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RESUMO 

 

 Os pigmentos cerâmicos que possuem principalmente a estrutura espinélio AB2O4 

vêm se tornando objeto de grande interesse científico e tecnológico devido à 

capacidade em acomodar diferentes cátions em sua estrutura, permitindo 

diferentes tipos de dopagens e, consequentemente, a obtenção de diferentes 

cores. Estudos sobre pigmentos cerâmicos, atualmente, vêm sendo direcionados 

para o desenvolvimento de pigmentos estáveis e obtidos a baixas temperaturas e 

com maior reprodutibilidade. Este trabalho tem por objetivo a utilização de 

pigmentos inorgânicos para aplicações em revestimentos cerâmicos, investigando 

a influência da dopagem e da temperatura de calcinação na coloração dos 

pigmentos e dos esmaltes cerâmicos. Pigmentos a base de CoCr2O4, CoAl2O4, 

Co0,8Zn0,2Cr2O4 e Co0,8Zn0,2Al2O4, foram sintetizados por uma rota química usando 

gelatina comercial como precursor orgânico. Os materiais foram caracterizados 

por análise termogravimétrica (TG), difração de raios X (DRX), espectroscopia na 

região do Infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

espectroscopia na região do UV-Visível e colorimetria. Os resultados confirmaram 

a viabilidade da rota de síntese utilizada, Os pigmentos apresentaram estruturas 

cristalinas e as fases desejadas foram obtidas a partir de 500 oC, com um 

aumento da cristalinidade, assim como o tamanho médio de cristalito. Os 

pigmentos possuem tonalidades que vão do verde ao violeta de acordo com a 

dopagem e suas temperaturas de calcinação. 
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ABSTRACT 

 

Ceramic pigments that own mainly the spinel structure AB2O4 are becoming a 

matter of great scientific and technological interest due to the ability of 

accommodate different cations in its structure, allowing different dopings and thus 

obtaining different colors. Studies on ceramic pigments currently are being directed 

to the development of stable and pigments obtained at low temperatures and with 

greater reproducibility. This work aims at the use of inorganic pigments for 

applications in ceramic tiles, investigating the influence of doping and calcination 

temperature on the coloring pigments and ceramic glazes. the based  pigments of 

CoCr2O4, CoAl2O4, Co0,8Zn0,2Cr2O4 and Co0,8Zn0,2Al2O4 were synthesized by a 

chemical route using commercial gelatin as organic precursor. The materials were 

characterized by thermogravimetric analysis (TG), X-ray diffraction (XRD), infrared 

spectroscopy (FTIR) spectroscopy scanning electron microscopy (SEM) in the UV-

Visible region and colorimetry. The results confirmed the feasibility of synthesis 

used, the route presented pigments crystal structures and the desired phases were 

obtained from 500 °C with increased crystallinity and the crystallite size. The 

pigments have hues ranging from green to violet according to their doping and 

calcination temperatures.  

 

 

Keywords: spinels, Inorganic Pigments, Gelatin, ceramic glazes. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

  A palavra “pigmento” foi originado no século XX, é atribuída a uma substância 

constituída de pequenas partículas, praticamente insolúvel no meio aplicado, sendo 

utilizado, devido às suas propriedades corantes, protetoras ou magnéticas. Esta 

definição aplica-se bem aos pigmentos de origem mineral, como por exemplo, o dióxido 

de titânio. Para materiais corantes solúveis, geralmente compostos orgânicos, é mais 

adequado usar a expressão “corante”. No entanto, ambos os termos (corante e 

pigmento) são usados para denominar substâncias usadas para conferir cor, às vezes, 

indistintamente (MILANEZ, 2005). 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 (BONDIOLI, 1998). A coloração dos mesmos 

é atribuída aos diversos íons cromóforos alojados em uma rede hospedeira. Dentre os 

compostos usados como pigmentos, óxidos mistos com estrutura tipo espinélio (AB2O4) 

constituem uma importante classe devido à sua capacidade de acomodar uma grande 

quantidade de cátions diferentes, conduzindo a uma variedade de cores e tonalidades, 

sendo um dos grupos de maior variedade, segundo a classificação DCMA - Dry Color 

Manufacturers Association (LOPES, 2004). 

Os espinélios correspondem a uma das estruturas cristalinas mais interessantes 

no desenvolvimento de pigmentos estáveis e quimicamente inertes. Nesta estrutura, 

íons de diferentes estados de oxidação estão presentes tanto em sítios tetraédricos 

quanto em octaédricos. Além disso, existem diversas formas de se arranjar os cátions 

nesses sítios (espinélio normal e inverso). Essas características levaram ao 

desenvolvimento de diferentes cores, sendo estas intensas e estáveis, adequadas ao 

uso como pigmentos (XAVIER, 2003). Entre as cores de pigmentos mais requisitados 

está o verde, geralmente obtido a partir de compostos de óxido de cobre puro. No 

entanto, estes óxidos apresentam certas desvantagens, já que apresenta decomposição 

em temperatura ao redor de 900 °C. Desta forma, estudos vêm sendo realizados para 

proporcionar a síntese de compostos com outros íons associados ao óxido de cobre, 

possibilitando também a obtenção de pigmentos com tons diversos para atender à 

demanda da indústria cerâmica (ALMEIDA, 2007). Em geral, muitos trabalhos 

apresentam a síntese de óxidos mistos pelo método convencional. Tais métodos de 

obtenção de pós-cerâmicos apresentam algumas inadequações para aplicação 
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avançada do material, principalmente formação de aglomerados ligados fortemente, 

acarretando comportamento de sinterização sem homogeneidade (fases indesejáveis, 

crescimento anormal de grãos e baixa reprodutibilidade) e controle impreciso de 

estequiometria de cátions (KAKIHANA et al., 1996). 

 Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como principal objetivo 

sintetizar materiais cerâmicos com estrutura tipo espinélio para uso como pigmentos 

cerâmicos, bem como avaliar a influência do dopante e da temperatura de calcinação 

desses compostos. Os espinélios de composições CoCr2O4, CoAl2O4, Co0,8Zn0,2Cr2O4 e 

Co0,8Zn0,2Al2O4 foram sintetizados por uma rota utilizando gelatina comercial como 

precursor orgânico. Portanto, é também objetivo deste trabalho investigar a viabilidade 

da rota de síntese utilizada para obtenção dos pigmentos e fazer um estudo 

microestrutural através das técnicas TG, MEV, EDS, DRX, Refinamento Rietveld, 

Espectroscopias no infravermelho e na região do UV-vis, , e Colorimetria. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PIGMENTOS CERÂMICOS 

 

Bondioli e colaboradores (1998) definem pigmento como um particulado sólido, 

orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, branco, preto ou colorido, que seja insolúvel 

no substrato, no qual venha a ser incorporado e que não reaja quimicamente com este. 

Os pigmentos utilizados em aplicações cerâmicas são de natureza predominantemente 

inorgânica. O método mais comum para se obter cor em uma matriz cerâmica é 

adicionar à matriz, uma fase cristalina, colorida e insolúvel. Essa fase cristalina é 

denominada pigmento cerâmico e, geralmente, é constituída por óxidos cerâmicos, 

mistos ou não (QUINELATO et al., 2001). 

Pigmentos cerâmicos são pós a base de óxidos inorgânicos, estáveis em relação 

à cor, quando dissolvidos em vidros ou esmaltes cerâmicos, a altas temperaturas.  As 

cores resultantes de cada pigmento são resultados das adições de íons cromóforos 

(geralmente metais de transição) a uma matriz inerte (óxido ou sistema de óxidos) 

(LOPES, 2004). A qualidade de um pigmento cerâmico depende das suas propriedades 

ópticas e físicas, as quais estão diretamente ligadas à estrutura cristalina do pigmento, 

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

distribuição granulométrica, forma da partícula, área superficial entre outras 

(QUINELATO et al., 2001). 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PIGMENTOS CERÂMICOS 
 

A classificação dos pigmentos pode ser feita de vários modos: com base na 

origem, cor, composição química, método de preparação e aplicação. Todavia, a 

classificação básica é aquela que divide os pigmentos em dois grupos muito gerais: 

pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. Entre os possíveis métodos de 

classificação dos pigmentos inorgânicos historicamente utilizados, apesar de não ser 

completamente satisfatórios, se mostra a subdivisão dos pigmentos inorgânicos em 

naturais e sintéticos (BONDIOLI et al.,1998). 
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2.2.1 Pigmentos Naturais 
 

Os pigmentos naturais são aqueles encontrados na natureza, e por um período 

muito longo estes foram os únicos pigmentos conhecidos e utilizados. Entre os 

pigmentos naturais mais utilizados, podem-se mencionar os óxidos simples e em 

particular, os óxidos de ferro, que dão origem a diversas colorações, do amarelo ao 

marrom, e os espinélios contendo metais de transição. Óxidos simples naturais e 

espinélios encontram ainda hoje grande emprego industrial, já que apresentam ótimas 

propriedades, capacidade de coloração e baixo custo. 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, são pouco homogêneos e geralmente contêm diversos 

tipos e quantidades de impurezas (BONDIOLI et al.,1998). 

 

 2.2.2 Pigmentos sintéticos  
 

Os pigmentos sintéticos se diferenciam dos naturais já que são preparados pelo 

homem mediante procedimentos químicos. Entre as principais características destes 

pigmentos destacam-se: 

• Alto grau de pureza e uniformidade; 

• Obtenção de cores não encontradas em pigmentos naturais; 

• Apresentam maior estabilidade térmica e química em relação aos naturais; 

• Mais caros do que os naturais, devido aos custos inerentes à preparação por rota 

química (seleção de matéria-prima, moagem, calcinação, controle de qualidade 

entre outros). 

Muitos dos pigmentos sintéticos foram desenvolvidos buscando melhoramentos e 

vantagens que se deseja alcançar com relação aos pigmentos naturais já existentes 

(ZANINI, 2003).  As matérias-primas utilizadas na obtenção do óxido de ferro sintético 

compreendem subprodutos industriais tais como: lama vermelha resultante do 

processamento da bauxita e sucata de aço (BUXBAUM et al., 1998). Como os 

pigmentos inorgânicos naturais, os sintéticos são usados em concretos, asfaltos, telhas, 

tijolos e vidros. Eles também são utilizados em tintas decorativas e navais. O formato 

das partículas possibilita controlá-las e obter pigmentos com baixa variação na 



20 

 

distribuição do tamanho destas, apresentando melhores propriedades pigmentantes 

quando comparados com os pigmentos naturais, passando a ser escolhidos em 

aplicações, em que a cor passa a ser uma característica importante. (CORNELL et al., 

2003), Na Tabela 1, é possível observar algumas diferenças entre esses pigmentos.  

 
Tabela 1 Comparativo entre os óxidos naturais e sintéticos. 

 

                 Natural                                                               Sintético 

          Minério processado                                                      Processo químico 

        Baixo teor de Fe2O3                                                      Alto teor de Fe2O3 

      Alto consumo de produto                                           Baixo consumo de produto 

       Alto teor de impurezas                                                Baixo teor de impurezas 

          Custo mais baixo                                                            Custo mais alto 

       Opacidade mais baixa                                                    Opacidade mais alta 

     Poder de coloração menor                                            Poder de coloração maior 

       Saturação de cor menor                                                Saturação de cor maior 

     Estável frente as aplicações                                        Estável frente as aplicações                                        

       Limitações colorimétricas                                         Altos parâmetros colorimétricos 

 

 
Fonte: CORNELL et al, 2003. 
 

2.3. MEDIDAS DE COR E SUAS TRANSIÇÕES ELETRÔNICAS  
 

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

ou seja, a cor de um objeto é uma sensação. Esta sensação causada pelo cérebro 

provém da ação da luz sobre o olho, o qual percebe como cor toda radiação de 

comprimento de onda compreendido entre 400 e 700 nm que recaem sobre a retina. As 

cores do espectro para cada um dos comprimentos de onda são: de 400 a 430 nm, 

violetas; de 430 a 485 nm, azuis; de 485 a 570 nm, verdes; de 570 a 585 nm, amarelos; 

de 585 a 610 nm, alaranjados e por volta de 610 nm, vermelhos (BILLMEYER, 1981). No 

espectro eletrônico de um complexo de metal de transição, as bandas d-d se originam 

dos orbitais eletrônicos localizados essencialmente no íon metálico. Em um íon gasoso 

livre isolado, os cinco orbitais estão degenerados, sendo que cada um dos elétrons 

possui momento angular de spin e momento angular orbital próprio. Já em situações 
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reais, onde o íon está rodeado por outras moléculas ou íons, o que se observa é a 

quebra da degenerescência por causa da simetria do campo ligante, que interage de 

forma diferente com os orbitais eg e t2g. Como consequência, a repulsão do grupo 

vizinho altera a energia dos orbitais e estes não são mais degenerados, e na situação 

mais simples, formarão dois grupos de orbitais com energias diferentes. Portanto, será 

possível promover elétrons de um nível d para o outro d de maior energia. Isso 

corresponde a uma diferença de energia relativamente pequena e a absorção ocorre na 

região do visível. Contudo, as transições dependerão tanto do campo ligante em que se 

encontra o íon, quanto da repulsão entre os elétrons (CANDEIA, 2007; SOUSA, 2005; 

SILVA, 2006; CALLISTER, 1997). 

