
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 

Otimização do Processo de Síntese do Aluminato de Cobalto 
Via Método de Polimerização de Complexos (MPC) através 

do Planejamento Fatorial Fracionado. 
 
 
 
 

Yara Feliciano Gomes 
 

 
 

Orientador: 
Prof. Dr. Carlos Alberto Paskocimas 

Co-Orientador: Fabiana Villela da Motta 
 
 
 
 
 

Dissertação n.º 112 /PPGCEM 
 
 
 

 
 
 

 
Dezembro de 2012 

Natal – RN 



                                                                                                            

 
 

 YARA FELICIANO GOMES 
 
 
 
 
 

 
 
 

Otimização do Processo de Síntese do Aluminato de Cobalto 
Via Método de Polimerização de Complexos (MPC) através 

do Planejamento Fatorial Fracionado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós Graduação em Ciências e 
Engenharia de Materiais da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, sob a orientação do Professor 
Dr.Carlos Alberto Paskocimas e co 
orientação da Prof. Dra. Fabiana Villela 
da Motta, para obtenção do título de 
mestre em Ciência e Engenharia de 
Materiais. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro de 2012 
Natal - RN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Seção de Informação e Referência 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

 

 
 
 
 
 



         

                                              
 



         

                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a Deus e aos três pilares de minha vida: 

A Minha honrada e batalhadora mãe D. Lindalva, a Mayara Feliciano, no qual tenho a honra 

de tê-la como irmã e cúmplice e 

Em especial in memorian  

a minha querida e eterna “Vozinha” D. Maria,  

                                                                                                        que compartilharam  

comigo intensos momentos até a alegria desta conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                              

AGRADECIMENTOS 

 
A Deus por me dar condições físicas, psicológicas e emocionais, para a realização 

deste trabalho. 

Ao Professor Dr. Marcos Antônio de Freitas Melo, pela atenção e oportunidade que 

me foi confiada para realizar esse trabalho. 

Ao meu orientador Professor Dr. Carlos Alberto Paskocimas por sua gentileza em me 

orientar tornando assim possível a realização deste trabalho. 

 A minha co orientadora Professora Drª Fabiana Villela da Motta pela generosidade 

em dar toda a ajuda necessária para a realização desse trabalho, os meus mais sinceros 

agradecimentos.  

Aos professores do Ppgcem pelas contribuições adquiridas durante as disciplinas e em 

especial ao Profº Drº George Santos Marinho e ao Profº Drº Francine Alves Costa por sempre 

estarem disponíveis a tirar dúvidas nas disciplinas e assim ajudando a seguir com esse 

trabalho.  

A professora Drª Maria Helena Braga e Vaz da Costa pela orientação durante minha 

graduação e iniciação científica, pelo profissionalismo e ética para se ter como exemplo, e por 

dar as diretrizes necessárias para eu seguir com esse caminho árduo da pesquisa, o meu muito 

obrigada. 

Agradeço a minha “irmãzinha” Mayara Feliciano Gomes, a menina e profissional 

responsável que tanto admiro, pelo talento, inteligência, integridade e pelo amor e carinho 

dedicados a mim, por sempre acreditar que eu conseguiria por mais difícil que fosse (e foi), 

pelas suas contribuições, por sempre estar disponível a me incentivar e ajudar no que foi 

possível para a concretização desse trabalho, palavras não podem descrever o meu muito 

obrigada a você que tanto amo.  

Ao professor Drº Roy Edward Bruns (Unicamp) que gentilmente em uma conversa 

para tirar dúvidas dos alunos presentes no I curso de férias de Quimiometria (UFRN-

jan/2012), fez referências significativas sobre planejamento, suas perspectivas contribuíram 

para a idealização do planejamento utilizado neste trabalho.   

Ao Drº José Nildo Galdino pela gentileza e generosidade em dar contribuições 

construtivas para o trabalho e para o planejamento utilizado, o meu mais sincero obrigada. 

Aos meus familiares por torcerem e acreditarem em minhas conquistas, ao meu pai 

Francisco Canindé Gomes. Ao meu “vozinho” Sr. Luiz Feliciano in memorian e em especial a 

minha “Vozinha” também in memorian Maria Pereira da Silva, principalmente a senhora que 

ensinou tudo o que podia pra eu ser uma pessoa honesta e batalhadora, seus ensinamentos e 

palavras ficam sempre em meu coração, fica como um eco, em minha mente e alma: 

“Conhecimento dado jamais tirado, é a maior herança que eu posso te dar”. Como sempre 

dizia sabiamente. 

A minha mãe Lindalva Feliciano da Silva Gomes por sempre acreditar e confiar que 

eu sou capaz em realizar tudo aquilo que me é obstinado com garra e determinação, 



         

                                              

acreditando sempre na realização do meu trabalho, mulher íntegra, de caráter e batalhadora 

que tanto admiro e tento ser. 

A Patrícia Neves de Medeiros, colega de mestrado e de laboratório que me auxiliou 

durante a realização das sínteses, o meu muito obrigada.  

Patrícia Menezes (fotógrafa responsável pelas imagens em estúdio da análise visual 

das Figuras 5.18 e 5.19 do pigmento), seu profissionalismo ajudaram a concretizar essa ideia. 

 

A UFRN, a Capes, ao Laboratório LABCIM- Laboratório de Cimentos (UFRN), ao 

laboratório de síntese de materiais de Engenharia de Materiais (UFRN), ao laboratório de 

materiais cerâmicos de Engenharia de Materiais (UFRN), ao LACOM (UFPB) por 

proporcionar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Aos amigos queridos Tatiana Garcia, Flávia Melo de Lima, Roseane Emanuelle, Aline 

Viviane Maia, Maria de Fátima Dantas e Silva (Fafa), Herculana Torres, Lídia Gabriela 

(Gabi), SheldaKelly Pinheiro, Loiva Liana, Railson Gonçalves, Flávia Chris Urtado, 

Alessandra Acyoly e Anny Caroline. 

   

Os colegas adquiridos durante as disciplinas do PPGCEM: em especial a Cássia 

Carvalho de Almeida e Gineide dos Anjos pelas palavras de incentivo e ajuda nos estudos 

durante as disciplinas. Regina Maria Vidal, Célia Regina, Mauryléia Marques Ferreira (mau-

mau), Gelsoneide Goés, Tharsia Cristiany de Carvalho Costa ( por gentilmente apresentar o 

meu banner no CBCIMAT 2012), Robson Sabino, Valter Bezerra Dantas (Valtinho), Samara 

Melo Valcacer, em especial a Hudson Rafael Pereira Diniz e Raquel Guilherme de Carvalho 

pela disponibilidade em tirar dúvidas, a Cesar Rogério Menezes Silva e Sr Wilson Jose Ohl 

pelos conselhos dados, a Ismael Torquato Queiroz e Silva pela disponibilidade com os 

assuntos burocráticos da secretaria do PPGCEM, a Raimison Bezerra de Assis por ter tido 

disponibilidade em me auxiliar nos experimentos e pela realização das caracterizações de 

MEV/EDS e em especial a Mara Tatiane de Souza Tavares por realizar as minhas 

caracterizações de espectroscopia no Uv-vis no LACOM-UFPB, sua generosidade 

contribuíram para a finalização desse trabalho. 

 

 E a todos aqueles que pelo esquecimento injusto não foram citados, sintam meu 

agradecimento aos que me apoiaram de alguma forma, e contribuíram para a construção desta 

dissertação de maneira direta e indiretamente, pois com erros e acertos ficam sempre 

ensinamentos que são levados para uma vida inteira, e cada um de vocês contribuíram muito 

para isso, o meu mais sincero obrigada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



         

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    “Uma ideia é um ponto de partida e nada mais. 

 Logo que se começa a elaborá-la, 

é transformada pelo pensamento.” 

(Pablo Picasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                              

Título: Otimização do processo de síntese do aluminato de cobalto via método de 

polimerização de complexos (MPC) através do planejamento fatorial fracionado. 

 

Resumo: Na indústria cerâmica utilizam-se cada vez mais pigmentos de natureza 

predominantemente inorgânica. Os estudos nessa área permitem desenvolver pigmentos com 

qualidades e propriedades mais avançadas para serem empregados em âmbito industrial. 

Estudos de síntese e caracterização do aluminato de cobalto têm sido amplamente 

pesquisados, o comportamento do aluminato de cobalto em diferentes temperaturas de 

calcinações, destacando principalmente as temperaturas de 700, 800 e 900ºC utilizando o 

método de polimerização de complexos (MPC), método este, econômico e aplicado em 

síntese de pigmentos cerâmicos. O procedimento foi desenvolvido a partir de um 

planejamento fatorial fracionado 2
(5-2) 

com o objetivo de otimizar o processo de realização do 

aluminato de cobalto (CoAl2O4), tendo como superfícies de respostas os dados da análise de 

espectroscopia do Uv-vis realizados a partir do software statistic 7.0, para isso, foram 

escolhidos  cinco fatores como variáveis de entrada: concentrações de ácido cítrico (de 

maneira estequiométrica), tempo de puff ou pirólise (h), temperatura (°C), tempo e taxas de 

calcinações(°C/min), em patamares determinados para este estudo. Através da aplicação 

estatística no processo de obtenção do CoAl2O4 foi possível estudar entre estes fatores quais 

possam ter maior influência na obtenção da síntese. Os pós-precursores foram caracterizados 

pelas análises termogravimétricas TG/DSC, e os pós-calcinados (pigmentantes) foram 

analisados pela difração de raios- x (DRX) e microscopia eletrônica de varredura com energia 

dispersiva (MEV/EDS) a fim de comprovar os aspectos estruturais e morfológicos do 

CoAl2O4, entre os fatores estudados estaticamente verificou-se que com o aumento da 

temperatura de calcinação 700<800<900°C, as bandas do Uv-vis diminuem com o  aumento 

da intensidade da absorbância e que com o aumento do tempo de puff ou pirólise (h) há um 

aumento das bandas do Uv-vis proporcionalmente, o modelo gerado ajustou-se para as 

condições propostas neste estudo, pois o coeficiente de determinação consegue explicar cerca 

de 99,9%, da variância (R
²
), as superfícies de respostas geradas foram satisfatórias, sendo 

assim sua possível aplicabilidade na indústria cerâmica de pigmentos.   

 Palavras- Chaves: Aluminato de cobalto, Método de Polimerização de Complexos (MPC), 

Pigmentos Inorgânicos, Planejamento Fatorial fracionado. 

 



         

                                              

Title: Optimization of process of synthesis of cobalt aluminate via complex polymerization 

method (CPM) through fractional factorial planning. 

Abstract: In the ceramics industry are becoming more predominantly inorganic nature 

pigments. Studies in this area allow you to develop pigments with more advanced properties 

and qualities to be used in the industrial context. Studies on synthesis and characterization of 

cobalt aluminate has been widely researched, cobalt aluminate behavior at different 

temperatures of calcinations, highlighting especially the temperatures of  700, 800 and 900° C 

that served as a basis in the development of this study, using the method of polymerization of 

complex (CPM), economic, and this method applied in ceramic pigment synthesis. The 

procedure was developed from a fractional factorial design 2 
(5-2)

 in order to optimize the 

process of realization of the cobalt aluminate (CoAl2O4), having as response surfaces the 

batch analysis data of Uv-vis spectroscopy conducted from the statistic software 7.0, for this 

were chosen five factors as input variables: citric acid (stoichiometric manner), puff or 

pyrolysis time (h), temperature (° C), and calcinations (° C/min), at levels determined for this 

study. By applying statistics in the process of obtaining the CoAl2O4 is possible the study of 

these factors and which may have greater influence in getting the synthesis. The pigments 

characterized TG/DSC analyses, and x-ray diffraction (XRD) and scanning electron 

microscope (SEM/EDS) in order to establish the structural and morphological aspects of 

pigment CoAl2O4, among the factors studied it were found to statically with increasing 

calcinations temperature 700°< 800 <900 °C, the bands of Uv-vis decrease with increasing 

intensity of absorbance and that with increasing time of puff or pyrolysis (h) there is an 

increase in bands of Uv-vis proportionally, the generated model set for the conditions 

proposed in this study because the coefficient of determination can explain about 99.9% of the 

variance (R²), response surfaces generated were satisfactory, so it’s possible applicability in 

the ceramics industry of pigments.  

Key words:   Cobalt aluminate, curing method of complex (CPM), Inorganic Pigments, 

Fractional factorial planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso da cerâmica é milenar tendo sido empregada, no inicio, para fabricação de 

tijolos, casas populares, vasos e outros utensílios em argila (o que de certa forma até hoje 

ocorre em diversas regiões do planeta). Atualmente, o universo dos materiais cerâmicos é 

bastante diversificado tanto em relação aos tipos existentes quanto pela possibilidade de 

aplicações- objetos de decoração e utensílios domésticos, cadinhos e revestimentos de fornos 

para siderurgia e fundição, mancais, pistãos e hélices de turbinas de motores, próteses 

dentárias, conjuntos elétricos e eletrônicos, componentes para indústria aeroespacial etc. Este 

caleidoscópio de aplicações é consequência da possibilidade de obtenção de cerâmicas com 

diferentes composições que podem variar quanto aos tipos, a quantidade de elementos 

utilizados na mistura como também pela a forma de tratamento térmico (LIMA, 2006).    

Por isso ao longo dos anos, desde a antiguidade o homem procurou novas formas de 

desenvolvimento, seja social ou culturalmente, e assim o contexto histórico das relações 

humanas foi desenvolvido não só através de pinturas, mas o conceito do artístico ganha novas 

aplicações (design, utilitário, decorativo) ou contextos (processo, produto, apreciativo). Tais 

fatores geraram novas perspectivas na pesquisa de novos materiais cerâmicos e quanto isso foi 

necessário ao desenvolvimento social, principalmente com a revolução industrial, a 

globalização econômica, gerando uma diversificação quanto ao emprego de novos materiais, 

atrelando a novas perspectivas de possibilidades com novos incentivos à indústria brasileira e 

em especial a uma das áreas que demonstra crescimento, e que vem a ser a base desse estudo 

que é a área de pigmentos cerâmicos.  

É interessante destacar que o homem utiliza as cores e por consequência fez e faz uso 

delas há mais de 20 mil anos. O primeiro corante a ser conhecido pela humanidade foi o 

Negro de Fumo (Carbon Black). Por volta de 3.000 A. C. foram produzidos alguns corantes 

inorgânicos sintéticos, como o Azul Egípcio (CaCuSi4O10) que era feito a partir de areia, 

carbonato de cálcio e minérios de cobre (SHIRIVER, 2008). Sabe-se que os caçadores do 

Período Glacial pintavam, com fuligem e ocre, as paredes das cavernas reservadas ao culto, 

criando obras que resistem há milênios (CASQUEIRA, 2008).  

As cores sempre fizeram parte dessa evolução e com a descoberta da pintura sempre 

denotava um sentido tanto para demarcar território, descrever suas relações humanas e sócias 

culturais, principalmente com desenhos atrelado a pinturas nas cavernas e com isso surgiram a 

descoberta e o desenvolvimento de novos pigmentos que são utilizados até hoje para uma 

infinidade de produtos que nos cercam.  
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A história mostra que a importância, tanto comercial quanto estética, dos corantes só 

veio a crescer desde então, de forma que no fim do século XIX, fabricantes de corantes 

sintéticos estabeleceram-se na Alemanha, Inglaterra, França e Suíça, suprindo as necessidades 

das indústrias que, na época, fabricavam tecidos, couro e papel. Nos anos de 1994 e 1995, as 

grandes corporações implantaram unidades fabris próprias ou em parcerias com fabricantes 

locais em diversos países asiáticos, como China, Índia e Indonésia (CASQUEIRA, 2008). 

Pensando no desenvolvimento de novas tecnologias para o avanço da indústria 

cerâmica no Brasil, percebe-se a empregabilidade e aplicação de pigmentos de natureza 

predominantemente inorgânica. Os estudos nessa área permite-se desenvolver pigmentos com 

qualidades e propriedades mais avançadas para serem empregados em âmbito comercial.  

Para este estudo foi escolhido o pigmento aluminato de cobalto (CoAl2O4), como 

descritos em Shriver (2008), Cavalcante et al (2009), Weizhong et al (2010) e Lu et al (2012) 

que tem como propriedade a sua cor azul intensa que levam ao seu uso, por ser termicamente 

e quimicamente estável e por isso serem largamente utilizado para a coloração de plásticos, 

tintas, fibras, papel, borracha, vidro, esmaltes, corpos cerâmicos e esmaltes de porcelana, 

apresentam em sua estrutura cúbica de espinélio com geometria do tipo Fd3m, características 

que facilitam o seu uso em vários segmentos tecnológicos, dando destaque para a cor dos 

tubos de TV e como reforço de contraste de pigmentos luminescentes e cada vez mais 

pesquisas vem contibuindo para seu uso em outras empregabilidades. E para confirmar essa 

estrutura e formação do pigmento foram realizadas as caracterizações de análises 

termogravimétricas com calorimetria exploratória diferencial, difração de raios-X, 

microscopia eletrônica de varredura com energia dispersiva e a espectroscopia do Uv-visível.  

Para otimizar o processo de síntese do CoAl2O4 via método de polimerização de 

complexos (MPC), foi utilizado um planejamento fatorial fracionado com muitas variáveis 

para extrair do sistema em estudo o máximo de informação útil, fazendo um número mínimo 

de experimentos e assim contribuir com o método escolhido que é econômico, 

comercialmente utilizado, por ser capaz de controlar a homogeneidade, pureza do produto, 

por processar a temperaturas mais baixas, e por controlar o tamanho, forma e distribuição de 

partículas de cerâmica.  
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2.OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

  Este trabalho tem como objetivo geral a realização da síntese do aluminato de cobalto 

utilizando o método de polimerização de complexos (MPC) através da realização de um 

planejamento fatorial fracionado. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

  

 - Realizar um planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

 com a escolha de cinco variáveis 

de entrada, sendo: variações da concentração de ácido cítrico (maneira estequiométrica), 

tempo de pirólise (ou puff), em patamares de temperatura, tempo e taxas de calcinações. 

