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RESUMO
Os pigmentos ce râmicos são geralmente óxidos que devem manter-se estávei s em temperaturas elevadas; no caso
particul ar dos óxidos de cobre que dão ori gem a pigmentos verdes, necess ita-se de dopar com outros íons para
poss ibilitar a sua aplicação nas temperaturas elevadas de queima dos revestimentos cerâmicos. Já que o óx ido de
cobre se decompõe em te mperatura relati vamente baixa, em torno de 900°C. Neste contexto, o presente trabalho
teve o obj eti vo de sinteti zar pigmentos para utili zação em revestimentos cerâmicos pelas técnicas de precipitação e
co-precipitação. Foram sintetizados óxidos de cobre, de manganês c mistos dos dois elementos químicos. Para
aplicação dos pi gmentos fo ram preparadas frita s a partir de fe ldspato oriundo da região do Seridó. Proporções de 5 a
I 0% de pigmento foram misturadas à frit a e aplicados sobre placas de alumina densa. Foram observadas diversas
tonalidades do revestimento cerâmico, de acordo com a condição de síntese dos pi gmentos e da temperatura de
queima dos revestimentos. As cores dos revestimentos foram avaliadas por meio de colorímetro com medidas nos
padrões CIELA B. Contatou-sc que os pigmentos de óxidos de cobre e de manganês separados apresentaram
tonalidades mais cl aras do que o pigmento formado pela mistura dos dois óxidos.
PA LA VRAS-C HA VE: minerais industri ais; pigmentos cerâmicos; precipitação homogénea.
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I. INTRODUÇÃO
Os pigmentos cerâmicos são substáncias capazes de dar cor cm um meio no qual seja insolúvel c que não interage tisica
c quimicamente. Um bom pigmento caracteriza-se por possuir baixa solubilidade nos vidrados. alta estabilidade
térmica, resistência ao ataque tisico químico de abrasivos, álcalis c ácidos. distribui~ão granulométrica homogênca e
adequadamente bai xa, ausência de emissões gasosas no se io dos vidrados, pois provoca riam defeitos nos mesmos. Do
ponto de vista químico , a cor em cerâmica é proveniente de um íon cromóforo (metais de transição) que absorve
radiação visível de forma sclctiva c é estabilizado por mecanismos químicos apropriados para conseguir manter sua
açào pigmentantc sob condições quími cas c de temperatura des favoráveis (Pícon ct ai., 2002).
A necessidade de novas cores de pigmentos cerâmicos tem crescido. já que ocorre uma grande demanda de cerâmicas
para decoração de ambientes. tanto domésticos quanto comerciais. visto que , nos últimos anos a indústria ccràmica
ganha um es pa~o cada vez. maior no mercado mundial. Os pigmentos verdes compostos de óxido de cobre puro
apresentam problemas, já que ocorre decomposi~ào na tem peratura cm torno de 900°C. Por isto, alguns estudos estão
sendo reali zados para proporcionar a síntese de compostos com outros íons associados ao óxido de cobre , possibilitando
també m a obtenção de pigmentos com tons di versos para atender a demanda da indústria ccrfunica ( Fcrnández ct ai.,
1998).
Para que uma cerâmica atinja as características técnicas e estéticas adequadas ao uso, é necessário um revestimento para
impermeabili zar o suporte, aumentar a resistência mecânica c me lhorar ou proporcionar outras características à
cerâmica. Geralmente esses revestimentos são produzidos com pigmentos e fritas (que são materiais de natureza vítrea
preparados por fusão) à base de minerais industriais. cujo constituinte principal é o feldspato (Sánchcs, 1997; Eppler,
2002).
A técnica de precipitação, usualmente utilizada na prepara~ào de óxidos inorgánieos, permite que subst âncias solúveis
se incorporem aos precipitados durante sua fonnaçào c pode ocorrer de duas maneiras: por formação de solu~ões
sólidas ou por adsor~ào na supcrflcie (Skoog. 1996). Essa téc nica proporciona a formaç ão de hidróxidos, que
necessitam da etapa de calcin a~à o para obter os óxidos desejados.
Des ta forma o objetivo deste trabalho foi sintetizar pi gmentos de óx ido de cobre c manganc:>s para a utilização em
revestimentos cerâmicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Na precipitação homogênea utilizou 50 mL de CuS0•. 511P O, I M I 50 mL de MnS04 .H 2 0 O, I M com I 00 mL de
Na OH O, I M. Naco-precipitação necess itou-se de 50 mL de CuS0 4 .5H 20 0.1 M com 50 mL de MnS0 4 .H 20 O, I M e
200 mL de NaOH O, I M. Na etapa seguinte foram efctuadas as operações de filtraç ão. lavagem , secagem, moagem e
ca lcinação a 900"C durante 2 h. O processo de s íntese do pi gmento esta esquemati zado na Figura I.
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Figura I. Fluxograma do processo de form ação do pigmento cerâmico.

