomeração dos cristais.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Introdução
Os ensaios para a produção das sementes foram conduzidos em escala

laboratorial, porém usando matérias-primas industriais. A formulação das sementes
foi pré-estabelecida dentro de valores onde a formação de goethita é favorecida. As
formulações e condições dos ensaios como agitação e temperatura foram mantidas
constantes conforme estabelecido para cada situação.
As sementes produzidas foram preparadas conforme a necessidade de cada
caracterização conforme descrito adiante no capítulo referente à análise dos
resultados.

4.2

Descrição dos Equipamentos

4.2.1

Reator para Produção de Sementes de Óxido de Ferro
Foi usado um reator aberto e cilíndrico com diâmetro de 20,3 cm e altura de

25,0 cm, construído em aço inox 316 conforme mostra a figura 21. O reator foi
provido de agitador mecânico marca IKA modelo RW20n com impelidor tipo hélice
naval em aço inox 316L com diâmetro de 100 mm acoplado a um eixo central sob
rotação constante de 300 rpm. A injeção de ar foi feita por um distribuidor de ar
tubular com diâmetro interno de 6 mm feito em aço inox 316L. Foram feitas oito
furações de 3 mm no distribuidor para entrada do ar atmosférico. Os detalhes do
impelidor e do distribuidor tubular são mostrados nas figuras 22(a) e 22(b). A hélice
do impelidor foi montada a cerca de um centímetro acima do distribuidor de ar dentro
do reator. Os detalhes dessa montagem são mostrados na figura 23. A medição da
vazão de ar injetada no reator foi feita através de um sistema de rotâmetros em
paralelo, acoplados ao distribuidor dentro do reator por meio de mangueiras. Os
detalhes do sistema de rotâmetros são mostrados na figura 24.
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Figura 21 - Montagem do reator cilíndrico em aço inox 316
Fonte: Elaborado pelo autor

a

b

Figura 22 - (a) Detalhes do impelidor e (b) do distibuidor de ar
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 - Detalhe da montagem do sistema impelidor e tubulação para distribuição dentro
do reator.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 24 - Sistema de rotâmetros para medição da vazão de ar.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2

Equipamentos Auxiliares
Para o medição do pH durante a reação de formação das sementes foi

utilizado um medidor de pH marca Digimed modelo DM 20.
Um termômetro digital foi usado para o acompanhamento da temperatura
antes e durante o processo de oxidação para a formação das sementes.

O
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termômetro permaneceu imerso na mistura em reação para evitar erros devido ao
tempo de estabilização da leitura.
A separação das sementes, obtidas ao final da reação, usadas para a
caracterização por espectroscopia e BET foi feita por filtração a vácuo, utilizando um
funil de Büchner de laboratório com diâmetro de 150 mm e papel filtro marca
Whatman tipo 45. A quantidade de água usada para essa finalidade foi
correspondente a um litro para cada meio litro da suspensão de óxidos.
Após a filtração as amostras foram secas em estufa convencional ajustada
para 60 oC para evitar uma possível decomposição térmica da goethita levando a
formação de hematita. Essas amostras foram caracterizadas quanto à fase cristalina
e área superficial pelo método BET.
A outra parte da suspensão de óxidos foi diluída na proporção de 1 gota (50
µL) para 10 mL de água purificada por osmose reversa acidificada com ácido

sulfúrico a pH menor que 2,0 para evitar a aglomeração e formação de novos
cristais. Essa suspensão diluída foi usada para as análises de distribuição
granulométrica e microfotografia, sendo que para a microfotografia a suspensão foi
depositada sobre uma membrana milipore (0,45 µm) e lavada com água acidificada
com pH menor que 2,0 para eliminação dos sais como sulfato de sódio e sulfato de
ferro (II) presentes na suspensão.

4.3

Reagentes
Nos experimentos foram utilizadas as seguintes soluções:
a) Sulfato de ferro (II) (FeSO4) com concentração de 1,44 mol.L-1, produzido
industrialmente através da reação de sucata de ferro (aço SAE 1005)
com ácido sulfúrico comercial adquirido da empresa Elekeiroz S.A. Para
utilização na produção das sementes esse sulfato foi filtrado em papel
filtro qualitativo para eliminação de materiais particulados que poderiam
estar presentes;
b) Hidróxido de Sódio comercial 19,16 mol.L-1 adquirido da Dow Química
S.A.
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Para os experimentos foi utilizada água purificada por osmose reversa. O ar
atmosférico foi fornecido por meio de compressores com pressão de saída regulada
para 4 kgf.cm-2 com filtro de linha para eliminação de água.

4.4

Descrição do Procedimento Experimental
Devido ao tamanho do reator os ensaios foram feitos com 2 litros de mistura

utilizando a formulação mostrada na tabela 2.

Tabela 2 - Formulação para Produção da Semente
Reagente

C (mol.L-1)

m( g)

V (mL)

Água

-

-

1.270,4

Sulfato de Ferro (II)

