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RESUMD 

Preparou-se o oxido de zircônio, por fusão alçaiina, a pa£ 

tir da zirconita. A pureza do óxtdo obtido, determinada por espectrosco -

pia de absorção atômica, foi de 99,942 em peso. Para se conseguir um pó 

de zirconia hidrosa seco e desaglomerado, usou-se álcool ou acetona para 

lavagem e suspensão do gel, controle da velocidade de secagem, temperatti 

ra e atmosfera da estufa. 

Determinaram-se as características físicas do pó de zirco

nia hidrosa, apôs sua ca lei nação em diferentes condições. A estrutura cri s_ 

talina foi determinada por difração de raio-X, constatando-se que a calcic 

nação nas temperaturas acima de 800 C, por 3 horas, resulta uma única es

trutura cristalina, monoclínica. 0 tamanho médio de aglomerado do pó de 

ZrO- variou de 2,k a 3,5pm, determinado por sedimentação, usando um Sedi-

graph. 0 valor da área específica, medido por BET, varia de 33,8 m /g, p£ 

ra uma temperatura de ca lei nação de 700 C por 5 horas até 3,5 m /g, para 

uma temperatura de cale inação de 1000 C por 3 horas. Durante a cale inação 

formaram-se aglomerados, que tiveram sua resistência avaliada por 

porosimetria de mercúrio do compacto de oxido de zircônio. 0 diâme -

tro médio de poros determinado foi de 0,06um, indicando aglomerados fra -

cos, que puderam ser rompidos. 

0 oxido de zircônio obtido por calcinação a 800°C por 5 ho 

2 2 
ras (13,9 m /g), foi usado juntamente com o oxido de titânio (7,6 m /g) e 

2 -

oxido de chumbo (0,6 m /g) para preparação do titanato-zirconato de chum

bo (PZT). Foram usados dois procedimentos: no primeiro reagiu-se t mistu

ra dos óxidos, com a estequiometria dada por Pb(ZrQ -Tifl r)0~, a 850°C por 

4 horas, a seguir o pó foi prensado e sinterfzado a 1200°C, por 4 e 6 ho

ras. No segundo procedimento a mistura dos óxidos, para a mesma estequio-



metria, foi prensada, a seguir calcinada a 850 C por k horas e sinteriza 

da a I200°C por k e 6 horas. 

Apôs a sintertzação òeterminou-se a densidade dos compac

tos, que variou de 7,25 a 7,39 g/cm para o material preparado pelo se

gundo procedimento, e de 8,08 a 8,10 g/cm para o materia) obtido pelo 

primeiro procedimento. A observação da mtcroestrutura por MEV mostrou que 

o compacto resultante do primeiro procedimento possue microestruturamats 

homogênea e menor tamanho de grão, quando comparado ao obtido pelo segun

do procedimento. 

Os resultados para a constante dieletr!ca,obt^ 

da por uma ponte de capacitãncia.e a curva de ressonância traçada a par

tir de um gerador de funções de onda,mostram que o PZT obtido neste estu

do se assemelha aos melhores existentes no mercado internacional. 



ABSTRACT 

Zirconium oxide was prepared from zircon!te by alcaline fu 

sion. The purity of zirconia was determined by atomic absorption spectros_ 

copy and was found to be 99•9*» wtt. In order to prepare en unglomerated 

and dry hidrous zirconia powder it was used alcohol and acetone for wash

ing and gel suspension; control of the drying rate; and control of the 

atmosphere and temperature of the oven. 

The physical characteristics of the hidrous zirconia powder 

were determined after calcining in several conditions. The crystalline 

structure detemined by calcining at temperatures above 800 C results only 

in monoclinic structure. The mean particle size of zirconia powder ob

tained for different conditions, were determined by sedimentation by using 

the sedigraph and varied from 2,k\m to 3,5um. The surface areas were de-
2 

termined by gases adsorption using the BET method and varied from 33»8m /g 

n *) r\ 

when calcined at 700 C during 5 hours to 3.5m /g when calcined at 1000 C 

during 3 hours. -Weak agglomerates were formed during calcining and its 

strenght were evaluated by measuring the pore size distribution of com 

pacted zirconia powder. 

The zirconia obtained by calcining at 800°C during 5 hours 

2 2 2 
(13,9m /g) was used with titanium oxide (7,6m /g and lead oxide (0,6m /g) 
to prepare a lead zirconate - titanate (PZT) with composition Pb(Zr.-Ti. _)0 

Two different procedures were used to obtain high densits 

PZT pellets: in the first procedure the misture of the oxide powder with 

above composition were reacted at 850°C for k hours. Then the powder was 

pressed and sintered at 1200°C during 4 and 6 hours; in the second proce

dure the mixture of unreacted oxide were pressed in pellets and then 

reacted at &50°C during k hours and sintered at 1200°C during k and 6 

hours. 



The apparent density of the sintered pellets were determi-

ned by mercury displacement and ranged from 7.25 to 7,39 g/cm for the 

compacts obtained by the second procedure and from 8,08 to 8,IOg/cm for 

the compacts obtained by the first procedure. The microstructure observed 

by scanning electron microscopy showed that the sintered compact obtained 

by the first procedure has a more homogeneous size distribution when com

pared with the samples obtained by the second procedure. 