As suspensões sólidas aquosas, destinadas ao revestimento das placas ccrümicas, foram preparadas mi sturando-se os
pigmentos na frita. Esta foi obtida pel a fusão do fcldspato (Tabela I) cm cadinho de fosfato de cálcio. Na obtenção da
frita utilizou-se um maçarico com duas saídas de gás (oxigênio c acetileno). a lim de atingir a temperatura necessária à
fusão do mineral industrial. O líquido da fusão foi vertido cm água, para proporcionando um resfriamento rápido e
garantir uma estrutura amorfa.
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Tabela I. Composição da frita
Substâncias

(%)

Si02

44,42

Alz01

12,80

CaO

24,51

K20 e Na20

7,34

Ti02

0,08

P20~

8,75

RbzO

0,04

MgO

0,81

Fe201

0,28

MnO

0,09

sol

0,05

SrO

0,06

Os primeiros revestimentos cerâmicos foram compostos de 100/o de pigmento, 90% de frita e ligante orgânico (seis
gotas do ligante orgânico). Esta mistura foi pincelada sobre o substrato. Foram utilizados substratos cerâmicos de
alumina densa e as temperaturas de queima foram de 900, 980, 1.100 e 1.200°C durante 30 min. A taxa de aquecimento
utilizada foi de lO"C/min e a de resfriamento, 20°C/min. O fluxograma do processo de revestimento está esquematizado
na Figura 2. Foram também preparados revestimentos com a concentração do pigmento diminuída para 5%, já que o
custo do pigmento é elevado e a indústria cerâmica costuma utilizar apenas cerca de 3% de pigmento nos seus
revestimentos.

10% de pigmento
(0,04g)

90%de frita
(0,36g)
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Figura 2. Fluxograma do processo de revestimento da placa cerâmica.

Os experimentos foram repetidos na seqilência: pincelamcnto, homogeneização dos filmes pela agitação por rotação
(centrifugação) e secagem. Para tal, após o pincelamcnto, as placas de aluminas foram fixadas a um agitador magnético
e colocadas em rotação numa velocidade moderada durante seis minutos. Nestes revestimentos utilil.OU·se somente o
pigmento de mistura dos óxidos de cobre c de manganês e a frita composta de feldspato, e diferentes temperaturas de
queima.
As medidas das cores dos revestimentos foram feitas utilizando um colorímetro nos padrões CIELAB. Esse método
permite medir a intensidade de absorção na região visivel para obtenção dos parâmetros L*, referente à luminosidade
[que varia do negro (O) ao branco (100)], a• que é intensidade de cor vermelho(+) I verde(·) e b* a intensidade de cor
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amarelo (+) azul (- ). Para cada temperatura de queima traçou-se a curva de refkctflnciu com o co lorímetro da
Technidync, Color Touch 2, Modcl ISO ~ f'orum registradas as fotos digitais, além da análise do wm portamento
térmico do pigmento deste óx ido mi sto .