1,44

278

694,4

Hidróxido de Sódio

19,16

27,0

35,2

Total

-

-

2.000

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de produção das sementes foi feito mediante a adição do sulfato
ferroso sobre a quantidade de água estabelecida na formulação, permitindo uma
concentração inicial de Fe2+ igual a 0,50 mol.L-1 antes do início da adição do
hidróxido de sódio. A rotação de homogeneização foi ajustada para 150 rpm de
forma a reduzir a possibilidade de oxidação decorrente da incorporação de ar
atmosférico em função da movimentação da suspensão. A solução diluída de sulfato
ferroso foi hidrolisada através da adição de hidróxido de sódio. A adição do hidróxido
de sódio foi feita com o auxílio de uma bureta com escoamento ajustado para
permitir a dosagem com tempo entre 2 e 3 minutos. A adição de hidróxido de sódio
feita nos ensaios foi ajustada para uma relação molar inicial de (OH-) / (Fe2+) igual a
0,71. Ao final da reação de oxidação, o excesso do sulfato de ferro (II) permaneceu
livre na solução.
O ajuste da temperatura foi feito antes da adição do hidróxido de sódio
através de resfriamento ou aquecimento indireto com o auxílio de um banho de água
gelada ou aquecida. Após o ajuste da temperatura foi adicionada a quantidade
estabelecida de hidróxido de sódio. A suspensão foi mantida sob agitação a 150 rpm
por dois minutos antes da medição do pH inicial. Os valores de pH inicial obtidos na
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suspensão ficaram muito próximos do valor estimado (<8,0). Em seguida a rotação
do agitador foi aumentada para 300 rpm e a oxidação foi iniciada como os valores
estabelecidos pelas taxas de aeração. O agitador mecânico permaneceu ligado para
facilitar a homogeneização durante a adição dos reagentes.
Nos ensaios as soluções foram oxidadas até pH menor que 3,5, mediante
um fluxo de ar atmosférico proveniente de compressores mantendo-se uma pressão
na linha de 4 kgf.cm-2 através de válvula reguladora. O fluxo de ar atmosférico
injetado (ΦAR) foi ajustado conforme os valores estabelecidos para cada ensaio. O ar
foi fornecido ao sistema através do distribuidor tubular ligado ao sistema de medição
por rotâmetros, pelo qual foi mantida uma taxa de aeração constante para cada
ensaio durante o processo de oxidação. A linha de ar foi ligada ao conjunto com
quatro rotâmetros ligados em paralelo como mostrado na figura 24. A ligação dos
rotâmetros para ao distribuidor dentro do reator foi feita por meio de mangueiras
plásticas normalmente utilizadas para atuadores pneumáticos.
Nos ensaios, as temperaturas e a vazões de ar foram variadas nas faixas
mostradas na tabela 3. A codificação dos ensaios (TXXAFYY) é formada pela
temperatura e pela taxa de aeração (Air Flow) a que foi submetido o ensaio.

Tabela 3 - Condições dos Ensaios
Ensaio

Ti
o

ΦAR

C

NL.min-1.L-1

T35AF3,0

35

3,0

T15AF2,0

15

2,0

T15AF4,0

15

4,0

T15AF7,5

15

7,5

T25AF2,0

25

2,0

T25AF4,0

25

4,0

T25AF7,5

25

7,5

T60AF2,0

60

2,0

T60AF4,0

60

4,0

T60AF7,5

60

7,5

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para o primeiro ensaio foi escolhida uma condição de temperatura similar à
usada no processo industrial (35 oC). A vazão de ar atmosférico de 3 NL.min-1.L-1 no
ensaio a 35 oC foi ajustada, por meio de ensaios preliminares, para produzir o tempo
de oxidação entre 10 e 12 horas.
Para os demais ensaios foram estabelecidas as temperaturas de 15, 25 e 60
o

C e uma taxa de oxidação constante de ar atmosférico (2 NL.min-1.L-1) para a

mistura de água, sulfato de ferro (II) e hidróxido de sódio e mantidas sob agitação
constante. Na segunda e terceira etapas foram adotadas as mesmas temperaturas
antes do início da oxidação e as taxas de ar atmosférico de 4 NL.min-1.L-1 e 7,5
NL.min-1.L-1.
As variáveis como pH, vazão de ar e temperatura foram monitoradas a cada
30 minutos.
Ao final de cada ensaio, a suspensão de óxidos foi dividida para análises.
Parte foi destinada para separação entre os produtos sólidos e a solução-mãe por
meio de filtração à vácuo e lavagem com água destilada para auxiliar a retirada dos
sais solúveis formados.

5

ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1

pH
O comportamento do pH ao longo do tempo durante a fase de nucleação foi

avaliado utilizando um pHmetro Digimed DM20 com o eletrodo imerso na
suspensão.

5.2

Espectroscopia de Mössbauer
As medições de espectroscopia foram feitas no Laboratório de Materiais

Magnéticos – IFUSP.
As amostras foram previamente secas a 60 oC para reduzir a absorção da
radiação pela água. Além disso, devido à pureza do material foi necessária a
diluição da amostra com nitreto de boro na proporção de 50 %m/m, para que não
tivéssemos excesso de ferro a ponto de bloquear a transmissão da radiação gama
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através da amostra. A metodologia desenvolvida requer cerca de 10 a 15 mg de
ferro no porta-amostra para conseguirmos reduzir o efeito da absorção da radiação.
Para evitar também o efeito de relaxação magnética, efeito normalmente associado
a partículas muito pequenas de dimensões nanométricas, as medições da
espectroscopia Mössbauer foram feitas em banho de nitrogênio liquido (80 K).
As caracterizações das fases cristalinas foram fornecidas por um espectro
Mössbauer, ou seja, pelos parâmetros de interações hiperfinas, que no caso de um
material magneticamente ordenado são os seguintes: campo magnético hiperfino
(Bhf), desvio isomérico (δ) e interação quadrupolar (ε). O primeiro é dado em
quilogauss (kG) ou em tesla (T), enquanto os outros dois são dados em milímetros
por segundo (mm.s-1).
A identificação de materiais foi feita por comparação dos parâmetros
hiperfinos medidos com os da literatura. No caso presente, foi utilizado como
referência o opúsculo Moessbauer spectra and parameters of standard samples -1
(CHILDS, BAKER-SHERMAN, 1984).
Os equipamentos utilizados para as medidas da espectroscopia Mössbauer
foram um transdutor de velocidade Mössbauer, drive e gerador de funções da Halder
Elektronik (Alemanha) com fonte de
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Co de raios gama de atividade de 50 mCi, da

Ritverc GmbH, St. Petersburg (Rússia) com detector de raios gama tipo contador
proporcional, com mistura de gases Kr+CO2 à 1 atm, da Reuter-Stokes Inc. (Estados
Unidos da América). A eletrônica para detecção, controle de sinais e espectroscopia
(pré-amplificador, amplificador, fonte de alta tensão para detector, e analisador
multicanal), da ORTEC (Estados Unidos da América).
O tratamento dos dados obtidos foi feito pelo programa "FeSitios" de ajuste
dos espectros Mössbauer. O programa foi desenvolvido e escrito em linguagem
“FORTRAN” pelo próprio Laboratório de Espectroscopia Mössbauer do IFUSP. A
figura 25 mostra o conjunto de equipamentos usados para a medição dos espectros
de Mössbauer.
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Figura 25 - Equipamentos para medição da espectroscopia Mössbauer
Fonte: IFUSP (2010)

5.3

Área superficial específica por BET
As análises de BET foram feitas em equipamento da marca QuantaChrome

modelo NOVA 1200. Os ensaios foram realizados em banho de nitrogênio líquido a
77 K com sob as pressões parciais P/P0 de 0,05, 0,10 e 0,15 onde P0 é igual a
700,00 mmHg. As amostras foram previamente submetidas a uma secagem e
degaseificação à vácuo prévia por três horas. Esse processo foi auxiliado por meio
de aquecimento da cubeta imersa em areia fina mantida sob aquecimento a 140 oC.