Dieletric constant measured by a capacitance bridge and 

ressonance curves obtained by the wave function generator showed that the 

PZT prepared in this study has a good performance when compared with the 

best PZT found in the world market. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução da tecnologia ligadaãs cerâmicas especiais tem 

esbarrado em diversos problemas, sendo um deles as matérias-primas dispo

níveis. No sentido de superar essa limitação, grandes esforços têm sido 

feitos, visando â criação de novos processos ou aprimoramento dos já 

existentes. Em alguns países já se desenvolve uma infra-estrutura para 

estabelecer novos métodos de síntese e processamento desses materiais. As 

cerâmicas especiais desempenham as mesmas funções, com melhor eficiência, 

que metais e polímeros. Muitas aplicações são confiadas a estes materiais 

cerâmicos por suas propriedades especiais, como eletromagnética, inércia 

química, dureza, resistência e bom desempenho em temperaturas elevadas. 

Várias destas propriedades podem aparecer associadas, garantindo desempe

nho peculiar a essa classe de materiais. Em função das características e 

propriedades das matérias-primas componentes, os materiais apresentam fun 

ções específicas, com as quais são classificadas pelo Yano Research 

Institute e adaptada por Kenney e Bowen segundo a Tabela 0 ) 

Os materiais com funções elétricas ocupam a primeira clas

se. São descendentes da porcelana elétrica clássica. Em decorrência das 

porpriedades especiais requeridas como tamanho e complexidade dos circui

tos cerâmicos integrados, origínou-se o desenvolvimento de novas famílias 

de materiais elétricos. (Tabela l). 

As dificuldades de se produzir novas cerâmicas são muitas, 

embora o imenso avanço da microeletrõnica indique, para a próxima década, 

um grande crescimento no consumo de capacitores eletrônicos. As díficuld£ 

des não estão somente na matéria-prima especial, mas igualmente no que se 

refere a produção. üma tecnologia complexa deve ser dominada e 

os produtos lançados, com alto padrão e preços competitivos, para garan, 

tir a aceitação. 
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Outra classe de materiais especiais sao os cerâmicos fe£ 

roelétricos como titanato de bãrio e outros materiais relacionados, ou 

mistura deles. Estes possuem alta constante dielêtrica, tornando-os exce

lentes dielétricos para capacltores. 

Os materiais piezoelétrlcos tem como componentes essen

ciais os titanatos e zirconatos de chumbo. Eles são aplicados principal

mente onde há necessidade de converter Impulsos mecânicos em sinais elé

tricos e vice-versa. 

Para se chegar ao produto final com o alto padrão exigido 

pelos usos específicos da cerâmica especial são necessários composição e 

microestrutura especiais. 

Uma das propriedades exigidas pelo pó a ser processado é 

um tamanho de partícula muito pequeno, para obter-se uma cerâmica acabada 

densa e cora poucos defeitos microestruturais. 

Alguns processos químicos de síntese resultam pós finos, 

enquanto que outros resultam pós que exigem moagem. 

A cerâmica tradicional tem seu processo de produção ligado 

diretamente ã matéria-prima que é separada, mo ida e conformada. A cerâmj^ 

ca especial, entretanto, exige a transformação da matéria-prima no senti

do de se obter material de alta pureza. Abrange desde a purificação de m 

termediários solúveis como: carbonatos, hidróxidos cloretos, nitratos até 

compostos organometálicos. 

Pós com partículas extremamente pequenas sao de difícil 

compactação o que dificulta a obtenção de corpos verdes com bom acabamen

to; por outro lado o acabamento após a queima é difícil, devido a alta du 

reza, tornando o processo dispendioso. Um dos fatores que interferem nas 

propriedades de compactação são os aglomerados fortes, pois impedem o des 

lísamento de partículas durante a compactação, deixando grandes poros na 

peça a verde, os quais podem permanecer após a queima com resultados inde 

sejávcis para o material. 
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Cerâmica eletrônica e cerâmica estrutural ocupam aproxima

damente o mesmo espaço no mercado. As perspectivas de crescimento futuro 

variam muito e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, no que se 

refere ao mercado para cerâmica eletrônica prevê para 1990 um movimento 

de 19,7 bilhões de dólares. 

0 maior crescimento é previsto para após 1990 (1). Pode-se 

dizer com certeza, que o mercado para cerâmicas especiais ê amplo, com aj^ 

ta taxa de crescimento e boas oportunidades de consumo. As indústrias ame 

ricanas e japonesas têm se dedicado a desenvolver essa tecnologia, ao pas_ 

so que, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as perspectivas não 

são animadoras visto que o crescimento envolve o domínio de muitas difi

culdades tecnológicas dos processos. 

0 presente trabalho objetiva levar uma pequena contribui

ção ã tecnologia nacional de cerâmica especial, pela obtenção do diõxido 

de zircônio a partir do silicato de zircônio. 

A matéria-prima natural utilizada, o silicato de zircônio, 

exige transformação, quebra de estrutura, para se chegar a um intermediá

rio inorgânico passível de purificação. A transformação da matéria-prima, 

assim como a obtenção dos intermediários foram realizados por processos 

químicos visando vencer as dificuldades de purificação e garantir uma grari 

de área específica sem usar o processo de cominuição. 

0 dióxido de zircônio assim obtido foi caracterizado pelo 

controle químico das impurezas, controle do tamanho e distribuição de pa£ 

tículas e determinação da estrutura cristalina. 