- Realizar as caracterizações dos pós pigmentantes não calcinados a partir das análises 

termogravimétricas e calorimetria exploratória diferencial (TG/DSC), as caracterizações dos 

pós-calcinados através de difração de raios- x (DRX), análise da microscopia eletrônica de 

varredura com energia dispersiva (MEV/EDS) a fim de confirmar aspectos estruturais e 

morfológicos.  

- Analisar qualitativamente, através da observação visual dos pigmentos obtidos nas 

sínteses realizadas através do planejamento fatorial fracionado e a utilização da 

espectroscopia do Uv-vis, como superfície de resposta, para uma análise quantitativa.   

  - Analisar através da superfície de resposta obtida com as faixas das bandas do visível 

e assim verificar quais dos fatores tem maior e/ou menor influência estatística no processo de 

síntese do aluminato de cobalto, gerar um modelo matemático, nas condições propostas neste 

estudo, para uma possível aplicabilidade na indústria cerâmica de pigmentos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Aluminato de Cobalto 

3.1.1. Histórico 

Em Leite (2008), Barcelos (2011), Calza (2012), podemos encontrar a história, 

importância e utilização de pigmentos azuis, assim por volta de 3000 a.C., os egípcios criaram 

o primeiro pigmento sintético produzido pelo homem – o azul egípcio – que foi largamente 

utilizado durante a antiguidade, difundindo-se por toda a bacia do Mediterrâneo até o século 7 

d.C. 

Este pigmento é bastante estável e, nos dias atuais, ainda se observa seu frescor nas 

paredes de tumbas e templos que foram preservados. O azul egípcio (CaO.CuO.4SiO2) era 

obtido a partir da mistura de um composto de cálcio (carbonato, sulfato ou mesmo hidróxido) 

com óxido de cobre (ou malaquita) e areia (sílica). A mistura era aquecida produzindo um 

tipo de vidro colorido, o qual, por sua vez, era moído até se transformar em pó. Este último 

era adicionado à cola animal, de forma a facilitar sua utilização na pintura de superfícies.  

A azurita (2CuCO3.Cu(OH)2), um pigmento azul-esverdeado, ocorria naturalmente no 

Egito, na sua forma mineral, associado com a malaquita (CuCO3.Cu(OH)2). O pigmento era 

produzido através da trituração e lavagem do mineral. Sua utilização iniciou-se a partir da IV 

Dinastia. Era utilizado, juntamente com a malaquita, pelas mulheres como maquiagem (para 

colorir as pálpebras). Na Europa, estes pigmentos foram bastante utilizados em pinturas entre 

os séculos XV e XVI.  

O azul ultramarino (Na8[Al6Si6O24]Sn), obtido a partir do mineral lapis lazuli, era 

utilizado no Afeganistão desde o século VI. Muito utilizado desde a antiguidade clássica, e 

que continuou sendo usado durante a idade média, era reservado para as figuras mais 

significativas da composição, durante a Renascença, a cor azul continuou a ser associada à 

pureza e o ultramarino era bastante utilizado em pinturas retratando a Virgem Maria. Para 

produzir o pigmento, a rocha de lapis lazuli era triturada e misturada com cera, e 

posteriormente, os cristais de lazurita eram separados das impurezas, em um processo um 

tanto complexo. O fato de ser preparado a partir de uma pedra semipreciosa somado ao custo 

do processo de manufatura acabou por tornar este pigmento mais caro que o ouro.  
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O termo ultramarino surgiu somente por volta do século XIV, a fim de distingui-lo da 

azurita, referindo-se ao fato de que o pigmento era importado do norte do Afeganistão, através 

do mar.  

O azul da Prússia tem em sua composição química, Fe4 [Fe(CN)6]3.14-16H2O foi o  

primeiro pigmento moderno produzido em laboratório, descoberto em 1704 pelo colorista 

Diesbach de Berlim, enquanto ele tentava produzir laca vermelha utilizando carbonato de 

potássio e uma base como substrato. Ao utilizar um banho contaminado com gordura animal, 

ele acidentalmente obteve um pigmento púrpuro que posteriormente, se tornou azul. Este 

pigmento ficou conhecido como azul da Prússia e foi disponibilizado para os artistas a partir 

de 1724, tornando-se extremamente popular.  

Embora o cobalto tenha sido isolado apenas em 1735, pelo químico sueco George 

Brandt, os minerais de cobalto eram utilizados para produzir pigmentos azuis desde a 

antiguidade e, particularmente, para a obtenção de vidros coloridos. Existem controvérsias 

quanto à data e ao responsável pela obtenção do pigmento. Algumas fontes citam Leithner de 

Viena como tendo desenvolvido o arseniato de cobalto antes de 1775. Em 1777, Gahn e 

Wenzel obtiveram aluminato de cobalto, durante suas pesquisas com compostos de cobalto. A 

maioria das fontes cita Louis Jacques Thénard como o inventor do azul de cobalto 

(CoO.Al2O3), desenvolvido a partir da observação do processo de fabricação de porcelana em 

Sévres, entre 1803 e 1804. A produção do pigmento em escala comercial iniciou-se na França 

em 1807.  

Embora o azul cerúleo (CoO.n SnO2) tenha sido introduzido por Höpfner por volta de 

1821. Em 1824, em Paris, foi oferecido um prêmio de seis mil francos a quem conseguisse 

produzir ultramarino sintético a um custo de menos de trezentos francos por quilo. Somente 

quatro anos depois, Jean Baptiste Guimet conseguiu sintetizar o pigmento, a um custo de 

quatrocentos francos por quilo. Este pigmento ficou conhecido como ultramarino francês, 

sendo quimicamente idêntico ao lapis lazuli, e rapidamente tornou-se uma coloração bastante 

popular entre os artistas.  

  Com sua reintrodução na Inglaterra, a partir de 1860, por George Rowney - o 

pigmento foi disponibilizado comercialmente. Seu nome é derivado do latim caeruleum (da 

cor do céu). O termo caeruleum foi utilizado durante a antiguidade clássica para descrever 

diversos tipos de pigmentos azuis. 
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 Segundo Cho et al (1999);  Li W et al (2003); Wang et al (2006); Cavalcante et al 

(2009) ; Weizhong et al (2010); Lu et al (2012), na contemporaneidade o aluminato de cobalto 

(CoAl2O4) tem recebido atenção para várias aplicações, devido às suas propriedades 

científicas e por isso tem sido amplamente utilizado para a coloração de plásticos, tintas, 

fibras, papel, borracha, fósforo, vidro, cimento, esmaltes, corpos cerâmicos e porcelanas, e 

também para a cor de tubos de TV, e como reforço de contrastes para pigmentos 

luminescentes. 

 

3.1.2. Composição do aluminato de cobalto 

 

Segundo Poleti et al. (1994) citado por Gama et al. (2003), a estrutura espinélio é uma 

estrutura cúbica, com grupo espacial de simetria Fd3m, com fórmula geral AB2O4 onde A 

representa cátions nos sítios tetraédricos ( 8 átomos no sítio a- 8a), e B são os cátions nos 

sítios octaédricos (16 átomos) no sítio d-16d), a cor azul intensa, característica do aluminato 

de cobalto, é consequência desse tipo de estrutura que será melhor explicada na seção 3.1.3, e 

da existência de um sítio tetraédrico para o íon metálico, o qual remove a restrição da regra de 

seleção de Laporte presente nas simetrias octaédricas. As estabilidades térmica e química 

devem-se à localização do íon Co
2+

 dentro de um arranjo de empacotamento compacto de 

íons óxidos (SHRIVER E ATKINS, 2008).  

3.1.3. Estrutura de Espinélio 

 O espinélio é uma estrutura do tipo AmBnXp, que é encontrada no aluminato de 

magnésio (MgAl2O4), o nome é obtido desse mineral. Com essas estruturas, os íons Mg
+2

 

preenchem sítios tetraédricos, e os íons Al
+3

 se alojam em posições octaédricas. A 

substituição de Mg
+2

 por Co
+2

 gera a estrutura denominada como aluminato de cobalto 

(CoAl2O4) com intensa cor azul que é o foco desse estudo.  

De acordo com os estudos de Sickafus et al, 1999 e Giannakas et al, 2007 há dois tipos 

ideais para essa estrutura de espinélio: a primeira é um espinélio normal em que o sítio 

tetraédrico são ocupados por cátions A
2+

 e os sítios octaédricos  pelos cátions B
3+

. O segundo 

tipo ideal é o espinélio inverso, em que todos os sítios tetraédricos são ocupados por cátions 

B
3+

 enquanto um número igual de cátions A
2+

 e B
3+

 compartilham os sítios octaédricos.   
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Espinélio é o tipo de estrutura de uma grande variedade de compostos com fórmula 

geral AB2O4. Os espinélios são importantes na química dos cristais devido aos vários tipos de 

ordenação que a estrutura pode apresentar (White e de Angelis, 1967). A Figura 3.1 mostra o 

modelo estrutural de uma célula unitária de estrutura espinélio.  

 

  

Figura 3.1. Modelo estrutural de uma célula unitária da estrutura espinélio (www.e-agps.info). 

 

Atualmente, o espinélio é conhecido pela sua funcionalidade, pois há uma lista de 

compostos reconhecidos por possuírem a estrutura espinélio semelhante ao mineral natural 

MgA12O4, tais como, Fe1-xCuxCr2O4 que possui propriedades magnoresistivas colossais, 

NiFe2O4, semicondutor ferrimagnético, ZnA12O4, espinélio diamagnético transparente, entre 

outros. Muitos estudos mostram que determinados compostos com esta estrutura apresentam 

possíveis aplicações de grande interesse tecnológico, tais como pigmentos (CoA12O4), 

refratários (MgAl2O4), catalisadores (ZnCo2O4), eletrodos (LiMn2O4), supercondutores 

(LiTi2O4), varistores (Zn7Sb2S12), dispositivos magnéticos (ferritas), entre outros (SANTOS, 

2008).  

 Segundo Silva (2006) apud Müller-buschbaum, (2003), nos últimos sessenta anos, 

centenas de pesquisadores publicaram mais de 2100 estudos em óxidos com composição 

limitada a AB2O4 ou A2BO4. Dentro destas duas famílias de óxidos existem mais de 50 tipos 

de estruturas individuais. Os mais antigos estudos na investigação de estruturas do tipo 

espinélio tiveram início pouco tempo depois da descoberta da difração de raios X, com 

trabalhos publicados referentes à magnetita, Fe3O4. A partir daí, um grande número de 

trabalhos sobre espinélios de ferro com composição AFe2O4, onde A = Mg, Co, Mn, Ni, Cu e 

Zn, foram examinados, seguidos de espinélios de alumínio (WEY e CHEN, 2006), AAl2O4 (A 



Revisão Bibliográfica   27 

Yara Feliciano Gomes                                                                   DEZ 2012/PPGCEM/UFRN                                               

= Mg, Fe, Co, Ni, Zn, Cu e Mn), de cromo (LI et al., 2006), de vanádio (VASILIEV et al., 

2006), de manganês (TONH et al., 2006) e de titânio (CHAVES et al., 2006), onde este 

último se apresenta como A2TiO4 devido ao estado de oxidação 4+ do titânio.  

Devido ao número de sítios desocupados (o que corresponde a 1/2 dos tetraédricos e 

1/8 dos octaédricos), que se encontram nas estruturas do tipo espinélio, é possível a inserção 

de metais cromóforos a um composto branco a fim de obter as mais variadas cores para 

diversas aplicações. 

 De acordo com Santos (2008) uma interessante característica comum aos espinélios é 

absorver em sua estrutura grande quantidade de cátions, o que confere a cada uma das fases 

resultantes propriedades físicas e químicas diferentes da fase original. Além disso, não apenas 

pós-cerâmicos podem ser sintetizados, mas também filmes finos, ampliando o campo de 

aplicações tecnológicas. 

 Os espinélios constituem um importante grupo de materiais de uso comum na 

indústria cerâmica como pigmentos para colorir bases vítreas. Usualmente, eles são 

sintetizados por reação no estado sólido. Entretanto, esses métodos convencionais 

impossibilitam a produção de estruturas do tipo espinélio com controle estequiométrico e 

homoneidade morfológica e estrutural. Com o objetivo de melhorar as características dos pós, 

o método dos precursores poliméricos (desenvolvido inicialmente por Pechini) tem sido muito 

investigado nestes últimos anos, uma vez que o mesmo permite a síntese de pós-cerâmicos 

com controle preciso da estequiometria de sistemas complexos, em temperaturas 

relativamente baixas, com bom controle do tamanho das partículas, que é o estudo 

desenvolvido para esse trabalho.  

A estrutura cristalina é bastante complexa. Na maior parte das vezes, os espinélios são 

formados pela associação de um óxido trivalente (de caráter ácido), com um óxido bivalente 

(de caráter básico). Estes são denominados espinélios 2-3 por causa das disposições dos íons 

bivalentes nos sítios tetraedrais e os trivalentes nos sítios octaedrais.  

Os íons de oxigênio encontram-se densamente empacotados em planos paralelos às 

faces dos octaedros. Os cátions bivalentes (Co
+2

, Mg
+2

, Fe
+2

, etc) estão rodeados por quatro 

íons oxigênio em disposição tetraédrica, enquanto os cátions trivalentes (Al
+3

, Fe
+3

, Cr
+3

, etc) 

estão cercados por seis íons de oxigênio nos vértices do octaedro. Cada íon de oxigênio está 

ligado a um cátion bivalente e a três cátions trivalentes (SANTOS, 2008).  

Este arranjo leva a diferentes cores, de acordo com o cromóforo, os sítios ocupados 

pelo cromóforo tem a definição de o tamanho da unidade de células e o método de síntese, em 

3.2 ao falar da cor veremos com mais detalhes sua definição.  
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A distribuição dos cátions tem sido explicada em termos de preferências pelos sítios 

tetraédricos e octaédricos. Essa estrutura possui 96 interstícios entre os ânions, sendo 64 

tetraédricos e 32 octaédricos. Apenas 24 desses interstícios são ocupados por cátions na 

estrutura do espinélio, sendo que 8 cátions ocupam os tetraédricos e 16 ocupam os 

octaédricos. Uma célula unitária é formada por 8 subcélulas, ou seja, cada célula unitária 

contém 32 íons oxigênio, 16 cátions octaédricos e 8 cátions tetraédricos. Para cada subcélula 

desta estrutura, existem três cátions, um divalente e dois trivalentes, em um sítio tetraédrico e 

dois octaédricos. (SANTOS, 2008). 

3.2. A Cor, Luz, sua importância e interações.   

 De uma forma geral, a cor pode ser definida como uma manifestação física da luz 

modificada, resultante da absorção/reflexão de parte da radiação visível que incide sobre um 

objeto e, consequentemente, resposta dos seres humanos ao estímulo físico-psicológico 

provocado. 

A cor não é uma característica absoluta de um objeto, mas sim uma percepção 

humana, ou seja, a cor de um objeto é uma sensação. Cada indivíduo tem uma percepção 

própria da cor de um determinado objeto que depende de aspectos fisiológicos e psicológicos. 

Os estímulos da cor, registrados pela retina, são provocados pela distribuição de 

energia e as propriedades espectrais da luz visível que passa através, ou é refletida, por um 

objeto. A sensação de cor somente se concretiza após uma complexa operação na qual o 

cérebro processa os estímulos recebidos (MELCHIADES e BOSCHI, 1999). 

Na observação superficial parece que a cor está no objeto, quase sempre nos 

esquecendo de que ela se prende à luz, e é constituída de corpúsculos. Na ausência de luz, os 

objetos deixam de manifestar cor, ainda que continuem sensíveis ao tato da mão que os toca. 

Com a luz, o objeto se acende e se apaga. Quer observemos a luz, quer observemos os corpos 

que a refletem, a cor se associa ao comportamento da luz. Por isso, não se pode definir a cor 

como sendo apenas o elemento visual dos corpos (SILVA, 2006). 

A luz solar emite radiação com comprimentos de onda que vão desde o ultravioleta, 

passando pelo visível, até o infravermelho. A região denominada visível, como mostra a 

Figura 3.1, contém comprimentos de onda que vão desde 380nm a 780 nm, aproximadamente. 

(VIEIRA, 2007)               
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Figura 3.2. Espectro eletromagnético com destaque detalhado para a região do visível. (modificado, VIEIRA 

(2007); PUC-RIO (2012)).  

 

Nesse intervalo, estão situadas as radiações que correspondem a todas as cores que o 

olho humano pode identificar. 

Quando uma fonte de luz incide sobre um objeto, três fenômenos diferentes podem 

ocorrer: reflexão, absorção e transmissão. A transmissão está relacionada com a translucidez 

do objeto. Sob o ponto de vista da percepção da cor, os fenômenos de absorção e reflexão são 

os mais relevantes. Este fato decorre da capacidade de absorver (ou refletir) determinados 

comprimentos de onda, que é uma característica específica de cada material. (VIEIRA, 2007) 

A cor de um objeto é uma decorrência dos comprimentos de onda que ele é capaz de 

absorver e consequentemente daqueles que reflete. Assim, um objeto é visto como vermelho 

unicamente porque reflete somente a fração do espectro correspondente ao comprimento de 

onda da cor vermelha (MELCHIADES e BOSCHI, 1999). Cabe ressaltar que a cor 

visualizada corresponde a não absorvida. 

A cor está diretamente relacionada aos fenômenos de absorção e reflexão da luz, cuja 

descrição física é feita em termos das mudanças no coeficiente de absorção ou transmissão em 

função do comprimento de onda da luz. Nos sólidos, os íons estão muito perto e interagem 

formando bandas de estados permitidos, ao invés de níveis de energia discretamente 

separados (KINGERY, 1976). 
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Centros de cor são comumente observados quando níveis doadores ou aceitadores, que 

promovem as transições eletrônicas, estão presentes. Materiais óxidos geralmente são centros 

de cor quando deficientes em oxigênio. TiO2, ZrO2 e materiais similares rapidamente 

escurecem na cor quando mudam sua estequiometria, devido à ocorrência de vacâncias de O
2
.
      

Elementos de transição tais como V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, caracterizados pelo 

subnível d incompleto, e em menor escala os terras raras, de camada f incompleta, são 

geralmente adicionados a materiais brancos, para produção da cor. Além do próprio íon e do 

seu estado de oxidação, os fenômenos da absorção são notadamente afetados pelo ambiente 

iônico. Nesses elementos, os níveis eletrônicos de energia contribuem para a formação da cor, 

e as cores destes materiais são sujeitas a mudanças nos números de coordenação e na natureza 

dos íons adjacentes. Tais mudanças descrevem as cores como resultado de cromóforos 

específicos, íons complexos que produzem efeitos de absorção particulares. 