5.4

Distribuição granulométrica
A distribuição granulométrica (DLS) foi feita no equipamento Beckman

Coulter Versão 2.21 / 2.03 com faixa de medição 50 a 55100 nm, que utiliza o
princípio de espalhamento dinâmico de luz. As amostras foram preparadas mediante
a diluição da suspensão na proporção de uma gota (aprox. 50 µL) para 10 mL de
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água purificada por osmose reversa. O tamanho médio e desvio padrão foram
definidos como sendo a média ponderada dos tamanhos em relação as suas frações
numéricas, excluindo-se os as parcelas que representavam 1,5% do extremo inferior
e do extremo superior dos valores obtidos.

5.5

Microscopia eletrônica de Varredura
O equipamento usado foi o Microscópio Eletrônico de Varredura 6460LV da

Jeol. A preparação das amostras para caracterização via Microscopia Eletrônica de
Varredura foi feita por meio de deposição da suspensão sobre papel filtro 0,45 µm. A
suspensão foi lavada com água purificada por osmose reversa e acidificada para
retirada dos sais presentes na suspensão para evitar a formação de cristais salinos
de sulfato de sódio e sulfato de ferro (II). As amostras foram secas a temperatura
ambiente num dessecador antes da preparação para a microscopia.

6

RESULTADOS

6.1

Comportamento do pH durante a oxidação
A temperatura teve variações pequenas (± 0,5 oC) em torno da temperatura

ajustada. A inspeção visual do sistema de rotâmetros mostrou que os êmbolos
tiveram oscilações pequenas em torno do ajustado.
Durante a adição do hidróxido de sódio houve nítida formação de
precipitados de hidróxidos de ferro (II) até a total mudança para a coloração
fortemente esverdeada. O pH da suspensão variou livremente. Os valores
encontrados experimentalmente para o pH durante a oxidação mostraram quatro
regiões distintas. A primeira região ficou compreendida entre o pH inicial (7,8) até
aproximadamente o pH 5,5. A queda do pH na primeira foi mais rápida quanto maior
a taxa de aeração. Na segunda região os valores do pH em torno de 5,5 formaram
um patamar bem definido, principalmente nos ensaios com menor taxa de aeração
(2 NL.min-1.L-1). Na terceira região ocorreu uma queda brusca do pH até valores
próximos a 3,5. A queda acentuada nos valores de pH, na terceira região, foi
observada em todos os ensaios. Finalmente a quarta região onde os valores de pH
ficaram abaixo de 3,5. A quarta região foi caracterizada por uma queda mais lenta
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nos valores de pH, mais nítidos também nos os ensaios com menor taxa de
aeração. A tabela 4 mostra os valores característicos do pH e do tempo de cada
região nos ensaios.

Tabela 4 -

Regiões de transição das fases férreas
1a

pH

Ensaio

2a

3a

4a

Região Região Região Região

Total

Início

Final

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

T35AF3,0

7,6

3,2

6,5

3,5

0,5

1,0

11,5

T15AF2,0

7,7

3,6

3,5

2,5

4,0

2,5

12,5

T15AF4,0

7,7

3,5

2,0

1,5

6,5

2,0

12,0

T15AF7,5

7,7

3,5

2,0

1,0

7,0

2,5

12,5

T25AF2,0

7,6

3,2

4,0

3,5

1,0

2,0

10,5

T25AF4,0

7,7

3,2

1,0

2,0

1,5

2,0

6,5

T25AF7,5

7,7

3,3

0,5

1,5

1,5

0,5

4,0

T60AF2,0

7,7

2,7

3,0

4,5

0,5

0,5

8,5

T60AF4,0

7,7

2,8

3,0

2,0

0,5

0,0

5,5
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Fonte: Elaborado pelo autor

A coloração fortemente esverdeada foi característica da primeira região. A
coloração final (quarta região) variou entre amarela para os ensaios com maiores
temperaturas (35 e 60

o

C) e menor taxa de aeração (2,0 NL.min-1.L-1) e

alaranjado/castanho para os ensaios com menores temperaturas (15 e 25 oC) e
maiores taxas de aeração (4,0 e 7,5 NL.min-1.L-1).
O comportamento do pH nos experimentos foi similar ao encontrado na
literatura (DETOURNAY, et. al., 1975). A queda do pH na primeira região durante a
oxidação sugere a formação dos compostos como a ferrugem verde e a
schwertmannite, além dos complexos solúveis (PROKOPENKO, LAVRINENKO,
MAMUNYA, 2007). Esses compostos são precursores das formas mais estáveis dos
óxidos de ferro como a lepidocrocita e goethita (BIGHAM et. al. 1996, CLAASSEN
et. al., 2002). Na segunda região são encontrados os patamares de transição do
hidróxido

de

ferro

(II)

para

as

chamadas

ferrugens

verdes

(CORNELL,

SCHWERTMANN, 1996). Para os experimentos com taxas maiores de aeração,
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estes patamares foram pouco definidos. A transição da ferrugem verde / ferridrita
para a goethita foi notada pela queda do pH na terceira região. Estudos anteriores
(CORNELL, SCHWERTMANN, 1996) mostraram que o alongamento do tempo na
primeira região, onde ocorre a primeira queda do pH, como mostrado nos
experimentos com menor taxa de ar atmosférico (T15AF2,0, T25AF2,0 e T60AF2,0),
é de grande importância para induzir a formação da goethita em soluções contento o
íon ferro (II) (ver seção 3.7.2). Quando esta queda de pH é rápida, é favorecida a
formação dos compostos ferrosos como a ferridrita, desfavorecendo a completa
desidroxilação do hidróxido de ferro (II) antes da oxidação para a formação da
goethita (ver seção 3.7.3). Nestes casos, observou-se a formação de misturas de
goethita com lepidocrocita. Os patamares pouco definidos na segunda região, nos
ensaios com maior vazão de ar, indicam também que a rápida transformação desses
compostos em fases mais estáveis favoreceu a formação de lepidocrocita.
O comportamento do pH nos experimentos é mostrado nas figuras 26 a 31.
As legendas nessas figuras indicam a temperatura (˚C) e a taxa de aeração (NL.min.L-1). O comportamento da condição similar ao processo industrial (T35AF3,0)