Esse material caracterizado participou como matéria-prima, 

na obtenção do títanato-zirconato de chumbo (PZT) objeto da segunda parte 

deste trabalhl. A preparação de solução sólida ferroelétrica, PZT, teve 

por objetivo verificar, na prática, a viabilidade do uso do oxido de zir

cônio obtido em cerâmicas eletrônicas. 
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O desenvolvimento da reação de formação do PZT foi acompa 

nhado por difraçao de raio-X. A microestrutura do material sinterizado foi 

observada por microscopía eletrônica de varredura, MEV. Também foram 

determinadas propriedades elétricas como: constante dielétrica, K, fre

qüências de ressonância e anti-ressonância, curva de ressonância. 
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Tabela I - Classificação, por função das cerâmicas esp£ 

ciais (l) 

Função 

i 

a o 

E
lê

tr
i 

C "0 
O) O 

2 z 

Material 

A1203 

BeO 

MgO 

BaTiO-

SrTiOj 

Pb(Zr0t5T!0i5)O, 

BaTiO, 

SiC 

ZnO-BijO-

0-AI2O3 

Zr02 

Ferrita leve 

Ferríta pesada 

Classe 

isolante 

ferroelé-

trico 

piezoelê-

trico 

semicondu^ 

tor 

condutor 

de Tons 

Emprego 

- substrato para IC. 

- resistor 

* tnterconecção eletrônica 

- capaci tor cerâmico 

- vibrador 

- oscilador 

- transdutor 

- umidificador ultrassônico 

- etc. 

- sensor de temperatura 

- eliminador de ruído 

- absorvedor de corrente 

- céluta solar 

- etc. 

- eletrólito sólido para bate
ria de sódio 

- sensor de oxigênio 

- medidor de pH 

- células para combustão 

* sensor de temperatura 

- material magnético 
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Função 

Ót
ic

as
 

Qu
ím

ic
a 

Té
rm

i 

ca
 

He
câ
n 

i c
a 

Material 

A1 20 3 

Mulita 

VjOyThOj 

PLZT 

ZnO.Fe-O-.SnOj 

M g C r ^ Ti02 

Zr02 

Tí02 

AljOj.TiC.TiN 

Al20,tZrO, 

SlC.A^O-.Sl.N,, 

Classe 

Trans luceii 

te 

Sensor de 
gás 

Sensor de 
umidade 

cataiizador 

abrasivo 

resistência 

mecânica 

resistência 
ao calor 

Emprego 

- lâmpada de alto vapor de só
dio 

- tubo de iluminação 

- janela para infravermelho 

- material laser 

- elemento para válvula de mo
dulação 

- etc. 

- alarme para vazamento 

- detetor de fluorocarbono 

- elemento de controle de cozj_ 
mento por microondas ~ 

- suporte de enzimas 

- radiador de infravermelho 

- cerâmica abrasiva 

- diamante artificial 

- sensor de pressão 

- sei agem mecânica 

- máquinas de combustão interna 

- cadinho para fusão de al
ta freqüência 
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CAPÍTULO I 

1. Revisão da Literatura 

1.1. Obtençio do Oxido de Zircônio a partir do Silicato de Zircônio. 

A utilização do silicato de zircônio, como matéria-prima 

para obtenção do oxido de zircônio, apresenta várias opções de tratamento 

e de purificação do produto final. As aplicações, a que se destina esse 

produto ou seus precursores, implicam em tratamentos específicos. Para 

usos nucleares ou como reforçador de fibras, o oxido de zircônio deve es

tar livre de háfnio; tal purificação não se faz necessária quando seu uso 

for em eletrônica, refratários e outros. Portanto, as etapas de purifica

ção do produto dependem do processo de ruptura do minério e das aplica 

çõesa que se destina. 

1.1.1. Ruptura da estrutura do silicato de zircônio. 

0 silicato de zircônio é um sólido com baixa energia lj_ 

vre, grande ordem em sua estrutura cristalina e estabilidade Química, 

tornando-se quimicamente inerte ã temperatura ambiente. Em altas 

temperaturas reage com ácidos e pode se decompor com a presença de álca_ 

lis (hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, car

bonato de sódio, bórax). Outra forma de romper a estrutura do silicato 

consiste em calcinar o material com carbono em um forno de arco voltaico 

a 1'«00oC. Nesta temperatura o silício se volátiliza em forma de SIO., dej^ 

xando no forno carbeto ou carbonitreto de zircônio. 

Para obtenção de sais ou óxidos de zircônio de alta pune 

za verifica-se que é necessário o rompimento da estrutura do minério. Em 

função dos produtos resultantes da decomposição existem vários caminhos de 
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purificação: 

1. Calei nação - Quando a reação de decomposição resulta em ZrO. e gases 

2. Solubi1ização em ácido - Quando o produto for solúvel em ácido. Faz-se 

a dissolução e o composto de zircônio ê precipitado com a adição de um 

reagente adequado. 

3. Lixiviaçio - Quando os produtos são solúveis, com exceção daquele que 

contêm zircônio. Lixivia-se a parte solúvel e trata-se a parte insolú-

vel com ácido para a solubi1ização. 

Larsen e col. (2) desenvolveram um método de rup

tura do minério com ácido sulfúrico â quente, obtendo uma pasta solúvel 

em água. Esta é separada, por fíltração, do resíduo que não reagiu. 0 re

síduo foi desprezado pois não sofre reataque. No filtrado precipitou-se o 

hidróxido de zircônio. 