O grande número de orbitais moleculares em sólidos apresenta níveis de energia tão 

próximos que formam quase uma banda contínua. No caso dos óxidos, o grupo de orbitais 

preenchidos possui energia mais baixa e é chamado de banda de valência. Esse grupo é 

separado de um outro, de maior energia, que forma a banda de condução, pois esta é composta 

de orbitais vazios ou incompletos. Há um intervalo de energia entre estas bandas, que é 

chamado de gap. 

Na produção da cor, um elétron da banda de valência ganha energia suficiente para 

alcançar a banda de condução e quando retorna à primeira emite energia de comprimento de 

onda na região do espectro visível. O ortotitanato de magnésio, que é branco, possui seu 

subnível d completo, de forma que não absorve em nenhuma região do espectro visível. Mas, 

se for adicionado a ele algum íon cromóforo (dopante) é possível à obtenção de variadas 

cores, como conseqüência do desdobramento dos orbitais d, que pode criar níveis de energia 

dentro do gap, proporcionando um estreitamento entre a banda de valência e a banda de 

condução, facilitando a promoção do elétron para o nível de maior energia. (SILVA, 2006). 

Diferentes tipos de íons podem promover cores variadas quando adicionados a uma 

matriz branca.  

O cobalto elemento químico utilizado nesse trabalho é um exemplo de cromóforo 

muito utilizado na produção de pigmentos azuis. Pode- se entender o que é um cromóforo 

quando entendemos que a apesar de a absorção de radiação ultravioleta resultar na excitação 

de elétrons do estado fundamental, os núcleos que os elétrons unem em ligações têm um papel 

importante na determinação de quais comprimentos de onda da radiação são absorvidos. 
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 Os núcleos determinam a força com a qual os elétrons são ligados e, assim, 

influenciam o espaçamento de energia entre os estados fundamental e excitado. Por 

conseguinte, a energia característica de uma transição e o comprimento de onda da radiação 

absorvida são propriedades de um grupo de átomos e não dos elétrons individualmente. O 

grupo de átomos que produz tal absorção é chamado de cromóforo. Quando ocorrem 

alterações estruturais em um cromóforo, espera-se que a energia exata e a intensidade da 

absorção sejam alteradas de acordo. Com muita frequência, é extremamente difícil prever, 

pela teoria, como a absorção será alterada quando a estrutura do cromóforo for modificada, e 

é necessário aplicar diretrizes empíricas para prever tais relações (PAVIA ET AL.2010).  

Entre os diferentes tipos de pigmentos azuis que utilizam o cobalto podem ser citados: 

ZrSiO4:Co
2+

, o CoSiO4, o ZnSiO4:Co2+ e o  CoAl2O4 que é utilizado nesse trabalho.  

Em algumas matrizes, cores diferenciadas podem ser obtidas, como no Zn2TiO4: Co
2+

 

(SILVA, 2006). 

Ao longo dos anos, ficou claro que são necessários três parâmetros para se caracterizar 

uma cor: tonalidade, luminosidade e saturação. A tonalidade corresponde ao comprimento de 

onda predominante. A luminosidade, por sua vez, está relacionada à intensidade da energia 

eletromagnética. A saturação depende das proporções ocupadas por cada comprimento de 

onda na radiação eletromagnética. O olho humano é capaz de detectar tanto variações de 

tonalidade, como de luminosidade e saturação. A cor de um objeto é caracterizada pela sua 

tonalidade, luminosidade e saturação (VIEIRA, 2007).  

Existem vários métodos para analisar os aspectos colorimétricos, além de apenas 

destacar parâmetros ou aspectos visuais, dos dentre eles destacam-se o sistema cielab, um dos 

sistemas recomendados pelo CIE (Comission Internationale d’Eclairage) desde 1931 mas com 

espaço CIELAB definido mesmo em 1976. Para esse estudo a utilização da espectroscopia do 

uv-visível (ou uv-vis) demonstrou ser mais satisfatória para se obter informações uteis de 

acordo com as regiões do espectro estudado, pois controla a qualidade da cor de forma eficaz 

com ótima correlação com a visão e na atualidade estão se tornando cada vez mais práticos, 

exatos e acessíveis (PUC –RIO, 2012). 
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3.3. Pigmentos Cerâmicos  

3.3.1. Histórico  

 Os pigmentos inorgânicos frequentemente apresentam vantagens em termos das 

aplicações associadas às suas estabilidades química e térmica e quando expostos à luz e por 

isso vêm sendo experimentados desde os tempos pré-históricos, o que se pode verificar, 

analisando desenhos e pinturas em cavernas onde há indícios de sua utilização através dos 

tempos, como por exemplo: o carvão vegetal, ocre, marrom de manganês e argilas que está 

entre os materiais usados em pinturas com mais de 30.000 anos em cavernas do sul da França, 

norte da Espanha e norte da África.  Há cerca de 2.000 anos, alguns desses pigmentos 

denominados minerais eram usados praticamente puros, submetidos a algum processo de 

purificação ou usados com aditivos como o calcário, gesso e outros que já eram aquecidos ou 

misturados entre si, para modificar sua coloração, aumentando assim a variedade de 

pigmentos disponíveis. Com o desenvolvimento da alquimia e da química, diversos 

compostos inorgânicos de forte coloração (como o cinábrio, os sulfetos metálicos, os óxidos 

de chumbo) foram usados extensivamente como pigmentos, abrindo um leque de 

possibilidades e estudos para a área. (CABRELON, 2005; VIEIRA, 2007; BARCELOS, 

2008; SILVA, 2008; LEITE, 2008).  

3.3.2. Definição 

A melhor definição de pigmento está em Bondioli et. Al, (1998) quando os autores 

definem pigmento como um particulado sólido, orgânico ou inorgânico, branco, preto, 

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

não reaja quimicamente ou fisicamente com este. Ao contrário do que acontece com as tintas 

(ou corantes), as quais são solúveis no substrato perdendo as próprias características 

estruturais ou cristalinas, o pigmento fornece a cor através da simples dispersão mecânica no 

meio a ser colorido. Dentro desse pensamento Milanez (2003) retifica o significado atual da 

palavra pigmento que se originou neste século do latim pigmentum, que denota cor e de 

acordo com os padrões aceitos, a palavra pigmento significa uma substância constituída de 

pequenas partículas que são praticamente insolúveis no meio aplicado e é utilizada de acordo 

com suas propriedades de coloração, protetora ou magnética.  
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Os pigmentos e corantes são incluídos no termo geral “materiais corantes”, os quais 

significam todos os materiais usados devido a suas propriedades colorantes mas,  ao contrário 

do que acontece com os corantes, os quais são solúveis no substrato, causando a perda das 

próprias características estruturais e cristalinas, o pigmento fornece a cor através da simples 

dispersão mecânica no meio a ser colorido. 

3.3.4. Classificação  

Basicamente os pigmentos são classificados em orgânicos e inorgânicos, podemos 

entender esta divisão dos pigmentos na Figura 3.3. As propriedades gerais, diferentes entre 

eles, sugerem o emprego de um ou de outro em aplicações bem definidas. Os pigmentos 

orgânicos se diferenciam dos inorgânicos, principalmente, pela vasta gama de tons muito 

brilhantes e pelo elevado poder de coloração. Os pigmentos inorgânicos apresentam, 

sobretudo, uma excelente estabilidade química e térmica (BONDIOLI et. al (1998) ;VIEIRA, 

(2007)).  

Em 1968, Evans apud VIEIRA, 2007 apresentou outra classificação para os pigmentos 

cerâmicos baseado na estrutura cristalina e na cor. Segundo ele, as cores seriam divididas em 

grupos: cores produzidas pelos metais, por óxidos e por compostos não óxidos. Logo depois, 

conforme Burgyan e Eppler apud VIEIRA, 2007, os pigmentos inorgânicos passaram a ser 

classificados dentro das normas do Controle de Substâncias Tóxicas, as quais cobrem todas as 

substâncias tóxicas ou não-tóxicas, lei pública 94 - 469 norte americana (Estados Unidos da 

América). Em relação a classificação dos pigmentos quanto ao seu grau de fugitividade 

(ligthtfastness) segundo a ASTM (Sociedade americana de testes) convenciona a categoria "1" 

- Excelente - para os pigmentos sem nenhuma tendência fugitiva, ou seja, sua cor não se altera 

quando exposto à luz, passando a "2" o pigmento cujo comportamento quando exposto à luz é 

considerado "Muito Bom", "3" seria uma qualificação regular e finalmente "4" para os 

fugitivos.  
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Figura 3.3. Fluxograma com as principais classificações dos pigmentos (autor). 

 

3.3.5. Estrutura 

A maior parte dos pigmentos cerâmicos é de substâncias que possuem uma estrutura 

cristalina determinada. Um pigmento cerâmico é formado por uma rede hospedeira, em que o 

componente pigmentante ou cromóforo (normalmente um cátion de metal de transição ou de 

transição interna) e os possíveis componentes modificadores, estabilizam, conferem ou 

reafirmam as propriedades pigmentantes. Estes íons cromóforos, do ponto de vista químico, 

produzem a cor em cerâmica, absorvendo a radiação visível de forma seletiva. A cor é 

estabilizada por mecanismos químicos apropriados para conseguir manter sua ação 

pigmentante sob condições químicas e de temperatura desfavoráveis (CARDA et.Al, 1992).  

Os materiais cerâmicos, em geral, não apresentam grande número de elétrons livres, 

que absorvem a luz e que são, em sua estrutura, diretamente responsáveis pelo 

desenvolvimento da cor. Devido às altas temperaturas envolvidas na produção de corpos 

cerâmicos, há apenas uns poucos elementos que são suficientemente estáveis, não voláteis e 

com viabilidade econômica, e que permitem seu uso como pigmentos. 

Pigmentos com estrutura espinélio, de acordo com o seus íons cromóforos estão 

incorporados na estrutura cristalina. O CoAl2O4, tem seus íons cromóforos 

estequiometricamente incorporados dentro da estrutura cristalina. 
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A qualidade dos pigmentos cerâmicos depende de propriedades ópticas e físicas. Por 

isso estas propriedades estão diretamente relacionadas com a estrutura cristalina do pigmento, 

com a sua composição química, pureza, estabilidade e algumas características físicas, como 

tamanho das partículas distribuição de partículas, forma, superfície e etc. Vários fatores e 

características devem ser considerados na seleção de pigmentos cerâmicos para as mais 

diversas aplicações. Entre estes fatores, são importantes à estabilidade térmica e química, a 

intensidade e a uniformidade das cores obtidas, o tamanho de partículas dos pós e o custo 

final (CABRELON, 2005; SANTOS 2008). 

Por sua vez, o DCMA (Dry Color Manufactures Association) Associação dos 

Fabricantes de Cores Secas dos Estados Unidos, desenvolveu um sistema de classificação de 

misturas de óxidos metálicos de pigmentos inorgânicos coloridos, baseado na estrutura 

cristalográfica. Os pigmentos são separados por 14 estruturas cristalinas, sendo que entre elas 

umas são mais importantes do que outras devido à diferença de estabilidade e características 

cromáticas como observados nos estudos de Cabrelon (2005); Vieira (2007); Silva (2008), 

identificando numericamente cada uma das categorias mediante um código de três dígitos. Os 

pigmentos utilizados em aplicações cerâmicas são de natureza predominantemente inorgânica. 

Para o azul do aluminato de Co, CoAl2O4 com o código 13-26-2; o primeiro dígito identifica o 

grupo estrutural ou mineralógico, nesse caso refere-se a estrutura de espinélio, o segundo 

dígito especifica os elementos químicos que contém a estrutura e o terceiro dígito idêntica a 

cor que produz cada corante, nesse caso o azul. 

3.3.6. Propriedades 

Diferentes propriedades ópticas de produtos cerâmicos, como cor, translucidez e brilho 

da superfície, devem ser levadas em conta para diferentes aplicações. Entre essas aplicações, 

temos a fabricação de produtos cerâmicos como azulejos, porcelana, porcelana sanitária e 

esmaltes, além de cosméticos e plásticos (SANTOS 2008). 

Deste modo, se define como pigmento um particulado sólido, orgânico ou inorgânico, 

branco, preto, colorido ou fluorescente, que seja insolúvel no substrato no qual venha a ser 

incorporado e que não reaja quimicamente ou fisicamente com este. Ao contrário do que 

acontece com os corantes usados em tintas, os quais são solúveis no substrato perdendo as 

próprias características estruturais e cristalinas, o pigmento fornece a cor por uma simples 

dispersão mecânica no meio a ser colorido (VIEIRA, 2007). 
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O valor de um pigmento depende das suas propriedades ópticas e físicas. Estas, por 

sua vez, dependem diretamente da estrutura cristalina do pigmento, das suas características 

físicas, como distribuição granulométrica, forma das partículas e grau de aglomeração, e 

químicas, como composição, pureza e estabilidade.  

A propriedade mais importante a ser considerada é a capacidade do pigmento de 

desenvolver cor (capacidade pigmentante) e tornar opaca a matriz na qual é disperso 

(BONDIOLI et. Al,1998). A opacidade (capacidade de impedir a transmissão da luz através 

da matriz) é destacada como uma das propriedades ópticas mais importantes. A opacidade de 

um pigmento depende das dimensões das suas partículas e da diferença entre o índice de 

refração do pigmento e da matriz na qual o pigmento se encontra disperso. 

Os pigmentos inorgânicos sintéticos apresentam as seguintes características 

(BONDIOLI et. Al,1998) : (a) Podem ser produzidos com um elevado grau de pureza química 

e uniformidade; (b) Podem ser estudados e formulados para originarem colorações 

dificilmente obtidas com pigmentos inorgânicos naturais; (c) Apresentam maior estabilidade 

térmica e química, o que permite a coloração de materiais obtidos a elevadas temperaturas; (d) 

São mais caros que os pigmentos naturais. 

  

3.3.7. Aplicação industrial  

A tendência de um pigmento de solubilizar-se na matriz durante a aplicação industrial 

depende da área superficial específica e, portanto, da distribuição granulométrica do 

pigmento. Quanto mais fino é o pigmento, maior é a sua tendência a solubilizar-se na matriz 

(BONDIOLI et. Al, 1998).  

Um dos inconvenientes maiores para a utilização destes em produção seriada é a 

reprodutibilidade, especialmente se provenientes de locais diferentes. De fato, estes podem 

apresentar características intrínsecas diferentes e, portanto, serem pouco homogêneos e 

geralmente conter diversos tipos e quantidades de impurezas.  

Os pigmentos mais usados na indústria cerâmica são constituídos por elementos de 

transição, os quais se caracterizam por apresentar os orbitais d incompletos (os mais comuns 

são os da primeira série: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni e Cu. Alguns elementos terras raras são 

usados, porém em menor escala. Os elementos terra rara caracterizados por uma definição 

incompleta dos orbitais f (os mais usados são Ce, Pr e Nd (SANTOS, 2008). 
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Entre estes elementos de transição, um de grande importância é o utilizado nesse 

trabalho, o cobalto, conhecido como cromóforo (discutido anteriormente) que geralmente 

conduz a pigmentos azuis e verdes, sendo amplamente utilizados na indústria cerâmica 

(MIMANI, GHOSH, 2000).  

3.3.8. Pigmentos e a importância de analisá-los cientificamente 

 O estudo dos pigmentos é extremamente importante e na pintura torna-se relevante 

observar suas composições e saber analisá-las cientificamente. Ao analisar o método de 

trabalho do artista, conhecer quais pigmentos foi utilizado por ele, de que forma estes 

pigmentos foram misturados para criar uma determinada tonalidade de cor e, ainda, quais 

pigmentos foram utilizados na camada de preparação da pintura é extremamente necessário, 

principalmente para técnicas de restauro, uma vez que permite diferenciar as regiões que 

exibem a pintura original daquelas que apresentam sinais de retoques antigos ou modernos, 

identificando, ainda, os materiais utilizados em cada caso ou à escolha dos pigmentos mais 

adequados, quando se fazem necessários retoques na pintura.  

Além disso, a conservação das obras de arte, uma vez que, dependendo de sua 

natureza, alguns pigmentos podem ser sensíveis à luz, à umidade, a poluentes atmosféricos ou 

ao calor - o que pode requerer condições bastante específicas de armazenamento e cuidados 

na exposição de uma obra. É necessário identificar os pigmentos antes da aplicação de 

produtos químicos ou quaisquer outros tratamentos, no intuito de reverter ou, ao menos, 

estacionar o processo de deterioração de uma pintura, por isso a análise científica acaba se 

tornado essencial e importante aliada para um trabalho eficaz e além de visivelmente 

apropriado, verdadeiramente bem feito. Entre as técnicas mais utilizadas para análise de 

pigmentos podem ser destacadas: Fluorescência de Raios X (FRX), Emissão de Raios X 

Induzida por Partículas Carregadas (PIXE), Difração de Raios X, Espectroscopia Raman, 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura associada à Espectroscopia por Dispersão em Energia (MEV-EDS). 

Tendo em vista que o objeto de estudo apresenta um caráter único, muitas vezes 

associado a um grande valor artístico-cultural, deve-se optar, sempre que possível, pela 

utilização de uma técnica analítica não destrutiva, ou seja, que não necessite da retirada de 

amostras e preserve a integridade da obra. 
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Alguns pigmentos são conhecidos e utilizados desde a pré-história (como o caso dos 

ocres) e da antiguidade (branco de chumbo e vermilion, por exemplo), enquanto outros são de 

uso mais recente (como o azul da Prússia, a partir do século XVIII; e o branco de titânio, a 

partir do século XX). Portanto, com base na identificação dos pigmentos originais 

empregados pelo artista e em sua cronologia de utilização disponível na literatura, pode-se 

associar uma pintura a um determinado período histórico e, ainda, descobrir possíveis 

falsificações. Entretanto, esta identificação nem sempre é simples, considerando-se que vários 

pigmentos podem ser misturados no intuito de se obter uma tonalidade em particular. Além 

disto, alguns pigmentos, como o ultramarino, por exemplo, podem ser encontrados em sua 

forma natural (obtido a partir do lapis lazuli) ou artificial (sintetizado em laboratório), as 

quais diferem entre si apenas pelas impurezas presentes.  