1

também é mostrado. A figura 26 mostra o comportamento do pH nos experimentos
submetidos à oxidação com 2,0 NL.min-1.L-1 de ar atmosférico. Da mesma forma as
figuras 27 e 28 mostram o comportamento para taxas de aeração de 4,0 e 7,5
NL.min-1.L-1, respectivamente. As figuras 29, 30 e 31 mostram os mesmos
experimentos, agora agrupados pela temperatura. As figuras são relativas as
temperatura de 15, 25 e 60 oC, respectivamente.
O comportamento típico do pH é mostrado para o ensaio T35AF3,0 (figura
26). Após três minutos a adição de NaOH se completa. Houve formação imediata de
flocos de um precursor com estequiometria de hidróxido ferroso, bem como de
diversos complexos hidroaquosos de ferro. Devido ao contato com o ar, parte dos
íons Fe2+ foram oxidados para Fe3+, o que promoveu a formação adicional de fases
férreas metaestáveis. Este processo ocorreu com consumo de íons OH-. Por isso,
nas primeiras cinco horas da reação, há uma queda progressiva do pH. A partir
deste instante, iniciou-se a precipitação de goethita, que também consome íons OH-.
Como o pH do meio tornou-se mais ácido, iniciou-se a dissolução das fases
precursoras. Tal dissolução liberou íons OH-, que foram consumidos pela formação
progressiva da goethita. Por isso, o pH permaneceu relativamente constante entre
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as 6 e 10 horas de reação. Findo este período, toda a fase precursora foi dissolvida.
Como a precipitação de goethita continuou, o pH caiu rapidamente. Esta queda
brusca de pH foi acompanhada de alteração no aspecto visual da suspensão, que
passou de gelatinosa para fluida. O aspecto gelatinoso está relacionado com a
grande afinidade das fases férreas metaestáveis com a água. Por outro lado, a
menor afinidade da fase férrea mais estável (goethita) promoveu o aumento da
fluidez da suspensão.
A figura 26 mostra ainda que, a mesma seqüência de precipitação ocorre em
diferentes temperaturas. Dentro da faixa estudada de 15 a 60 ˚C (taxa de aeração
de 2 NL.min-1.L-1), a queda brusca de pH da terceira para a quarta região, ocorreu
mais rapidamente quanto maior a temperatura.
Quando a vazão de ar foi aumentada (figuras 27 e 28), além das fases já
mencionadas, forma-se também a lepidocrocita (ver adiante). Taxas maiores de
aeração, numa mesma temperatura, também aceleraram a dissolução das fases
precursoras (figuras 29, 30 e 31).
Os ensaios mostraram que a dissolução das fases precursoras parece ser
mais lenta nas temperaturas mais baixas. Esse fato é notado na figura 26, que
mostra os ensaios com menor taxa de aeração do que o ensaio T35AF3,0. A
exceção ficou por conta dos ensaios conduzidos a 60 oC que mostraram maior
velocidade na dissolução das fases precursoras em relação ao ensaio T35AF3,0 sob
todas as taxas de aeração testadas. A exceção dos ensaios a 60 oC pode estar
relacionada com a mudança do equilíbrio dos íons na suspensão e/ou associado
também a perda de volume ocasionada pela evaporação durante o processo de
oxidação.
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Figura 26 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH em diferentes
temperaturas com taxa de aeração de 2 NL.min-1.L-1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 27 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH em diferentes
temperaturas com taxa de aeração de 4 NL.min-1.L-1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 28 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH em diferentes
temperaturas com taxa de aeração de 7,5 NL.min-1.L-1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH na oxidação
conduzida em diferentes taxas de aeração na temperatura de 15 ˚C.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 30 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH na oxidação
conduzida em diferentes taxas de aeração na temperatura de 25 ˚C.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 31 - Comparação do ensaio T35AF3,0 com o comportamento do pH na oxidação
conduzida em diferentes taxas de aeração na temperatura de 60 ˚C.
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.2

Caracterizações das fases cristalinas
Nas medições dos espectros de Mössbauer, encontrou-se uma boa

concordância com os dados da literatura para a temperatura de 80 K para α-FeOOH
e γ-FeOOH. Além destas, não foi observada a presença de outra fase contendo ferro
em nenhum dos espectros obtidos. Os espectros obtidos nas amostras dos ensaios
são mostrados nas figuras 32 a 41.
Nos espectros obtidos, apenas o campo hiperfino (Bhf) é um pouco menor, o
que pode ser explicado pela presença de impurezas em substituição ao ferro (Al, Ti,
etc.), já que a solução de sulfato de ferro (II) não é pura, pois é proveniente da
digestão ácida de aço SAE 1005. Naturalmente, nada se pode afirmar sobre a
presença de outros materiais não ferrosos, uma vez que a espectroscopia
Mössbauer do 57Fe não é sensível a outros elementos.
As caracterizações das fases cristalinas pelo método de Mössbauer,, como
descrito anteriormente, são baseadas nas interações hiperfinas, sendo que os
valores fornecidos para a goethita obtidos à temperatura do nitrogênio líquido são
mostrados na tabela 5. A goethita é um mineral antiferromagnético e nesta
temperatura o espectro típico obtido é a de um sexteto magnético bem definido
conforme descrito na literatura (CHILDS, BAKER-SHERMAN, 1984).