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto aos revestimentos obtidos com o rigme nto constituído arenas de óxido de cobre r ôdc-sc constatar que a
tonalidade não alterou-se muito com o aumento da temperatura de queima , como pode ser observado na Figura 3. Cabe
ressa ltar que apesar da literatura ressa ltar que os compostos de óxido de cobre decompõem-se ao redor de 900°C, no
caso dos revestimentos obtidos neste traba lho, a utilização de fi·it as possibilitou manter a cor verde, típic a do óx ido de
cobre, mesmo em temperaturas acima de 900°C, como pode ser observado nas Tabel a 11 ~ · III. qu e o valor de a*
deslocou-se de 0,71 para 0.32 (a* negativo é típico do verde) nas temperaturas de 9XO c 1.200°C. Os valores de b*
apresentaram-se coerentes , rois tenderam para valores mais positivos , típico da cor amarela.
Pa ra os pigmentos de óxido de manganês puro, constatou-se que a diferença de cores dos re vestimentos com o aumento
da temperatura de queima foi signilicativa. como pode ser observado com os va lores dos parâmetros L* , a • e b* ,
med idos nas diferentes temperaturas, registrados na s Ta belas 11 c III. O valor de b* elevou- se de 2,96 para 18,94,
quando a temperatura de que ima foi aumentada de 980 para 1.200°C, como também os valores de L* va riaram 26, IR
para 60,89, nas mesmas temperaturas, indicando um aumento de luminosidade (qu.: varia de negro (0) ao branco (I 00))
do revestimento obtido usando apenas óxido de manganês como pigmento.
Devido à necessidade de novas cores para os revestimentos ce râmicos c objcti vando superar o problema da
decompos ição dos óx idos de cobre (Fern ández et ai, 199X) , rea lizaram a co-preeipitaçào de hidróxidos de manganês e
cobre, para testar os revestimentos com os pigmentos destes óxidos mistos de cohr.: c mangan ês. Esse pi gmento foi o
que apresentou valores de tonalidades mais constantes nas diferentes temperaturas de queima (Tabelas 11 e III),
principa lmente quanto ao parâmetro a* c à luminos idade, pois os valores de a* fi caram cm torno 0,45 c os valores de L*
em torno de 35, nas temperatu ras de 9X0°C c I. I oooc.

Tabe la II. Medidas de cores dos revestimentos cerâmicos contendo I O'X, de pigmento c queimados a 900 c 9XO"C
durante 30 rnin.
900"C
Amostra
Ox ido de cobre + frita
Ox ido de manganês + frita
Ox ido de cobre c manganês+ ffita
Alumina

L*
39,91
29 ,94
32,X3
95 ,05

a*
-0,62
2,2X
0.49
-0,67

h*
I ,34
4,12
0.62
I ,83

L*
4 1,05
26, 18
36.47
95,05

980 "C
a*
0,71
2,63
0,64
-0,67

h*
3,30
4,X3
2,96
1,83

Tabel a III . Med idas de cores dos revestimentos cerâmicos contendo I 0% de pi gme nto e queimados a I. I 00 c 1.200"(
durante 30 min.

Amostra
Oxido de cobre + fr ita
Ox ido de manganês + frita
Ox ido de cobre e manga nês+ frita
Alumina

L*
37,3X
3!1,92
33 , 10
95,05

I.IOO "C
a*
0,41
3,lG

0,35
-0,67

b*
2,92
10.41
-0,35
I ,X3

L*
43 ,32

60,X9
33,72
95,05

1.200"C
a*
-0,32
3,X3
0,02
-0,67

b*
6,30
IX,94
0,61
1,83

Diante destes resultados repetiram-se os ex perimentos utili zando o pigmento de óxido misto, diminuindo a
concentração do pi gmento na composição dos revestimentos para 5% e modificando o processo de revestir por uma
técnica que proporciona um revestimento ma is homogêneo que os revest idos apenas pe lo pincel amento.
Observou-se que o aumento da temperatura tornou os revestimentos mai s ví treos, apesar da ocorrência de uma
desvitriticação parcial nos queimados a 1.200°C. Um revestimento bem vítreo ocorreu na temperatura de queima a
1.1 00°C c um parcialmente desvitrilicado após a queima de 1.200°C. Estes resultados são consolidados pe lo espectro de
reflectância difusa na temperatura ambiente (F igura 3) e os va lores das medidas de cores apresentados na Tabela IV .
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A cor verde do pigmento no revestimento foi também caracterizada pelas curvas de reflectância nas diversas
temperaturas de queima (Figura 3), obtendo-se uma maior definição do comprimento de onda para a cor verde com a
elevação da temperatura de queima. Pode-se observar que na temperatura de queima de 900°C ainda não se obteve uma
curva típica da cor verde, enquanto que a 980 e 1.1 00°C as curvas mostraram uma banda de reflectância bem definida,
em tomo do comprimento de onda de 580 nm. Entretanto, na queima de l.200°C, o formato da curva torna-se parecido
com a obtida na temperatura de 9oo•c, devido a ocorrência de desvitrificação na superficie do revestimento .
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Figura 3 - Espectro de reflectância difusa do revestimento obtido com 5% do pigmento de mistura do óxido de
manganês e cobre.