Bergstrom (3) também utilizou o método do ataque sulfúrico, 

obtendo o hidróxido de zircônio e posteriormente o oxicloreto de zirconi-

la octaidratado, ZrOCl-'SrLO. 

Gilbert e col. CO realizam o processo de ataque alcalf-

no, onde o silicato e o fundente, hidróxido de sódio, são colocados em fo£ 

no a 700 C para reagir, segundo a equação 

ZrSiO^ + 4Na0H Na2ZrO- + Na2S10- + 2H20 (1) 

Por diferença de solubi1 idade, em água, separa-se o metassilicato de só 

dio. 0 zirconato é lixivi ado com ácido clorídrico formando o oxicloreto 

de zlrconila. Este é separado por precipitação, purificação e posterior 

mente transformado em hidróxido e calcinado para se obter o oxido. 

Bergstrom e Souza Santos (5) utilizaram o mesmo método de 

Gilbert e col. (i») com pequenas alterações. Para facilitar a ffltração 

adicionou-se gelatina, que flocula o gel de silica em suspensão. 0 zirco-
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nato é solubilizado em ácido clorídrico obtendo-se oxicloreto qiie é puri

ficado por recristalizações sucessivas. 

Brown (6) também estudou a fusão alçaiina utilizando os mi 

todos já vistos, (4,5). com modificações na parte de Itxiviação do sal de 

zirconio. A solubi1ização foi feita em ácido nítríco, formando o nitrato 

de zirconila que oferece condições de extração do urânio através do fosfa 

to de tributila (TBP). Reação posterior com hidróxido de amônio forma o 

hidróxido de zirconio. 

Blumental (7) comenta o comportamento químico do zirconio 

e seus vários compostos, numa revisão geral de métodos e reações. 

1.1.2. Elimi nação de Sf1ica 

Blumental (7) apresenta diversas formas de purificação do 

silicato de zirconio por fusão com carbono a alta temperatura, onde o si

lício é eliminado na forma de diõxido de silício. A determinação dos teo

res em silica no produto final comprova que estes são maiores que os e£ 

contrados nos produtos obtidos por outros métodos. A reação global do pro 

cesso é a seguinte 

2ZrO2«Si02 + 5C • 2Zr C + 2Si02 + 3C02 (2) 

Blumet .ai (7), Bergestrom e Souza Santos (5), Brown (6) discutem métodos 

de eliminação do silicato por via úmida, A fusão alcalina, utilizada por 

esses autores, resulta em um sal de zirconio ínsolúVel em água e no metaj» 

silicato de sódio solúvel em água. 

ZrSiO. • *»NaOH • Na9ZrO, • Na-SÍO. • 2H,0 (3) 
700 C 3 * 
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ZrSiO. ^ Na,ZrO, + Na,SiO, • CO, (%) 
* IOOO°C 2 3 2 3 2 

ZrSiO. + 2CaO • ZrO, • Ca.SiO. (5) 
" 1600°C Z Z * 

Por moagem ã úmido, fil tração e lavagem com grande volume de água elimi_ 

na-se o silicato, solúvel, numa primeira etapa. A seguir, por lixiviação 

ácida do zirconato de sódio, precipita-se silica, na forma de gel. Esta 

pode ser separada por centrifugaçào, filtração ou coagulação com gelatina 

e posterior filtração. No caso da fusão com oxido de cálcio (8) a tempera 

tura é bastante elevada e há formação do oxido de zircônío, insolúvel, não 

podendo ser purificado apôs eliminação do silicato de cálcio. 

Larsen (2) e Bergstrom (3) também utilizam o método por via 

úmida e reação ácida. Neste caso sflica e sal de zircônío são solúveis, 

sendo a sflica precipitada pelo aumento ia acidez do meio podendo ser se

parada por fiitração ou centrifugaçào. 0 composto de zircônío é precipita 

do no filtrado ou sbrenadante pela elevação do pH. Em todos os casos há 

necessidade de se repetir exaustivamente o processo de lavagem, para bai

xar ao máximo o teor em sflica, nesta etapa. 

1.1.3- Sfntese e Purificação de um Precursor Solúvel 

Para obter um produto com elevado índice de pureza, partly 

do de uma matéria-prima mineral, há necessidade de um intermediário solú

vel, que possa ser purificado. 

Gilbert e col. CO, Blumental (7), Bergestrom e col. (5) e 

Rijnten (9) descrevem o tratamento dado ao zirconato de sódio oriundo da 

fusão alcalina. Este composto é insolúvel em água mas, solúvel em meio 

ácido, formando um sal com o anion do ácido adicionado. Os autores acima 

utilizam solução de ácido clorídrico para lixiviação. Forma-se uma solij 



11 

ção de oxicloreto de zirconila que,ao atingir a concentração ideal favore_ 

ce a precipitação dos cristais de ZrOCl-*8H-0. 

Bergstrom (3) desenvolveu o ataque ácido utilizando H-SO.. 

Obteve uma solução de sulfato de zirconila (ZrOSO.), a partir da qua) 

precipitou o hidróxido de zirconio por adição de hidróxido de amônio. 0 

gel formado foi dissolvido em ácido clorídrico, formando uma solução de oxj. 

cloreto de zirconila,o qual foi cristalizado e purificado. 