Tabela 5 - Parâmetros das interações hiperfinas da Goethita (77 K)
Temperatura

BHF (T)

δ (mm/s)

ε (mm/s)

77 K

49,9 ± 0,3

0,48 ± 0,1

-0,12 ± 0,1

Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma, os valores fornecidos para a lepidocrocita obtidos à
temperatura do nitrogênio líquido são mostrados na tabela 6. A lepidocrocita é um
mineral antiferromagnético. Porém sua temperatura de Néel, próxima a 73 K,
significa que em todos os espectros Mössbauer obtidos a 77 K ou acima, se
apresentam como dubletos. Para fins de ajuste do espectro utilizamos o cálculo de
dois dubletos. Os números dos picos no dubleto, que indicam a presença de
lepidocrocita, são mostrados nas figuras 34, 35, 37 e 38. O significado disto ainda é
desconhecido, mas provavelmente representa pequenas variações nos sítios dos

85

íons de Fe3+. No caso de espectros de dubletos (não magnéticos, típicos do Fe3+),
são usados essencialmente os dados de desvio isomérico (δ) e interação
quadrupolar (ε).

Tabela 6 - Parâmetros das interações hiperfinas da Lepidocrocita (77 K)
Pico

δ (mm/s)

ε (mm/s)

1e4

0,48 ± 0,3

0,71 ± 0,4

2e3

0,48 ± 0,1

0,51 ± 0,1

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores das interações hiperfinas são obtidos com base nos espectros
das amostras. A tabela 7 mostra os valores dos parâmetros das interações
hiperfinas obtidos dos ensaios a 80 K.

Tabela 7 - Parâmetros das interações hiperfinas obtidos nos ensaios a 80 K
Ensaio
T35AF3,0
T15AF2,0
T15AF4,0
T15AF7,5
T25AF2,0
T25AF4,0
T25AF7,5
T60AF2,0
T60AF4,0
T60AF7,5

BHF (T)

δ (mm/s)

ε (mm/s)

48,67 ±
0,02
48,23 ±
0,02
47,95 ±
0,02
48,07 ±
0,02
48,10 ±
0,02
48,11 ±
0,02
48,12 ±
0,02
49,11 ±
0,02
48,88 ±
0,02
48,97 ±
0,02

0,51 ±
0,03
0,49 ±
0,03
0,52 ±
0,03
0,52 ±
0,03
0,51 ±
0,03
0,51 ±
0,03
0,53 ±
0,03
0,52 ±
0,03
0,50 ±
0,03
0,52 ±
0,03

-0,103 ±
0,002
-0,103 ±
0,002
-0,113 ±
0,002
-0,113 ±
0,002
-0,103 ±
0,002
-0,103 ±
0,002
-0,113 ±
0,002
-0,103 ±
0,002
-0,103 ±
0,002
-0,103 ±
0,002

Fonte: Elaborado pelo autor

Picos 1 e 4

Picos 2 e 3

δ (mm/s)

ε (mm/s)

δ (mm/s)

ε (mm/s)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,49 ±
0,03
0,51 ±
0,03

0,717 ±
0,003
0,717 ±
0,003

0,56 ±
0,02
0,52 ±
0,02

0,643 ±
0,002
0,653 ±
0,002

-

-

-

-

0,52 ±
0,02
0,47 ±
0,02

1,083 ±
0,002
0,833 ±
0,001

0,49 ±
0,02
0,52 ±
0,02

0,737 ±
0,002
0,637 ±
0,002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Pelos espectros obtidos podemos afirmar que as amostras produzidas com
menor taxa de oxidação e reforçados pela queda mais lenta do pH na primeira
região, são constituídas de fase única como goethita. Os ensaios conduzidos com
taxas maiores de oxidação, exceto a 60 oC, conduziram à formação de lepidocrocita.
Os resultados obtidos nos ensaios indicam também que as temperaturas mais
baixas tiveram maior influência do que as taxas maiores de aeração para a formação
da lepidocrocita. Para as amostras que apresentaram duas fases (goethita e
lepidocrocita) foi estimada a porcentagem relativa de ferro presente em cada fase.
Os cálculos foram feitos através das áreas relativas entre o sexteto (correspondente
à fase contendo α-FeOOH) e o dubleto (correspondente à fase contendo γ-FeOOH).
Os resultados relativos à composição dessa mistura são mostrados na tabela 8.

Tabela 8 - Composição da Mistura Goethita e Lepidocrocita
Goethita

Lepidocrocita

(%)

(%)

T15AF4,0

71,24

28,76

T15AF7,5

61,01

38,99

T25AF4,0

90,02

9,98

T25AF7,5

85,91

14,09

Ensaio

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T35AF3,0: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 33 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T15AF2,0: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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amostra TF15AF8 medida à 80K
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Figura 34 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T15AF4,0: Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 35 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T15AF7,5: Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 36 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T25AF2,0: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 37 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T25AF4,0: Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T25AF7,5: Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 39 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T60AF2,0: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor

10

91

amostra TF60AF8 medida à 80K

260000
255000
250000

contagens

245000
240000
235000
230000
225000
-10

-5

0

5

10

velocidade (mm/s)

Figura 40 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T60AF4,0: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 41 - Espectro de Mössbauer (80 K) - Ensaio T60AF7,5: Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.3

Área superficial (BET)
Os resultados experimentais obtidos para a área superficial pelo método

BET foram feitos em duplicata, para as mesmas amostras, e analisados pela média
aritmética dos resultados obtidos (BETM). A tabela 9 mostra os valores de SBET
obtidos. Os experimentos mostraram variações bastante significativas na área
superficial específica das sementes (tabela 9), sendo obtidos valores entre 44 e 160
m2.g-1.