Observa-se, portanto, que as cores têm origem nas transições d-d, nas quais um 

elétron é excitado de um orbital d para outro. Nos complexos octaédricos, a excitação é 

de um orbital t2g para um orbital eg. Em um complexo tetraédrico, a excitação é de um 

orbital e para um orbital t2. Isso ocorre porque o desdobramento depende da simetria, de 

modo que os sítios octaédricos e tetraédricos produzem diferentes ordenações. A cor, 

de um modo geral, é definida através da posição em que o cátion se encontra nos 

campos octaédricos e tetraédricos. Onde para as propriedades do espinélio como cor, 

difusividade e susceptibilidade magnética podem ser influenciadas de acordo com a 

ocupação dos cátions em sítios tetraédricos (favorecendo a reflectância da cor azul) e 

octaédricos (favorecendo a reflectância das cores amarela e vermelho) (SANTOS, 

2008). 

Os complexos de transição exibem uma notável e ampla variedade de cores tanto 

em solução como em sólidos cristalinos. Nos complexos octaédricos, os orbitais eg (dz2 

e dx2-y2) têm maior energia que os orbitais t2g (dxy, dyz e dxz), logo, sua excitação é de um 

orbital t2g para um orbital eg. Devido aos seus diferentes arranjos no espaço, os elétrons 

nos orbitais t2g são menos repelidos pelas cargas pontuais negativas dos ligantes que os 

elétrons dos orbitais eg. Como o t2g tem menor energia, os elétrons tendem a ocupá-lo 

preferencialmente. No complexo tetraédrico, ocorre o inverso, e o desdobramento do 

campo ligante é menor. A separação de energia entre os dois conjuntos de orbitais é 

chamada de desdobramento do campo ligante (Dq) (SANTOS, 2008). 
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2.4 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE CORES  
 

          O sistema mais comumente utilizado para classificação de cor em pesquisas foi 

desenvolvido pela CIE - Commission Internacionale de l`Eclairage (Comissão 

Internacional de Iluminação) em 1976 (WEE et al., 2002; DOUGLAS, 2003; KOURTIS, 

2004; ERTAN, 2005; SHOKRY et al., 2006; HASSEL et al., 2007). 

A CIE é uma organização voltada para a cooperação internacional e troca de 

informações entre seus países membros sobre todas as disciplinas relacionadas à 

ciência e arte da luz. É uma comissão técnica, científica e cultural, sem fins lucrativos e 

desenvolvida há 90 anos e aceita como a melhor representante mundial sobre iluminação 

e cor. A CIE padronizou, matematicamente, as cores, apresentando-as em gráficos, 

sendo o CIE-RGB, criado em 1931, onde R= red, G= Green e B= blue, ou seja, vermelho, 

verde e azul que são consideradas as cores primárias em estudos científicos de cor. 

Posteriormente foi criado o diagrama CIE X, Y, Z (valores tristímulos), para evitar 

coordenadas negativas, existentes no CIE RGB, aprimorando-o. 

A CIE padronizou também os iluminantes e o observador padrão, sendo o 

iluminante a distribuição da energia espectral da fonte de luz e o observador padrão a 

representação da média da população com visão de cor normal. O iluminante padrão 

mais utilizado é o CIE D65, que é a representação de uma fase da luz do dia, com 

temperatura de cor de aproximadamente 6.504 K. Os dados do observador padrão 1931 

foram derivados de experimentos de igualação de cores com um arranjo que significa que 

o estímulo ativou uma área da retina de 2 graus (fóvea). A distribuição de bastonetes e 

cones sobre a superfície da retina não é uniforme, implicando que os valores tristímulos 

obtidos dos dados 1931 são somente válidos para observações feitas sob condições de 

visualização de 2 graus. Isto é equivalente à visualização de uma pequena área de 1,7 

mm a uma distância do comprimento de um braço (50 cm) e não corresponde 

particularmente bem com as condições de visualização frequentemente utilizada na 

indústria de colorantes. Devido ao observador padrão 1931 de 2 graus não ser 

apropriado para julgamento visual de cores em áreas maiores, a CIE definiu um segundo 

jogo de funções de observador em 1964, conhecido com dado suplementar de 

observador, baseado em experimentos de igualação de cores com um campo de 10 

graus equivalente à visualização de uma pequena área de 8,8 mm a uma distância do 

comprimento de um braço (50 cm) (CIE, 1986; SCHANDA, 2005; LOPES et al., 2006). O 

sistema de cor CIE 1931 considera a luz transmitida ou refletida de um objeto, com uma 
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determinada curva de transmitância T (λ) ou de refletância R (λ), produzida pela potência 

espectral de um determinado iluminante S (λ) e que atinge o olho do observador padrão, 

(a letra grega lambda (λ) é, por convenção, indicação de comprimento de onda). A não 

uniformidade visual do diagrama CIE 1931 fez com que estudiosos matemáticos 

modificassem o espaço de cor, facilitando os cálculos de interpretação das cores; essas 

melhorias foram denominadas como espaço de cor CIEL*a*b* de 1976 ou CIELab 

(GOVEIA, 2004). 

O CIELab transformou os valores tristímulos X, Y, e Z do espaço CIE 1931, em 

valores L*, a* e b*, e permite a especificação de percepções de cores em termos de um 

espaço tridimensional, introduzindo três atributos para a percepção da cor, sendo eles o 

L*, a* e b*. A axial L é conhecida como luminosidade, e é proporcional ao valor no 

sistema Munsell de cor, variando de 0 (preto) a 100 (branco). As outras duas 

coordenadas a* e b* são coordenadas de cromaticidade, onde a* corresponde ao eixo 

vermelho-verde no sistema de Munsell e b* corresponde ao eixo amarelo-azul, e podem 

ter valores de -80 a +80. Embora estes últimos não sirvam como correlatos diretos do 

matiz e croma, seus números respectivos servem para determinar numericamente 

correspondentes para estes atributos. O espaço de cores CIE 1976 (L* a* b*) proporciona 

uma representação tridimensional para a percepção do estímulo de cores. Se dois pontos 

no espaço representando dois estímulos são coincidentes, então a diferença de cores 

entre os dois estímulos é zero. Conforme aumenta a distância entre os dois pontos no 

espaço é razoável assumir que a diferença de cor percebida entre os estímulos 

representa aumentos correspondentes. Os eixos a* e b* possuem ângulo reto. O terceiro 

eixo L* é perpendicular ao eixo a*b*. Com este sistema qualquer cor pode ser 

especificada com coordenadas L* a* b*. Um dos principais aspectos deste sistema de cor 

é a sua organização em um espaço de cor tridimensional aproximadamente uniforme, no 

qual os elementos são igualmente espaçados com base na percepção de cor visual. 

Alternativamente são utilizadas coordenadas L*, C* e h*; onde L* representa a 

luminosidade, C* (chroma) representa a intensidade ou saturação da cor e h* (Hue) é 

outra forma para expressar a tonalidade. (CIE, 1986; MORALES, 2006). 

A mudança total da cor no sistema CIELab é dada pelo ∆E*, sendo o E originário 

da palavra alemã Empfindung que significa sensação. O ∆E é usado para diferenciar 

qualquer diferença de cor, mas não fornece indicação do caráter da diferença da cor, isto 

é, não indicam a quantidade relativa e direção das diferenças de luminosidade, croma e 

matiz. Estas informações só podem ser obtidas se cada componente que forma o ∆E for 
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analisado separadamente. O ∆E é calculado utilizando a seguinte fórmula: 

∆E = [(L*)² + (a*)² + (b*)²]½ 

Esta equação pode ser descrita mais detalhadamente desta maneira: 

∆E = [(L1 - L0)² + (a1*– a0*)² + (b1*– b0*)²] ½, em que L0, a0*e b0* representam a leitura 

inicial ou leitura do padrão e L1, a1*e b1* representam a leitura final ou leitura da amostra 

(WEE et al., 2002; REIS, 2003; GOVEIA, 2004; SCHANDA, 2005; LOPES et al., 2009; 

MORALES, 2006).A representação gráfica dos sistemas CIELab e CIELCh e das cores 

através do sistema de coordenadas L, a, b podem ser observadas de acordo com a 

Figura 1.  

 

Figura 1 Representação gráfica do sistema CIELab e CIELCh. 

. 

 
Fonte: Disponível em: >HTTP://www.linocolor.com.br> Acesso em: 25/07/2010 

 

 

2.5 HISTÓRIA DOS PIGMENTOS  
 
 

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 
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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 (BARNETT et al., 2006). 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 . (BARNETT et al., 2006; CABRAL, 

2007). O azul ultramarino (Na8[Al6Si6O24]Sn), obtido a partir do mineral lapis lazuli, era 

utilizado no Afeganistão desde o século VI.  

Durante a Renascença, a cor azul era 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. 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. 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 (BARNETT et al., 2006). O azul da 

Prússia – o primeiro pigmento moderno produzido em laboratório - foi 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 púrpura que, 

posteriormente, se tornou azul. Este pigmento ficou conhecido como azul da Prússia e 
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foi disponibilizado para os artistas a partir de 1724, tornando-se extremamente popular. 

Sua composição química é Fe4[Fe(CN)6]3.14-16H2O (BARNETT et al., 2006; ORTEGA-

AUILÉS, et al., 2005). 

 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 por ter 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 (ZUCCHIATTI et al., 2006).  

Não obstante o azul cerúleo (CoO.n SnO2) tenha sido introduzido por Höpfner por 

volta de 1821, somente a partir de 1860, com sua reintrodução na Inglaterra 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 (CLARK, 2002). 

 

2.6 ESTRUTURA ESPINÉLIO 
 

No âmbito da química do estado sólido, os óxidos com estrutura tipo espinélio 

estão sendo investigados, por várias décadas por possuírem uma ampla gama de 

aplicações tais como; materiais magnéticos, semicondutores, pigmentos e refratários e 

também uma variedade de propriedades elétricas, magnéticas, catalíticas e ópticas 

interessantes. Além disso, sua estrutura é utilizada como modelo para os estudos que 

exploram a alta estabilidade de íons em coordenações octaédrica e tetraédrica, além 

que, muitos deles são estáveis termicamente, até 1400 °C (QU, 2006; EPPLER, 1983). 

O grupo espinélio, de fórmula AB2O4, engloba mais de 20 compostos, mas só 

alguns são usados comercialmente. Em muitos casos, o elemento A representa um íon 

metálico divalente e o elemento B representa um íon metálico trivalente. Os cátions A e 

B englobam uma larga variedade de átomos, onde os sítios de A podem ser ocupados 

por íons como magnésio, cobalto, ferro, níquel, manganês, zinco ou chumbo, enquanto 

que os sítios do elemento B podem ser ocupados por elementos como alumínio, ferro, 
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cromo e manganês. Muitos metais de transição (por exemplo, Fe, Cr e Mn) podem se 

posicionar nos sítios correspondentes a A ou B (QU,et al., 2006). Para um composto 

com estrutura tipo espinélio, há 96 interstícios entre os ânions em uma célula unitária 

cúbica de face centrada, sendo 64 interstícios tetraédricos e 32 interstícios octaédricos. 

Entretanto, somente 24 desses interstícios são ocupados por cátions na estrutura do 

espinélio, sendo que 8 ocupam interstícios tetraédricos e 16 sítios octaédricos. Dessa 

forma, permanecem 56 sítios tetraédricos e 16 sítios octaédricos vazios no espaço 

intersticial da estrutura que, conceitualmente, poderia conter um cátion (SOSMAM et al., 

2006). A estrutura do espinélio pode ser observada de acordo com a Figura 2. 

 

Figura 2 Modelo estrutural da estrutura espinélio. 

 
           Fonte: Introdução à Química dos Metais de Transição,1970 (SOSMAM et al.,2006). 

  

 

2.6.1 As Cromitas 

 

O cromo é usado na indústria química para fabricar uma variedade de produtos, 

incluindo catalisadores, inibidores de corrosão, produtos de acabamento, pigmentos, 

compostos de tingimento, dentre outros. Para fabricar esses produtos a indústria 

química consome 8% da produção mundial de cromita e utiliza o cromo primeiramente 

como pigmento e compostos de tingimento. O emprego do metal na eletrodeposição, 

onde se utiliza o cromo de uma solução de ácido crômico, iniciou-se no começo do 

século XX. Já o uso mais recente do cromo está relacionado à fabricação de produtos 

para conservação de madeira, protegendo-a do intemperismo e da ação dos insetos. 
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Os óxidos de cromo têm uma grande variedade de aplicações. Eles servem como 

pigmentos em pinturas e revestimentos, esmaltes, elementos aditivos em concreto e 

outros produtos para construção, coberturas cerâmicas, e em outros materiais onde a 

cor é o principal parâmetro. Outras aplicações incluem catalisadores, abrasivos, 

polidores de mídias e refratários onde a composição química e as outras propriedades 

físicas diferentes da cor também são importantes (LEITE et al.,1995). O uso do cromo 

em pigmentos é bastante antigo. Em 1820, o dicromato de potássio já era usado como 

pigmento na indústria têxtil e, desde 1879, o minério cromita era rotineiramente utilizado 

na fabricação de refratários de altas temperaturas (GOUVEIA et al., 2006). 