Brown (6) utilizou a fusão ai ca li na, porém desejava obter 

o produto isento de urânio. Nesse caso o tratamento do Na.ZrO, foi feito 

com ácido nítrico K..J-,formando nitrato de zirconila ZrONO^'H-O, solúvel 

em fosfato de tributila (TBP) através do qual se separa o oxido de urâ

nio. 0 zirconio é recuperado pela neutralização com hidróxido de amônio 

(NH.OH). 0 gel formado é dissolvido em ácido clorídrico, vindo a formar o 

oxicloreto de zirconila octaidratado. 

0 precursor solúvel constitui-se no meio mais eficiente de 

se obter produtos finais com alta pureza. A diferença de solubilidade é o 

fator essencial a ser considerado nesta etapa da síntese. 

Blumental (7) estudou a solubilidade do oxicloreto de zir

conila octaidratado verificando, que sua cristalização em melo aquoso oco£ 

re não só por evaporação, concentração, mas também por adição de ácido 

clorídrico ã solução aquosa. A solubilidade vai diminuindo até a conceri 

tração de 8,5 M em HCI, onde é mínima. Isto pode ser observado na tabela 

II. Blumental verificou também a precipitação do ZrOCI.'BH.O em solução 

aquosa por adição de solventes orgânicos como alcóois e cetonas. 

Bergestrom e col (5) e Bergestrom (3) fizeram a purlfic£ 

ção do oxicloreto de zirconila utilizando ácido clorídrico 4M, a frfo, de 

senvolvendo uma cristalização fraclonada dos sais ZrOCl,.8H20 e NaCl. A 

fração do NaCl que se solubiliza, assim como ferro e outros cations solú

veis cm meio ácido, ficom retidos na água mãe. 
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Tabela II - Solubilidade do ZrOCI2 8h*20 a 20°C em diferen 

tes concentrações de ácido clorídrico (7). 

concentração HCI 

moles/ l i t r o 

0,2 

1.*7 

^.97 

8,72 

10.14 

10,9*1 

11,61 

concentração <*• 

moles/ l i t r o 

2,910 

2,140 

0,329 

0,055 

0,099 

0,205 

0,334 

ZrOClj* 8H20 

gramas/litro 

939,0 

690,0 

106,0 

17,6 

32,8 

66,1 

108,0 

Schumb e Pittman (8) estudaram a purificação do oxicloreto 

de zirconila utilizando mistura de solventes, álcool e ácido clorídrico 

na proporção de 1:1. A quente, o oxicloreto solubi1íza-se facilmente nes

te meio, tornando-se insolúve! â frio, com formação de cristais de alta 

pureza. 

Henderson e Higebe (10) recomendam o uso da mistura aceto-

na-ácído clorídrico na proporção de 6:1. A dissolução é feita à quente,e 

com o resfriamento formam-se cristais muito pequenos de fácil filtraçao. 

Em quaisquer destes métodos o precipitado é separado da 

água mãe por filtraçao â vácuo e lavado com solução de água + ácido clorT 

drico 1:1, ou acetona + ácido clorídrico 6:1, ou simplesmente com solven

te orgânico volátil e desidratado. 

Brown (6) utilizou uma resina cation(ca forte (Nalcite 

HCR), na forma hidrogênio, para • purificação do intermediário de zlrcõ 

3+ k+ 3+ 
nío. As principais impurezas contidas como Fe , Ti , Al , ficam retj_ 

das na resina,enquanto o zircônio aparece purificado no efluente. Neste 



13 

método explora-se a propriedade do zircônio de formar colõide em soluções 

aquosas de baixa acidez. Assim, a quase totalidade do zircônio passa pela 

resina sem ser retida. A resina ê regenerada com ácido clorídrico, lavada 

com água e reutilizada. Brown também purificou zircônio, de urânio, emprc 

gando extração líquidb-líquido. A diferença entre os coeficientes de par

tição e a eficiência na separação das fases permitiu a separação do oxido 

de urânio do nitrato de zirconila. A mistura de solvente utilizada foi 

TBP em varsol, 361 em volume. 

Bergstrom (3) apresenta ampla revisão sobre obtenção do oxj_ 

cloreto de zirconila livre de háfnio. Os principais métodos desenvolvidos 

são: cristalização fracionada, destílaçao fracionada, extração com solvert 

tes, diálise, adsorçao e troca tônica. Bergstrom utiliza a precipitação 

fracionada do sulfato de zircônio, usando o ácido fosfórico, em meio con

tendo ácido sulfúrico. 

Hazdiyasni (II) preparou intermediários puros reagindo 

ZrCI. com substâncias orgânicas. Obteve um composto organometál ico de al

ta área específica q%x pode ser calcinado ã baixa temperatura. Compactos 

obtidos com este material, quando sinterizados, alcançam densidades próxi^ 

ma ã teórica. 

1. l.*J. Obtenção de um precursor altamente reativo 

Os cristais formados no processo de recristalização não 

possuem área de superfície adequada para o processamento futuro. £ neces

sário transformá-los, visando obter um precursor do ZrO- altamente reati

vo. 0 produto de cal ei nação desse precursor deve possuir alta área de su

perfície para processamento. A moagem poderia ser o processo utilizado; 

no entanto, os riscos de contaminação e a baixa eficiência nio sugerem sua 

utilização. Processos químicos que resultam compostos com micro-partícu 
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las, dispensando noagem prolongada, ê o meio mais indicado para obtenção 

do precursor ativo. 

