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RESUMO 

 

Neste trabalho foram sintetizados nitrato de cromo e nitrato de ferro, dopados 
com óxido de titânio pelo Método dos Precursores Poliméricos, para aplicação 
como pigmentos cerâmicos. As colorações foram desenvolvidas entre as 
temperaturas 700ºC a 1000ºC, resultando em verde para o óxido de cromo e 
laranja, para o de ferro. Percebendo-se aumento de sua opacidade com o 
aumento da temperatura. A caracterização por Termogravimetria (TG) 
evidenciou forte termodecomposição a partir de 355°C, para o óxido de cromo 
e termodecomposição gradativa para o de ferro. Pela análise de difração de 
raios-X revelou-se a formação de fases cristalinas como Titanato de Ferro 
(FeTiO3) e Titanato de Cromo (CrTiO3), respectivamente. A microscopia 
eletrônica de varredura evidenciou a formação de partículas arredondadas para 
ambos os óxidos. Desta forma, os óxidos sintetizados apresentaram-se dentro 
dos requisitos necessários para serem aplicados como pigmentos e mostra-se 
possível propor sua utilização em materiais cerâmicos. 

Palavras-chave: Pigmentos cerâmicos; Pechini, óxidos, ferro, cromo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que apesar dos pigmentos inorgânicos serem usados há 

milhares de anos, só modernamente a pesquisa nesse campo foi acelerada, 

objetivando o desenvolvimento de rotas de produção que consumam menos 

energia, sejam mais reprodutíveis, aumentem as opções de cores e permitam a 

obtenção de novos materiais, a fim de acompanhar a crescente demanda do 
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mercado tecnológico. Uma classe especial de materiais pigmentantes que tem 

se apresentado como uma boa alternativa em aplicações relacionadas à 

indústria é a de sistemas formados por partículas pigmentantes à base de 

óxidos. A obtenção convencional destes materiais é, em geral, feita por 

métodos de síntese complicados, lentos, energeticamente dispendiosos e 

extremamente difíceis de reproduzir. Por isso, a pesquisa e o desenvolvimento 

de um novo método de síntese para pigmentos a base de óxidos tradicionais é 

justificada pela simplicidade, rapidez e baixo consumo de energia, que são 

características de alguns métodos de síntese química. Dentre estes, podemos 

destacar o Método dos Precursores Poliméricos ou Método de Pechini. Nesse 

contexto, escolheu-se o Método de Pechini para obtenção de pigmentos 

cerâmicos à base de cromo e de ferro, separadamente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para preparação dos pigmentos estão 

descritos na tabela que segue: 

Tabela 1. Relação dos precursores utilizados na síntese. 

Reagentes 
Precursores 

Fórmula Química Marca Pureza (%) 

Ácido Cítrico C6H8O7. H2O Vetec 99,5 

Nitrato de Cromo III Cr(NO3)3.9H2O Vetec 97,0 

Nitrato de Ferro Fe(NO3)3.9H2O Vetec 98,0 

Óxido de Titânio TiO2   

Etileno Glicol C2H6O2 Vetec 99,5 

 

Em um béquer, sob aquecimento e agitação, dissolveu-se o ácido cítrico 

em água destilada. A solução foi submetida a aquecimento constante e 

temperatura de aproximadamente 65 ºC, por 30 minutos. Após a dissolução do 

ácido, acrescentou-se lentamente o nitrato (cromo ou ferro), sendo utilizada a 
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razão 3:1 ácido cítrico/metal, a solução continuou submetida a agitação 

constante, em mesma média de temperatura, por 1 hora. Para polimerização 

da solução, foi adicionado o etilenoglicol, sob 2 horas de agitação e 

temperatura de aproximadamente 75°C. Formou-se um gel polimérico, ao qual 

foi adicionado TiO2.  

O gel resultante da mistura final foi submetido a uma pré- calcinação de 

300 ºC/1 h, formando o pó precursor polimérico, que foi levado a seqüentes 

desaglomerações em almofariz e peneirações. Os pós precursores resultantes 

das duas sínteses foram levados às diferentes temperaturas de calcinação 

(700, 800, 900, e 1000°C), por 2 horas, em atmosfera de oxigênio.  

Os pós pigmentantes foram caracterizados pelas técnicas de análise 

térmica (TG), a fim de verificar se houve termodecomposição; Difração de raios 

X (DRX), para identificação das fases e Microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), para avaliação da morfologia e tamanho médio de aglomerados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cores obtidas para as sínteses dos pigmentos foram: alaranjada, para 

a síntese de ferro, e verde para a síntese de cromo, verificando aumento da 

opacidade como aumento da temperatura. Como podemos visualizar nas 

figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntese de Ferro, calcinada a 700 e 800°C, respectivamente. 
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Figura 2. Síntese de Ferro, calcinada a 700 e 800°C, respectivamente. 

 

 A análise temogravimétrica mostrou termodecomposição crescente, 

com o aumento da temperatura, para a síntese de ferro e grande perda de 

massa a 355,5°C para a síntese de cromo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análise termogravimétrica do titanato de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análise termogravimétrica do titanato de cromo. 
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  As figuras 5 e 6 mostram os difratogramas de raios X dos pigmentos, 

calcinados a 700 ºC/2 h. Verificando a presença de TiO2, na forma de Rutilo, 

em ambas as sínteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Difratograma de raios X do FeTiO3, calcinado a 700 ºC/2 h. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Difratograma de raios X do CrTiO3, calcinado a 700 ºC/2 h. 

 

 E ainda, a seguir, temos a morfologia dos pós, obtida por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Por meio da micrografia, observa-se a formação 

de aglomerados de grãos arredondados, com tamanhos bastante 

heterogêneos. 
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Figura 7. Titanato de ferro, calcinado a 700 ºC e 1000°C, respectivamente. Microscopias 
aumentadas em 20.000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Titanato de cromo calcinado a 700 ºC. Microscopia aumentado em 20.000 vezes. 
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CONCLUSÕES 

 Vê-se que o Método dos Precursores Poliméricos permite um bom 

controle da estequiometria, pureza e composição dos pigmentos nas suas 

diversas fases e a obtenção de partículas pigmentantes em temperaturas bem 

mais baixas que as rotas convencionais.   
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SUMMARY OF CERAMIC PIGMENTS BY POLYMERIC PRECURSOR 
PECHINI METHOD 

 
ABSTRACT 
 
In this work were synthesized nitrate chromium nitrate and iron-doped titanium 
oxide by the polymeric precursor method, for application as ceramic pigments. 
The stains were developed between the temperatures 700 ºC to 1000 ºC, in 
green for chromium oxide and orange for iron. Noticing an increase of its 
opacity by increasing temperature. Characterization by thermogravimetry (TG) 
showed strong termodecomposição from 355 ° C for the chromium oxide and 
termodecomposição gradual for the iron. By analysis of X-ray diffraction 
revealed the formation of crystalline phases as Iron Titanate (FeTiO3) and 
Chrome Titanate(CrTiO3), respectively. The scanning electron microscopy 
showed the formation of rounded particles for both oxides. Thus, the 
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synthesized oxides were within the requirements to be applied as pigments and 
shown to be possible to propose its use in ceramic materials. 
 
 
Keywords: ceramic pigments; Pechini, oxides, iron, chromium. 
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