Segundo Galindo e colaboradores (2007), o cromo é o cromóforo mais versátil 

usado em pigmentos cerâmicos, tendo como exemplos: corundum cromo/alumínio rosa 

(DCMA 3-03-5), hematita cromo verde/preto (DCMA 3-05-3), esfena cromo/estanho rosa 

(DCMA 12-25-5), espinélio zinco/cromo/cobalto/alumínio azul (DCMA 13-53-2), espinélio 

cromo/ferro preto (DCMA 13-50-9). A variedade de estados de oxidação, as diferentes 

redes hospedeiras em que se encontram e as condições em que é sintetizado explicam 

esta versatilidade tanto na coloração quanto em suas propriedades. Além disso, quando 

combinado com outros óxidos, a coloração do pigmento pode variar (CHO et al., 1999).A 

cromita é o único mineral de cromo economicamente aproveitável. O cromo é 

encontrado em vários minerais nas formas de óxidos e silicatos e não há conhecimento 

da ocorrência de cromo metálico na natureza. Isso se deve ao caráter oxidante da 

atmosfera e a elevada reatividade do cromo metálico com o oxigênio. 

As cromitas são consideradas como um importante espinélio, com potenciais 

aplicações percorrendo os vários campos da física, ciências de materiais e geofísica. 

Possuem fórmula química ACr2O4, onde o cromo desempenha o papel de formador de 

rede, localizado em sítios octaédricos, e o metal A desempenha o papel de modificador 

da rede, localizado em sítios tetraédricos. Modificações nas propriedades dos diversos 

tipos de espinélios formados podem acontecer devido à variação do íon A. Dependendo 

do metal que ocupa esta posição, a cromita pode, por exemplo, apresentar cores 

diversas (WANG et al., 2006). 

Os pigmentos comerciais de cromo mais conhecidos são:  

• Rosa (Sn/Cr)O2: é um pigmento bastante tradicional e pode-se obter várias 

tonalidades dependendo da composição do esmalte (CaO, ZnO, MgO); 

• Rosa de alumínio (Al/Cr)2O3: possui importância na área cerâmica; 
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• Azul-verde/ verde-azul (Al/Co/Cr): um dos mais importantes espinélios, sendo 

muito utilizado na indústria de plásticos e tintas; 

• Marrom laranja-rutilo (Ti/Sb/Cr)O2: só é obtido acima de 1200 °C, sendo muito 

utilizado em azulejos e esmaltes cerâmicos; 

• Marrom (Zn/Fe)Cr2O4: é um pigmento utilizado em todos os campos, com 

bastante variação de tonalidades, estáveis em muitos esmaltes, obtidos a 1300 

°C; - Negro (mistura de óxidos: Co/Fe/Mn/Cr/Ni): é usado em muitos campos, 

possui baixa estabilidade, pois o manganês oxida facilmente os outros metais 

modificando a cor. Além disso, como a temperatura de obtenção é alta, o cromo 

pode evaporar. Outra desvantagem é a quantidade de cobalto alta, que encarece 

o pigmento e pode agredir o ambiente; 

• Malasieita rosa CaSnSiO5: Cr2O3: possui baixa estabilidade, dificultando a 

obtenção de uma cor mais intensa (SCHEJHAL, 1996). 

Os pigmentos mais importantes, usados na indústria de revestimentos cerâmicos, 

são os espinélios compostos de ferro e cromo, sintetizados pela mistura de óxido de 

ferro e cromo ou a partir da cromita FeCr2O4, podendo conter outros óxidos metálicos. A 

variação do estado de oxidação do ferro, que pode estar na forma divalente ou 

trivalente, pode causar manchas, quando este é misturado ao esmalte (LAZAU et al., 

2007). 

Uma das poucas tentativas de obter pigmentos estáveis contendo ferro e cromo 

foi a de Gonçalves et al. (2006), que sintetizou pigmentos pretos à base de Co, Fe e Cr 

pelo método dos precursores poliméricos, em temperaturas de 1000 °C/2 h. O resultado 

foi a mistura de duas fases cristalográficas: Fe0,7Cr1,3O3 e CoCr2O4. A síntese de 

pigmentos pretos à base de Cu0,8Ni0,2Cr2O4 foi estudada por Pimentel et al. (2005), 

utilizando o método Pechini, a fase é obtida apenas a 900 °C/4 h e formam 

aglomerados. 

 

2.6.2 Alumina e suas aplicações  
 

 Em busca de novos pigmentos que substituam aqueles já conhecidos a alumina é 

comercialmente produzida a partir da bauxita a baixo custo, mas a pureza e morfologia 

das partículas não são apropriadas para muitas aplicações, se faz necessário o estudo 

detalhado das estruturas que atualmente são utilizadas como redes hospedeiras para 
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alojar os cátions cromóforos na obtenção de pigmentos. Deste modo, espera-se ampliar 

o leque de cores de pigmentos cerâmicos e desenvolver novos materiais em resposta a 

motivações socioeconômicas e ambientais. A alumina é utilizada mundialmente como 

matriz para pigmentos em aplicações cerâmicas e outras numerosas aplicações, 

devendo esta ampla utilização ao seu baixo custo, pois a sua matéria-prima é barata e 

ao conjunto de propriedades que apresenta, tais como: alto ponto de fusão (refratário); 

alta dureza, que se traduz numa elevada resistência à abrasão e resistência à corrosão 

por praticamente todos os reagentes, mesmo em temperaturas elevadas; retenção das 

propriedades mecânicas (módulo de ruptura e estabilidade mecânica) mesmo a 

temperaturas altas (1500 a 1700 °C); dureza e resistência ao desgaste; alta 

condutividade térmica e alta resistência a baixas temperaturas. A alumina apresenta 

também as condições físicas, químicas e cristalográficas que uma matriz deve 

apresentar para atuar como estrutura pigmentante, as quais são: 

- características físicas: nenhuma transformação estrutural até as temperaturas de 

esmaltado; 

- propriedades químicas: estado de oxidação estável a altas temperaturas; 

- propriedades cristalográficas: empacotamento compacto dos oxigênios que 

configuram a estrutura e acomodação reticular do íon cromóforo (MORAES, 2004). 

 

 

2.7 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DOS PIGMENTOS 
 

Muitas décadas atrás, pigmentos inorgânicos eram obtidos basicamente via 

tratamento e purificação de minerais naturais que produzem cores (CUNHA et al., 2004). 

Todavia, a aplicação deste método não permitia produzir pigmentos com as 

características apropriadas à aplicação em materiais avançados. 

As modernas tecnologias de queima de cerâmicas, por exemplo, requerem 

pigmentos que apresentem estabilidade química com relação às fases cristalinas e 

vítreas originadas durante os processos de queima, elevada estabilidade térmica, 

desenvolvimento de cores em períodos mais curtos de queima, reprodutibilidade dos 

tons obtidos, entre outras características (CUNHA et al., 2005). Por isso, vários métodos 

químicos foram desenvolvidos, possibilitando a obtenção de produtos cujas 

propriedades (cor, tamanho, morfologia das partículas, resistência a ácidos, aos álcalis e 
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abrasivos entre outras) variam de acordo com a rota de síntese escolhida (BONDIOLLI, 

1998). 

 

2.7.1 Método convencional (Reação no estado sólido) 
 

O método cerâmico convencional baseia-se na mistura de óxidos e tratamento 

térmico, geralmente, em temperaturas elevadas. É um processo simples e relativamente 

barato, sendo o método mais utilizado industrialmente. Devido ao lento processo de 

difusão e às elevadas temperaturas, são adicionadas ao sistema algumas substâncias 

chamadas de mineralizadores (até 10% em peso). Estes atuam diminuindo a 

temperatura de calcinação do produto final, que geralmente varia de 700 até 1.400 °C 

(MUNÕZ, 2004; CUNHA, 2005). No campo dos pigmentos, essas substâncias podem 

ser divididas em duas classes, descritas a seguir: 

• Mineralizadores Promotores – têm por função aumentar a reatividade do estado 

sólido pela formação de uma fase fluida, pelo desenvolvimento de uma fase 

volátil, pela ativação superficial ou por estabilizar as condições de oxidação 

(CUNHA, 2005). 

• Mineralizadores Estruturais – são aqueles que contêm íons capazes de se 

integrar estruturalmente aos cristais do pigmento promovendo uma alteração. 

Essa mudança pode ser causada, tanto por um aumento na solubilidade do 

cromóforo, quanto por uma modificação da estabilidade do campo cristalino 

(CUNHA, 2005). 

A rota típica de produção de pigmentos inorgânicos para o uso em cerâmicas 

segue as seguintes etapas (ZANINI, 2003): 

• Seleção e caracterização do material bruto; 

• Dosagem dos componentes e adição de mineralizadores; 

• Homogeneização (processo a seco); 

• Calcinação – sinterização (700 – 1.400 ºC); 

• Moagem úmida ou moagem a seco; 

• Caracterização dos pigmentos. 

As reações que ocorrem durante a calcinação da matéria-prima e que levam ao 

desenvolvimento dos pigmentos são reguladas pela difusão dos componentes químicos 
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presentes no sistema. Esse processo é influenciado pelo controle de cada etapa 

específica (SÁNCHES et al., 1997). 

 

2.7.2 Precipitação 
 

A técnica da precipitação permite que substâncias solúveis se incorporem aos 

precipitados durante a sua formação e pode ocorrer de duas maneiras: por formação de 

soluções sólidas ou por adsorção na superfície. Esta técnica proporciona a formação de 

hidróxidos, que necessitam de etapa de calcinação para chegar aos óxidos desejados. 

Tal método agrega algumas etapas facilmente executáveis em laboratório, contudo 

apresenta a inconveniência de requerer uma temperatura de calcinação relativamente 

alta e render pós com elevados tamanhos de partículas (LESKELÃ, 1984). 

 

2.7.3 Método dos Precursores Poliméricos (Método Pechini) 

 

Este método é utilizado na síntese de diversos óxidos policatiônicos. Baseia-se na 

formação de quelatos entre os cátions metálicos (na forma de sais em solução aquosa) 

com um ácido hidrocarboxílico, como o ácido cítrico. Após isso é adicionado um 

poliálcool, como o etilenoglicol, para promover a polimerização pela reação de 

poliesterificação entre o citrato do íon metálico e o etilenoglicol (PECHINI, 1967). Neste 

processo ocorre a distribuição dos cátions em nível molecular na estrutura polimérica. O 

aquecimento até alcançar temperaturas em torno de 100 ºC, em atmosfera de ar, causa 

uma reação de condensação, com a formação de moléculas de água. Nessa 

temperatura, ocorre a poliesterificação e a maior parte da água em excesso é removida, 

resultando em uma “resina” polimérica sólida, que pode ser usada para preparar filmes 

finos ou pós (QUINELATO et al., 2001).Para a obtenção dos pós, essa matriz 

polimerizada é decomposta por tratamentos térmicos com o propósito de eliminar o 

material orgânico e sintetizar a fase desejada. O método promove a formação de pós 

com boa homogeneidade, baixo tamanho de partícula, alta pureza, baixo custo e 

relativamente baixa temperatura de processamento (CUNHA, 2005). Na Figura 3 estão 

ilustradas as reações ocorridas no processo.  
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Figura 3 Esquema da reação de poliesterificação entre ácido citrico e etilenoglicol. 

.  

 
 
           Fonte: Santos, 2002. 
 

2.7.4 Método de Reação de Combustão 
 

O processo com reação de combustão utiliza reações exotérmicas e auto-

sustentáveis entre um agente oxidante (sais de nitratos dos cátions desejados, por 

exemplo) e um combustível redutor, usualmente um ácido policarboxílico (ácido cítrico, 

glicina, alanina entre outros.) (XANTHOPOULOU, 1998). O combustível age também 

como complexante na solução aquosa dos sais de nitrato. Sob aquecimento um gel é 

formado como intermediário antes da reação de combustão ser iniciada. O gás liberado 

durante a combustão ajuda a limitar o contato interpartículas resultando em pós 

ultrafinos. Os produtos usualmente apresentam elevada pureza, baixo tamanho de 

partícula (escala nanométrica), aspecto poroso, homogeneidade química e composição 

estequiométrica controlada (MAHATA  et al., 2005). 

 

2.7.5 Método Sol-Gel 
 

Pelo emprego do método sol-gel são obtidos géis, baseados tipicamente em 

alcóxidos, produzidos segundo reações de hidrólise e policondensação em baixa 

temperatura, convertidos a pó por tratamento térmico em temperatura relativamente 

baixa (SCHIMIDT, 1988). Este processo reduz o consumo de energia decorrente do 

processo de moagem e permite controle da morfologia dos pós. No entanto, é 



34 

 

considerado um processo caro devido ao alto custo dos reagentes utilizados (SCHIMIDT, 

1988). 