Blumental (7) estudou a obtenção de micro-partículas de 

zircônia. na forma de gel, pela adição de soluções básicas ã solução de 

sais de zircõnio (cloreto, nitrato ou perclorato). Neste caso, primeiro 

forma-se uma solução coloidal que se coagula e precipita ao atingir pH 

maior que 5,5- 0 uso de carbonato de amônio originou precipitado em pH 

pouco maior que 2,5, mas de filtrabilidade quase impossível. Quando o M_ 

dróxido de amônio foi adicionado ã solução de cloreto de zirconiIa,resul

tou um denso precipitado gelatinoso, com filtrabilidade ótima, e que, por 

lavagem com água deionizada, torna-se livre de eietróiitos. Este é o pro

cesso utilizado industrialmente para se produzir "zircônia hidrosa" 

Rijnten (9) estudou vários métodos de preparação de zircô

nia hidrosa a saber: Hetodo I - Em uma solução padrão de ZrCI. adiciona-

-se hidróxido de amônio, sob agitação. Por controle potenciomêtrico prepa 

raram-se três soluções diferentes com pH final igual a h, 6 e 8. 0 preci_ 

pitado permaneceu uma semana em digestão e foi filtrado, lavado com água 

e seco, obtendo-se um bolo duro. Hetodo II - A solução padrão foi prepara 

da com ZrOCI-'SH.O e a precipitação feita com amônia gasosa. Este método 

visa uma precipitação homogênea pela dispersão global do reagente na soljj 

ção. 0 precipitado foi filtrado e lavado com água, até eliminação do clo

reto. Método 1II - Uma solução de ZrOCI,*8H20, um molar, teve seu pH ajus 

tado para 2,5 com adição de NH.OH. Esta solução foi refluxada durante 3 

semanas e o precipitado formado, sol, foi coagulado com hidróxido de amô

nio e filtrado ou centrifugado. Obteve-se um pó finamente dividido. 0 d£ 

fratograma de raio-X mostrou uma estrutura monoclínfca. Hetodo IV - A so

lução formada pelo método I foi refluxada em 3 condições: a) o precipita

do após vigorosa lavagem foi refluxada e não apresentou mudança no pH inj_ 

* oxido de zircõnio hidratado. 
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ciai,nem qualquer cristalização; b) o precipitado foi lavado com solução 

de HC1 0,1% a O,1*? e refluxado. Observou-se queda do pH inicial e a pre_ 

sença de zircônia com estrutura monoclínica; c) o precipitado foi refluxa_ 

do com solução de hidróxido de sódio a 20$, resultando cristais tetraoo-

nais de zircônia. A diferença marcante entre essas condições de prepara

ção é a formação de substâncias cristalinas e amorfas, à temperatura ambj_ 

ente, em função do processo de obtenção. 

Souza Santos (12) preparou gel de zircônia hidrosa precipj. 

tandc solução molar de Zr0CI_'8H2O com duas vezes e meia o volume de 

NH.OH molar. Deram-se diferentes tratamentos a esse precipitado: a) díálj_ 

se por dez dias contra água destilada; b) lavagem por decantação, durante 

dez dias, ã tempratura ambiente; c) aquecimento a ebulição, em refluxo, e 

lavagem até a eliminação do cloreto no precipitado; d) aquecimento em am-

pola de vidro pirex, a 150 C por 2k a 30 horas. Resfriamento, flltração e 

lavagem com H_0 até eliminação do cloreto no filtrado. Com estes estudos 

Souza Santos concluiu que os precipitados formados, a partir de soluções 

molares de oxicloreto de zirconila e hidróxido de amônio, após secagem, te 

riam composição próxima a ZrO-^rLO, sendo na realidade Zr02*1,5rLO, com 

a disposição (OH).Zr - 0 - Zr(OH).. 

Ferrão (13) em estudo do polimorfismo apresentado pelo 

oxido de zlrcônlo, utilizou para preparação do mesmo, métodos semelhantes 

aos desenvolvidos por Souza Santos (12). Concluiu que os diferentes méto

dos de preparação do gel não alteram a formação da estrutura cristalina 

durante o processo de calcinação. 

Mazdiyasni (11) estudou a formação de alcóxidos de zircp_ 

nío. Estes são obtidos a partir da reação entre sais do metal e o alcóxí-

do. 0 requisito é que o alcoxfdo sofra hidrollse rápida e quantitativa pa 

ra formação do IrO-- A decomposição do alcóxido também pode ser térmica. 

0 fator principal a ser considerado neste método é o produto com grãos p£ 
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quenos,que resulta em alta energia superficial baixa temperatura de 

processamento com alcance de densidade próxima da teórica. 

Crucean e Rand (14) estudaram a formação de hidróxido de 

zircônio a partir de solução de ZrOCl.-BH.O, (d - SO g/1), utilizando hi

dróxido de amõnio 1 molar, como agente precipitante. 0 pH final da solu 

ção foi controlado potenciometricamente sendo igual a k, 6, 8 e 10. 0 as

pecto do precipitado formado difere segundo o pH final da solução. Em pH 

k a solução torna-se opaca lentamente. A pH 10 ocorre precipitação instan_ 

tãnea com floculação do precipitado. Os precipitados foram mantidos por 

24 horas na água mãe, antes da filtração. Foi possível, por lavaqem com 

água, ter os precipitados formados entre pH 8 e 10 livres de fons cloreto. 