Tabela 9 - Área superficial (SBET) dos ensaios
Ensaio

BET1

BET2

BETM

no

(m2.g-1)

(m2.g-1)

(m2.g-1)

T35AF3,0

73

73

73

T15AF2,0

118

120

119

T15AF4,0

122

120

121

T15AF7,5

160

160

160

T25AF2,0

106

106

106

T25AF4,0

111

110

111

T25AF7,5

121

122

122

T60AF2,0

44

45

45

T60AF4,0

49

49

49

T60AF7,5

50

50

50

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 42 mostra que a área superficial específica (SBET) diminuiu com o
aumento da temperatura, enquanto a figura 43 revela que a SBET foi menos afetada
pela vazão de ar do que pela temperatura. Notamos também que, para os ensaios
conduzidos numa mesma temperatura, as maiores taxas de aeração favoreceram
áreas superficiais maiores. Apenas nos ensaios à temperatura de 60 oC não houve
variação significativa da área superficial com a taxa de aeração.
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Figura 42 - Valores de SBET em função da temperatura dos ensaios
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 43 - Valores de SBET em função da taxa de aeração dos ensaios
Fonte: Elaborado pelo autor

A área superficial foi mais afetada pela temperatura do que pela taxa de
aeração, sendo que a mesma aumenta com a redução da temperatura. Nos
experimentos realizados, apenas o ensaio T15AF7,5 teve um aumento significativo
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de área superficial em relação aos dois outros testes (T15AF2,0 e T15AF4,0)
conduzidos na mesma temperatura.
Nos ensaios com lepidocrocita foram obtidas as maiores áreas superficiais.
A maior área superficial obtida em todos os ensaios, de 160 m2.g-1 obtida no ensaio
T15AF7,5 deve estar relacionada com a maior porosidade decorrente do maior grau
de irregularidade das partículas provocado pela grande presença de lepidocrocita.
As áreas superficiais nos ensaios T15AF2,0 (119 m2.g-1) e T15AF4,0 (121
m2.g-1) foram bastante similares, porém a análise das fases cristalinas mostrou a
presença de lepidocrocita no ensaio T15AF4,0 (28,76%). A similaridade dos valores
da área superficial entre os ensaios T15AF2,0 e T15AF4,0 pode estar relacionada
aos agregados formados (ver adiante), que afetaram a área superficial específica e a
porosidade das sementes.
As áreas superficiais com presença de goethita, como fase única, são bem
distintas daquela obtida nas condições similares à do processo industrial
(T35AF3,0). Alguns ensaios sob baixa temperatura (T15AF2,0 e T25AF2,0)
mostraram áreas específicas maiores. Por outro lado os ensaios conduzidos a 60 ˚C
mostraram áreas específicas menores.

6.4

Distribuição granulométrica
A distribuição granulométrica foi feita por espalhamento dinâmico de luz

(DLS). Para facilitar a comparação dos dados obtidos, as curvas de DLS foram
agrupadas pelas varáveis temperatura e vazão de ar. Os agrupamentos foram feitos
usando a porcentagem numérica (figuras 44, 46, 48, 50, 52 e 54) e volumétrica
(figuras 45, 47, 49, 51, 53 e 55). Foram obtidos os tamanhos médios ponderados em
número e em volume. Os tamanhos médios e desvios padrões são mostrados na
tabela 10. Para os cálculos dos tamanhos médios e dos desvios padrões, as
parcelas (1,5%) das frações granulométricas nos extremos inferior e superior das
medidas de cada ensaio foram desprezadas. Calculados dessa forma os valores
médios e os desvios padrões representaram 97% do total das partículas.
As caracterizações mostraram que o aspecto da DLS, tanto pela fração
numérica como pela fração volumétrica, é monomodal. As distribuições mostraramse mais irregulares para as partículas acima do tamanho médio. Essa variação é tão
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maior quanto maior a formação dos aglomerados observados via MEV (ver adiante).
Pelos resultados obtidos por DLS, não se pode afirmar que a temperatura ou a taxa
de aeração (mais altas ou mais baixas) foram determinantes para a aglomeração.
A distribuição granulométrica mostrou tamanhos médios de partícula dentro
da mesma ordem de grandeza em todos os ensaios (µm). A distribuição pelas
frações numéricas mostrou valores entre 0,7 e 1,5 µm com variação dos valores
entre 0,2 e 0,5 µm. As frações volumétricas mostram que o volume médio está
distribuído nas partículas entre 1,1 a 2,8 µm. A ausência de valores menores que 0,4
µm está relacionada com os aglomerados mostrados pelas imagens, obtidas via

MEV. Os tamanhos médios e desvios padrões das partículas são mostrados na
tabela 10.

Tabela 10 - DLS numérica e volumétrica obtidos nos ensaios
DLSNUM

Ensaio

DLSVOL

(µm)

(µm)

T35AF3,0

1,1 ± 0,3

1,5 ± 0,6

T15AF2,0

0,8 ± 0,3

1,1 ± 0,4

T15AF4,0

0,7 ± 0,2

1,1 ± 0,5

T15AF7,5

1,3 ± 0,4

2,8 ± 1,3

T25AF2,0

0,7 ± 0,2

1,1 ± 0,5

T25AF4,0

1,5 ± 0,5

1,9 ± 0,7

T25AF7,5

0,7 ± 0,2

1,1 ± 0,5

T60AF2,0

1,0 ± 0,3

1,7 ± 0,8

T60AF4,0

1,2 ± 0,4

1,7 ± 0,7

T60AF7,5

0,7 ± 0,2

1,2 ± 0,5

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 44 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF2,0, T15AF4,0 e T15AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 45 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF2,0, T15AF4,0 e
T15AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T25AF2,0, T25AF4,0 e T25AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 47 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T25AF2,0, T25AF4,0 e
T25AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T60AF2,0, T60AF4,0 e T60AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 49 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T60AF2,0, T60AF4,0 e
T60AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 50 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF2,0, T25AF2,0 e T60AF2,0
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 51 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF2,0, T25AF2,0 e
T60AF2,0
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 52 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF4,0, T25AF4,0 e T60AF4,0
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 53 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF4,0, T25AF4,0 e
T60AF4,0
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 54 - DLS Fração Numérica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF7,5, T60AF7,5 e T60AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 55 - DLS Fração Volumétrica nos ensaios: T35AF3,0, T15AF7,5, T60AF7,5 e
T60AF7,5
Fonte: Elaborado pelo autor

102

6.5

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As figuras 56 a 65 mostram as imagens dos produtos obtidos

experimentalmente com aumento de 30.000 vezes feitas por MEV.
As imagens obtidas mostraram a presença de goethita. Com base nos
espectros de Mössbauer, este composto foi a única fase presente nos ensaios
T15AF2,0, T25AF2,0, T35AF3,0 e nas amostras produzidas a 60 oC. As figuras 56 a
61 mostram que em todos os ensaios onde há a presença de goethita, a morfologia
desse cristal é acicular, o que corresponde à morfologia típica da goethita (ver seção
3.3.1, figura 11).