Outros pigmentos podem apresentar-se sob diferentes formas cristalográficas, como no 

caso do branco de titânio, que pode estar na forma de anatase ou rutilo. Outro aspecto a ser 

considerado é que, nem sempre o emprego de uma única técnica analítica é suficiente para a 

identificação precisa de um pigmento. Um exemplo disto é o que ocorre com os pigmentos 

verdes viridian e óxido de cromo - ambos utilizados a partir da primeira metade do século 

XIX – que apresentam praticamente a mesma composição química, diferindo apenas pela 

presença de uma molécula de água. Neste caso, se for utilizada uma técnica de análise 

elementar como a Fluorescência de Raios X não será possível afirmar qual destes dois 

pigmentos foi utilizado, pois nos espectros de ambos serão visualizados apenas os picos 

relativos ao cromo. Em situações deste tipo recomenda-se o emprego de uma técnica 

adicional de análise como a Espectroscopia Raman, por exemplo.  

No Brasil já existem estudos que servem para analisar obras de arte detalhadamente, o 

nome do equipamento desenvolvido pela pesquisadora Cristiane Calza [1] chama-se 

"equipamento portátil de fluorescência de raios X", máquinas, ligadas a computadores por 

cabos do tipo USB, permite que as obras sejam analisadas dentro dos próprios museus, sem 

transportá-las a laboratórios especializados, vem sendo importante para a realização de 

pesquisas e descobertas não só para as pinturas brasileiras, mas também para obras de arte 

internacionais, a partir do uso de tecnologia de raios X do que a utilização de técnicas mais 

agressivas, com sondas e microcâmeras inseridas nas telas.  

No Brasil, as buscas já resultaram na descoberta de duas pinturas em uma, ambas de 

Eliseu Visconti (1866-1944). Descobriu-se que o artista havia pintado "Gioventú" (1898) 

sobre um estudo completo para outra tela, "Recompensa de São Sebastião" (1898).  
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A tendência é que cada vez mais surjam descobertas na analise cientifica de obras de 

artes, pelo desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitam equipamentos cada vez 

mais compactos, precisos e não invasivos.  

As pesquisas procuram criar um registro completo do trabalho analisado, procura-se 

saber se a pintura já foi restaurada, se há pigmentos de datas diferentes e em que extensão da 

tela foram aplicados. Esses aspectos são muito importantes para o estudo de obras de arte, 

pois historicamente são objetos únicos de grande valor cultural e financeiros, pois muitas 

obras valem milhões (CALZA, 2010a). 

Uma das aplicações mais importantes utilizando fluorescência de raios-x (FRX) tem 

sido na análise de obras de pintores brasileiros do século XIX, pertencentes ao acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes. A primeira obra analisada foi a renomada tela de Victor 

Meireles “Primeira Missa no Brasil”. Neste caso, utilizou-se a técnica em questão para 

identificar os pigmentos originais, avaliar alterações visíveis na tela e descobrir se 

correspondiam a repinturas feitas pelo próprio artista ou a intervenções posteriores no intuito 

de auxiliar no minucioso processo de restauro da obra. A partir destas informações, 

pretendem-se criar um banco de dados caracterizando a paleta de cada pintor analisado, a fim 

de auxiliar no trabalho de restauradores, conservadores, estudantes e professores da área de 

artes e, ainda, pesquisadores da área de arqueometria. Na Figura 3.4 pode ser observada uma 

das obras durante as análises. (CALZA, 2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .3.4. Análise por XRF da obra “Moíses e Jocabed”. Pedro Américo, 1884. Óleo sobre  tela, 151,2 X 105,5 

cm. Museu Nacional de Belas Artes. (CALZA,2010). 
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3.4. Método de Sínteses para a obtenção de Materiais Cerâmicos 

Os pigmentos cerâmicos podem ser obtidos por diferentes métodos de síntese, 

podendo ser classificados de acordo com o estado físico dos materiais envolvidos na reação e 

são conhecidos como: preparação por reações no estado sólido (método cerâmico ou mistura 

de óxidos) e preparação por método químico ou via úmida (sol-gel, co-precipitação, método 

Pechini e o método de polimerização de complexos (MPC) ou mais conhecido como Pechini 

modificado). O método mais comum para preparar pigmentos envolve a reação no estado 

sólido, misturando mecanicamente óxidos metálicos. A mistura de óxidos não permite a 

obtenção de materiais com características químicas e físicas de elevada homogeneidade, isto 

porque a difusão no estado sólido é dificultada. Com isso, o produto cerâmico final apresenta 

dispersão considerável das propriedades e produtos finais com fases indesejáveis, diminuindo 

assim, a confiabilidade e a reprodutibilidade do material. Os métodos químicos ou de via 

úmida são mais apreciados para estudos científicos que o método de reação no estado sólido, 

por apresentarem características como: uma mistura maior entre os reagentes, alta pureza dos 

produtos e baixa temperatura de processamento. Entre os diferentes métodos químicos, o 

processo Sol-gel tem sido utilizado com sucesso nas últimas duas décadas para preparação de 

cerâmicas, vidros, fibras, e filmes finos e demonstrou consideráveis vantagens sobre as 

reações convencionais de estado sólido. O processo sol-gel inclui todas as técnicas que 

utilizam um sol e um gel como etapas intermediárias para a obtenção de um material.  

A princípio, tem-se um sol, frequentemente definido como uma suspensão de partículas 

pequenas e discretas, as quais permanecem dispersas em fase líquida, e que sofre uma 

transformação a gel, caracterizado por uma estrutura tridimensional, a qual se estende 

uniformemente através do meio líquido (CASQUEIRA, 2008).  

Este processo possui uma vantagem que é a obtenção de misturas homogêneas de 

componentes em escala atômica. Existem três tipos de tecnologia sol-gel em que 

KAKIHANA et al,1967, escreve sobre a existência desses três tipos de processamento sol-gel 

que são: a) Sol gel coloidal; b) Gel polimérico inorgânico de compostos organometálicos e c) 

Rotas de gel envolvendo a formação de polímeros orgânicos que pode ser dividido em duas 

categorias diferentes: “in situ” e Uso de um polímero como precursor, sendo que a solução 

viscosa se concentra convertendo-se em um gel termoplástico. Polimerização “in situ”, 

baseia-se na formação da rede do gel por polimerização de monômeros orgânicos. O objetivo 

é que os íons metálicos fiquem homogeneamente distribuídos na rede polimérica orgânica. O 

processo parte da complexação metal-quelato, seguida da formação “in situ” de um polímero 
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orgânico. Em Kwon et al. (1998), o método, denominado método Pechini do qual foi derivado 

o método dos precursores poliméricos ou polimerização de complexos (MPC). Em Casqueira 

(2008), dentre os métodos de síntese por método químico ou via úmida, o método de 

polimerização de complexos (MPC), utilizado nesse trabalho, apresenta-se em destaque por 

ser realizado de maneira simples e satisfatória por ter um baixo custo efetivo e utilizar uma 

rota de queima com baixas temperaturas, além de ser versátil. 

3.4. 1. Método de Polimerização de Complexos (MPC) 

Vias de síntese diferentes para o aluminato de cobalto (CoAl2O4) têm sido estudadas, 

tais como o método de formação de sol-gel, método dos percussores poliméricos (método 

pechini), método de polimerização de complexos (MPC) entre outros. Para preparar o 

CoAl2O4, que exibe a estrutura normal de espinélio, o MPC pode fornecer muitas vantagens 

em relação aos outros métodos, incluindo a capacidade de controlar a homogeneidade e a 

pureza do produto, para processar a temperaturas mais baixas, e para controlar o tamanho, 

forma e distribuição de partículas de cerâmica.  

Em Casqueira (2008) O método desenvolvido em 1967 por Pechini e que se tornou 

popular por H. Anderson que, originalmente o aplicou para fabricar pós de estrutura 

perovskita, atualmente é utilizado na síntese de diversos óxidos policatiônicos. Os cátions 

metálicos são então solubilizados nesta matriz polimérica segundo a estequiometria desejada. 

Por possuir algumas limitações, devido à solubilidade dos cátions metálicos na matriz 

polimérica e, também devido à reação de condensação entre AC (ácido carboxílico) e EG 

(etilenoglicol), que pode ocorrer em qualquer carboxila do AC sendo difícil a previsão de 

processos como aumento da cadeia polimérica. Para solucionar as limitações descritas foram 

desenvolvidas variações do MP.  

Para a utilização desse trabalho foi utilizado o método de polimerização de complexos 

(MPC) que de acordo com os estudos de Motta (2008) a diferença entre MP e MPC está na 

maneira de preparação da resina, que o MPC utiliza a polimerização in situ que ocorre no 

interior do próprio vaso reacional, no MPC são preparados compostos de coordenação 

metálicos solúveis com ácido cítrico (AC), e só então é adicionado o polialcool, no caso o 

etilenoglicol (EG), que promove a polimerização dos complexos metálicos. 
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3.5. Planejamento de Experimentos 

 

A utilização de técnicas de planejamento de experimentos vem da necessidade 

crescente da otimização de produtos e processos, minimizando custos e tempo, maximizando 

rendimento, produtividade e qualidade de produtos, dentre outros objetivos, tem levado 

profissionais de diferentes formações a buscarem esse tipo de solução e aplicá-la em seus 

trabalhos (MONTGOMERY, 2003).  

As pessoas normalmente se lembram da estatística quando se veem diante de grandes 

quantidades de informação. Na percepção do chamado senso comum, o emprego de métodos 

estatísticos seria algo semelhante à prática da mineração. Um estatístico seria um tipo de 

minerador bem sucedido, capaz de explorar e processar montanhas de números e delas 

extraírem valiosas conclusões. Com tanta coisa associada ao senso comum, essa também é 

uma impressão falsa ou no mínimo parcial. A atividade estatística mais importante não é a 

análise de dados, e sim o planejamento dos experimentos em que esses dados devem ser 

obtidos. A essência de um bom planejamento consiste em projetar um experimento de forma 

que ele seja capaz de fornecer exatamente o tipo de informação que procuramos. (BARROS 

NETO, 2007) 

Quantificar o efeito das variáveis do processo através das técnicas do planejamento 

experimental, com o objetivo de obter informações sobre as respostas desejadas, é de 

fundamental importância para a área de implementação de controle de processos.  

No planejamento de qualquer experimento, a primeira coisa que devemos fazer é 

decidir quais são os fatores e as respostas de interesse, vide a Figura 3.5. Um sistema pode ser 

representado por uma função (em principio desconhecida) ligando os fatores (variáveis de 

entrada) às respostas (variáveis de saída) (GOMES, 2012).  
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Figura 3.5. Um sistema pode ser representado por uma função (em principio desconhecida) ligando os fatores 

(variáveis de entrada) às respostas (variáveis de saída). (Modificado. BARROS NETO, 2007 e GOMES, 2012). 

 

As respostas são as variáveis de saída do sistema, nas quais estamos interessados, e 

que serão- ou não- afetadas por modificações provocadas nos fatores (as tais manipulações). 

Também podem ser qualitativas ou quantitativas. Dependendo do problema, podemos 

ter várias respostas de interesse, que talvez precisem ser consideradas simultaneamente. 

Tendo identificado todos os fatores e respostas, nosso próximo passo é definir, com o 

máximo de clareza, o objetivo que pretendemos alcançar com os experimentos, para que então 

possamos escolher o planejamento mais apropriado. 

Seguindo o raciocínio de Barros neto, (2007) apud Fernandes Junior (2002) que 

afirmam que otimizar um sistema significa descobrir quais os valores das variáveis envolvidas 

que produzem uma melhor resposta. O procedimento correto para se obter  o melhor 

rendimento dos valores das variáveis, consiste em fazer variar, ao contrário do que se poderia 

esperar, todas as variáveis ao mesmo tempo. A razão para isso é que as variáveis podem se 

influenciar mutuamente, e o valor ideal para uma delas pode depender do valor da outra. Este 

comportamento é chamado de interação entre variáveis, fenômeno que ocorre frequentemente, 

pois raras são as situações em que duas ou mais variáveis atuam de forma independente.  
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O objetivo esperado é que utilizando-se planejamentos experimentais baseados em 

princípios estatísticos, os pesquisadores possam extrair do sistema em estudo o máximo de 

informação útil, fazendo um número mínimo de experimentos. A essência de um bom 

planejamento consiste em projetar um experimento de forma que ele seja capaz de fornecer 

exatamente o tipo de informação procurada. A pergunta que sempre ocorre é de como é 

possível variar tudo ao mesmo tempo? A primeira coisa a fazer no planejamento de um 

experimento é determinar quais são os fatores e as respostas de interesse como exemplificado 

na Figura. 3.5, para o que se deseja estudar. 

3.5.1. Planejamento Fatorial de Muitas Variáveis  

O número de ensaios necessários para se fazer um planejamento fatorial 2
k
 completo 

aumenta rapidamente com k, o número de fatores investigados. Com sete fatores, por 

exemplo, um planejamento completo exigiria nada menos de 2
7
 = 128 ensaios. Pensando 

nessa situação de acordo com Barros Neto (2007), estudos mostraram que a informação 

desejada muitas vezes pode ser obtida a partir de um número de ensaios bem menor, 

correspondente a uma fração do número de ensaios do planejamento completo. Isso é possível 

por dois motivos.  

Primeiro, o número de interações de ordem alta aumenta dramaticamente com o 

número de fatores. Podemos exemplificar isso como a tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 Número de efeitos principais e de interações, dado em função do número de fatores, k. A ordem de 

uma interação é o número de fatores envolvidos na sua definição (BARROS NETO, 2007).  

 

       Ordem    

K 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

3 3 3 1 ... ... ... ... 

4 4 6 4 1 ... ... ... 

5 5 10 10 5 1 ... ... 

6 6 20 20 15 6 1 ... 

7 7 35 35 35 21 7 1 
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Segundo Box, Hunter e Hunter, 1978, capítulo 12 apud Barros Neto (2007), na 

maioria dos casos, essas interações têm valores pequenos e são destituídas de qualquer 

importância prática. Como na expansão em série de uma função, os efeitos principais (isto é, 

de primeira ordem) tendem a serem maiores que as interações de dois fatores (de segunda 

ordem), que por sua vez são mais importantes que as interações de três fatores, e assim por 

diante. Essa tendência, naturalmente, se acentua para efeitos de ordem mais alta. Se esses 

efeitos não são significativos, determinar o seu valor não é motivo suficiente para nos levar a 

fazer todos os ensaios de um planejamento completo.  

O segundo motivo é quando o número de fatores aumenta, crescem as chances de que 

um ou mais deles não afetem significativamente a resposta, seja por meio de efeitos 

principais, seja por meio de efeitos de interação. Mais uma vez, se os efeitos dessas variáveis 

não precisam ser determinados, para que fazer todos os ensaios do fatorial completo? Por 

outro lado, em muitas situações não conhecemos, a priori, a relação completa de todas as 

variáveis que afetam significativamente a resposta. Para não correr o risco de excluir fatores 

que podem vir a ser importantes, devemos estudar, nesse estágio, o maior número possível de 

variáveis. Podemos fazer isso sem aumentar o número de ensaios, usando planejamentos 

fracionários em vez de fatoriais completos.  

3.5.1.1. Planejamento Fatoriais 2
(k-p)

 fracionados 

 

Segundo Montgomery, 2003; Barros Neto, 2007, um planejamento completo com 

quatro fatores exigirá a realização de 16 experimentos (sem considerar as réplicas). Se por 

qualquer motivo não se puder fazer os 16 experimentos, deve-se pegar uma meia-fração, que 

corresponde a 8 experimentos, chamando-se esse planejamento de 2
4-1

= 2
3
, onde o “1” no 

expoente significa uma meia- fração. 

O uso principal do planejamento fracionário é para selecionar quais fatores têm os 

maiores efeitos. Na etapa inicial de um planejamento com muitas variáveis independentes, as 

mais importantes são detectadas e um novo planejamento é feito considerando apenas as 

variáveis que apresentam os maiores efeitos. As combinações lineares de um planejamento 

fracionário são calculadas pela relação mostrada na equação 3.1 em que N= 2
k-p

 = número 

total de observações e Contrastei é o valor do contraste do i-ésimo efeito. Esse contraste é 

facilmente calculado colocando-se os valores da variável dependente, precedidos do sinal 

correspondente a cada ponto experimental (MONTGOMERY, 2003). 
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                                                                                      (3.1) 

  

Uma maneira de resolver tal problema é considerar que termos de ordens superiores 

podem ser negligenciados e que os termos principais e de ordens inferiores podem ser obtidos 

através de uma fração do planejamento fatorial completo. Esses planejamentos fatoriais 

fracionários estão entre os tipos mais usados de planejamento para projeto de produtos e 

processos e para melhoria de processos (MONTGOMERY, 2003; BARROS NETO, 2007). 

Quando estamos investigando o efeito de muitas variáveis, realizar um planejamento 

completo logo de saída não é uma boa alternativa pelo número de variáveis independentes 

envolvidas, da disponibilidade de matéria-prima, da viabilidade do número de ensaios que 

podem ser realizados e do custo do processo em estudo. Portanto para este estudo foi levado 

em considerações as vantagens que podemos obter com um planejamento fracionário 

realizando um número mínimo de ensaios que devem ser realizados conforme o número de 

fatores que se deseja estudar, para que a discussão dos resultados e a interpretação estatística 

não fiquem comprometidas.  

Assim fazer uma triagem, isto é, tentar separar os fatores realmente significativos, que 

merecem um estudo mais aprofundado, daqueles que não tem importância, é a melhor 

maneira de resolver essa situação do tempo e quantidade de experimentos. 

Em Myers & Montgomery (1995) apud Fernandes Junior (2002) confirmam que na 

construção de um planejamento fatorial fracionário 2
(K-P)

, deve-se escolher as interações que 

resultam em um experimento de maior resolução possível.  

