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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a formação e a quantificação de titanato de 
cálcio (CaTiO3) com estrutura perovskita, utilizando como fonte de titânio o resíduo 
tionite. As matérias-primas foram moídas á úmido por 2 horas em um moinho do tipo 
planetário e posteriormente secas em estufa por 110°C por 24 horas. Amostras das 
fontes minerais foram caracterizadas por fluorescência de raios X e difração de raios 
X. As composições foram formuladas e posteriormente sinterizadas por 2h em 
patamar de máxima temperatura em um forno resistivo, em temperaturas no 
intervalo de 1000°C e 1400°C, posteriormente as amostras foram analisadas por 
difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os corpos de prova foram 
submetidos também a medidas de densidade aparente pelo método de Arquimedes. 
Os resultados mostram que a formação de titanato de cálcio (CaTiO3) a partir de 
tionite dependem de fatores principalmente relacionados à fase de sinterização.  
 
PALAVRAS-CHAVE: titanato de cálcio; Rietveld; tionite. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to evaluate the training and the calcium titanate (CaTiO3) with 
perovskite structure, using as a source of titanium tionite. The raw materials were wet 
milled for 2 hours in a planetary mill and then dried in an oven for 110°C for 24 hours. 
Samples from mineral sources were characterized by X-ray fluorescence and X-ray 
diffraction Compositions were formulated and then sintered for 2 hours in maximum 
temperature level in a resistive furnace at temperatures in the range of 1000°C and 
1400°C, thereafter analyzed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. 
The samples were also subjected to measures of density by the Archimedes method. 
The results show that the formation and calcium titanate (CaTiO3) from tionite mainly 
depend on factors related to the sintering step. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O aproveitamento dos resíduos industriais para o uso como matérias-primas 
alternativas na indústria cerâmica já vem sendo estudado e utilizado há algum tempo 
[1]. O uso específico do resíduo da fabricação de dióxido de titânio, chamado de 
tionite, já foi utilizado para o desenvolvimento de pigmentos para cerâmicas de 
revestimento [2, 3]. 
 
O titânio é o nono elemento químico em abundância encontrado na crosta terrestre e 
está presente na maioria das rochas ígneas e sedimentares provenientes do 
intemperismo sobre as rochas ígneas portadoras de minerais de titânio. Dos 
diversos minerais portadores do metal, somente a ilmenita, leucoxeno e o rutilo são 
utilizados comercialmente para a obtenção de titânio [4,5]. Atualmente, a principal 
mina de minério de titânio localiza-se ao sul do estado do Rio Grande do Norte, no 
local denominado Guaju, a aproximadamente 125 km de João Pessoa [5, 6, 7]. 
 
O pigmento de TiO2 pode ser obtido industrialmente por meio de dois processos: a 
rota sulfato ou pelo processo cloreto (Kroll) [5, 7]. No processo pela rota sulfato, após 
a operação de sulfatação do minério a massa é transportada para clarificadores, 
onde ocorre a separação de duas fases: uma insolúvel (lama) e outra solúvel (licor 
clarificado) que segue para o processo de produção de pigmento de TiO2. A fase 
insolúvel (lama) é bombeada para a área de tratamento de resíduo, composta de 
filtros rotativos a vácuo onde com o uso de um auxiliar filtrante, promovem uma 
recuperação de licor clarificado remanescente na lama, bem como uma lavagem da 
torta com condensado, no sentido de extrair o titânio solúvel residual que ainda 
esteja presente na torta. Após a etapa de filtração, a torta é transportada por 
correias até um misturador rotativo, onde é neutralizada, e então é descarregada em 
caçambas e transportada para a destinação final. A lama neutralizada se apresenta 
sob a forma de sólido pulverizado com granulometria irregular [5]. 
 