Figura 56 - MEV do ensaio T15AF2,0: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 57 - MEV do ensaio T25AF2,0: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 58 - MEV do ensaio T35AF3,0: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 59 - MEV do ensaio T60AF2,0: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 60 - MEV do ensaio T60AF4,0: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 61 - MEV do ensaio T60AF7,5: Aglomerado de cristais de Goethita
Fonte: Elaborado pelo autor

A morfologia tipo placas é típica para a lepidocrocita (ver seção 3.3.2, figura
13). As análises das fases cristalinas por espectroscopia de Mossbauer mostraram a
presença de lepidocrocita nos ensaios com temperaturas de 15 e 25 oC com taxa de
aeração de 4 a 7,5 NL.min-1.L-1. As imagens de MEV mostradas nas figuras 62 a 65
confirmaram esses resultados. Este mineral apresentou-se como placas recobertas
por agulhas de goethita, sendo que uma imagem nítida desse cristal é mostrada em
detalhe na figura 64.
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Figura 62 - MEV do ensaio T15AF4,0: Aglomerado de cristais de Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 63 - MEV do ensaio T15AF7,5: Aglomerado de cristais de Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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(b)

(a)
Figura 64 - MEV do ensaio T25AF4,0: Aglomerado de cristais de (a) Goethita e (b) detalhe
do cristal de lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 65 - MEV do ensaio T25AF7,5: Aglomerado de cristais de Goethita e Lepidocrocita
Fonte: Elaborado pelo autor
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A presença de aglomerados também é notada, principalmente nos ensaios
feitos com temperaturas menores e maiores taxas de oxidação. O grau de
aglomeração das partículas foi variável, conforme mostrado nas figuras 56 a 65,
sendo que nos casos onde os cristais individuais são menores, denominados aqui
como partículas primárias, os aglomerados formados são mais compactos. A
presença de sais como sulfato de ferro (II) livre e sulfato de sódio formado na
reação, aliados as dimensões reduzidas das partículas primárias e nucleações
secundárias podem ter favorecido a aglomeração. Nos ensaios com menor
temperatura e maior taxa de oxidação (T15AF2,0, T15AF4,0, T15AF7,5 e
T25AF7,5), provavelmente, as partículas possuem comprimentos primários bem
menores (LPRIM<0,2 µm), pois as micrografias mostraram que as partículas possuem
formas bastante irregulares.
Os ensaios conduzidos a 60 ˚C produziram partículas primárias com
comprimentos bem maiores (>1,0 µm) e com baixo grau de aglomeração. Nos
demais, as partículas primárias têm dimensões na faixa de 0,2 a 0,6 µm. A razão de
aspecto LPRIM/D é de aproximadamente 20. Os valores estimados para o tamanho
médio das partículas, do tipo de aglomeração e da área superficial calculada pelo
tamanho médio (SMEV) são mostrados na tabela 6. O cálculo de SMEV foi feito usando
a razão de aspecto LPRIM/D igual a 20. O comprimento da partícula primária foi obtido
pela média aritmética da medição de cinco partículas. Para o cálculo da área e do
volume da partícula primária foi considerada a forma geométrica mostrada na figura
66.

L/20

L

L/20

Figura 66 - Forma geométrica para usada para o cálculo do volume da partícula primária.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 11 - Dimensões e área superficial obtidos via MEV
LPRIM

Aglomeração

SMEV

(µm)

Tipo

(m2.g-1)

T35AF3,0

0,6

Média

34

T15AF2,0

0,2

Alta

103

T15AF4,0

0,3

Alta

68

T15AF7,5

0,2

Alta

103

T25AF2,0

0,4

Alta

51

T25AF4,0

0,5

Alta

41

T25AF7,5

0,3

Alta

68

T60AF2,0

1,5

Baixa

14

T60AF4,0

1,2

Baixa

17

T60AF7,5

1,0

Baixa

21

Ensaio

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 67 mostra que os valores calculados das áreas superficiais
específicas, com base na figura 66, apresentaram uma boa correlação com os
dados obtidos pelo método do BET.
SMEV x SBET
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Figura 67 - Comparação da área superficial calculada através do comprimento da partícula
primária obtida via MEV com a SBET.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 68 mostra que apesar da presença dos aglomerados nos ensaios
com menor temperatura (15 e 25 oC) a SBET (ver tabela 10) apresentou uma relação
consistente com os comprimentos médios das partículas primárias. Os resultados
mostram que apesar da formação dos aglomerados, as partículas são bastante
porosas.

SBET x LPRIM MEV
180

T15AF7,5
Aglomerado Compacto

160
140

T25AF4,0
Aglomerado Compacto

120
2

SBET (m /g)

T15AF4,0; T25AF7,5
Aglomerado Compacto

100

T60AF4,0
Aglomeração Baixa

T15AF2,0
Aglomerado Compacto

80

T60AF2,0
Aglomeração Baixa

60
40

T35AF3,0
Aglomeração Média

T25AF2,0
Aglomerado Compacto

20
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Aglomeração Baixa

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Comprimento da partícula primária (µ
µm)

Figura 68 - Comparação dos valores de SBET com o comprimento médio da partícula
primária obtido via MEV.
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 69 mostra que os tamanhos das partículas primárias obtidos por
MEV e por DLS estão dentro da mesma ordem de grandeza. Nos ensaios com baixo
grau de aglomeração (T60AF2,0, T60AF4,0 e T60AF7,5) os tamanhos médios das
partículas, obtidos via MEV, (1,5, 1,2 e 1,0 µm) foram próximos aos obtidos via DLS
(1,0, 1,2 e 0,7 µm).
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Figura 69 - Comparação dos valores dos comprimentos das partículas primárias obtidos via
DLS e MEV.
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 70 mostra que o aumento dos comprimentos das partículas
primárias, obtidos via MEV, tem uma relação direta com a temperatura. É notado
que os comprimentos das partículas primárias decresceram com a redução da
temperatura.
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Figura 70 - Comparação dos valores dos comprimentos das partículas primárias obtidos via
MEV em função das temperaturas dos ensaios.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A distribuição dos valores mostrados na figura 71 indica que não houve
correlação entre a taxa de aeração e o tamanho das partículas primárias obtidos via
MEV.
LPRIM MEV x φ AR
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Figura 71 - Comparação entre os comprimentos das partículas primárias obtidos via MEV
com base na taxa de aeração.
Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente a tabela 12 apresenta um resumo das principais características
físicas, químicas e cristalográficas obtidas nos ensaios.
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Tabela 12 - Principais características dos produtos obtidos experimentalmente
Fase