O planejamento 2
(K-P)

  envolve um menor número de ensaios, implicando em 

economia de tempo e custo, consequentemente, aumento na eficiência do planejamento, 

fornecendo apenas a informação desejada.  
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3.5.2. Superfície de Resposta  

 

  A metodologia de resposta (ou RSM, de response Surface Methodology) é uma 

técnica de otimização baseada em planejamento fatoriais, que foi introduzida por  G.E.P. Box 

nos anos 1950, e que desde então tem sido usado com grande sucesso na modelagem de 

diversos processos industriais (BARROS NETO, 2007).  

De acordo com Montgomery (2003) usam-se superfícies de respostas quando as 

variáveis de resposta são influenciadas por muitas variáveis independentes e o objetivo é 

otimizar essas respostas, por  isso o estudo da  metodologia de superfície de resposta tem duas 

etapas distintas e importantes: modelagem e deslocamento, que são repetidas tantas vezes 

quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir uma região ótima da superfície investida. 

 A modelagem normalmente é feita ajustando-se modelos simples (em geral, lineares 

ou quadráticos) as respostas obtidas com planejamento fatoriais ou com planejamentos 

fatoriais ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima inclinação 

de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de forma mais 

pronunciada (BARROS NETO, 2007).   

 Usam-se as superfícies de resposta quando as variáveis de resposta são influenciadas 

por muitas variáveis independentes e o objetivo é otimizar essas respostas. 

Imagine que se queira maximizar o rendimento de um determinado processo que seja 

função de dois fatores, x1 e x2, verificamos na Equação (3.2), sendo ɛ o erro observado ou o 

ruído na resposta y. A superfície que representa a Equação (3.2) é chamada de superfície de 

resposta. 

 

 

                 (3.2)  

 

  

A primeira etapa no uso da metodologia de superfície de resposta é determinar a 

relação matemática entre a variável de resposta e as variáveis independentes. É claro que a 

primeira relação a ser pensada é a mais simples, como uma reta. Se esse polinômio de menor 

grau ajustar bem a resposta, então a função será dada por um modelo chamado de modelo de 

primeira ordem, verificado na Equação (3.3):  
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                       (3.3) 

 

Se houver curvatura no sistema, então o modelo de segunda ordem ou quadrático deve 

ser utilizado como mostrado na Equação (3.4):  

                             (3.4) 

 

O procedimento de uso de superfície de resposta é sequencial; isto é, quando se está 

longe do ponto ótimo de resposta, o modelo de primeira ordem ajusta-se bem aos dados. Mas 

quando o objetivo é a otimização, deve-se procurar uma estratégica eficiente de rapidamente 

se encontrar as condições operacionais ideais que levem a isso. Uma vez encontrada a 

possível região onde o ótimo está, um modelo de segunda ordem deve ser adotado. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Materiais 

 

Os pós-precursores e as resinas de aluminato de cobalto (CoAl2O4) foram preparadas 

pelo método de polimerização de complexos (MPC), derivado do método Pechini.  

Os reagentes utilizados para a síntese do aluminato de cobalto (CoAl2O4) foram: o 

nitrato de alumínio (Al(NO3)39H2O); o nitrato de cobalto (CoN2O66H2O); o ácido cítrico 

(C6H8O7) e o etilenoglicol (HOCH2CH2OH) bem como suas propriedades e fornecedores 

estão apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Reagentes utilizados na síntese dos pigmentos. 

 

Reagente Fórmula   PM (g/mol)           Fornecedor Pureza (%) 

Ácido Cítrico C6H8O7 192,13  Synth 99,5% P 

Nitrato de Cobalto CoN2O6 6H2O 291,026   Sigma-Aldrich ≥ 98% P 

Nitrato de Alumínio Al (NO3)39H2O 375,124 Synth 98,0–102% P 

Etilenoglicol HOCH2CH2OH 62,07 Synth 99,0% P 

 
 

4.2. Métodos 

  O fluxograma apresentado na Figura 4.1, representa o procedimento experimental das 

sínteses realizadas a partir do método de polimerização de complexos (MPC) e calcinações 

para obtenção dos pós baseando-se em um planejamento fatorial fracionado e as 

caracterizações químicas dos pós pigmentantes obtidos.  
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Figura 4.1. Fluxograma da Síntese do CoAl2O4   via método de polimerização de complexos (MPC) através do 

planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

. 
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4.3. Planejamento Fatorial 2
(k-P)

 Fracionado para obtenção dos pós do Aluminato 

de Cobalto  

 Na tentativa de otimizar o processo de síntese do aluminato de cobalto (CoAl2O4) nas 

condições operacionais descritas neste trabalho, a fim de encontrar uma maneira de 

economizar tempo, assim diminuindo a quantidade de experimentos foi necessário  analisar as 

variáveis de entrada que teriam influência no processo.  

Para este trabalho foi, inicialmente, pensado em fazer um planejamento fatorial de 

muitas variáveis somando o processo de obtenção da resina, variando em diferentes 

concentrações de ácido cítrico e tempos de pirólise (ou puff) juntando isso ao processo de 

obtenção dos pós pigmentantes, variando em diferentes temperaturas, tempos e taxas de 

calcinações. Dessa maneira totalizando em cinco variáveis de entrada (k=5) para o processo 

de síntese de obtenção do pigmento cerâmico. As variáveis de entrada apresentam as 

seguintes denominações: 

1- Cácido cítrico = Concentrações de ácido cítrico; 

2- Tempo puff (h)= Tempo de puff (h) (ou pirólise)  

3- Temperatura (ºC) = Temperatura de Calcinação (°C) 

4- Tempo Calcinação (h) = Tempo de calcinação (h) 

5- Taxa calcinação (ºC/min) = Taxa de Calcinação (ºC/min) 

 

A priori, seria necessário para um planejamento completo 32 ensaios, exigiria-se 2
5
= 

32 ensaios, o que é totalmente inviável em termos práticos, então para resolver este problema 

segundo os estudos de Barros Neto, 2007, optou-se neste estudo por realizar um planejamento 

fatorial fracionado do tipo 2
(5-2)

 que corresponde a 2
(5-2)

 = 2
3
 = 8 (oito) experimentos.  

Segundo Barros Neto (2007), para obter uma estimativa do erro experimental é 

necessário repetições numa dada combinação de níveis, então para esse trabalho optou-se por 

realizar três réplicas no ponto central, totalizando 11 (onze) experimentos.  

A Figura 4.2 ilustra o processo de síntese para obtenção do CoAl2O4  via método de 

polimerização de complexos (MPC), mostrando as variáveis de entrada e da superfície de 

respostas analisadas a partir dos 11 ensaios dos espectros do Uv-visível que revelam a 

intensidade do cobalto na cor do aluminato de maneira quantitativa, dando assim suporte a 

percepção qualitativa que era a partir da observação visual.   
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Figura 4.2. Variáveis de entrada com a superfície de resposta através do processo de síntese para obtenção do 

CoAl2O4  via método de polimerização de complexos (MPC). 

 

 

A partir das variáveis de entrada especificadas acima podemos encontrar na Tabela 4.2 

a relação das quantidades de sínteses e fatores/ níveis, para uma melhor compreensão dos 

resultados, serão nomeados códigos com relação às sínteses obtidas, como foram realizadas 

onze sínteses a melhor denominação encontrada foi a cada síntese ser chamada de: S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11. 

 

Tabela 4.2. Relação das quantidades de sínteses e fatores/ níveis. 

 

 

            SÍNTESES     

Fatores/Níveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cácido cítrico 2:1 4:1 2:1 4:1 2:1 4:1 2:1 4:1 3:1 3:1 3:1 

tpuff (h) 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 

T(°C) 700 700 700 700 900 900 900 900 800 800 800 

Tcalcinação (h) 6 2 2 6 6 2 2 6 4 4 4 

Tx (°C/min) 11 5 11 5 5 11 5 11 8 8 8 

 

 

 

        Na Tabela 4.3 está representada a Matriz do Planejamento Fatorial Fracionado de 2 
(5-2)

 

utilizando o software Statistica 7.0 para o tratamento dos dados e na Tabela 4.4 está o código 

de níveis reais e codificados das variáveis de entrada, respectivamente. 
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Tabela 4.3.  Matriz do Planejamento Fatorial Fracionado de 2 
(5-2)

  e Superfície de Respostas. 

 

 

 

Tabela 4.4.  Código dos níveis reais e codificados das variáveis de entrada. 

 

 

Fatores Nível -1 Nível 0 Nível 1 

Cácido cítrico 2: 1  3: 1  4: 1  

t puff(h) 1 2 3 

T(°C) 700 800 900 

t calcinação(h) 2 4 6 

Tx (ºC/min) 5 8 11 

 

 

4.4.  Estequiometria utilizada na preparação da resina  

Para a realização desse estudo os cálculos estequiométricos utilizados para obtenção 

da resina foi baseando-se em diferentes relações entre as massas do ácido cítrico nas 

concentrações: 2:1; 3:1 e 4:1 e do etilenoglicol padrão 60/40, tendo-se um valor constante de 

aproximadamente 1,5 para a relação em massa do ácido cítrico e do etilenoglicol, seus 

respectivos valores estão apresentados na Tabela 4.5. 

 

 

 

 

Sínteses Cácido cítrico tpuff (h) T(°C) tcalcinação (h) Tx(°C/min) Superfície de 

Resposta 

S1 -1 -1 -1 1 1 --- 

S2 1 -1 -1 -1 -1 --- 

S3 -1 1 -1 -1 1 --- 

S4 1 1 -1 1 -1 --- 

S5 -1 -1 1 1 -1 --- 

S6 1 -1 1 -1 1 --- 

S7 -1 1 1 -1 -1 --- 

S8 1 1 1 1 1 --- 

S9 0 0 0 0 0 --- 

S10 0 0 0 0 0 --- 

S11 0 0 0 0 0 --- 
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Tabela. 4.5. Relação estequiométrica entre a concentração de ácido cítrico e etilenoglicol padrão 60/40 em (g) 

 

 

4.4.1. Preparação das Resinas 

Para a preparação das resinas foi necessário inicialmente montar um sistema em capela 

composto por uma placa de aquecimento e agitação, no laboratório de sínteses de materiais 

cerâmicos (UFRN-PPGCEM), para o aquecimento de 100 ml de água em um becker com 

capacidade de 600ml, controlando-se através de um termômetro e mantendo-se a temperatura 

a 60ºC. Em aproximadamente 70°C, o ácido cítrico foi adicionado sob constante agitação.   

Após a solubilização do ácido cítrico, espera-se 30 minutos para adicionar lentamente, 

o formador de rede, o nitrato de alumínio, sob constante agitação e aquecimento a 

aproximadamente 70ºC, espera-se um intervalo de 5 minutos para adicionar o nitrato de 

cobalto, sob constante agitação e aquecimento não ultrapassando 80ºC. Com intervalo de 1 

hora foi adicionado o etilenoglicol a aproximadamente 75ºC, a relação utilizada entre a massa 

do ácido cítrico e do etilenoglicol foi de 60/40, sendo as concentrações de ácido cítrico de 2:1; 

3:1 e 4:1, como mostrado na Tabela 3.5. Mantendo-se esta solução em temperatura de 

aproximadamente 75ºC e a aquecimento constante até a formação de uma solução mais 

viscosa, de aparência de um gel, esta solução viscosa denominada de resina polimérica.   

4.4.2. Obtenção dos Pós Precursores  

As resinas poliméricas foram calcinadas no laboratório de cimentos (LABCIM-

UFRN) em forno tipo mufla da marca EDG 7000, na pressão atmosférica. 

Para o processo de pirolise foi utilizado um becker com capacidade de 600ml que foi 

utilizado para a obtenção da resina, o mesmo foi tampado com vidro de relógio para 

possibilitar um aquecimento por igual entre toda a resina,  na temperatura de 350 °C em três 

diferentes tempos: 60 (1h), 120 (2h) e 180 (3h) minutos com taxa de calcinação de 

5°C/minuto. Durante este tratamento térmico ocorre à degradação parcial da estrutura 

  Relação Estequiométrica 

Cácido Cítrico 

 

Mácido Cítrico (g) 

 

Etilenoglicol Padrão 

60/40 

 

Relação em Massa 

(razão) 

2:1 32,55 g 21,70 g ± 1,5 

3:1 48,88 g  32,58g ± 1,5 

4:1 65,17 g 43,45g ± 1,5 
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orgânica e sua expansão devido a liberação de gás durante a combustão, assim o precursor do 

pó será formado por um material frágil e escuro onde o material resultante é denominado de 

precursor. Após esse tratamento obteve-se um polímero pirolisado que corresponde a um 

material rico em matéria orgânica denominado de “puff”. Na Figura 4.3 estão representados os 

ciclos térmicos para obtenção dos pós-precursores. 
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Figura 4.3. Ciclos térmicos utilizados nos pós-precursores de acordo com o planejamento fatorial fracionado, 

representado pela temperatura, tempo e taxa de calcinação, respectivamente, (A) 350°C, 60 min (2h) e 5°C/min; 

(B) 350°C, 120 min (2h) e 5°C/min; (C) 350°C, 180 min (3h) e 5°C/min. 
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4.4.3. Moagem 

 

Os pós-precursores (“puff”) obtidos através das sínteses foram desaglomerados em 

moinho triturador centrífugo no sentido vertical por 90 minutos, 150 minutos e 210 minutos, 

devido as diferentes concentrações utilizadas de ácido cítrico e assim resultando na obtenção 

de pós-homogêneos.  

4.4.4. Peneiramento 

Para complementar o processo de desaglomeração, dos pós-precursores, após a 

moagem em diferentes tempos, foram peneirados usando a peneira de malha 325 mesh. 

4.4.5. Calcinações 

Após a moagem e o peneiramento foram feitas as calcinações para a eliminação da 

matéria orgânica, em cadinhos de porcelana, dos pós-precursores, realizadas em forno do tipo 

mufla da marca EDG 7000, no laboratório de cimentos (LABCIM-UFRN) na pressão 

atmosférica.  

 As calcinações foram realizadas de acordo com o planejamento fatorial fracionado  

2
(5-2)

 em patamares de temperaturas de 700 °C, 800°C e 900°C em tempos de 2 horas (120 

minutos), 4 horas (240 minutos) e 6 horas (360 minutos) com taxas de 5, 8 e 11 °C/ minutos, 

com resfriamento até a temperatura de 25°C, , apresentados respectivamente na Figura 4.4 

com seus ciclos térmicos. 
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Figura 4.4. Ciclos térmicos utilizados nas calcinações de acordo com o planejamento fatorial fracionado, 

representado pelos patamares de temperatura, tempo e taxa de calcinação, respectivamente, (A)700°C e 900 °C, 

120 min (2h) e 5°C/min; (B) 700°C e 900 °C, 360 min (6h) e 5°C/min; (C) 700°C e 900 °C, 120 min (2h) e 

11°C/min; (D) 700°C e 900 °C, 360 min (6h) e 5°C/min; e para os pontos centrais (E) 800°C, 240 min (4h) e 

8°C/min. 
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4.5. Caracterizações dos pós-cerâmicos 
   

 Podemos afirmar que “A caracterização descreve os aspectos de composição e 

estrutura (incluindo defeitos) dos materiais, dentro de um contexto de relevância para um 

processo, um produto ou propriedade em particular” (Materials Advisory Board of National 

Research Council –USA) (GOMES, 2012). 

4.5.1 Análise Termogravimétrica (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

O comportamento térmico das amostras foi estudado por termogravimetria (TG) e 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). As análises foram realizadas no Departamento 

de Ciências e Engenharia de Materiais (PPGCEM), na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). A partir dos pós-precursores as curvas de TG/DSC foram obtidas em um 

aparelho da marca Netzsh, modelo STA 449F3, em intervalo de temperatura entre 0ºC e 

1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C min 
-1

, sob fluxo de ar sintético.  

Estas análises de TG/DSC tiveram como objetivo de estudar o comportamento térmico 

e fluxo de energia do material com a eliminação de material orgânico, bem como quantificar 

as perdas de massa sofridas pelas amostras.  

4.5.2. Difração de Raios- X (DRX) 

As caracterizações por DRX foram realizadas no Laboratório de Difração e 

Fluorescência de Raios-X, no CT- Departamento de Engenharia de Materiais, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Obtidas utilizando um difratômetro 

de marca Shimadzu, Modelo XRD – 7000, com radiação de KαCu (λ = 1,5406 Å), com 

voltagem de 40 KV e corrente de 30 mA, em uma faixa de 2θ (5 - 80º).  

Os resultados das análises foram comparados e analisados com as fichas 

cristalográficas pelo banco de dados do comitê conjunto para Padrões de Difração de Pó 

(JCPDS) usando como padrão a carta 44-0160. Os parâmetros de rede foram analisados a 

partir das reflexões dos planos h k l (220), (311), (440) por tratamento dos dados 

cristalográficos, utilizando o programa Rede 93, desenvolvido na UNESP, Araraquara- SP, 

baseado nos métodos dos mínimos quadrados. 
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 O cálculo do tamanho médio dos cristalitos foram calculados por intermédio dos 

difratogramas de raios X a partir do pico de difração do plano (311) da fase espinélio 

utilizando a Equação de Scherrer (4.1) (Cullity, 1956) (Motta, 2008), a partir da largura e 

meia altura (FWHM). Para o presente estudo utilizou-se o padrão do CuKα (λ = 1,5406 Å)  e 

para a correção em β, utilizou-se o padrão do silício.   

 

                                                                  
 

                                                                                                                   (4.1)  

Onde: t= tamanho médio do cristalito; 

           λ é o comprimento de onda da radiação eletromagnética CuKα. 

           θ = ângulo de difração; 

           β = largura a meia altura (FWHM) do pico de difração, em que se considera a equação 

4.2. 

                                                                β
2
 = (B

2
 - b

2
)                               (4.2)  

Onde: 

B = largura a meia altura (FWHM) relacionada à amostra; 

b = largura a meia altura de um padrão. 

4.5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura com Energia Dispersiva (MEV/EDS)  

Para análise da morfologia das partículas dos pigmentos calcinados foi utilizado um 

microscópico eletrônico de varredura com energia dispersiva (MEV/EDS), no DMAT, 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura no Departamento de Engenharia de 

Materiais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de marca Hitachi High 

Technologies, modelo TM3000. Com um porta amostra que foi recoberto com fita de 

carbono. 
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4.6. Superfície de Resposta 

4.6.1. Espectroscopia de absorção na região do UV-Visível (UV-Vis) 

 As análises de espectroscopia de absorção na região do UV-vis foram realizadas no 

LACOM na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em um espectrofotômetro UV-visível 

de marca SHIMADZU, com acessório para reflectância, modelo UV-2550, com comprimento 

de onda na região entre 400-600 nm.  