Durante muitos anos a maioria das atividades produtivas, em especial a atividade 
industrial, não tinha conhecimento sobre todos os seus resíduos gerados bem como 
das características de cada um deles. Este quadro se alterou principalmente nos 
últimos anos, empresas independentes devidamente aprovadas pelo órgão 
ambiental, surgiram para operar com os resíduos, porém não eliminando o gerador 
de sua responsabilidade sobre este material e sua destinação final, a geração de 
resíduos em processos produtivos está associada a perdas de matéria-prima e 
produto. Analisando por este ângulo, há ainda nesses “resíduos” um valor agregado 
que precisa ser explorado, e ainda a possibilidades de transformar despesas com 
tratamentos e disposições em receitas [5]. 
 
O titanato de cálcio (CaTiO3) é um material de estrutura perovskita do tipo ABO3. O 
composto não apresenta anisotropia e sua estrutura é cúbica, acima de 1307ºC, 
tetragonal, entre 1107ºC e 1227 ºC, e ortorrômbica abaixo de 1107ºC [8,9]. A 
estrutura perovskita cúbica pode ser obtida na temperatura ambiente quando CaTiO3 
for dopado com cátions receptores. O titanato de cálcio é usado como um elemento 
resistor com sensibilidade térmica, devido a seu coeficiente de temperatura negativo 
(termistor NTC), além de ser um material refratário com alta resistência à corrosão 
cáustica [10].  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a viabilidade do uso da tionite como fonte 
de titânio na síntese de titanato de cálcio pelo método de reação do estado sólido e 
a influência da temperatura de sinterização nas características da microestrutura 
formada. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O carbonato de cálcio (99% CaCO3, Aldrich Sigma) que foi utilizado é comercial, 
com alto teor de pureza. A tionite utilizada como fonte de titânio é proveniente de 
uma planta de fabricação de dióxido de titânio da cidade de Scarlino na Toscana 
(Itália). 
 
As matérias-primas foram previamente secas em estufa com circulação de ar por um 
período de 24 horas a 105°C, em seguida foram moídas em moinho do tipo 
planetário por 120 minutos a úmido. Com amostras dos pós-resultantes do processo 
de moagem foram realizadas análises de fluorescência de raios X e difração de raios 
X (FRX e DRX) em um equipamento SHIMADZU XDR 6000, com condições da 
difração de 2θ variando de 15° a 80º, com velocidade de varredura do goniômetro de 
2º/min. com o objetivo de verificar a composição química e mineralógica das 
matérias-primas. 
 
Com o objetivo de avaliar o uso da tionite como fonte de titânio na obtenção do 
titanato de cálcio (CaTiO3), composições foram formuladas com uma relação molar 
Ca/Ti de 1.4, as composições foram homogeneizadas manualmente com o auxílio de 
gral e pistilo durante 5 minutos com auxílio de álcool etílico. 
 
Após a etapa de homogeneização, as misturas de pós-cerâmicos foram 
compactadas em uma prensa hidráulica manual, em uma matriz metálica com 100 
MPa. Pastilhas com 10 mm de diâmetro e aproximadamente 2 mm de espessura 
foram sinterizadas ao ar em forno resistivo (Jung J200) nas seguintes temperaturas: 
1000°C, 1100°C, 1200°C, 1300°C e 1400°C por 2 horas com taxa de aquecimento 
de 10°C/min. e com resfriamento natural até a temperatura ambiente.  
 
Após a sinterização as composições foram caracterizadas por difração de raios X em 
um equipamento SHIMADZU XDR 6000 com condições da difração de 2θ variando 
de 5° a 90º, com velocidade de varredura do goniômetro de 2º/min. Os espectros 
foram identificados utilizando-se a base do programa Match Phase Identification 
from Powder Difraction versão 1.11, para a análise de difração de raios X as 
composições foram moídas e peneiradas em malha Tyler 200.  
 