A mesma observação foi constatada quando avaliou-se os valores das cores nas diversas temperaturas de queima
apresentados na Tabela IV, onde o aumento da temperatura de queima acarretou aumento dos valores de b* e
decréscimo dos valores de a"; na queima a 1.200°C ocorreu o retomo aos valores encontrados na queima a 900°C.
Analisando o comportamento térmico do pigmento de óxido misto de cobre e manganês, pode-se constatar que ocorre
uma perda de massa de cerca de 8%, a maior parte abaixo de 940°C e que análise termo-diferencial foi observado um
pico endotérmico ao redor 150°C, relacionado a liberação de água, um pico exotérmico ao redor de 47o•c, que pode
estar associado a uma mudança de fase cristalina (Araújos, 1998) e dois picos endotérmicos em tomo de 830 e 1.130°C
de pequenas intensidades caracterlsticos de reação de decomposição (Casal i et ai, 2002; Femández et al, 1998). Embora
na análise térmica tenham sido observados picos relacionados à decomposição do pigmento, nos revestimentos obtidos
o tom manteve-se em temperaturas elevadas. Logo é importante ressaltar a caracterização dos pigmentos após a
aplicação nos revestimentos cerâmicos, pois o comportamento de cada pigmento está sempre muito associado a frita
utilizada (à composição da frita, à origem dos minerais industriais utilizados, ás condições do processamento, etc).
Assim um pigmento terá aplicação industrial ou não, somente após a observação deste no revestimento.

ia

Tabela IV- Valores de cores dos revestimentos constituídos de 5% do pigmento de óxidos de cobre e de manganês nas
temperaturas de queima de 900, 980, 1.100 e 1.200 °C.

L"
4025
L*
44,41

I
I
I
I

900°C
a*
023
1.100°C
a*
-3,64

L*

I
I

b"'
644

43,71

I

b*
18

L*
37,14

I

I
I
I
I

9so•c
a*
-1,83
1.200°C
a*
-0,73

I
I

b"'
!071

I
I

b*
6,99

S. CONCLUSÕES
O pigmento de óxido de cobre manteve a coloração verde nas temperaturas de queima do revestimento acima da sua
temperamra de decomposição, o que sugere que a utilização da frita proporcionou uma melhor estabilidade do pigmento
e uma boa adesão do revestimento ao substrato.
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O pigmento de óxido de manganês não mantém a tonalidade nas diversas temperaturas de queima para obtenção dos
revestimentos, apresentando uma diminuição acentuada da luminosidade quando elevou-se a temperatura.
O pi gmento obtido pela cu-precipitação de manganês e cobre não proporcion ou mudanças significativas de tons nos
revestimentos, quando comparado ao pigmento composto somente de úx ido de cobre. mas apresentou uma menor
vari ação dos tons com o aumento da temperatura.
A cor verde dos pigmentos pôde ser caracterizada por medidas de cor c análise das curvas de rcflectância, mostrando
que na temperatura de queima de I. I 00°C o comprimento de onda ca racterístico de verde está mais bem definido.
Ocorreu uma perda de massa do pigmento composto de óxidos mi stos de R% e alguns picos ca racterísticos de
decomposi ção ou de mudanças de fas e cristalina. mas difração de raios-X preci sa ser realizada para ex plicar melhor o
comportamento dos pigmentos sinteti zados.
A utili zação da frita tem um papel fundamental para manter os pigmentos nos revestimentos principalmente para os
revestimentos obtidos em elevadas temperaturas. logo a aplicação de minerais industriais é fund amental para a obtenção
de revestimentos cerâmicos impermeáveis e com características estéticas adequadas.
Obs: Para a caracterização dos pi gmentos é muito importante as medidas de cores nos revesti mentos cerâmicos, por
isto, este traba lho contém muitas figuras c o autor disponibili zará para os interessados cópia em CD do arquivo que
contém as fotos co lorida.
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