A escolha da espectroscopia do Uv-vis empregada ao método estatístico garante 

parâmetros científicos, pois este método é utilizado com maior eficiência na atualidade para a 

medição da cor, tendo como finalidade fornecer a curva de distribuição de reflectância da 

amostra, essa análise pode ser utilizada com maior eficiência, pois, a espectroscopia controla 

a qualidade da cor de forma eficaz, conta com ótima correlação com a visão e estão se 

tornando cada vez mais exatos e práticos de acordo com os estudos de Holler (2009); Pavia 

(2010) e PUC- Rio (2012).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Decomposição térmica dos pós-precursores  

 

A decomposição dos pós-precursores dos pigmentos moídos, são ilustradas nas curvas 

termogravimétricas (TG) apresentadas nas Figuras 5.1 e 5.2 (a) e (b).  

Na Figura 5.1 tem-se o comportamento para cinco das onze sínteses que foram 

realizadas, correspondentes às sínteses S1 (2:1; 1h), S4 (4:1; 3h), S9 (3:1; 2h), S6 (4:1; 2h), e S7 

(2:1; 3h), de acordo com o planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2) 

desenvolvido para este 

estudo com as variações de concentrações de ácido cítrico e tempo de puff ou pirólise. 
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Figura. 5.1. Curvas Termogravimétricas (TG) para os pós não calcinados do CoAl2O4 correspondentes às 

sínteses S1, S4, S9, S6, e S7. 
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As análises de TG apresentadas na Figura 5.1 foram realizadas nos pós-precursores 

que foram obtidos a partir das pré-calcinações das resinas na temperatura de 350ºC e os 

valores para os tempos de puff ou pirólise foram estabelecidos de acordo com os estudos de 

Cho, Woo Seok (1999); Mimani, T (2000); Llusar et al (2001); Lodge et al (2005); Wang et 

al, (2006);  Chu, Wei et al, (2007); Weizhong, Lv et al (2010); Lu et al (2012), que estudam o 

comportamento da síntese do aluminato de cobalto em condições semelhantes aos deste 

trabalho.  

A partir dos resultados das análises termogravimétricas (TG), pode ser observada na 

Figura 5.1 a presença de três etapas (I, II e III), onde estas curvas correspondentes as etapas I 

e II que mostram um perfil da perda de massa de 100°C a 460°C, que é atribuído a eliminação 

de água e o excesso de etilenoglicol utilizado para a realização das sínteses, havendo 

eliminação de CO2 e de H2O e na etapa III, a partir de 460°C, onde não há mais perda de 

massa, este comportamento é o esperado de acordo, principalmente, com Cho, Woo Seok 

(1999); Mimani, T (2000); Llusar et al (2001); Lodge et al (2005); Wang et al, (2006);  Chu, 

Wei et al, (2007); Weizhong, Lv et al (2010); Lu et al (2012).  

Para a primeira etapa (I) do perfil do TG, na Figura 5.1 um intervalo médio entre as 

sínteses estudadas, aproximadamente de 128 ºC (93,21%) para 260ºC (88,13%) com média de 

perda de massa de 5% que é atribuída à desidratação do precursor que não estão 

completamente secos e absorvem facilmente a água.  

A segunda etapa (II) ocorre uma perda de massa rápida entre o intervalo de 260- 

460°C de aproximadamente de 17,27%, devido à combustão do precursor e neutralização de 

resíduos de matéria orgânica.  

A reação de combustão que ocorre na etapa II, sem a presença de O2, mostra a 

decomposição dos orgânicos com a liberação de 29 mols de gases por mols de CoAl2O4 que é 

representada na Equação 5.1 da seguinte forma: 

 

 

                                                                                                                                  (5.1) 
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Na Figura 5.2 (A) e (B), podemos observar a porcentagem de perda de massa entre as 

sínteses, de acordo com a mesma concentração de ácido cítrico de 2:1 e com a variação do 

tempo de puff de 1 a 3 horas, em (A) correspondente às sínteses S1 (2:1/1h) e S7 (2:1/3h) e em 

(B) a relação da variação do ácido cítrico de 2:1 e 4:1, com o mesmo tempo de puff de 3 

horas, correspondente às sínteses S4 (4:1/3h) e S7 (2:1/3h).  
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Figura 5.2. (A) relação da perda de massa com a mesma concentração de ácido cítrico e com a variação do 

tempo de puff nas sínteses S1 (2:1/1h) e S7 (2:1/3h) e (B) a relação da perda de massa com variação do ácido 

cítrico e o mesmo tempo de puff nas sínteses S4 (4:1/3h) e S7 (2:1/3h). 

 

Analisando a perda de massa na Figura 5.2 (A) pode-se observar que a etapa I, há um 

maior valor de perda de massa para S7 com o valor de 4,78% quando comparada a S1 com 

valor de 4,52%. Na etapa II há uma maior perda de massa em S7 com 63% quando comparada 

a S1 com 61,7%, este comportamento da síntese S7 é justificado por ter um maior tempo de 

puff no valor de 3 horas.  

Analisando a perda de massa na Figura 5.2 (B) na etapa I, temos uma maior perda de 

massa para S7 com 4,78% com relação a S4 com valor de 4,01%, e na etapa II em S4 há maior 

perda de massa de 76,75% com relação a S7 com perda de massa de 63%, esta diferença de 

13,75% é justificado devido a síntese S4 ter uma maior concentração de ácido cítrico que 

nesse caso é de 4:1, ocasionando uma maior liberação de CO2 seguindo a relação 

estequiométrica apresentada na reação de combustão na Equação (5.1). 
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A terceira etapa (III) como pode ser observada na Figura 5.1 depois de 460°C não há 

mais perda de massa, confirmando a possibilidade de calcinação nas temperaturas de 700-

900°C em que há a possibilidade de formação da estrutura do aluminato de cobalto 

(CoAl2O4), nas condições  utilizadas através do planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

 e que 

está concordando com os estudos de Chu, Wei et al, (2007) e Lv et al (2010); Lu et al (2012). 

A Figura 5.3 ilustra as curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) que 

também apresentam resultados que concordam com a literatura, Chu, Wei et al, (2007) e Lv et 

al (2010); Lu et al (2012). Pode-se perceber que entre 250º- 460ºC correspondentes ao fluxo 

de calor devido à combustão do precursor e neutralização de resíduos de carbono 

correspondente a picos exotérmicos em torno de uma média de 414ºC. 

 Verifica-se que entre as curvas de fluxo de calor, podemos obter os valores dos picos 

exotérmicos para cada síntese, e estabelecer de maneira decrescente a seguinte relação: S6 (-

9,62 mW) >S9 (-12,05 mW) > S4 (-12.38 mW) > S7  (-13,72 mW) > S1 (-14,76 mW), 

destacando que para os maiores valores de fluxos de calor são correspondentes as sínteses S6, 

S9 e S4 que apresentam as maiores concentrações de ácido cítrico que está relacionado com a 

estequiometria da Equação (5.1) e com a liberação de CO2 e os maiores tempos de puff ou 

pirólise.  
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Figura. 5.3. Curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) para os pós não calcinados do CoAl2O4 

correspondentes às sínteses S1, S4, S9, S6 e S7. 
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5.2. Caracterização dos pós Calcinados 

 

Após as calcinações de todos os pós-precursores de acordo com o planejamento 

fatorial fracionado 2 
(5-2)

 que foi utilizado neste estudo, obteve-se um difratograma para todas 

as onze sínteses, relacionando todas as variáveis de entrada que serão explicitadas de acordo 

com os estudos de Llusar et al (2001), Lodge et al (2005), Wang et al (2006), Weizhonget et 

al (2010), Lu et al (2012). 

5.2.1. Caracterização por Difração de Raios- X 

 

 A partir das análises de TG/DSC dos pós-precursores do aluminato de cobalto em que 

foi verificado na etapa III do processo que não há mais perda de massa a temperaturas acima 

de 460°C, que indica o processo de cristalização do material e assim sendo possível as 

calcinações nas temperaturas de 700-900°C que foram as condições propostas neste estudo 

através do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

.  

De acordo com estas condições propostas pelo planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

 

os difratogramas da Figura 5.4 e 5.5 foram divididos entre as sínteses com  concentração de 

ácido cítrico em 2:1 e 4:1, com os seus respectivos pontos centrais na concentração de ácido 

cítrico 3:1 e que serão representados a partir do código Sk (Concentração do ácido cítrico, 

tempo de puff (h), temperatura de calcinação (°C), tempo de calcinação (h) e taxa de 

calcinação (°C/min)), onde K é o número correspondente de 1 a 11, com relação as onze  

sínteses realizadas, onde estabeleceu-se este padrão estatístico para auxiliar na análise das   

difratometria de raios-x a seguir.  

A partir dos difratogramas de raios-x nas Figuras 5.4 e 5.5 que estão divididos em 

ordem crescente aos patamares de temperaturas de calcinações a 700> 800> 900°C podemos 

observar a sua cristalinidade e evolução na estrutura cristalina, onde identificamos a presença 

da fase única do aluminato de cobalto (CoAl2O4) de acordo com a carta JCPDS 44-0160.  
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Figura. 5.4. Difratogramas para o pó calcinado do CoAl2O4  nas condições estudadas pelo planejamento fatorial 

fracionado 2
(5-2)

 correspondentes às sínteses S1, S3, S5, S2 e S9. 
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 Figura. 5.5. Difratogramas para o pó calcinado do CoAl2O4 nas condições estudadas pelo planejamento 

fatorial fracionado 2
(5-2)

 correspondentes às sínteses S2, S4, S6, S8, S10 e S11.  

. 

 

Podemos observar de acordo com as Figuras 5.4 e 5.5 o aumento da temperatura de 

calcinação, a cristalinidade aumenta e o tamanho da partícula aumenta concordando com a 

literatura para o aluminato de cobalto, principalmente nas temperaturas que foram trabalhadas 

neste estudo (700ºC-900ºC) e que em estudos recentes de Weizhonget et al (2010) e Lu et al 

(2012) podem ser evidenciados. 

Assim, nos difratogramas nas Figuras 5.4 e 5.5 temos que as temperaturas estudadas 

apresentam a fase única do aluminato de cobalto com estrutura cúbica do tipo espinélio de 

geometria Fd3m (JCPDS 44-0160). Ao se comparar o pó do pigmento nas temperaturas de 

800ºC e 900°C, pode-se perceber o aumento da cristalinidade do CoAl2O4  em que picos de 

difração dos pós tornam-se mais nítidos e mais estreito com o aumento do tempo e 

temperatura de calcinação, evidenciando um aumento da cristalinidade do material. 
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Os picos observados para o CoAl2O4 em 2θ = 31.16,  36.73, 44.73, 48.96, 55.57, 

59.19, 65.03, 73.95, 77.18. estão de acordo com os valores JCPDS 44-0160, com a linha de 

pico d= 2,44 Å, no plano (311), que é observado nos padrões do DRX, concordando com os 

estudos citados anteriormente que envolvem o aluminato de cobalto.  

O aumento da temperatura de calcinação de 700ºC-900ºC, nas condições em que o 

tempo de puff ou pirólise de três horas e tempo de calcinação de seis horas, que são os 

maiores valores para as variáveis determinadas pelo planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

 

ocorre o aumento da cristalinidade do CoAl2O4. 
  

 

5.2.2. Parâmetro de Rede 

Analisando os dados obtidos a partir dos difratogramas nas Fig.5.3 e 5.4 foi possível 

avaliar os parâmetros de rede do espinélio, em patamares de temperaturas de 700, 800 e 900 

ºC, com as variáveis de entrada planejada estatisticamente para esse trabalho e discutidas 

anteriormente. Valores aproximados com a literatura de Wang (2006) com o valor teórico de 

8,1040 Å que corresponde a um volume de 532,23 Å
3
 para a célula unitária do  CoAl2O4  

(JCPD 440160) foram verificados para as onze sínteses estudadas, e está concordando com o 

valor teórico  esperado para a estrutura do aluminato de cobalto. A Tabela 5.1 apresenta os 

parâmetros de rede e volume da célula unitária para os pós do CoAl2O4. 
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Tabela 5.1. Parâmetros de rede e volume da célula unitária para os pós do aluminato de cobalto (CoAl2O4). 

De acordo com a Tabela 5.1 podemos identificar a relação das onze sínteses, em 

patamares de temperaturas 700°C-900°C, e suas variáveis de entrada planejada 

estatisticamente para este estudo, com os seus respectivos parâmetros de rede e volume da 

célula unitária, onde se observa uma proximidade dos valores em relação ao parâmetro de 

rede quanto ao volume da célula unitária de acordo com a JCPDS 44-160. O tamanho do 

cristalito será discutido na seção 5.2.3.  

5.2.3. Tamanho do Cristalito 

A cristalinidade foi analizada quantitativamente através do cálculo do tamanho médio 

dos cristalitos utilizando a equação de Scherrer, por intermédio dos difratogramas de raios x. 

Uma análise baseada na linha de pico em 2θ, FWHM (largura e meia altura) com o 

pico de maior intensidade (311) e constante do retículo calculado que indicaram que o 

tamanho médio dos cristalitos de espinélio tiveram um crescimento esperado de acordo com 

os estudos de Llusar et al (2001), Lodge et al (2005), Wang et al (2006), Weizhonget et al 

(2010), Lu et al (2012).
 

 

 

  a (Å) V Å
3
  

 JCPDS 44-0160 8, 1040 532,23  

Temperaturas 

(°C) 

Relação das Sínteses a (Å) V Å
3
 Tamanho do 

Cristalito (nm) 

900°C S5(2:1; 1(h);900°C;6(h);5°C/min) 8,09671 530,7941 32,41 (nm) 

900°C S6(4:1;1(h);900°C;2(h);11°C/min) 8,0989 531,2252 84,65 (nm) 

900°C S7(2:1; 3(h);900°C;2(h);5°C/min) 8,10671 532,7634 84,63 (nm) 

900°C S8(4:1;3(h);900°C;6(h);11°C/min) 8,09239 529,9446 32,44 (nm) 

800°C S9(3:1; 2(h);800°C;4(h);8°C/min) 8,09854 531,1542 24,54 (nm) 

800°C S10(3:1;2(h);800°C;4(h);8°C/min) 8,09081 529,6333 24,54 (nm) 

800°C S11(3:1;2(h);800°C;4(h);8°C/min) 8,09478 530,4151 27,90 (nm) 

700°C S1(2:1;1(h);700°C;6(h);11°C/min) 8,08686 528,5317 38,93 (nm) 

700°C S2(4:1; 1(h);700°C;2(h);5°C/min) 8,08198 527,9018 44,05 (nm) 

700°C S3(2:1;3(h);700°C;2(h);11°C/min) 8,08263 528,0303 44,05 (nm) 

700°C S4(4:1; 3(h);700°C;6(h);5°C/min) 8,07966 527,4473 25,19 (nm) 
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Os resultados demonstram a diferença no tamanho médio dos cristalitos a 700°C 

800ºC e 900°C, evidenciando quantitativamente o aumento da cristalinidade com o respectivo 

aumento da temperatura,  concordando com resultados estudados como os citados 

anteriormente. 

Na Tabela 5.1, com relação ao tamanho dos cristalitos podemos identificar que nas 

sínteses S1, S2, S3 e S4 em patamares de temperaturas iguais a 700°C, comparando a S1 e S4, 

com diferentes concentrações de ácido cítrico (4:1), tempo de puff diferentes (1h e 3h), nas 

mesmas condições de tempo de calcinação (6h), mas com condições diferentes de taxas de 

calcinação (11 e 5°C/min). Temos um tamanho de cristalito para S1 de 38,93nm e em S4 um 

tamanho de cristalito de 25,19 nm. Comparando as sínteses S2 e S4 na mesma concentração de 

ácido cítrico (4:1), tempo de puff diferentes (1h e 3h), com tempos de calcinações diferentes 

(2h e 6h), mas na mesma condições da taxa (5°C/min), nestas condições temos um tamanho 

de cristalito em S2 de 44,05 nm e para S4 de 25,19 nm.  

Para as sínteses S9, S10 e S11 em patamares de temperaturas iguais a 800°C nas mesmas 

condições de concentração de ácido cítrico, tempo de puff, tempos e taxas de calcinações, 

temos o mesmo tamanho de cristalito para S9 e S10 com 24,54 nm e para S11 com tamanho de 

cristalito de 27,90 nm. 

Nas sínteses S5, S6, S7 e S8 em patamares de temperaturas iguais a 900°C, comparando 

as sínteses S5 e S6 com diferentes concentrações de ácido cítrico (2:1 e 4:1), mesmo tempo de 

puff (1h) e tempos ( 6h e 2h) e taxas (5 e 11°C/min) de calcinações diferentes temos em S5 

um tamanho de cristalito de 32,41nm e S6 um tamanho de cristalito de 84,65nm.  

A relação entre S6 e S8 com a mesma concentração de ácido cítrico e tempo de puff 

diferentes (1h e 3h) com tempos de calcinações diferentes (2h e 6h) e mesma taxa de 

calcinação (11°C/min), temos para S6 um tamanho de cristalito de 84,65nm e para S8 um 

tamanho de cristalito de 32,44nm. 

Para esse estudo foi analisado o crescimento linear do tamanho do cristalito de acordo 

com as onze sínteses realizadas nos padrões estatísticos de acordo com o planejamento 

fatorial fracionado relacionando a forma estequiométrica e pelo método de polimerização de 

complexos (MPC) utilizado que está evidenciado na Figura 5.5. 
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Figura. 5.6. Tamanho de Cristalito (nm) para o CoAl2O4 em função da temperatura de calcinação. 

 

 

Nota-se que o aumento do tamanho do cristalito está de acordo com os estudos padrão 

do aluminato de cobalto, principalmente em Llusar et al (2001), Lodge et al (2005), Wang et 

al (2006), Weizhonget et al (2010), Lu et al (2012)
  
e esse aumento já ocorre satisfatoriamente 

de acordo com as temperaturas de calcinações, vale ressaltar que esse aumento do tamanho do 

cristalito nestes estudos tem haver com a dopagem do aluminato de cobalto, o que não é o 

caso deste trabalho, entretanto, essas três situações evidenciam que com o aumento da 

temperatura há um aumento do tamanho do cristalito, como deportado na literatura com os 

estudos citados anteriormente. 