O processo sol-gel (SOL GEL CHEMISTRY, 2010; LIVAGE et al., 1989; ZHANG 

et al., 2005) para a preparação de pós, monólitos e filmes finos é baseado em reações 

de hidrólise e polimerização de precursores alcóxidos. Uma das vantagens do processo 

é a sua natureza sintética, capaz de gerar soluções de alta pureza. Além disso, o 

processo sol-gel envolve o uso de reagentes líquidos de baixa viscosidade e, portanto, 

uma boa homogeneização da solução pode ser alcançada em curto tempo. Desta forma, 

a mistura bem sucedida dos reagentes na solução implica em uma considerável 

homogeneidade a nível molecular quando sóis e géis são formados. Como uma 

homogeneidade satisfatória das soluções é alcançada no estágio inicial de mistura, 

então baixas temperaturas para a produção de sóis e géis são requeridas. 

Os alcóxidos metálicos são membros da família dos compostos metalorgânicos, 

os quais possuem ligantes orgânicos ligados a átomos de metais. A facilidade de reação 

entre os alcóxidos metálicos e a água é a principal propriedade química destes 

compostos que são de interesse direto no processo sol-gel. 

O processo de produção dos géis é dividido em dois estágios: hidrólise e 

condensação. A hidrólise é  a principal reação química que conduz à transformação de 

precursores aos produtos finais, ou seja, os óxidos. Uma variedade de fatores físicos e 

químicos, como por exemplo, temperatura, pressão, pH, concentração dos reagentes e 

catalisadores, influenciam os processos de polimerização e consequentemente as 

propriedades dos óxidos. 

 

2.7.6 Síntese via Gelatina 
 

A gelatina é um polímero natural, sendo uma mistura de polipeptídios de alta 

massa molecular, obtido pela hidrólise controlada das fibras de colágeno. As matérias-

primas utilizadas para sua fabricação são peles (suína e bovina) e ossos. A proteína 

(colágeno) contida nas peles e nos ossos representa a verdadeira matéria-prima para a 

fabricação de gelatina, ela destaca-se pela sua abundância e baixo custo, possuindo um 

vasto número de aplicações que abrange diversas áreas, como alimentos, embalagens e 

coberturas comestíveis, indústria farmacêutica, fotográfica, entre outras (ARMSTRONG, 

1983; CONN et al., 1980; LEHNINGER, 1986). 
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Esse processo de síntese é um método relativamente novo e uma variação do 

método sol-gel no qual os precursores alcóxidos são substituídos por gelatina. Esse 

método apresenta a vantagem da gelatina ser um material de baixo custo e atóxico 

(MENEZES et al., 2007; NOGUEIRA et al., 2007). Visando reduzir o tempo de síntese e 

gasto de energia, esse método foi modificado pelo grupo de síntese do Laboratório de 

Catálise e Refino do Departamento de Química da UFRN (OLIVEIRA et al., 2010; 

PIMENTEL et al., 2010). Maia (2005) sintetizou nanopartículas de NiO utilizando água 

destilada, gelatina comestível e cloreto de níquel hexahidratado (NiCl2.6H2O) e em 

algumas amostras foi adicionado NaOH. As amostras foram calcinadas nas 

temperaturas de 400 ºC, 500 ºC, 600 ºC e 700 ºC. Os tamanhos de partículas obtidos 

variaram de 13 nm a 126 nm.  Medeiros (2004) com o objetivo de obter nanopartículas 

de óxido de cromo (Cr2O3) preparou e caracterizou amostras numa mistura 

estequiométrica de cloreto de cromo (CrCl3.6H2O), gelatina, hidróxido de sódio (NaOH) e 

água, divididas em dois processos, onde o primeiro diferencia do segundo pela a adição 

do NaOH. Amostras foram calcinadas nas temperaturas de: 300 ºC, 350 ºC, 400 ºC, 450 

ºC e 500 ºC numa taxa de aquecimento de 15 ºC/min. O tamanho de partícula das 

amostras variou de 22 a 377 nm. Seguindo esse mesmo procedimento, nanopartículas 

de Fe2O3 (MENEZES, 2003), NiAl2O4 (SOUZA, 2005) foram obtidas por gelatina com um 

tamanho de partícula que variaram de 10 a 100 nm. Nogueira (2007) produziu aluminato 

de níquel (NiAl2O4) utilizando as misturas de AlCl3.6H2O + NiCl2.6H2O e Al(NO3)3.9H2O 

+ NiCl2.6H2O adicionadas a água e gelatina. As amostras foram calcinadas nas 

temperaturas (500, 600, 700, 800, 900 e 1000 ºC), onde os tempos de permanência 

variaram de 3, 6, 9 e 12 h, numa taxa de aquecimento de 15 ºC/min. Os resultados 

obtidos foram bastante significativos uma vez que o maior tamanho de partícula 

encontrado foi de 39 nm; acima de 700ºC as concentrações de NiAl2O4 foram superiores 

a 80 % em massa e em algumas séries as amostras apresentaram boa homogeneidade.  

O procedimento de síntese consiste na formação de dispersões coloidais entre a 

gelatina e íons metálicos, ligados à gelatina por grupos coordenantes tais como, NH2 e 

COOH. A dispersão é submetida ao aquecimento para redução de volume e, 

consequentemente, formação de um gel, o qual é posteriormente calcinado a uma 

temperatura pré-determinada para decomposição da gelatina e formação dos óxidos 

inorgânicos. (OLIVEIRA, 2010). Na Figura 4, temos uma ilustração de uma proteina, no 

qual se observa a cadeia carbônica principal, os radicais NH2 e COOH e os carbonos α 

ligados ao grupamento COOH, com exceção nos aminoácidos hidroxiprolina e prolina. 
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Figura 4 Estrutura química de uma proteína. 

 

                                       Fonte: Caso geral. 

Ao aquecer a gelatina a 70 °C aproximadamente, para dissolvê-la, promove-se a 

desnaturação da estrutura protéica, quebrando as ligações mais fracas (ligação de 

hidrogênio e cross-linked) fazendo com que os metais se liguem na estrutura primária da 

proteína. Na calcinação com a temperatura aproximada de 350 ºC, as ligações 

peptídicas são quebradas. Já no instante que se aumenta a temperatura, a alta 

quantidade de calor (energia) faz com que ocorra a quebra do grupo OH das carboxilas 

presentes nos aminoácidos (amina + ácido carboxílico) fazendo com que o oxigênio se 

ligue ao metal e forme o óxido. O esquema da Figura 5 representa este processo de 

síntese (MAIA, 2005).  

 

Figura 5 Preparação das soluções para o processo de síntese. 

     
                               Fonte: Maia, 2005. 
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2.8 PRINCÍPIOS BÁSICOS DAS TÉCNICAS INSTRUMENTAIS UTILIZADAS 

 

2.8.1 Análise Termogravimétrica (TG) 
 

Termogravimetria é uma técnica em que a perda e/ou ganho de massa em 

uma amostra é registrada continuamente como função da temperatura ou do tempo, sob 

atmosfera controlada (WENDLANT, 1964 , SKOOGY & LEARY, 1998). Os desníveis em 

relação ao eixo de ordenadas nas curvas termogravimétricas correspondem às 

variações de massa sofridas pela amostra e permitem obter dados quantitativos. As 

curvas de variação da massa em função da temperatura fornecem informações relativas 

à estabilidade térmica da amostra, mas nada informam sobre a natureza dos produtos 

liberados, sendo necessário o auxílio de outras técnicas para a identificação dos 

mesmos.  

 

2.8.2 Difração de raios X (DRX) e Método de Rietveld 
 

 

Raios X são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda curto, os quais 

abrangem a faixa de 10-5 a 100 Å, sendo confinada à região de aproximadamente 0,1 a 

25 Å, no que diz respeito à espectroscopia convencional (SKOOGY, 1998). 

Os raios X são produzidos pela desaceleração de elétrons altamente energéticos 

ou por transição eletrônica envolvendo elétrons em orbitais internos dos átomos, 

resultando no aparecimento de fenômenos como emissão, absorção, espalhamento, 

fluorescência e difração da radiação eletromagnética (SKOOGY, 1998). 

A difração de raios X é uma técnica que fornece informações sobre a estrutura e 

composição de sólidos cristalinos. A estrutura regular e periódica destes materiais difrata 

os raios X, cujos comprimentos de onda são valores próximos ao do espaçamento no 

cristal satisfazendo a equação de difração de Bragg (MAHAN, 1995). 

A dedução da lei de Bragg é mostrada na Figura 6, onde feixes de radiação 

incidem sobre planos cristalinos fazendo um ângulo θ com a superfície dos mesmos. O 

raio reemitido pelo plano inferior percorre uma distância maior, sendo equivalente a um 

múltiplo inteiro de comprimento de onda (λ), se os feixes estiverem em fase interferindo 
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construtivamente. A distância perpendicular entre os planos adjacentes, o espaçamento 

d, e o ângulo de incidência se relacionam da seguinte forma (SKOOGY, 1998; WEST, 

1991). 

  

     nλ = 2dsenθ              Equação 1 

 

Onde: 

n = número inteiro de máximos de interferência de onda; 

λ = comprimento de onda dos raios X; 

d = distância entre os dois planos; 

θ = ângulo entre os raios X incidentes e o plano de rede. 

 

Figura 6 Difração de raios X em um cristal, segundo a lei de bragg. 

 
           Fonte: West, 1991. 

 

A difração de raios X pode ser aplicada tanto para monocristais como também, 

para substâncias em forma de pó. Quando em monocristais, permite a identificação do 

tipo de cela unitária, determinação das dimensões das arestas da cela e principalmente 

da estrutura molecular da substância em questão (BOER, 1997; MELO,1989).O método 

do pó consiste no estudo da estrutura e composição de uma amostra pulverizada, 

através dos raios X que são difratados com intensidades que dependem da estrutura 

atômica e cristalina e da organização e granulometria da amostra (WEST, 1991). 
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Difração de raios X pelo método do pó é um dos poucos métodos analíticos 

capazes de fornecer informações qualitativas de fases cristalinas ou compostos 

presentes em uma amostra. Cada fase tem um modelo característico, o qual pode ser 

usado como uma impressão digital para identificação do composto (WEST, 1991). Na 

química de coordenação, a difração de raios X também é usada na atribuição de 

isomorfismo, o que ocorre com certa frequência, em complexos derivados de 

lantanídeos (MELO, 1989). 

O Método de Rietveld (MR) (RIETVELD, 1969) é um método de refinamento de 

estruturas cristalinas, o qual faz uso de dados de difração de raios X ou nêutrons. O 

método de Rietveld é uma ferramenta poderosa e eficaz no estudo de materiais 

policristalinos, pois permite obter, simultaneamente, informações e dados sobre a cela 

unitária, estrutura cristalina, microestrutura (tamanho de cristalito e microdeformação), 

análise quantitativa de fases, entre outras e orientação preferencial. 

 Os parâmetros, tanto da estrutura cristalina quanto os que estão relacionados 

com as características físicas das amostras e com as características instrumentais, são 

refinados até que se obtenha o melhor ajuste entre o padrão de difração observado e o 

calculado (PAIVA-SANTOS, 2001). Quando o ajuste fica “o melhor possível”, se diz que 

os valores obtidos para o conjunto dos parâmetros refinados representam a melhor 

solução para o refinamento, ou seja, os valores atingidos no final do refinamento 

representam a estrutura cristalina real (ou o mais próxima da real). Os índices Rwp, RF
2, 

RF e X2
 fornecem subsídios para julgar a qualidade do refinamento e verificar a sua 

confiabilidade. 

O índice Rwp pode ser analisado para verificar se o processo de refinamento está 

convergindo, sendo que este diminui quando o refinamento está sendo bem sucedido. O 

X
2 também serve de indicação sobre o andamento do refinamento e é definido segundo 

a equação 2. 

 

 

 

Equação 2 
 
 
 

Assim, Nobs é o número de pontos observados, Nvar é o número de parâmetros 

sendo refinados, M é a função minimização, Rexp é o valor estatisticamente esperado 
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para o Rwp e S2, chamado de goodness of fit, deve estar próximo de 1,0 ao final do 

refinamento, indicando que este está bom e que o Rwp já atingiu o limite que se pode 

esperar para os dados de difração medidos. Estes índices não estão relacionados com o 

perfil do difratograma. Já o índice RF é fundamentado no fator de estrutura (Fhkl), ou 

seja, está relacionado com a estrutura cristalina (tipos de átomos, posições e 

deslocamentos atômicos). Tais índices estão definidos e discutidos em LARSON & 

DREELE (2001), McCUSKER et al., (1999) e PAIVA-SANTOS (2001). 

 Para o uso do método deve-se ter dados experimentais de boa qualidade, 

estrutura cristalina conhecida, obtenção dos dados de DRX na varredura passo a passo, 

tamanho de passo constante e baixo nível de ruído. Se possível, escolher o 

comprimento de onda de forma a ter o maior contraste entre alguns átomos. 

 

2.8.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 
 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma das técnicas 

espectroscópicas mais utilizadas na caracterização de pós cerâmicos. Essa técnica tem 

como principal fundamento a incidência de um feixe, coerente e colimado, sobre a 

amostra a ser estudada. Através da intensidade e da qualidade de luz que passa se 

detecta as variações ao longo do comprimento de onda varrido, obtendo-se um espectro 

de absorção ou transmissão, característico das amostras. A radiação infravermelha 

corresponde à faixa do espectro eletromagnético compreendida entre as regiões do 

visível e do microondas, 14290 cm-1 e 200 cm-1, respectivamente. Esta faixa e ainda 

dividida em 3 regiões: infravermelho próximo (14290-4000 cm-1), médio (4000-700 cm-1), 

e distante (700-10 cm-1), sendo a região do infravermelho médio a faixa de maior 

interesse para os químicos. 