Na análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) todas as amostras foram 
fraturadas manualmente e limpas em ultrassom por 15 minutos sem qualquer tipo de 
tratamento posterior e recobertas com ouro. Para a determinação das medidas de 
densidade aparente (hidrostática) as amostras foram fervidas por 2 horas em água 
destilada, resfriadas ao ar, verificadas sua massa em balança analítica AX200 
Shimadzu, secas em estufa a 110°C/4 h, resfriadas ao ar e pesadas novamente para 
determinação da massa seca. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 apresenta os principais elementos químicos presentes nas matérias-
primas. Na primeira coluna estão os elementos químicos presentes nas matérias-
primas que estão dispostas nas colunas posteriores.  
 

Tabela 1. Principais elementos químicos presentes nas matérias-primas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na Figura 1 são apresentados os difratogramas de raios X das matérias-primas 
utilizadas. 

 

 
Figura 1. Difratograma de raios X das matérias-primas utilizadas. 

 
Conforme pode-se observar na Figura 1, nos difratogramas de raios X a tionite 
possui somente picos relativos a fase anatáse, rutilo e bassanite, a fonte de cálcio 
possui somente picos relativos a fase calcita. 
 
Na Figura 2 são apresentados os difratogramas de raios X das composições 
sinterizadas entre 1000°C e 1400°C por 2 horas. 

 

Elemento químico Tionite (%) Calcita (%) 

CaCO3 - 99 

TiO2 45,59 - 

SiO2 28,19 - 

Al2O3 3,44 - 

Fe2O3 2,05 - 

Cr2O3 0,05 - 

MgO 2,18 - 

CaO 3,32 - 

MnO 0,41 - 
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Figura 2. Difratogramas de raios X das composições sinterizadas com 2 horas de patamar. 

 
Os principais e mais intensos picos observados nos difratogramas de raios X acima, 
são relativos à fase titanato de cálcio (CaTiO3). Observa-se também picos de 
alumina proveniente do padrão adicionado para realização do refinamento pelo 
método Rietvield. Os difratogramas apresentam um perfil muito semelhante, porém 
pode-se observar uma pequena diferença entre 25° e 30° nas temperaturas de 
1000°C e 1100°C que possuem picos relativos ao TiO2 não consumido para 
formação de CaTiO3.  
 
Na Figura 3 são apresentadas as micrografias das amostras sinterizadas a 1300°C e 
1400°C. 
 

  
 

(a) (b) 
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Figura 3. Micrografia das amostras sinterizadas a 1300°C (a) e (b), 1400°C (c) e (d). 

 
Pode-se avaliar observando as micrografias (a) e (b) que a amostras possuem uma 
fase vítrea dispersa na superfície de fratura recobrindo as partículas. Nas amostras 
(c) e (d) na superfície de fratura apresenta é evidenciando a formação de porosidade 
com poros fechados e arredondados, comuns em altas temperaturas de 
sinterização. 
 
Na Figura 4 é apresentada a evolução da densidade aparente com o aumento da 
temperatura. 
 

 
Figura 4. Variação da densidade aparente com o aumento da temperatura. 

 
O valor da densidade aparente com o aumento da temperatura de sinterização 
mostra um aumento do seu valor a partir de 1100°C, este aumento é provavelmente 
devido à formação de fase líquida proveniente da alta porcentagem de silício 
presente no resíduo, conforme foi observada pela análise de fluorescência de raios 
X (Tabela 1), a partir deste acréscimo a densidade aparente se manteve estável com 
valores próximos a densidade teórica do titanato de cálcio (CaTiO3). 
 
 
 
 

(c) (d) 
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4. CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados pode-se concluir que ocorreu a formação de titanato de 
cálcio (CaTiO3) com estrutura perovskita nas composições analisadas utilizando 
como fonte alternativa de titânio o resíduo da fabricação de dióxido de titânio 
(tionite), este resíduo apresentou alta porcentagem de silício o que proporcionou 
uma formação de fase vítrea e altas densidades aparentes. São necessários 
estudos mais aprofundados para se determinar uma aplicação de interesse que 
possa viabilizar o uso deste resíduo. 
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