Podemos observar na Figura 5.6, a reta que demonstra a linearidade entre as sínteses 

que mais obedeceram a esse padrão estudado, nota-se que a média dos valores de todas as 

sínteses que foram a S4 na temperatura de 700°C com tamanho de cristalito de 25,19 nm a S11 

na temperatura de 800ºC com tamanho de cristalito de 27,90 nm e S8 na temperatura de 900ºC 

com tamanho de cristalito de 32,44 nm.
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5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura e Energia Dispersiva (MEV/EDS) 

As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura dos pós do aluminato de cobalto  

que foram  calcinadas nas temperaturas de 700, 800 e 900ºC seguindo as condições propostas 

pelas 11 (onze) sínteses realizadas a partir do planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)  

indicaram 

a formação de estrutura de espinélio, como discutido anteriromente a partir dos resultados de 

difração de raios-X (DRX) e assim podemos observar  partículas irregulares e aglomerados, 

independentemente da temperatura, tempo de puff, tempo e taxas de calcinação propostas  

nesse trabalho, resultado este verificado por  Wang et al, (2006). 

Nas Figuras 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 correspondem as sínteses S1 (2:1; 

1(h);700°C;6(h);11°C/min),S2(4:1;1(h);700°C;2(h);5°C/min),S3(2:1;3(h);700°C;2(h);11°C/mi

n) e S4 (4:1; 3(h);700°C;6(h);5°C/min) de MEV com EDS nas condições propostas pelo 

planejamento fatorial fracionado com patamares de temperaturas de 700ºC. 
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Figura 5.7. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S1 calcinada a 700ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X escolhido para S1 calcinada a 700ºC.  
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Figura 5.8. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S2 calcinada a 700ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S2 calcinada a 700ºC.  
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Figura 5.9. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S3 calcinada a 700ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para  S3 calcinada a 700ºC.  
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Figura 5.10. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S4 calcinada a 700ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S4 calcinada a 700ºC.  
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Nas Figuras 5.11, 5.12 e 5.13 correspondem as sínteses S9 

(3:1;2(h);800°C;4(h);8°C/min), S10 (3:1; 2(h);800°C;4(h);8°C/min) e S11 (3:1; 

2(h);800°C;4(h);8°C/min) , de MEV com EDS nas condições propostas pelo planejamento 

fatorial fracionado com temperaturas de 800ºC. 
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Figura 5.11. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S9 calcinada a 800ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S9 calcinada a 800ºC. 
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Figura 5.12. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S10 calcinada a 800ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S10 calcinada a 800ºC.  
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      (B) 

Figura 5.13. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S11 calcinada a 800ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S11 calcinada a 800ºC.  
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Nas Figuras 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17 correspondem as sínteses S5 (2:1; 

1(h);900°C;6(h);5°C/min), S6 (4:1; 1(h);900°C;2(h);11°C/min), S7  (2:1; 

3(h);900°C;2(h);5°C/min)e S8 (4:1; 3(h);900°C;6(h);11°C/min) de MEV com EDS nas 

condições propostas pelo planejamento fatorial fracionado com temperaturas de 900ºC. 
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Figura 5.14. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S5 calcinada a 900ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S5 calcinada a 900ºC. 
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Figura 5.15. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S6 calcinada a 900ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S6 calcinada a 900ºC. 
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  Figura 5.16. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S7 calcinada a 900ºC, aumento de 30μm; (B) Análise 

de EDS com ponto aleatório X  escolhido para S7 calcinada a 900ºC. 
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Figura 5.17. (A) Microscopia eletrônica de varredura da S8 calcinada a 900ºC, aumento de 30μm; (B) Análise de 

EDS com ponto aleatório X  escolhido para S8 calcinada a 900ºC. 
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Pode-se observar que nas condições das sinteses realizadas em S1, S2, S3 e S4, a 

temperatura de calcinação a 700ºC,  em S9, S10 e S11 na temperatura de calcinação de 800ºC e 

em  S5, S6, S7, S8 na temperatura de calcinação a 900ºC, fica evidenciado a formação de uma 

estrutura irregular e aglomerados. 

E para uma melhor compreensão da utilização do planejamento para esse estudo foi 

necessário a comparação de todas as fotomicrografias presentes nesse trabalho para obter essa 

comprovação desse tipo de estrutura e que já foi tanto estudada por Llusar et al (2001), Lodge 

et al (2005), Wang et al (2006), Weizhonget et al (2010), Lu et al (2012). 

5.4. Analisando a Superfície de Resposta 

5.4.1. Perspectiva qualitativa da Análise Visual 

Como as caracterizações dos difratogramas de difração de raios x (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura com energia dispersiva (MEV/EDS) foram comprovados 

a formação da fase do aluminato de cobalto, de acordo com o planejamento fatorial 

fracionado 2 
(5-2) 

para a realização das onze sínteses de aluminato de cobalto com a denotação 

visual da variação da tonalidade do azul pode ser compreendida com maior destaque 

visualizando as análise qualitativa do aspecto visual do pigmento CoAl2O4 com as suas 

condições operacionais de cada calcinação. 

Foram separadas pelas variáveis de entrada de acordo com o planejamento fatorial 

fracionado 2 
(5-2) 

e com a faixa crescente das temperaturas das calcinações, para que se possa 

reunir  em ordem sequencial do planejamento para obtenção de todos os pigmentos do 

CoAl2O4  e assim analisar a seguir as Figuras 5.18 e 5.19. 

Na Figura 5.18 está apresentada uma análise qualitativa do aspecto visual do pigmento 

CoAl2O4 ,nota-se a mudança de faixa tonal no grupo S1, S2, S3 e S4 que contém as condições 

realizadas neste estudo, no mesmo patamar de temperatura de calcinação a 700°C, mudando a 

concentração de ácido cítrico, o tempo de pirólise ou puff (h), a temperatura de calcinação 

(°C), o tempo e a taxa de calcinação (°C/min). 
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Figura. 5.18. Análise Visual para as sínteses desenvolvidas através do planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

 em 

diferentes condições operacionais sintetizadas entre 700ºC e 900ºC. 

 

 

Na Figura 5.19 está a continuação das sínteses S6 e S7 com patamares de temperatura a 

900ºC e a presença das sínteses S9, S10 e S11 em patamares de temperatura a 800ºC e as 

descrições operacionais realizadas através do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

, é 

perceptível, deixando claro apenas os aspectos qualitativos no tocante a aspectos visuais, que 

com o aumento da temperatura o pigmento CoAl2O4 torna-se um pouco mais claro, mas como 

já citado isso é apenas uma sutileza do olhar em perceber essa mudança. 
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Figura. 5.19. Análise Visual para as sínteses desenvolvidas através do planejamento fatorial fracionado 2
5-2

 em 

diferentes condições operacionais sintetizadas entre 900ºC e 800ºC. 

 

 

Dar ênfase a mudança visual e tonal que ocorre com o aluminato de cobalto e para 

esse recurso foi utilizada as fotografias das Figuras 5.18 e 5.19 (que serão melhores discutidas 

nas seções seguintes), com a organização de acordo com a ordem de realização do 

planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

 encontradas nas sínteses S1, S2, S3 e S4 a 700ºC e que é 

visivelmente diferente em sua tonalidade das sínteses S5 e S6 a 900ºC. 
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Para comprovar esses aspectos tonais e suas propriedades existentes, principalmente 

no tocante a cor e justamente para que ocorram essas mudanças de coloração do azul do 

aluminato de cobalto entre azul bem escuro acinzentado, do azul escuro para o azul mais 

claro, que é característica do cobalto, é necessário medir essas variações pelo aspecto 

científico, onde essa resposta foi encontrada através da espectroscopia do Uv-visível. 

O uso da espectroscopia do Uv-visível nos apresentou resultados das mudanças com 

relação não só a temperatura, mas em todas as condições operacionais propostas nesse estudo 

para o CoAl2O4 com a utilização do planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

 . Como será visto 

nas seções seguintes. 

5.4.2. Análise da Espectroscopia do Uv-visível 

As bandas do aluminato de cobalto (CoAl2O4) que caracterizam a zona azul são 195, 

280, 485, 506, 560 e 680 cm
-1 

já identificadas pela literatura e estudadas por Wall (2004); 

Kock et al (2007) e Wall (2007). 

Essas bandas de absorção intensa também evidenciados por Mimami (2000) a cerca de 

550, 580 e 620 nm indica coordenação tetraédrica de CO
2+

 do nível de energia permitido pelo 

diagrama spin e transporte laporte d-d transições de CO
2+ 

 (sistema de d
7
) em coordenação 

tetraédrica são: a banda de absorção larga e intensa entre 500 e 700 nm pode ser atribuída a 

terceira transição (n3) de estado fundamental para o estado excitado. 

Os espectros apresentaram-se semelhante em todas as 11 (onze) sínteses estudadas e 

surge devido a presença do cobalto no sítio tetraédrico do  CoAl2O4 de espinélio, a estrutura 

Al2O3 tem uma estrutura xexagonal em que a substituição de CO
2+ 

no lugar de não Al
3+ 

pode 

ocorrer devido ao tamanho maior de CO
2+

. O CO
2+ 

ocupa o interstícios como CoAl2O4 e 

evidente a partir dos padrões de DRX que mostram essa fase de espinélio, o aumento da 

concentração de cobalto origina picos mais elevados na zona do visível. 

Na Figura 5.20 temos as absorbâncias (u.a.) na região do vísivel após a calcinação do 

CoAl2O4 para as sinteses S1 (2:1; 1(h); 700°C; 6(h); 11°C/min), S3 (2:1; 3(h); 700°C; 2(h); 

11°C/min), S9 (3:1; 2(h); 800°C; 4(h); 8°C/min), S5 (2:1; 1(h); 900°C; 6(h); 5°C/min) e S7 ( 

2:1; 3(h); 900°C; 2(h); 5°C/min), nas condições estabelecidas através do planejamento fatorial 

fracionado 2
(5-2)

. 
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Figura 5.20. A absorbância (u.a.) na região do vísivel após a calcinação do CoAl2O4 a 700°, 800° e 900°C, nas 

condições propostas pelo planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

. 

 

  

Analisando a Figura 5.20 podemos observar que à medida que a temperatura de 

calcinação de 700°C< 800°C< 900°C aumenta, essas bandas do visível são mais bem 

definidas, ou seja, conduziu a um deslocamento das bandas para uma maior intensidade, e 

assim, para uma diminuição das bandas do visível absorvidas. Semelhantes aos resultados 

obtidos por Stangar et al (2003) apud Souza et al. (2009). 

  Para os pigmentos de aluminato de cobalto (CoAl2O4 ) correspondentes as sínteses S1 

e S3, em patamares de temperatura a 700°C, em condições diferentes como as propostas neste 

estudo, as bandas apresentam-se não tão definidas, podemos perceber picos de absorbâncias 

em ± 0,87 de intensidade em S1 e em S3 com uma absorbância menor com ± 0,78 de 

intensidade com um alargamento das bandas do visível entre 530- 661 (nm). 
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Os pigmentos de CoAl2O4 correspondente a síntese S9 com temperatura de 800°C,  

que é uma das réplicas  do ponto central, apresentam uma melhor definição das bandas, com 

uma absorbância maior em ± 1,17 de intensidade na faixa do visível em aproximadamente a 

537-657 nm.  

As sínteses S5 e S7 com temperaturas de 900°C apresenta para S5 uma absorbância de 

± 1,0 e em S7 uma absorbância de ±1,1 de intensidade na faixa de 535-658 nm.  

Na Figura 5.21 as absorbâncias (u.a.) na região do vísivel após a calcinação do  

CoAl2O4 para as sínteses S2 (4:1; 1(h); 700°C; 2(h); 5°C/min), S4 (4:1; 3(h); 700°C; 6(h); 

5°C/min), S10 (3:1; 2(h); 800°C;  4(h); 8°C/min), S11 (3:1; 2(h); 800°C; 4(h); 8°C/min), S6 

(4:1; 1(h); 900°C; 2(h); 11°C/min) e S8 (4:1; 3(h); 900°C; 6(h); 11°C/min), nas condições 

estabelecidas através do planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

.  

 

Figura 5.21. A absorbância (u.a.) na região do vísivel após a calcinação do CoAl2O4 a 700°, 800° e 900°C, nas 

condições propostas pelo planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

. 
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De acordo com a Figura 5.21, observa-se que para os pigmentos de CoAl2O4 

correspondente as sínteses S2 e S4  com temperaturas a 700°C, mas em condições diferentes, 

como as propostas neste estudo, nota-se  que as bandas apresentam-se pouco definidas , onde 

verifica-se picos de absorbâncias em ± 0,87 de intensidade em S2 e em S4 com uma 

absorbância maior com ± 1,0 de intensidade com um alargamento da banda do visível na faixa 

aproximadamente entre  530- 661 nm. 

As sínteses S10 e S11 com temperatura de 800°C, que são das réplicas do ponto central, 

temos uma melhor definição das bandas, com uma absorbância em ± 1,17 para S10 e em S11  ±  

1,19, com um leve aumento entre os dois, com intensidade na faixa do visível em 

aproximadamente a 537-657 nm.  

As sínteses S6 e S8 com temperaturas de 900°C, temos para S6 uma absorbância de ± 

1,1 e a síntese S8 apresenta uma absorbância de ±1,2 de intensidade na faixa de 535-658 nm. 

Os espectros nas  Figuras 5.19 e 5.20 demontram que com o aumento da temperatura 

as bandas do visível são mais bem definidas, ocorrendo seu estreitamento de acordo com os 

estudos de Stangar et al (2003).  E também notamos as transições do Co que garantem sua 

mudança de cor do azul escuro (cinzentado) para o azul de cobalto nas regiões I, II e III, 

concordando com os estudos de Lu et al, 2012. 

Os estudos de Lu, Jinfeng et al (2012)  confirmam as três bandas de absorção amplas 

que  podem ser vista na região visível dos espectros próximos a 547 nm (região verde), 588 

nm (região amarelo- laranja) e 634 nm (região do vermelho), esse trio de combinações gera a 

coloração azul, também evidenciados nas Figuras 5.19 e 5.20 dos espectros.  

Os resultados obtidos foram semelhantes aos estudos de Llusar (2001) que 

demonstram que para o Co a espectroscopia do Uv-vis mostra a visibilidade das bandas que 

são entre em 540, 590 e 640 nm, o que concorda com os espectros analizados neste estudo e 

nas condições operacionais descritas através da utilização do planejamento fatorial fracionado 

2 
(5-2)

. 
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O estado de oxidação e localização dos íons cobalto (configuração 3d
7
), com ambos 

campos ligantes octaédrico e tetraédrico, apresentam três spin que permitem transições, estas 

transições para íons de Co (II) em um campo ligante octaédrico são características dos 

espectros observados para o pigmento CoAl2O4, que é responsável pela cor azul e tem 

transições que permitem a rotação na faixa Uv-vis, observados também em Zayat e Levy 

(2000), Llusar (2001), Lu, Jinfeng et al (2012) e foram confirmados através das 

espectroscopias do Uv-vis apresentadas nas Figuras 5.20 e 5.21. 

Analisando a relação do aumento em patamares de temperatura  de calcinação em 700 

<800 <900°C com o aumento da absorbância há o estreitamento da largura das bandas da 

faixa do visível, como podemos destacar nas regiões I, II e III, das Figuras 5.20 e 5.21, 

relacionando as transições do Co na mudança de cor do escuro (cinzentado) para o azul de 

cobalto. Lu et al (2012), em seu estudo relacionou a dopagem do cobalto, tais estudos 

demonstraram que ao se usar um dopante orgânico tem-se valores de absorção em torno de 

546nm, 585nm e 632 nm com mudança do visível para um comprimento de onda menor, mas 

nas condições propostas neste estudo podemos observar que este tipo de comportamento 

também obtem-se resultados satisfatórios. 

Pode-se notar que todas as sínteses realizadas nas condições propostas correspondem 

ao comportamento esperado para o aluminato de cobalto, como estudado por Zayat e Levi 

(2000), Stangar (2003), Souza et al (2003), Weizhonget et al (2010), Lu et al (2012),  que 

analisaram a relação do aumento da temperatura da calcinação do aluminato de cobalto com o 

aumento da absorbância e com o estreitamento da largura das bandas da faixa do visível. 

Estas relações de obtenção do pigmento através da utilização do planejamento fatorial 

fracionado 2
(5-2)

, em apresentar relações estatísticas significativas entre as variáveis estudadas 

serão melhores relacionadas no tópico 5.5. 
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5.5. Análise estatística para obtenção do pigmento aluminato de cobalto através 

da espectroscopia do UV-vis 

Aplicado o planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

 = 2
3
= 8, com a realização de 11 

(onze) sínteses, tendo três réplicas nos pontos centrais, verificou-se a influência das variáveis 

de entrada somando ao processo de obtenção da resina, variando em diferentes concentrações 

de ácido cítrico e tempos de pirólise (ou puff), juntando isso ao processo de obtenção dos pós 

pigmentantes via método de polimerização de complexos (MPC), variando-se em diferentes 

temperaturas, tempos e taxas de calcinações, buscando a otimização do processo de síntese do 

aluminato de cobalto para assim definir um modelo matemático que o representasse diante 

dessas condições operacionais descritas neste estudo. 

Na Tabela 5.2 está a matriz do planejamento com as variáveis de entrada e com os 

valores da superfície de resposta através da análise da espectroscopia do Uv-vis referentes as 

Figuras 5.20 e 5.21 em que foram determinadas as bandas do visível correspondentes aos 

picos de maior intensidade de absorbância, e suas respectivas faixas de banda do visível  

correspondentes ao planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

.  
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Tabela 5.2. Matriz do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2) 

e da superfície de resposta das análises de 

espectroscopia do Uv-vis. 

 

 

 

5.5.1. Análise de Significância estatística para as variáveis independentes 

 

Foi verificado a partir deste planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2) 

que o modelo 

utilizado com três interações permitiu a realização do teste F e, consequentemente a 

determinação da significância estatística dos efeitos. Como observado na Tabela 5.3 que 

demonstra a interação entre os fatores. 
  