Para que ocorra absorção de radiação na região do infravermelho é necessário 

que a energia dessa radiação coincida com a diferença de energia entre o estado 

excitado e fundamental da molécula e que a vibração origine uma modificação no 

momento dipolar elétrico da espécie envolvida (NAKAMOTO, 1986). Os espectros 

vibracionais funcionam como uma impressão digital do composto, visto que, com 

exceção dos isômeros, é pouco provável que dois compostos diferentes apresentem o 

mesmo espectro (JOLLY, 1991). 
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Os espectros de absorção de sólidos inorgânicos, na região do infravermelho, de 

modo geral, mostram-se bastantes complexos. A interpretação destes espectros tem 

dois caminhos possíveis a serem seguidos: um constitui-se na atribuição das bandas de 

absorção, por comparação com espectros conhecidos e considerações básicas como 

coordenação, distâncias de ligação dentre outras. A segunda alternativa baseia-se na 

teoria de grupos, através da qual se determina o número, em certos casos, a posição de 

modos vibracionais opticamente ativos na região do infravermelho. O uso mais comum 

da espectroscopia na região do infravermelho é na elucidação de estruturas e 

identificação qualitativa de compostos. É possível obter informações quantitativas com 

precisão e exatidão quando associadas a outras técnicas (CHRISTIAN, 1986). Na 

química de coordenação esta técnica é utilizada com o objetivo de verificar a existência 

de coordenação através da identificação do sítio de ligação metal-ligante e determinar a 

presença de água na esfera de coordenação e/ou na rede cristalina (BRITO, 1984). 

 

2.8.4 Microscopia Eletrônica de Varredura com energia Dispersiva (MEV/EDS) 
 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do 

conhecimento. O uso desta técnica vem se tornando mais frequente por fornecer 

informações detalhadas. A imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência de 

um feixe de elétrons no material, sob condições de vácuo (Figura 7). A incidência do 

feixe de elétrons no material promove a emissão de elétrons secundários, 

retroespalhados, auger e absorvidos, assim como de raios X característicos e de catodo 

luminescência (REED, 1996). A imagem na tela, que pode ser fotografada, representa 

as características da superfície da amostra. A superfície pode ou não estar polida e ter 

sido submetida a ataque químico, porém ela deve, necessariamente, ser condutora de 

eletricidade: para isso um revestimento muito fino deve ser aplicado sobre a superfície 

de materiais não condutores (CALLISTER, 2002). A imagem eletrônica de varredura 

representa em tons de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons secundários (SE 

– secondary electrons) e retroespalhados (BSE – backscattering electrons) emitidos pelo 

material analisado. Equipamentos e acessórios permitem as análises qualitativas e 

semiquantitativa da composição elementar em áreas muito localizadas da superfície 

(CALLISTER, 2002). 
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Figura 7 Representação esquemática da região de ionização gerada na interação  
do feixe de elétrons com a superfície do material. 

   

 
                Fonte: Reed, 1996 
 

 
A imagem de SE fornece detalhes da superfície ionizada do material em tons de 

cinza. A resolução obtida em imagens de SE corresponde ao diâmetro do feixe de 

elétrons incidente (Figura 7), e que pode variar de acordo com as especificações do 

equipamento utilizado na análise. Outro condicionante de resolução para a imagem de 

SE são as condições de calibração do aparelho, tal como a intensidade da corrente e 

condições de vácuo. A imagem de BSE (backscattering electrons) é gerada pela 

emissão de elétrons retroespalhados e demonstra diferenças composicionais na região 

ionizada do material. Esta região possui formato de “pera” e se estende desde a 

superfície até alguns micrômetros no interior da matéria (REED, 1996). 

O EDS (detector de energia dispersiva de raios X) é um acessório essencial no 

estudo de caracterização microscópica de materiais metálicos e cerâmicos. Por EDS 

podem caracterizados elementos com números atômicos superiores a 11. Quando o 

feixe de elétrons incide sobre a amostra, os elétrons mais externos dos átomos e os íons 

constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua 

posição inicial, liberam a energia adquirida a qual e emitida em comprimento de onda no 

espectro de raios X. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia 

associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energia 
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distintas, É possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos 

químicos estão presentes naquele local e assim identificar em instantes que elemento 

está sendo observado. O uso em conjunto do EDS com o MEV é de grande importância 

na caracterização de materiais. Enquanto o MEV proporciona nítidas imagens o EDS 

permite sua imediata identificação. Além da identificação mineral, o acessório ainda 

permite o mapeamento da distribuição de elementos químicos, gerando mapas 

composicionais de elementos desejados. 

 

2.8.5 Espectrofotometria e Colorimetria 
 

Existem dois tipos principais de instrumentos para medir a cor: os 

espectrofotômetros e os colorímetros de refletância. Os espectrofotômetros de refletância 

medem o montante de luz refletida por uma amostra em muitos intervalos de banda curta 

no comprimento de onda, resultando em um espectro de refletância. A vantagem de se 

usar dados de refletância ou transmitância espectral para se obter a cor de um objeto, é 

que estes dados espectrais podem ser calculados para diferentes iluminantes e 

observadores padrões e computados para vários sistemas de espaço de cor. Em 

contraste, colorímetros tristímulos empregam três filtros de banda larga para obter três 

números que podem ser convertidos diretamente para valores tristímulos, 

consequentemente, os colorímetros não podem providenciar dados de refletância 

espectral. 

 A palavra colorímetro é frequentemente aplicada a uma classe de instrumentos 

descritos mais precisamente como medidores de diferença de cor e são mais usados no 

controle de produção de indústrias, tendo como objetivo apenas aceitar ou rejeitar a cor 

de um produto. Os espectrofotômetros fornecem informações mais completas da cor de 

um corpo de prova e podem ser classificados como colorímetro, mas usualmente não são 

considerados como tal. Até recentemente os colorímetros eram preferidos aos 

espectrofotômetros devido ao seu baixo custo de fabricação e portabilidade. Hoje, com o 

avanço da tecnologia, os espectrofotômetros se tornaram portáteis e com uma grande 

redução em seu custo, com os colorímetros perdendo as vantagens competitivas que 

existiam no passado (LOPES et al., 2006). A operação de um espectrofotômetro é 

basicamente de iluminar a amostra com luz branca e calcular o montante de luz que é 

refletido pela amostra em cada intervalo do comprimento de onda. Tipicamente os dados 
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são medidos para 31 intervalos de comprimento de onda centrados em 400 nm, 410 nm, 

420 nm, 700 nm. Isto é feito passando-se a luz refletida através de filtros de interferência 

ou de grade de difração que dividem a luz em intervalos separados de comprimentos de 

onda. O espectro visível pode ser observado conforme a Figura 8. 

 

Figura 8 A luz do visível no espectro eletromagnético. 

.  

                  Fonte: Lopes, 2004. 
 

 

 O instrumento é calibrado usando-se uma cerâmica branca cuja refletância em 

cada comprimento de onda seja conhecida e comparada a uma superfície que permita 

uma perfeita difusão. A refletância de uma amostra é expressa entre 0 e 1 (como uma 

fração) ou entre 0 e 100 (como uma percentagem). É importante compreender que os 

valores de refletância obtidos são valores relativos e a distribuição da potência espectral 

da luz que ilumina a amostra na medição não é importante, mas deve conter todos os 

comprimentos de onda do espectro visível e em quantidade suficiente para gerar um sinal 

precisamente detectável (LOPES et al., 2006). 

O princípio do equipamento chamado espectrofotômetro de luz visível, que utiliza o 

sistema Cielab, está em posicionar a cor no espaço. Um espaço é definido por uma 

combinação de coordenadas cilíndricas ou cartesianas onde um ponto está associado a 

uma cor única (MORALES, 2006). 

O desempenho de um espectrofotômetro é uma função de numerosos parâmetros 

instrumentais. A geometria óptica do instrumento é importante, em alguns instrumentos é 
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usada uma esfera integradora que capacita à amostra ser iluminada de forma difusa 

(igualmente de todos os ângulos) e a luz refletida a ser coletada em um ângulo 

perpendicular a superfície da amostra. Alternativamente, outros instrumentos iluminam a 

amostra a certo ângulo e coletam a luz em outro ângulo. Por exemplo, a amostra pode 

ser iluminada em 45 graus na superfície e a luz refletida medida em 0 grau – isto é 

conhecido como geometria de 45/0. O contrário a isto é 0/45. A geometria por iluminação 

difusa pode ter o componente especular incluído ou excluído. A reflexão especular é a luz 

que é refletida da superfície do material. É extremamente difícil, se não impossível, 

correlacionar medidas tomadas entre instrumentos se a geometria óptica não for idêntica. 

As quatro geometrias padrão CIE são: iluminação difusa e coleta de luz no normal, D/8; 

iluminação normal e coleta de luz difusa, 8/D; iluminação em 45 graus e coleta de luz no 

normal, 45/0; iluminação normal e coleta de luz em 45 graus, 0/45. 

(JJLTECHNOLOGIES, 2003; BYK-GARDNER, 2009). 

Espectrofotômetros são capazes de medir a opacidade de uma determinada 

amostra. A opacidade é o resultado do espalhamento da luz refletida pelo objeto e sua 

magnitude depende da diferença de índice de refração do material e do número e 

tamanho das partículas que compõem este material. Normalmente a opacidade de uma 

amostra é medida para se obter a propriedade inversa, a translucidez. Sabe-se que 

medidas de cor de materiais translúcidos são menos exatas do que as de materiais 

opacos, pois a cor de fundo influencia a medida da coordenada L* (luminosidade). Devido 

à translucidez, quanto menor a espessura do corpo de prova, maior a influência da cor de 

fundo no resultado final (O’KUBO et al., 1998; GOVEIA, 2004; HEFFERNAN et al., 2002; 

DOZIC, 2003; BARATH et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 



47 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos experimentais usados para 

a síntese dos pigmentos, bem como um resumo das técnicas utilizadas para 

caracterização dos pigmentos cerâmicos.  

 

3.1 REAGENTES UTILIZADOS 
 

Os Reagentes empregados na síntese dos pigmentos bem como suas  

nomenclaturas estão descritas na Tabela 2  e 3 respectivamente.  

 

Tabela 2 Reagentes utilizados na preparação dos pigmentos cerâmicos. 

          Reagentes              Pureza (%)     Procedência 

       Zn (NO3)2.6H2O                                  98   Vetec 
 
       Al (NO3)3.9H2O                                   98   Synth 
 
       Cr (NO3)3.9H2O                                   97                                           Vetec 
 
       Co (NO3)2.6H2O                                  99                                      Acros organics 
 
       Gelatina Comercial                              -                                  Farmácia de Manipulação 

 

 

Tabela 3 Nomenclatura adotada para o trabalho. 

 

Nomenclatura Composição Valor de X 

                                                                                 Co1-xZnxCr2O4 

Co/Cr CoCr2O4 X = 0 
Co/Zn/Cr Co0,8Zn0,2Cr2O4 

 
   X = 0,2 

 Co1-xZnxAl2O4  
Co/Al CoAl2O4 X =0 

Co/Zn/Al Co0,8Zn0,2Al2O4     X =0,2 
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3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

3.2.1 Preparação das soluções  

 

Foi utilizada a razão massa/massa 1:1 de gelatina e cátions metálicos. O 

procedimento descrito para a obtenção dos pós pode ser observado no fluxograma 

apresentado na Figura 9. 

Para a síntese dos compostos CoCr2O4, Co0,8Zn0,2Cr2O4, CoAl2O4 e 

Co0,8Zn0,2Al2O4 foram utilizados os nitratos de zinco hexahidratado, nitrato de cobalto 

hexahidratado, nitrato de alumínio nonahidratado e o nitrato de cromo nonahidratado, 

em quantidades estequiométricas. 

Os materiais foram preparados por uma rota utilizando a gelatina como precursor 

orgânico usando os sais precursores listados na Tabela 2. Para a preparação do 

composto Co/Cr, inicialmente foi adicionada a gelatina em um béquer com 150 mL de 

água deionizada sob agitação constante a uma temperatura de aquecimento 50 ºC para 

dissolvê-la. A dispersão permaneceu sob aquecimento até aproximadamente 70 °C. 