Aspecto

SBET

LPRIMMEV

DLSNUM

Cristalina

Partícula

(m .g )

(m .g )

Tipo

Aglomerado

(µm)

(µm)

T35AF3,0

α-FeOOH

Acicular

73

34

Média

-

0,6

1,1 ± 0,3

T15AF2,0

α-FeOOH

Acicular /
Irregular

119

103

Alta

Compacto

0,2

0,8 ± 0,3

T15AF4,0

α-FeOOH
+ γ-FeOOH

Irregular

121

68

Alta

Compacto

0,3

0,7 ± 0,2

T15AF7,5

α-FeOOH
+ γ-FeOOH

Irregular

160

103

Alta

Compacto

0,2

1,3 ± 0,4

T25AF2,0

α-FeOOH

Acicular

106

51

Alta

Compacto

0,4

0,7 ± 0,2

T25AF4,0

α-FeOOH
+ γ-FeOOH

Acicular

111

41

Alta

Compacto

0,5

1,5 ± 0,5

T25AF7,5

α-FeOOH
+ γ-FeOOH

Irregular

121

68

Alta

Compacto

0,3

0,7 ± 0,2

T60AF2,0

α-FeOOH

Acicular

44

14

Baixa

-

1,5

1,0 ± 0,3

T60AF4,0

α-FeOOH

Acicular

49

17

Baixa

-

1,2

1,2 ± 0,4

T60AF7,5

α-FeOOH

Acicular

50

21

Baixa

-

1,0

0,7 ± 0,2

Ensaio

2

-1

SMEV
2

-1

Aglomeração

Fonte: Elaborado pelo autor

7

CONCLUSÃO
O processo de formação das sementes com base no processo Penniman-

Zoph foi determinado experimentalmente em escala de laboratório. Foi mostrado
que o comportamento do pH durante a oxidação é similar ao da literatura
(FORSYTH, et.al., 1975). Esse comportamento é típico da transformação de fases
férreas, passando de complexos hidroaquosos de ferro (II) e ferro (III) (Ferrugens
Verdes)

para

compostos

metaestáveis

como

schwertmannite

e

ferridritas

(PROKOPENKO, LAVRINENKO, MAMUNYA, 2007), que por sua vez são
precursores de fases mais estáveis (BIGHAM et. al. 1996; CLAASSEN et. al., 2002).
O processo de cristalização e recristalização das fases férreas foi notado
pela diminuição do pH ao longo do tempo. A diminuição do pH está relacionada com
o consumo dos íons OH- na formação das fases precursoras e das fases mais
estáveis. Durante os ensaios, o comportamento do pH apresentou quatro regiões
distintas. Na primeira região houve uma queda gradativa do pH decorrente da
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formação das fases metaestáveis. A segunda região foi caracterizada por uma zona
de estabilidade no pH devido a liberação e consumo dos grupos OH- provenientes
da dissolução das fases precursoras e formação de lepidocrocita e goethita. Na
terceira região já não havia mais fases precursoras, assim, o pH decresceu
rapidamente pelo consumo dos grupos OH- necessários para a cristalização das
fases mais estáveis. Na quarta região o pH diminuiu mais lentamente, pois a
formação residual das fases férreas estáveis praticamente havia cessado.
As fases finais foram a goethita pura e, em alguns casos, misturas de
goethita e lepidocrocita. A área superficial obtida pelo método BET variou de 44 a
160 m2.g-1. A distribuição granulomérica via DLS foi monomodal e mostrou partículas
com tamanhos médios entre 0,7 e 1,5 µm com desvio padrão entre 0,2 e 0,5 µm. As
imagens MEV mostraram morfologias características da goethita e lepidocrocita. A
goethita formada nesse processo tem forma acicular, partículas primárias com
comprimento entre 0,2 a 1,5 µm e aglomerados de 0,2 a alguns micrometros. Os
cristais de lepidocrocita apresentaram um formato achatado com tamanhos menores
que 0,5 µm. As imagens (MEV) mostraram também que o tamanho das partículas
primárias decresceu com a redução da temperatura.
Os espectros de Mössbauer mostraram que a formação de goethita como
fase única foi favorecida em temperaturas mais altas (35 e 60 oC) e com taxa de
aeração menor (2 NL.min-1.L-1). A formação de lepidocrocita foi favorecida por
condições de temperatura mais baixa (15 oC e 25 oC ) e maiores taxas de aeração (4
e 7,5 NL.min-1.L-1). A lepidocrocita chegou a representar entre 10% (T25AF4,0) e
39% (T15AF7,5) da amostra.
As características da semente em termos de área superficial usando o
método de BET foram mais afetadas pelo fator da temperatura do que pela taxa de
oxidação. Os resultados mostraram que a área superficial aumentou com a redução
da temperatura.

8

TRABALHOS FUTUROS
Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que um melhor controle do

pH nas regiões de transição das fases férreas pode levar a formação de uma fase
única como goethita. Para este tipo de controle são recomendados controladores
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automáticos da taxa de aeração interligados com um medidor de pH, de tal forma
que se possa controlar a taxa de transformação das fases férreas. Além disso, a
utilização de reatores fechados que evitem a variação do volume da reação são
necessários para um melhor entendimento do comportamento do pH e das
transformações férreas numa reação com volume constante.
Estudos mais aprofundados do tipo de agitação, concentração e forma de
adição dos reagentes também são necessários para formação de partículas
primárias menores e com menor grau de aglomeração.
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