Para os precipitados formados a pH menores que 8 isto não foi possível. 0b 

servou-se, nesse trabalho, a influência do pH de formação do gel sobre a 

área de superfície, temperatura de transição de fase, volume de poros e 

crescimento cristalino. 

Taní e colaboradores (15) obtiveram o precipitado de zircõ_ 

nia hidrosa a partir de solução de tetracloreto de zircônio (ZrCl.) e hi

dróxido de amônia 3 molar. 0 precipitado foi lavado com água a seco. Estju 

dou-se o comportamento estrutural do gel dopado com água, H.0, cloreto de 

Iítío, LiCI, brometo de potássio, KBr e hidróxido de sódio, NaÒH, quando 

calcinado a diferentes temperaturas. 

1.1.5. Secagem do Precursor do ZrO, 

0 material a ser obtido deve ter alta área de superfície e 

baixa aglomeração. 0 gel de zircônia hidrosa pode ser seco de várias for

mas, porém com cuidado para não formar placas vidradas de difícil desagre 

gação. 
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Rijnten (9) utiliza a lavagem do ge) com água e secagem em 

estufa a 120 C ou a temperatura ambiente usando pentóxido de fósforo, 

P.Ori como agente dessecante. Neste último caso, a quantidade de água re

tida ê maior. Quando seco a 120 C verificou-se perda de 7% de água. 

Souza Santos (12) utilizou a lavagem com água e secagem a 

temperatura ambiente em dessecador à vácuo. As amostras foram submetidas 

sucessivamente a três agentes secantes, na seguinte ordem: CaCI-, sflica 

gel e ácido sulfúrico. Quando secas suficientemente, interrompeu-se a se

cagem para desagregação do material em almofaris. Após esta desagregação 

colocou-se o material novamente no dessecador por mais 2 ou 3 dias até 

atingir peso constante. 

Tani e col. (15) fizeram estudos com gel de zircônia con

trolando a perda de massa, durante a cal ei nação, por meio de termogravime 

tria, TG. Esta perda foi acompanhada por análise térmica diferencial, DTA, 

identificando quais são os compostos formados a cada transformação. 0 ma

terial foi previamente seco a 120 C por 48 horas para esse controle. 

Crucean e Rand (I1») obtiveram diversos géis, a diferentes 

pHs. Estes foram secos em estufa a 120°C, resultando placas duras e ví-

treas com baixa área de superfície e grande volume de poros. Os géis ob

tidos a pH mais baixo têm as menores áreas de superfície e o maior volume 

de poros. 

Hazdiyasni (16) utilizou o processo de desidratação do gel 

durante a fíltração, obtendo baixo estado de aglomeração. Para eliminar 

água adsorvida na superfície das partículas foi usado álcool ou acetona. 

A curva de termograviroetria mostrou uma perda de massa de 15% a me 

nos para o material lavado com álcool ou acetona, quando comparado ao la

vado com água. 
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1.1.6. Calcinaçao do ZrO- e seu Poltmorfismo 

Na última década, com o desenvolvimento das cerâmicas espe 

ciais, a obtençio de pôs cerâmicos altamente reativos e puros passou a me 

recer grande atenção. Em particular, a utilização do ZrO. na indústria 

eletrônica exigiu maiores estudos na obtenção deste, que tem muitas apli

cações, ã altas temperaturas, por suas propriedades de baixa condutivida

de térmica, alto ponto de fusão e alta resistência à corrosão. A influên

cia de método de preparação, da atmosfera e temperatura de calcinaçao, so 

bre as diferentes formas cristalográficas do oxido de zircônio (polimor-

fismo), são pontos que ainda não estão claros. Em função das faixas de eŝ  

tabi1 idade e dos mecanismos de transformação de uma forma cristalográfica 

para outra, o polimorfismo tem influência crítica em muitas propriedades 

do oxido de zircônio, em especial quando estas envolvem temperaturas aci

ma de 1000 C. Nesta faixa ocorre a transformação da estrutura monoc1 inica, 

estável a temperatura ambiente, para a forma tegragonal de alta temperatu 

ra, a qual envolve uma contratação de volume em torno de 6$ (13). Esta es_ 

trutura permanece até a temperatura de 2300 C quando surge a forma cúbica 

estável até a temperatura de fusão do ZrO., 2700°C. Por essa razão é ne

cessário estabilizar o oxido de zircônio para uso em altas temperaturas. 

Esta estabilização consiste na adição de 2 a 5% de substâncias como CaO, 

NgO, Y_0, ou ôxidos de terras raras, e aquecimento a temperatura da ordem 

de 1500 C. Estas substâncias formam solução sólida com oxido de zircônio, 

apresentando estrutura cristalina cúbica que é estável desde a temperatu

ra ambiente até temperatura de 2550 C (17, 18). Os óxidos usados para e£ 

tabilização devem ter o cation maior que o zircônio, para favorecer o nú

mero de coordenação oito, do sistema cúbico. Estudos mais detalhados so

bre a forma tetragonal de alta temperatura são escassos em decorrência das 

dificuldades de se trabalhar com monocristal em temperaturas acima de 

inoo°f. 
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Ruff e Ebert (19) publicaram os primeiros resultados traba 

lhando ã alta temperatura e constatando a mudança de fase em te i" -

1000 C, com contração de volume de 6%. Estes autores sugeriram que a e£ 

trutura com essa forma tetragonal era correspondente ao retfculo cúbico 

de fluorita, CaF , deformado, tetragonal de corpo centrado. 