Após a dissolução da gelatina  ocorreu a desnaturação das suas proteínas, ou seja, a 

quebra das ligações mais fracas, tipo pontes de hidrogênio e cross-linked, fazendo com 

que os íons metálicos se liguem na estrutura primária da proteína, em seguida foi 

acrescentado lentamente o nitrato de cobalto por 15 min  e, posteriormente, o nitrato de 

Cobre III nonahidratado e o sistema foi homogeneizado cerca de 60 minutos; este 

procedimento foi utilizado para a obtenção da resina do composto Co/Cr. O mesmo 

procedimento foi adotado para os compostos Co/Al, Co/Zn/Cr e Co/Zn/Al. A temperatura 

foi aumentada para 90 °C ocorrendo assim a evaporação da água e formação de uma 

resina polimérica, que foi calcinada a temperatura de 350 °C por 2 h com uma taxa de 

aquecimento de 10 °C/min para a remoção da matéria orgânica. O material resultante foi 

então calcinado por 4 horas a 10 °C/min as temperaturas de 500, 800 e 1000 °C.  
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Figura 9 Fluxograma da síntese para obtenção dos sistemas Co/Cr, Co/Zn/Cr, 
Co/Al, Co/Zn/Al. 
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3.3 PREPARAÇÃO DOS ESMALTES E REVESTIMENTOS 

 

             A frita utilizada neste trabalho é proveniente da Empresa Vittra (Fritas e 

Esmaltes cerâmicos) localizada no Centro Industrial Avançado - Macaíba - RN. Foram 

utilizadas fritas transparente brilhante, cuja composição percentual em peso foi 

basicamente 80 % de feldspato e 20% de bórax (Na2B4O7·10H2O, 99,5 %, Vetec).               

Obtiveram-se os revestimentos usando misturas de 2 % em massa de pigmento para 98 

% numa massa de frita, foi utilizado 200 gramas de frita em 60 mL de solução aquosa 

contendo uma concentração mássica de 0,2 % de carboximetilcelulose (CMC 99,5 %, 

Synth) e 0,1 de hexametil fosfato de sódio. O fluxograma do processo do revestimento 

cerâmico está esquematizado na Figura 10. 

 

Figura 10 Fluxograma do processo de revestimento da placa cerâmica. 

. 
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  Além da camada de esmalte, é habitual aplicar entre o suporte cerâmico e o esmalte 

uma outra camada denominada engobe para uma melhor aderência esmalte/base. Esta 

camada apresenta, em termos gerais, características intermediárias entre o suporte e o 

esmalte, tendo como principais funções: 

• Formar uma camada impermeável que evite problemas devido à porosidade do suporte 

(manchas de umidade, etc.). 

• Favorecer um acoplamento adequado entre esmalte/suporte, evitando-se assim 

problemas de curvaturas indesejadas, gretamento e descolamento. 

• Obter um substrato branco e opaco que permita um desenvolvimento ótimo dos 

esmaltes que são aplicados sobre ele. No presente trabalho o esmalte foi depositado 

sobre os substratos cerâmicos densos (2,5 cm x 2,5 cm). As placas recobertas foram 

secas durante 20 min e em seguida foram queimadas a temperatura de 1100 ºC com 

taxa de aquecimento 15 ºC/min por 15 min. O  processo de queima dos revestimentos 

cerâmicos pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11 Ilustração do processo de queima dos substratos cerâmicos. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS 
    

3.4.1 Análise térmica 
 

Curvas termogravimétricas foram obtidas para verificar a estabilidade e a 

presença de espécies orgânicas presentes nos pigmentos. As curvas foram registradas 

no intervalo da temperatura ambiente a 900 °C, razão de aquecimento de 10 °C min-1
 
e 

em atmosfera de ar. O equipamento utilizado foi uma termobalança da Shimadzu, 

modelo DTGA 60 do Laboratório de Análise Térmica e Materiais da UFRN. Em todas as 

análises foram utilizados cadinhos de alumina de 70 µL e uma massa de amostra de 

aproximadamente 10 mg. 

 

3.4.2 Difração de raios-x 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos através de um Difratômetro da marca 

Shimadzu XRD-6000, utilizando radiação CuKα.  Os ângulos de difração (2θ) foram 

escaneados numa faixa que varia entre 10° e 80º. Os resultados da análise foram 

comparados e analisados com as fichas cristalográficas JCPDS. Os difratogramas de 

raios X dos sistemas de óxidos cerâmicos foram obtidos a partir dos precursores 

calcinados às temperaturas de 500°, 800° e 1000°C. 

 

3.4.2.1 Refinamento de Rietveld 
 
As análises realizadas por Refinamento Rietveld neste trabalho foram avaliadas pela 

observação da plotagem dos padrões calculado e observado. O programa utilizado para 

o tratamento matemático por Rietveld foi o Maud versão 2.33. 

 

3.4.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

 
Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrofotômetro da marca Shimadzu, Para a realização da análise foi feita uma 

mistura da amostra com o brometo de potássio (KBr),as quais foram analisadas na faixa 

espectral de 4500 a 400cm-1. Essa técnica foi realizada com o intuito de verificar os 

estiramentos das ligações metálicas e oxigênio..  
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3.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS) 

 
As morfologias das partículas dos pigmentos depois da calcinação foram 

observadas por um microscópio eletrônico de varredura da marca Philips, modelo XL-30 

ESEM, com potência de 20 Kv.  LEO, modelo 1430.  

 

3.4.5 Espectroscopia de absorção na região do UV-Visível 

 
As análises de espectroscopia UV-Visível foram realizadas em um 

espectrofotômetro UV-Visível de marca SHIMADZU, com acessório para reflectância, 

modelo UV-2550, com comprimento de onda na região entre 190-800 nm. 

3.4.6 Coordenadas Colorimétricas 

 
Para determinação das medidas colorimétricas do sistema CIEL*a*b*, foi utilizado 

um colorímetro Gretag Macbeth Color-eye 2180. A coordenada a* varia do eixo 

vermelho (a* positivo) ao verde (a* negativo), a coordenada b* varia do eixo amarelo (b* 

positivo) ao azul (b* negativo) e L* varia de 0 (luminosidade mínima) a 100 

(luminosidade máxima) em uma escala de cinza.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo serão apresentados inicialmente os resultados de análise 

termogravimétrica (TG) realizadas nas amostras CoCr2O4, Co0,8Zn0,2Cr2O4, CoAl2O4 e 

Co0,8Zn0,2Al2O4 calcinadas a 350 °C. Em seguida, serão mostradas e discutidas as 

caracterizações de difração de raios X (DRX), método de rietveld, espectroscopia 

infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) UV-vis e as análises de 

coordenadas colorimétricas. 

 

4.1 ANÁLISE TÉRMICA 
 

 A decomposição dos precursores dos pigmentos a base de Co/Cr, Co/Zn/Cr, 

Co/Al e Co/Zn/Al são mostradas pelas curvas de análise térmica apresentadas nas 

Figuras 12 a 15, onde foi evidenciado um comportamento semelhante. As curvas de 

análise térmica foram obtidas a partir do pó precursor (resíduo sólido rico em carbono) 

resultante da pré calcinação da resina a 350° C por 2h.  O pó precursor ou resina 

expandida corresponde a um material semicarbonizado, portanto de cor escura, que se 

apresenta macroscopicamente frágil e reticulado, assemelhando-se a um conjunto de 

flocos de carbono. 

Na análise das curvas termogravimétrica das figuras 12 e13, mostra para esses 

pigmentos uma perda de massa contínua entre a temperatura ambiente e 900º C, 

atribuído a eliminação de água adsorvida, de material orgânico e dos grupos das 

hidroxilas. Em geral em todas as amostras e possível observar essas etapas de 

decomposição, com pequenas quantidades de perda de massa, que foram de 

aproximadamente 5,3%, e 5% para os pós CoCr2O4, e Co0,8Zn0,2Cr2O4, respectivamente, 

indicando que a utilização da atmosfera de ar, permitiu a retirada da grande maioria da 

matéria orgânica. É possível perceber que o material continua a se decompor a 

temperaturas mais altas, o que provavelmente deve estar relacionado à presença de 

hidroxilas na superfície do pó, matéria orgânica residual, ou a processos de redução dos 

cátions (ELIZIARIO, 2007). 
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Figura 12 Curva da análise térmica (TG) da amostra Co/Cr. 
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Figura 13 Curva da análise térmica (TG) da amostra Co/Zn/Cr. 
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A Figura 14 e 15 apresenta a análise termogravimétrica das amostras em pó da 

composição, Co/Al e Co/Zn/Al.  Esses materiais foram analisados até 900 ºC para 

observar o comportamento térmico do material e avaliar a temperatura de obtenção da 

fase oxida. Nessas amostras Percebe-se uma perda de massa inicial até 

aproximadamente 300 °C, referente à saída da água e também pode está relacionada a 

eliminação da prolina presente na gelatina. 
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 Em um segundo evento a perda de massa dá-se entre as temperaturas de 300 

°C e 600 °C pode estar atribuída à eliminação dos fragmentos de aminoácidos, 

provenientes da gelatina (AQUINO, 2010). Na Figura 14, um pequeno ganho de massa 

observado na TG após 600 °C é consequência de um pequeno ganho de oxigênio que 

pode ser resultado de uma mudança de fase formando outro óxido ou a amostra 

capturou oxigênio para preenchimento de vacâncias (NOGUEIRA, 2007). 

A degradação total da gelatina ocorre em temperaturas altas devido à interação 

forte entre os grupos amino e carboxílico da glicina com os íons metálicos. (OLIVEIRA, 

2010). As perdas de massa total no intervalo de temperatura de 0 °C à 900 °C, foram de 

aproximadamente 26 %, e 17 % para os pós CoAl2O4 e Co0,8Zn0,2Al2O4, 

respectivamente. Segundo Souza (2005) as diferenças nas perdas de massa e na 

temperatura podem estar relacionadas ao efeito do modificador de rede que pode alterar 

o tamanho da cadeia carbônica, a força das ligações químicas ou o tamanho das 

partículas formadas. 

 

 

Figura 14 Curva da análise térmica (TG) da amostra Co/Al. 
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Figura 15 Curva da análise térmica (TG) da amostra Co/Zn/Al. 
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4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)   
 

 Os compostos sintetizados foram caracterizados através de difratometria de raios 

X com o objetivo de verificar o efeito do tratamento térmico e da concentração de 

dopante no processo de formação e evolução das fases cristalinas e avaliar as 

características estruturais desses sistemas. 

 A técnica de DRX utilizada para análise de pó consiste no estudo da estrutura e 

composição de uma amostra pulverizada, através dos raios X que são difratados com 

intensidades que dependem da estrutura atômica e cristalina, e ainda da organização e 

granulometria da amostra. Portanto, a técnica de difração de raios X pelo método do pó 

corresponde a um dos poucos métodos analíticos capazes de fornecer informações 

qualitativas das fases cristalinas ou compostos presentes em uma determinada amostra. 

 A Figura 16 apresenta os difratogramas de raios X do composto Co/Cr calcinadas 

a 500, 800 e 1000 °C. Em todas essas temperaturas foram identificados picos de 

reflexão característicos da estrutura espinélio tipo cúbica, de acordo com a carta JCPDS 

(80-1668), sem formação de picos de fases secundárias, dentro do limite de detecção da 

técnica de DRX. Este comportamento ocorre para todas as faixas de temperatura. À 

medida que a temperatura do tratamento térmico das amostras aumenta, os picos 

tornam-se mais estreitos e definidos, e que pode ser atribuído a um aumento na 
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cristalinidade destes compostos com o aumento da temperatura, indicando que o 

material está se organizando a longo alcance. 

  Estes resultados evidenciam que o método de síntese é efetivo na obtenção da 

fase espinélio quando submetidos a tempo e temperatura de processamento 

relativamente baixo como 500 °C, o que seria uma das vantagens desse método de 

síntese quando comparados com outras rotas de síntese, nas quais a fase espinélio é 

obtida a temperaturas mais altas. Eliziário (2007) preparou pigmentos com estrutura 

CoCr2O4 pelo método dos precursores poliméricos, obtendo a fase espinélio a uma 

temperatura a partir de 600 °C. Gonçalves (2006) inseriu ferro na estrutura dessa 

cromita, pelo método Pechini, mas não obteve pós monofásicos, mesmo com 

aquecimento a 1000 °C/2 h. 

  Hansson e colaboradores (2005) sintetizou sistemas de cromitas com diferentes 

proporções de Cr-Co-O e Cr-Co-Fe-O, por misturas de óxidos e obtiveram as fases 

espinélios a 1050 °C, durante grande período de tempo de aquecimento, 6, 56 e 85 h. 

Jeong (2003) sintetizou a CoCr2O4 por coprecipitação a 600 °C/5 h, mas não cita se a 

obteve monofásica, contudo, comenta a presença de íons Cr6+. Outros autores, como 

Berry e colaboradores (2002) obtiveram a cromita CoCr2O4 monofásica e cristalina 

somente acima de 1000 °C.  

O estudo estrutural dos materiais sintetizados foi iniciado pela indexação dos 

perfis cristalográficos das amostras, segundo padrões de Raios X e realizado o 

Refinamento Rietiveld. O método de Rieltveld, tem sido de fundamental importância 

quanto à investigação da distribuição dos cátions nestes sistemas, o material refinado 

indica que os resultados são de alta confiabilidade, para os compostos Co/Al e Co/Zn/Cr 

foi confirmada a obtenção da fase espinélio e fases secundarias Cr2O3 e Al2O3. Os 

parâmetros Rw (indicador de convergência numérica) e Sig (Otimização de refinamento) 

estão relacionados à acuidade do refinamento e a concordância entre o perfil observado 

e o calculado. Segundo a literatura, o Sig ≤ 1,3 é favorável. (BID, 2004; HILL, 1984). 