 

Tabela 5.3. Fatores de elevada significância estatística e estatisticamente significante de acordo com o 

planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sínteses Cácido cítrico tpuff (h) T(ºC) tCalcinação 

(h) 

Tx (ºC/ min)   Uv-vis (nm) 

S1 2:1 1 700 2 11 592 

S2 4:1 3 700 2 5 627 

S3 2:1 3 700 2 11 628 

S4 4:1 3 700 6 5 626 

S5 2:1 1 900 6 5 588 

S6 4:1 1 900 2 11 589 

S7 2:1 3 900 2 5 590 

S8 4:1 3 900 6 11 587 

S9 3:1 2 800 8 8 591 

S10 3:1 2 800 8 8 589 

S11 3:1 2 800 8 8 591 

Fatores Distribuição F Fator p 

(1)Cácido cítrico 90,094 0,010918 

(2)tempo puff (h) 114,844 0,008595 

(3)Temperatura (°C) 1327,594 0,000752 

(4)tempo calcinação (h) 157,594 0,006286 

(5)Taxa (°C/min) 114,844 0,008595 

2 e 3 114,844 0,008595 

2 e 5 102,094 0,009653 
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Os dados da Tabela 5.3 apresentam as variáveis independentes que tem maior 

significância estatística e obedecem, basicamente, aos valores do teste F e do método do valor 

p para um fator. De acordo com os estudos de Barros Neto (2007), os fatores serão 

estatisticamente significantes para valores de p < 0,01 estes fatores terão elevada significância 

estatística para valores de p no intervalo entre 0,01 e 0,05, sabendo assim quais os fatores 

serão estatisticamente significantes. Com base nisso podemos fazer as seguintes relações: 

Entre os cinco fatores estudados tem-se que a concentração de ácido cítrico isolada 

tem uma menor significância estatística quando comparada com o fator tempo de puff (h), que 

apresenta menor significante estatisticamente se comparada com o fator temperatura (°C). 

Logo o fator temperatura (°C) apresenta maior significância estatística que o tempo de 

calcinação que apresenta menor significância estatística com relação à taxa de calcinação (h).  

A relação estabelecida entre os fatores estudados em forma crescente de significância 

estatística será: 

C ácido cítrico < tempo de puff (h) e taxa de calcinação (°C/min) < tempo de calcinação (h) 

< Temperatura de calcinação (°C)  

Nota-se que entre as interações dos fatores estudados, o tempo de puff (h) (ou pirólise) 

interagindo com a temperatura de calcinação (°C) e com a taxa de calcinação (ºC/min) tem 

significância estatística. 

O tempo de calcinação (h) tem uma grande significância estatística sozinha e/ou 

interagindo com a concentração de ácido cítrico e com o tempo de puff (h) (ou pirólise). 

Na Tabela 5.4 estão apresentados os coeficientes de regressão das variáveis 

codificadas com o planejamento fatorial fracionado 2  
(5-2)

, com réplica dos experimentos do 

ponto central. 
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Tabela 5.4. Valores dos Efeitos Estimados para as variáveis independentes com o planejamento 2 
(5-2)

. 

 

 

 

De acordo com Montgomery (2003), pode-se notar que para os níveis observados, os 

fatores foram relevantes, visto que o valor do p foi abaixo de 5%. Analisando os valores dos 

desvios padrão, observa-se que eles são menores do que o valor real dos efeitos e dos 

parâmetros, validando assim o modelo matemático proposto. 

 O coeficiente de determinação do modelo matemático proposto consegue explicar 

cerca de 99,9% da variância (R
2
). 

A Figura 5.22 apresenta o gráfico de pareto que mostra claramente quais os efeitos que 

são mais relevante de acordo com Montgomery (2003) e Barros Neto (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis                     

Independentes 

Efeitos 

Estimados 

Desvio 

Padrão 

p Parâmetros Limite de 

confiança  

-95% 

Limite de 

confiança 

 + 95% 

Média (Constante) 590,3333 0,666667 0,000001 0,000001 587,4649 593,2018 

(1)Cácido cítrico 7,7500 0,816497 0,010918 0,010918 2,1184 5,6316 

(2)tempo puff (h) 8,7500 0,816497 0,008595 0,008595 2,6184 6,1316 

(3)Temperatura (°C) -29,7500 0,816497 0,000752 0,000752 -16,6316 -13,1184 

(4)tempo calcinação(h) -10,2500 0,816497 0,006286 0,006286 -6,8816 -3,3684 

(5)Taxa (°C/min) -8,7500 0,816497 0,008595 0,008595 -6,1316 -2,6184 

2 e 3 -8,7500 0,816497 0,008595 0,008595 -6,1316 -2,6184 

2 e 5 8,2500 0,816497 0,009653 0,009653 2,3684 5,8816 

1,2 e 4 26,0833 1,563472 0,003574 0,003574 9,6781 16,4052 
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Figura 5.22. Gráfico de Pareto para os efeitos de todas as variáveis estudadas para o planejamento fatorial 

fracionado 2 
(5-2)

. 

 

O pareto mostrado na Figura 5.22 apresenta os efeitos de todas as variáveis estudadas, 

onde se tem a relação das variáveis independentes versus o valor absoluto dos efeitos 

estimados, calculado pela razão dos efeitos estimados e seus respectivos desvios padrões, 

valores estes obtidos da Tabela 5.4.   

No pareto os valores que se situam a direita do valor p de 0,05 são de elevada 

significância estatística ou estatisticamente significantes. Estes valores concordam com os 

dados da Tabela 5.4. 
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Analisando a Figura 5.22 podemos afirmar que dentre as cinco variáveis de entrada 

que foram estudadas, a temperatura de calcinação (ºC) apresenta maior significância 

estatística diante dos outros fatores estudados, o valor negativo de -36,43 indica maiores 

valores da faixa da banda do visível em direção ao nível inferior com relação à temperatura de 

calcinação (°C).  O tempo de calcinação (°C) dentre as variáveis estudadas apresenta a 

segunda maior significância estatística com o valor negativo de – 12,55 indicando maiores 

valores da faixa do visível em direção ao nível inferior. O tempo de puff (h) e a taxa de 

calcinação apresenta o mesmo valor numérico de 10,71, sendo que o tempo de puff (h) com 

valor positivo indica um aumento na faixa da banda do visível quando o tempo de puff (h) 

segue em direção ao seu nível máximo. E a taxa de calcinação (°C/min) com valor negativo 

indica maiores valores na faixa de banda do visível em direção ao nível inferior. A 

concentração do ácido cítrico apresenta o valor numérico positivo de 9,49 em que indica um 

aumento na faixa da banda do visível quando a concentração de ácido cítrico segue em 

direção ao seu nível máximo. 

 Dentre os cinco fatores estudados, o que apresenta maiores interações são entre 

concentração de ácido, tempo de puff (h) e tempo de calcinação (h) que apresentam o valor 

positivo de 16,68 indicam que a faixa da banda do visível aumentará se as três variáveis forem 

em direção ao mesmo nível, inferior ou superior.  

 As interações entre o tempo de puff (h) e a temperatura (ºC) tem o valor negativo de – 

10,71 que indica um aumento na faixa de banda do visível se as variáveis forem em direções 

contrárias, ou seja, uma variável em direção ao nível superior e a outra em direção ao nível 

inferior.   As interações entre tempo de puff (h) e a taxa de calcinação (°C/min) tem valor 

positivo de 10,10 que indica um aumento na faixa de banda do visível se as duas variáveis 

forem em direção ao mesmo nível inferior ou superior. 

 

 

 

 

 

 

 



 Resultados e Discussões                                                        100 

 

Yara Feliciano Gomes                                                                   DEZ 2012/PPGCEM/UFRN                                               

5.5.2. Análise do Modelo Matemático 

A partir dos dados obtidos através das sínteses do aluminato de cobalto via método de 

polimerização de complexos (MPC) com superfícies de respostas através das análises de 

espectroscopia do Uv-vis foi possível a obtenção de um modelo empírico considerando 

interações de primeira ordem capaz de prever dentro do intervalo de estudo para as cinco 

variáveis estudadas, resultados empíricos no processo de obtenção na faixa da banda do 

visível para o pigmento aluminato de cobalto (CoAl2O4), correspondentes aos tons do azul 

apresentados nas Figuras 5.18 e 5.19.   

Na Equação 5.2 está representado o modelo matemático gerado a partir das análises de 

espectroscopia do UV-vis.  

 

 

  

(5.2) 

 

Onde:  

        Z= comprimento de onda (nm). 

 

 A Equação 5.2 do modelo é válida para o intervalo definido, ou seja, para as variáveis 

Cácido cítrico, tempo puff (h), Temperatura (ºC), tempo Calcinação (h), e Taxa (ºC/min) no intervalo 

válido de -1 a +1. Utiliza-se a Equação 5.2 com valores codificados para as variáveis 

independentes ou interações entre variáveis, enquanto que a variável de resposta (Z) que é o 

comprimento de onda dado em nanômetro (nm).  

Na Figura 5.23 temos o gráfico dos valores previstos versus os valores observados 

para a espectroscopia do Uv-vis. Observa-se um pequeno desvio em relação aos valores 

observados, demonstrando um bom ajuste do modelo para a região do visível estudada através 

da espectroscopia do Uv-vis.  
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Figura 5.23. Gráfico dos Valores Previstos em relação aos valores observados para a otimização do processo do 

aluminato de cobalto através do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

. 

 

5.5.3. Análise das Superfícies de Respostas 

A partir do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2) 

foram obtidas superfícies de 

respostas, com base na variável dependente na faixa do Uv-vis a partir da análise da 

espectroscopia do uv-vísivel. 

A variável de entrada tempo de puff ou pirólise, segundo a análise do pareto na Figura 

5.22 apresenta interações estatisticamente significantes com os fatores temperatura e taxa de 

calcinação. 

   A partir dos dados obtidos com base nas variáveis dependentes da espectroscopia do 

Uv-vis, foram realizadas a otimização, com restrições, das variáveis das superfícies de 

respostas dos ensaios de espectroscopia do Uv-vis. Para isso, foram utlizados no software 

Statistica a otimização das condições operacionais, mostrando que os valores dos pontos 

ótimos podem ser obtidos para 3 (três) das 5 (cinco) variáveis de entrada, que seriam tempo 

de puff ou pirólise, tempo de calcinação, e taxa de calcinação, que serão apresentadas nas 

Figuras 5.24 e 5.25. 
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Na Figura 5.24 mostra a relação entre o tempo de puff (ou pirólise) e Temperatura (ºC) 

que pode- se ter uma melhor visualização através da curva de nível, apresentada na Figura 

5.25. 

 

 

 

 

 

Figura 5.24. Superfície de Resposta para as bandas do visível com a combinação dos fatores tempo puff (h) e 

Temperatura (°C). 
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Figura 5.25 Curvas de nível para as bandas do visível em função da interação das variações dos fatores tempo 

puff (h) e Temperatura (°C). 

 

Na Figura 5.26 e 5.27 podemos confirmar que a interação entre o tempo de puff (h) e a 

temperatura de calcinação (°C), há um aumento para a superfície de resposta na faixa da 

banda do visível quando as variáveis forem em direções contrárias. Por exemplo, se a variável 

da temperatura de calcinação (°C) for em direção ao nível inferior (-1) a 700°C e o tempo de 

puff (h) for em direção ao nível superior (+1) a 3h, teremos um valor maior para a superfície 

de resposta na faixa da banda do visível no valor de 610 nm.  

Em outra situação, no caso das duas variáveis, temperatura de calcinação (°C) e tempo 

de puff (h) for à mesma direção ao nível superior (+1) ou em um nível inferior (-1), terá um 

valor menor para a superfície de resposta na faixa da banda do visível no valor de 590 nm e 

580 nm, respectivamente.  
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   A partir dos dados obtidos com base nas variáveis dependentes da espectroscopia do 

Uv-vis, foram geradas as superfícies de respostas apresentadas na Figura 5.26 mostra a 

relação entre o tempo de puff (ou pirólise) e a Taxa de calcinação (°C/ min) que se pode ter 

uma melhor visualização através da curva de nível, apresentada na Figura 5.27. 

 

 

 

Figura 5.26. Superfície de Resposta para as bandas do visível com a combinação dos fatores t puff e Taxa de 

calcinação (°C). 
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Figura 5.27. Curvas de nível para as bandas do visível em função da interação das variações dos fatores t puff e 

Taxa de calcinação (°C). 

 

Na Figura 5.26 e 5.27 podemos confirmar que a interação entre os patamares com 

relação ao tempo de puff (h) e a taxa de calcinação (°C/min) há um aumento na faixa da 

banda do visível, se ambas as variáveis forem em direções ao mesmo nível inferior ou 

superior. Por exemplo, se a variável do tempo de puff (h) e taxa de calcinação (°C/min) for 

em direção ao nível inferior (-1), com seus respectivos valores reais de 3h e 5ºC/min, teremos 

para a superfície de resposta na faixa da banda do visível, um valor de 600 nm.  

Em outra situação, no caso das duas variáveis, taxa de calcinação (°C/min) e tempo de 

puff (h) for a direções contrárias, nível superior (+1), com seus respectivos valores reais de 

11ºC/min e 3h ou em nível inferior (-1), com seus respectivos valores reais de 5ºC/min e 1h 

terá um valor menor para a superfície de resposta na faixa da banda do visível no valor de 590 

nm e 580 nm, respectivamente. Se a variável do tempo de puff (h) e taxa de calcinação 

(°C/min) forem em direção ao nível superior (+1), com seus respectivos valores reais de 3h e 

11ºC/min, teremos para a superfície de resposta na faixa da banda do visível, um valor de 600 

nm.
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6. CONCLUSÃO 

Com a realização das onze sínteses via método de polimerização de complexos (MPC) 

através da utilização do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

, composto de oito pontos de 

porção fatorial mais os três pontos da réplica do central, foram comprovadas as interações 

estatísticas entre as variáveis de entrada que são: a variação da concentração de ácido cítrico, 

tempo de puff ou pirólise (h), tempo, temperatura e taxas de calcinação (°C/min) com relação 

a superfície de resposta estudada, a espectroscopia do Uv-visível. 

As caracterizações realizadas a partir dos pós-precursores representadas pelas curvas 

das análises termogravimétricas (TG) foram satisfatórias para comprovar a possibilidade de 

calcinações nas temperaturas a partir de 460°C quando não há mais perda de massa e a 

possibilidade de cristalização do CoAl2O4 e pode ser realizada de acordo com as condições 

estabelecidas através da utilização do planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

 em patamares de 

temperatura de 700ºC, 800ºC e 900ºC. De acordo com a calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) foi confirmada que na faixa de temperatura de 250º- 460ºC, correspondentes a 

combustão do precursor e neutralização de resíduos de carbono, a existência de picos 

exotérmicos.  

As caracterizações de difração de raios-x (DRX) confirmaram a cristalinidade do 

material e fase única do CoAl2O4 (JCPDS 44-0160), para os patamares de temperaturas em 

700<800<900°C, e as condições propostas pelo planejamento fatorial fracionado 2
(5-2)

, 

confirmando sua estrutura cúbica do tipo espinélio de geometria Fd3m. O parâmetro de rede 

encontrado para as onze sínteses se assemelharam ao valor teórico de 8,1040 Å que 

corresponde a um volume de 532,23 Å
3
 para a célula unitária do  CoAl2O4, o aumento da 

cristalinidade do material com o aumento da temperatura, foi comprovado através da 

realização do cálculo do tamanho do cristalito para as onze sínteses, utilizando a equação de 

scherrer, e as que mais obedeceram a esse padrão estudado, com a média dos valores de todas 

as sínteses foram obsevadas em S4 em patamares de temperatura de 700°C com tamanho de 

cristalito de 25,19 (nm) a S11 em patamares de temperatura de 800ºC com tamanho de 

cristalito de 27,90 (nm) e S8 em patamares de temperatura de 900ºC com tamanho de cristalito 

de 32,44 (nm). 
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As análises de microscopia eletrônica de varredura com energia dispersiva 

(MEV/EDS) dos pigmentos do aluminato de cobalto das onze sinteses estudadas,  com a 

presença de estruturas irregulares e aglomerados, confirmando a estrutura de fase única na 

difração de raio-X.
 

As análises de espectroscopia do Uv-visível confirmaram o comportamento para os 

espectros observados apresentam na cor azul em suas transições nas faixas da banda do 

visível entre  540, 590 e 640 nm, que se tornam mais bem definidas, ou seja, conduzindo a um 

deslocamento das bandas, para uma maior intensidade de absorbância, consequentemente, 

para uma diminuição das bandas do visível com relação ao aumento em patamares de 

temperatura nas condições operacionais utilizadas no planejamento fatorial fracionado 2 
(5-2)

.   

De forma satisfátoria a escolha da espectroscopia do Uv-visível como superficie de 

resposta, demontra que para os cinco fatores de entrada estudados, o que apresenta maior 

significância estatística é a temperatura de calcinação, apresentando de forma crescente a 

seguinte relação: C ácido cítrico < tempo de puff (h) e taxa de calcinação (°C/min) < tempo de 

calcinação (h) < Temperatura de calcinação (°C).  De acordo com o pareto as interações que 

tem maior significância estatística para a formação das superfícies de resposta são entre o 

tempo de puff (h) e a temperatura (ºC) com o valor negativo de – 10,71 indicando um 

aumento na faixa de banda do visível se as variáveis forem em direções contrárias.  E a 

interação entre tempo de puff (h) e a taxa de calcinação (°C/min) com o valor positivo de 

10,10 indicando um aumento na faixa da banda do visível se as duas variáveis forem em 

direção ao mesmo nível inferior ou superior.  

O modelo matemático gerado com coeficiente de determinação consegue explicar 

cerca de 99,9% da variância (R
2
) com um modelo empírico considerando interações de 

primeira ordem capaz de prever dentro do intervalo de estudo válido de (-1 ) a (+1) resultados 

empíricos nas faixas da banda do visível correspondentes ao pigmento aluminato de cobalto 

(CoAl2O4) e sua possível empregabilidade na indústria cerâmica de pigmentos.
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