Observando os valores obtidos do Sig na Tabela 4 para os difratogramas das 

composições preparadas constata-se que são valores concordantes com os publicados 

na literatura. 
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Figura 16 Difratogramas de raios X do composto Co/Cr calcinado a 500, 

        800 e 1000 °C. 
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Tabela 4 Tabela 4 Parâmetros Microestruturais do composto Co/Cr refinado por        
Rietveld. 

 
 
 

 
 
 A Figura 17 apresenta o gráfico do tamanho de cristalito e cristalinidade em 

função da temperatura. Observa-se que, à medida que aumenta a temperatura de 

calcinação, ocorre um aumento da cristalinidade, uma vez que o aumento da 
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temperatura favorece uma maior acomodação dos átomos na estrutura cristalina. O pó 

calcinado a 1000 °C apresentou o maior percentual de cristalinidade (98 %), enquanto 

para os pós calcinados a 500 °C e 800 °C os percentuais foram de (59 e 92 %), 

respectivamente. O mesmo ocorre no tamanho dos cristalitos, onde se pode verificar 

que com a elevação da temperatura ocorre um aumento no tamanho dos cristalitos. Os 

parâmetros de rede e volume de célula do material a 500 °C foi de (8,33 Å) e (578 Å3) 

respectivamente, no material a 800 °C e 1000 °C os resultados foram semelhantes com 

valores de (8,32 Å) e (575 Å3).  

   

 Figura 17 Gráfico do tamanho médio de cristalito e cristalinidade em função  
           da  temperatura para o composto Co/Cr. 
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          Os resultados do composto dopado Co/Zn/Cr de acordo com a figura 18, 

sugeriram a formação de estruturas monofásicas de espinélios, como indicados pelos 

padrões JCPDS (82-2251) Co0,8Zn0,2Cr2O4, tetragonal a temperatura de calcinação de 

800°C, no entanto com as amostras sintetizadas a 500 e 1000 °C, que na verdade 

apresentou outra fase secundaria, correspondente a (1,2%) a 500 °C e (2,2%) a 1000 °C 

de Cr2O3, observa-se também, que a essas temperaturas ocorre um pequeno 

deslocamento das reflexões, devido a ausência de ions presentes nas fases secundarias 
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ocasionando um defeito ou deformação na célula unitária favorecendo uma expansão 

nos seus parâmetros de rede (PERALTA, et. al 2006). 

As análises avaliadas pelo refinamento Rietveld nessas amostras mostraram 

resultados muito bons, como mostrados na tabela 5, uma vez que foram observados que 

os valores de sig foram próximos de 1, o que indica que os refinamento teve alta  

confiabilidade. 

 

Figura 18 Difratogramas de raios X do composto Co/Zn/Cr calcinado a 500, 

800 e 1000 °C. 
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Tabela 5 Parâmetros Microestruturais do composto Co/Zn/Cr refinado por Rietveld. 
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De acordo com o gráfico apresentado na Figura 19, à medida que se eleva a 

temperatura de calcinação, ocorre um aumento gradual da cristalinidade. Isto pode ser 

verificado observando-se o claro estreitamento da reflexão de Bragg em 

aproximadamente 37º, que é indicativo do aumento do grau de cristalinidade das 

amostras. Consequentemente o aumento da temperatura de calcinação provoca um 

aumento do tamanho de cristalito para este pigmento.  

Na temperatura de 1000 ºC o valor para o tamanho médio de cristalito está em 

torno de (135,1nm) e a cristalinidade (93,22%), O parâmetro de rede para essa mesma 

temperatura foi de (8,33 Å) e volume de célula (578 Å3). 

 

Figura 19 Gráfico do tamanho médio de cristalito e cristalinidade em função 
 da temperatura para o composto Co/Zn/Cr. 
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Os difratogramas de raios X do composto Co/Al são mostradas na Figura 20, de 

acordo com a caracterização estrutural, a amostra calcinada a 500 °C por 4 horas 

apresentou estrutura amorfa, já o material a 800 °C mostrou uma única fase cristalina de 

simetria cúbica, identificada pela ficha (38-0814), correspondente a fase espinélio. A 

obtenção do CoAl2O4 calcinado a temperatura de 1000 °C revelou a formação da 

estrutura espinélio cúbica com 90,24 % da fase majoritária, e 9,76 % correspondente a  

formação da fase secundaria Al2O2 de acordo com os dados de refinamento. 
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Todos os indicadores de qualidade do refinamento estrutural obtidos para o 

espinélio apresentaram valores satisfatório, mostrando que o modelo estrutural adotado 

é adequado, Os parâmetros de rede e volume de célula obtidos para o compoto Co/Al 

foram os mesmos para 800 e 1000 °C  a=b=c= 7,96 Å e V= 501,512 Å3, os quais são 

próximos aos encontrados na literatura para esse material, de acordo com os valores 

apresentados na Tabela 6. 

 

Figura 20 Difratogramas de raios X do composto Co/Al calcinado a 500,  

800 e 1000°C. 
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Tabela 6 Parâmetros Microestruturais do composto Co/Al refinado por Rietveld.   
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Observa-se que mais uma vez os valores de tamanho de cristalito e cristalinidade 

aumentam. Isso ocorre porque à medida que se aumenta a temperatura, às tensões 

internas diminuem, favorecendo o crescimento dos cristalitos e aumentando linearmente 

o seu tamanho. Deste modo, entre 800 e 1000 °C, o material não possui mais nenhuma 

modificação na organização a longo alcance, de forma que a energia fornecida ao 

sistema é utilizada, apenas, para o crescimento do cristal. O crescimento linear do 

tamanho do cristalito está relacionado com uma boa eliminação de carbono, favorecida 

pelo método de síntese (ELIZIÁRIO, 2007) isso pode ser observado pela Figura 21. 

 

Figura 21 Gráfico do tamanho médio de cristalito e cristalinidade em função 
 da temperatura para o composto Co/Al. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os padrões de DRX da amostra Co/Zn/Al tratado a 500°, 800º, 1000°C, 

observados na Figura 22. Em todas estas temperatura as reflexões características da 

estrutura espinélio foram observadas, de acordo com a carta (82-2252). Os resultados 

não mostram a presença de fases secundárias, e o desenvolvimento da fase 

Co0,8Zn0,8Al2O4 a uma temperatura relativamente baixa indica uma vantagem desta rota 

de síntese, em comparação com outros métodos. Souza et. al. (2009) prepararam 

pigmentos azuis pelo método dos precursores poliméricos obtendo-se a fase única a 

temperatura de 800 °C. Visinescu e colaboradores (2010) também sintetizam o mesmo 



66 

 

sistema por um novo método de síntese à base de amido, e obtiveram picos 

característicos ao espinélio com a formação da fase Co1-XZnXAl2O4  também obtida a 

temperatura de  800 °C.  

 

 

Figura 22 Difratogramas de raios X do composto Co/Zn/Al calcinado 500,  

800 e 1000°C. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

∆

∆
∆

∆
∆

∆

∆ ∆

∆

∆

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

2 θ

 Experimental
 Calculado
 
 

 ∆ CoZnAl
2
O

4

500°C

800°C

1000°C

 

 

Tabela 7 Parâmetros Microestruturais do composto Co/Zn/Al refinado por Rietveld. 

 
 
 

O refinamento Rietveld para os dados de difração de raios X, mostrados na  

Tabela 7, apresentam os cálculos dos valores do tamanho de cristalito e cristalinidade 
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do sistema Co/Zn/Al. Acompanhando a tendência crescente mostrada pelos valores de 

parâmetros de rede a 500 °C (8,08 Â) e 1000 °C (8,10 Å),  e  volume da célula unitária 

(527 Â3) e (531 Â3), respectivamente, aumentam gradualmente pela a co- substituição 

de zinco. O mesmo ocorre para os valores de tamanho de cristalitos que a 500 °C 

(22,49) e 1000 °C (51,60) de modo consequente a cristalinidade também obteve um 

aumento, assim como em todas as amostras estudadas. 

 

Figura 23 Gráfico do Tamanho médio de cristalito e cristalinidade em função. 
           da temperatura para o composto Co/Zn/Al. 
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4.3 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 
 

Os espectros vibracionais obtidos na região do infravermelho (2000 - 400 cm-1) 

para os compostos, Co/Cr, Co/Zn/Cr, Co/Al e Co/Zn/Al calcinados as temperaturas de 

500, 800 e 1000 ºC, estão apresentados nas Figuras 24 a 27. De acordo com alguns 

autores, os espectros de óxidos do tipo espinélio contendo metais de transição com 

estado de oxidação II e III, geralmente apresentam quatro bandas características, são 

elas: 700–650 (ν1); 600–500 (ν2); 400–300 (ν3); 200–150 cm-1 (ν4) (REDDY e FROST, 

2005). Como os espectros neste trabalho foram registrados no intervalo entre 400 e 

2000 cm−1, só foi possível observar as bandas ν1 e ν2. Os espectros mostrados nas 
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Figuras 24 e 25 apresentam duas bandas ν1 a 655 cm-1, e ν2 a 524 cm-1, sendo estas, 

bandas internas dos sítios tetraédricos e octaédricos características do grupo Cr2O4
2- em 

cromitas. Estas frequências são determinadas pela força da ligação entre o cátion 

trivalente e o oxigênio (REDDY, 2005). Estudos de espectros de infravermelho de 

ferritas realizados por Patil (1994) afirmam que a ocorrência de bandas ν1 em torno de 

600 cm-1 tem sido atribuída às vibrações intrínsecas dos complexos tetraédricos e a 

banda ν2 em torno de 400 cm-1 às vibrações intrínsecas dos complexos octaédricos, que 

são vibrações de estiramentos. 

 Os espectros do infravermelho Co/Cr e Co/Zn/Cr tratados em diferentes 

temperaturas, mostrou duas bandas intensas entre 600 e 550 cm-1, relacionadas com as 

ligações Me-O do espinélio. Estas bandas ficaram mais definidas e um pouco mais nítida  

após a calcinação a 800 º C,  na Figura 27 mostra bandas de similares para Co/Zn/Cr 

calcinado a 1000ºC. Isto indica que  os espinélios foram formados a curto alcance devido 

a um aumento de energia térmica fornecida ao sistema. A presença de carbonato básico  

e sais com um baixo grau de simetria foi evidenciada pela presença  de bandas entre 

1300 e 1500 cm-1 e bandas menos intensas a cerca de 1050 e 800 cm-1. (REDDY, 

2005). Foram observadas bandas a aproximadamente 1630 e 1100 cm-1, indicando a 

presença de grupos hidroxilas complexados ao metal. De acordo com (NAKAMOTO, 

1986) o grupo da hidroxila pode ser distinguido do grupo aquoso, que apresenta modos 

vibracionais de deformação do grupo H-O-H próximo a 1600 cm-1, enquanto o complexo 

hidroxila-metal M-OH exibe um modo vibracional em torno de 1200 cm-1, Segundo 

Predoana (2007) o modo vibracional hidroxila-cobalto (Co-OH) é observado na região 

em torno de 1050 cm-1. 

Figura 24 Espectros de Transmissão na região do infravermelho para a amostra 
Co/Cr em função da temperatura de calcinação. 
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Figura 25 Espectros de Transmissão na região do infravermelho para a amostra        
Co/Zn/Cr, em função da temperatura de calcinação. 

 

 

   

  

 

 

 

 

Nas Figuras 26 e 27 observa-se para ambos os compostos, bandas 

características do espinélio que se estendem na faixa 450 a 900 cm-1. Meyer (1999), 

atribuem as duas bandas estreitas do Al-O, observados no espectro de infravermelhos 

de pós CoAl2O4 no intervalo de 500-900 cm-1, a diferentes estados de coordenação de 

oxigênio-Al e átomos [AlO6] e (AlO4). Segundo Khalil (2003), a intensidade das bandas 

referentes ao estiramento da ligação metal-oxigênio diminuem com o aumento da 

concentração do metal substituinte. Além disso, podem ser observadas bandas que se 

tornaram menos definidas, com o aumento da temperatura de calcinação. 

 

Figura 26 Espectros de Transmissão na região do infravermelho para a amostra 
Co/Al em função da temperatura de calcinação 
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Figura 27 Espectros de Transmissão na região do infravermelho para a amostra 
Co/Zn/Al, em função da temperatura de calcinação. 
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4.4 MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA COM ENERGIA DISPERSIVA 
(MEV/EDX) 
 

As imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Energia 

dispersiva, em diferentes ampliações são mostradas nas Figuras 28 a 31. Ficou 

evidenciada uma morfologia com formação de partículas uniformes e contornos 

arredondados de diferentes tamanhos, além de aglomerados com formatos variados nos 

compostos Co/Cr e Co/Zn/Cr. 

 Para a amostra Co/Al mostradas nas figuras 32 e 33 observam-se a presença de 

formações de aglomerados com morfologia irregular na forma de placas em variados 

tamanhos, (BARROS, 2005) que se mantêm em ambas as temperaturas, demonstrando 

que embora as partículas tenham a mesma morfologia, estão em fases diferentes. Já na 

amostra Co/Zn/Al (figuras 34 e 35) foi observado uma morfologia com certa porosidade, 

devido a gelatina oferecer ao sistema uma grande quantidade de matéria orgânica, que 

é removida durante a calcinação e favorece o aparecimento de poros no material em 

maior quantidade (AQUINO, 2010). Verificou-se através da calcinação que o processo 

de cristalização segue simultaneamente com a decomposição final da matéria orgânica 

do precursor. A análise de EDS para todas as amostras foram condizentes com os 

resultados expostos nas figuras, apresentando os elementos que compõe a estrutura 

dos espinélios. 
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Figura 28 Imagem MEV da amostra Co/Cr a 800 °C, com ampliação de  3.000 x e 

análise de EDS. 
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Figura 29 Imagem MEV da amostra Co/Cr a 1000° C, com ampliação de 3.000 x e 
análise de EDS. 
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Figura 30 Imagem MEV da amostra Co/Zn/Cr a 800 °C, com ampliação de 3.000 x 
e análise de EDS.  
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Figura 31 Imagem MEV da amostra Co/Zn/Cr a 1000 °C, com ampliação de 3.000 
x e análise de EDS. 

 

 

 

 

 

 ‘ 

 

 



75 

 

 

Figura 32 Imagem MEV da amostra Co/Al a 800 °C, com ampliação de 3.000 x e     
análise de EDS. 
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Figura 33 Imagem MEV da amostra Co/Al a 1000 °C, com ampliação de 3.000 x e 
análise de EDS. 
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Figura 34 Imagem MEV da amostra Co/Zn/Al a 800 °C, com ampliação de 3.000 x 
e análise de EDS. 
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Figura 35 Imagem MEV da amostra Co/Zn/Al a 1000 °C, com ampliação de 3.000 
x e análise de EDS. 
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4.5 ESPECTROS NA REGIÃO DO UV-VISÍVEL 
 

 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. Desta maneira, a cor de um objeto é uma 

decorrência dos comprimentos de onda que ele é capaz de absorver e 

consequentemente daqueles que reflete. Os espectros de refletância na região do UV-

vis dos pigmentos de Co/Cr, Co/Zn/Cr, Co/Al e Co/Zn/Al são apresentados nas Figuras 

de 36 a 39. 

A primeira banda entre 200-300 nm está relacionada às transferências de carga 

entre dois íons, que não influenciam na cor, pois ocorrem fora da região do visível. 

Essas bandas vão ficando mais intensas à medida que se aumenta a temperatura. Uma 

segunda banda mais estreita em torno de 380 nm, com pouca intensidade, referente à 

região do violeta, fica mais definida com aumento da temperatura. E por último, uma 

terceira banda bastante intensa e com centro próximo a 530 nm, também apresenta 

maior definição com o aumento da temperatura, indicando que o material está refletindo 

na região do verde. 

 Além disso, quando o cobalto ocupa os sítios octaédricos, antes ocupados pelo 

cromo, fótons com outros comprimentos de onda também vão sendo absorvidos 

(ELIZIÁRIO, 2007). Observou-se também que o espectro do material dopado mostrado 

na Figura 37 obtido nas temperaturas de 500, 800 e 1000 °C apresentou similaridade.  

O Cr3+, quando em sítio octaédrico, apresenta quatro transições possíveis na região do 

visível. A primeira transição ocorre na região entre 410 e 490 nm, atribuída a transição 
4A2g (

4F)  4T1g (
4F), já entre 500 e 600 nm é atribuída pela transição 4ª2g (

4F)  4T2g (
4F), 

entre 660 e 730 nm são menos pronunciada, atribuída as transições 4A2g (
4F)  4T1g (

2G) 

e 4A2g (
4F)  2E (2G) (DONDI, 2006; SILVA, 2008). Os pigmentos, onde o cobalto passa 

a ser o formador de rede (ocupação de sítios octaédricos), possuem tonalidades mais 

escuras, mesmo quando o valor de L* aumenta, o que está relacionado com a posição e 

estado de oxidação do cobalto, pois o metal muda a região de absorção do espectro ao 

mudar de posição dentro da estrutura (ELIZIÁRIO, 2007) 
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Figura 36 Espectro de reflectância da amostra Co/Cr calcinadas a temperaturas de 500, 
800 e 1000 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Espectro de reflectância da amostra Co/Zn/Cr calcinadas a  temperaturas de 
500 e 800°C e 1000°C.  
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Para  as amostras Co/Al e Co/Zn/Al apresentados nas Figuras 38 e 39, A região 

entre 200 e 370 nm é uma região com baixo percentual de reflectância (alta absorção) e 

não influencia na cor, pois ocorre fora da região do visível (ultravioleta), pode ser notado 

uma forte banda de absorção na faixa de 400 nm até 550 nm, absorvendo as cores 
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verde, amarelo e laranja. Assim, a reflectância ocorre com as cores complementares, ou 

seja, violeta, azul claro e turquesa. 

 Verificou-se no pigmento Co/Zn/Al que bandas intensas a partir de 478 nm , além 

de ser influenciada pelo teor de Co, são também influenciadas pela temperatura do 

tratamento térmico. Estes dados sugerem que os íons Zn2+ foram incorporadas dentro da 

estrutura, substituindo os íons Co2+ nos sÍtios  tetraédricos. 

  Os íons Co2+ apresenta configuração 3d7 e pode ocupar, além de outras 

possibilidades, sítios tetraédricos e octaédricos em estruturas do tipo espinélio. Para 

esses íons existem na região UV-vis, estão presentes em transições eletrônicas 

atribuídas a 4A2(F) -  4T1(P) e 4A2(F) -  2T(G), respectivamente  (STANGAR, 2003; 

ZAYAT, 2000). 

 O tempo de exposição ao tratamento térmico das amostras também devem ser 

considerados para a preparação de pigmentos. Como mostrado na Figura 39, as 

absorções mais intensas são registados a maiores temperaturas de calcinação, efeito 

que pode atribuir -se ao aumento do tamanho de cristalitos. Estudos adicionais estão 

atualmente em curso, a fim de esclarecer a influência da temperatura de calcinação e do 

tempo de exposição ao tratamento térmico sobre a qualidade do pigmento. 

 

Figura 38 Espectro de reflectância da amostra Co/Al calcinadas a temperaturas de 500 e 

800 e 1000 °C. 
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Figura 39 Espectro de reflectância da amostra Co/Zn/Al calcinadas a temperaturas de 
500, 800 e 1000 °C. 
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‘ Figura 40 Imagens dos pigmentos calcinados a diferentes temperaturas.  
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4.6 PARÂMETROS COLORIMÉTRICOS. 
 

 Os parâmetros colorimétricos obtidos para os revestimentos vidrados aos quais 

foram incorporados os pigmentos de Co/Cr, Co/Zn/Cr, Co/Al e Co/Zn/Al são  mostrados 

na Tabela 8. As medidas das cores dos revestimentos foram feitas utilizando um 

colorímetro nos padrões CIELAB. Esse método permite medir a intensidade de absorção 

na região visível para obtenção dos parâmetros L*, referente à luminosidade que varia 

do negro (0) ao branco (100), a* que é intensidade de cor vermelho (+) / verde (-) e b* a 

intensidade de cor amarelo (+) / azul (-). 

Neste trabalho, os resultados condizem com a literatura, já que, pelos espectros 

de UV-Vis, foi possível observar que a cor da cromita Co/Cr está sendo ocasionada 

pelas bandas das transições do Co2+ em sítio tetraédrico, como também pela banda das 

transições do Cr3+ em sítio octaédrico. Deste modo, as cromitas apresentaram coloração 

verde. As cores dos pigmentos de Co/Zn/Cr ficam mais claras que Co/Cr provavelmente 

pela presença do Zn+2 introduzido ao sistema, pois à medida que diminui o percentual de 

íon cromóforo com a introdução do zinco, há um aumento no percentual de refletância 

(aumento da luminosidade) (DELLA, 2005). 

O pigmento Co/Al apresentou colorações menos intensas correspondente a cor 

azul claro, isso pode ter ocorrido devido a presença do percentual de fase secundaria 

Al2O3 não fazer transição d-d, ou seja, não contribui para a cor. Já composto dopado 

Co/Zn/Al apresentou um pigmento com tonalidade violeta.  

 Segundo Paiva-santos (1989) quando o Co (II) apresenta-se, em sua maioria, em 

sítios tetraédricos, o pigmento apresenta uma maior tendência à cor verde, mas quando 

co-existindo nos dois sítios, tetraédricos e octaédricos, passa a refletir tanto na região do 

azul quanto do verde. 
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Tabela 8 Valores das coordenadas colorimétricas L, a*, b* para os revestimentos 
cerâmicos de Co/Cr, Co/Zn/Cr, Co/Al , Co/Zn/Al. 

 

  

AMOSTRAS          TEMPERATURA °C                L*                     a*                   b* 

 

Co/Cr                                          500                              43.88        -19.84       -8.64   

      800                    40.18          -9.04             -8.96   

              1000         41.40                -9.00       11.17    

 

Co/Zn/Cr                        500                    48.71         -10.75        -1.66   

      800         50.19           -8.92         0.06   

    1000         53.85         -15.97        -6.68   

 

Co/Al                 800         52.52            8.10       -27.65   

        1000         52.06            8.19           -27.81  

 

Co/Zn/Al                       500                   62.33            4.53           -25.93    

      800                   61.76            4.05       -26.48  

    1000                   58.72            3.95       -33.37 

 

  

 

Em relação à escala que se estende do verde (-a) ao vermelho (+a), os pigmentos 

Co/Cr, Co/Zn/Cr mostraram a predominância da cor verde, segundo os valores 

negativos da coordenada a* apresentados na Tabela 9. No entanto, podem-se observar 

contribuições de diferentes cores de acordo com a temperatura de obtenção e 

introdução do dopante destes pigmentos.  
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Figura 41 Cores dos esmaltes cerâmicos para os pigmentos (a) Co/Cr, (b) Co/Zn/Cr, (c) 
Co/Al e (d) Co/Zn/Al calcinados a diferentes temperaturas. 

 

  

 

Em geral, os pigmentos mantiveram suas colorações nas temperaturas de queima 

do revestimento acima, Figura 41, o que sugere que a utilização da frita proporcionou 

uma melhor estabilidade do pigmento e uma boa adesão do revestimento ao substrato. 

A utilização da frita tem um papel fundamental para manter os pigmentos nos 

revestimentos principalmente para os revestimentos obtidos em elevadas temperaturas, 

logo a aplicação de pigmentos industriais é essencial para a obtenção de revestimentos 

cerâmicos impermeáveis e com características estéticas adequadas (ALMEIDA, 2007). 
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5. CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos indicaram que a síntese utilizando gelatina como precursor 

orgânico, mostrou-se um processo favorável na obtenção de pigmentos cristalinos com 

estruturas Co/Cr, Co/Zn/Cr, Co/Al, Co/Zn/Al,em baixas temperaturas. 

O procedimento realizado indicou que esta nova rota de síntese para a produção 

desses óxidos apresenta a vantagem de ser rápida, simples e de baixo custo, podendo 

substituir alguns métodos usuais de síntese. 

 Por intermédio das medidas de análise térmica TG dos pós a 350 °C, A partir 

destes resultados foi possível determinar perdas de massas continuas atribuídas a 

eliminação de água adsorvida, de material orgânico e dos grupos das hidroxilas. 

 Os difratogramas de raios X apresentaram picos de reflexões pertencentes à 

estrutura espinélio para a maioria das amostras tratadas a 500, 800 e 1000 °C. Para os 

pigmentos de Co/Cr e Co/Zn/Al a estrutura se mostrou monofásica em todas as 

temperaturas. Já para os pigmentos, Co/Al, calcinado a 1000 °C, verificou-se a formação 

de um pequeno percentual de fases secundárias, sendo (9,76 %) de Al2O3 e na amostra 

Co/Zn/Cr sintetizadas a 500 e 1000 °C, o pigmento apresentou (1,2 %)  e (2,2 %) da fase 

Cr2O respectivamente.  

O refinamento pelo método de Rietveld das amostras complementou de forma 

eficaz, os resultados obtidos pela técnica de difração de raios X, fornecendo informações 

quantitativas e valiosas a respeito das fases formadas. Informações como o tamanho 

médio de cristalito e cristalinidade que aumentaram conforme aumento da temperatura 

de calcinação em todas as amostras. Essa análise contribuiu para o melhor 

entendimento do efeito dos íons cromóforos quando incorporados na estrutura espinélio. 

Os resultados do infravermelho para todas as amostras tratadas em diferentes 

temperaturas apresentou bandas caracteristicas ao espinélio em torno 500- 600 cm-1 

relacionadas as ligações Me-O. O MEV indicou uma morfologia com formação de 

partículas uniformes, além de aglomerados com formatos variados. 

As cores dos pigmentos de Co/Cr, Co/Zn/Cr - verde, de Co/Al e Co/Zn/Al-   azul e 

violeta, foram determinadas de acordo com os valores das coordenadas cromáticas L*, 

a* e b* segundo o espaço de cores CIELab. As diferentes cores foram atribuídas 

principalmente pelos sítios de ocupação dos íons cromóforos incorporados na rede da 

alumina e da cromita, sendo que o efeito da temperatura, a concentração de dopante e a 

formação das fases secundárias, Al2O3 e Cr2O3, também contribuíram para nuanças na 
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cor final obtida para os pigmentos preparados pelo método fazendo uso da gelatina. Os 

pigmentos apresentam potencial aplicação em pisos e revestimentos cerâmicos. 
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