Teufer (20) fez o estudo da mesma estrutura pelo método do 

pó em temperatura de 900 C a 1250 C, observou reflexões não observadas 

por Ruff e Ebert (19) propondo uma célula tetragonal primitiva. 

A forma tegragonal, entretanto, não aparece apenas à altas 

temperaturas. Certos compostos de zircônio, calcinados no intervalo de tern 

peraturas de ^00-500 C, resultam oxido de zircônio tetragonal ã tempera

tura ambiente, praticamente coincidente com a forma tegragonal de alta 

temperatura. 

Clark e Reynolds(21) estudaram a forma tetragonal metaesta 

vel, concluindo que a única diferença entre esta e a de "alta temperatura" 

são os parâmetros cristalinos, os quais são um pouco menores na forma me-

taestável. Esta diferença foi justificada, pois os parâmetros de rede da 

forma de alta temperatura variam linearmente com a temperatura. Extrapo

lando esta variação até a temperatura ambiente, resultaria parâmetros coiri 

cidentes com os da forma metaestável. Concluíram ainda que a estrutura 

de baixa temperatura se transforma gradatívãmente em monocl'nica com o at< 

mento da temperatura de calcinação, de forma irreversível. A temperatura 

de transformação varia com o método de preparação do precursor. 

Crucean e Rand (^l^) desenvolveram estudos sobre a influên

cia do pH final de preparação do gel de zírcônia sobre a temperatura de 

transformação de fase e perda de peso durante a calcinação. Difratogramas 

de raio-X Mostraram que acima de 800 C só há estrutura mciioclínlea para 

todos os géis. Para temperaturas menores, os géis preparados com pH entre 

k e 6 apresentaram as duas estruturas, tegragonal metaestável e monoclínj_ 

ca, como se observa nos dados da tabela III. 
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Tabela III - Variação da estrutura cristalina- em função da tem

peratura de calcínação, segundo método de prepara

ção ( H ) . 

Temperatura 

ção ( C) 

320 

390 

W0 

520 

670 

800 

900 

1100 

1200 

pH de precipitação 

k 

A 

T 

-

M(16,0) + T(16,9) 

H 

M 

N 

H 

H 

6 

-

-

M+T(10,3) 

M(12,2) + T(10,0) 

-

M(27,7) + T*(25,8) 

H 

M 

H 

8 

-

-

H 

M 

M 

M 

H 

M 

H 

10 

A 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

A • amorfo; M » monoclínico; T » tetragonal 

T «pico muito pequeno: ( ) tamanho de grão 

Observando o diâmetro médio das partículas, na tabela III, quando as duas 

fases co-existem, não se nota diferença sensível no tamanho das partículas 

tetragonais e monoc1 inicas. Isto contraria alguns trabalhos,(22,23), que 

defendem a existência da fase tetragonal metaestável em função do menor 

tamanho de partícula, o qual resulta maior energia livre de superfície. 

Existe portanto um tamanho crítico de cristal para se estabilizar a fase 

metaestâvi-i. 

Hitsuhashi e col.(2'i) estudarama influência das impurezas, 

Já estunda por outros autores (13, 21. 25) assim como o tamanho de par

tículas, proposto por Garvie (22) e Ferrão (13). Outro ponto estudado nes_ 
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te trabalho, foi a consideração de que, quando o tamanho de cristal ê igual 

ao tamanho de partícula (13, 21, 25) (um único domínio), não existe ten

são interna, enquanto que as partículas com poli domínios tem grande ten

são interna. Partículas tetragonais com um único domínio se transformam 

mais facilmente que as partículas com polidomínios, quando de Uma ação me 

cãnica sobre as mesmas. Assim núcleos monoclínicos e tetragonais coexis

tem. A estabilização da estrutura tetragonal dos cristais com um único do 

mínio foi atribuída â ausência de um sítio ativo de nucleação. Hítsu-

hashi (24) explica a estabilização da forma tetragonal pelo conceito mar-

tensítico de transformação, ou seja: num pol(domínio ê necessário uma for

ça de direcionamento muito maior para ocorrer transformação, quando compa^ 

rada ã força necessária na presença de um único domínio. 

Tan! e col. (15) também estudaram a formação de 

zircônia tetragonal, verificando a influência de íons contaminantes. 0 

tratamento dado a amostra foi a permanência por 24 horas a 100 HPa numa 

temperatura de 300°C, tendo como contaminante KF (8% em peso), NaOH (301), 

LiCl (15%), KBr (10%) e H,0. Na presença de KF e NaOH obteve-se apenas es_ 

trutura monocl ínica. Com LI Cl, H-OeKBr, encontrou-se fases tetragonal e 

monoclínica. Na ca lei nação do material contendo Li Cl (15%) em tempera

turas de 240, 420, 620 e 820°C conclui-se que a estabilização da forma te 

tragonal não está relacionada ao tamanho de partícula conforme defendido 

por Carvie (22). Observou-se partículas monoclfnicas com diametrode 16 um 

e tetragonais com 30 um. Pela mudança da concentração de Li Cl mostrou-se 

que o diâmetro das partículas independe da concentração de impurezas. No 

que se refere â presença de íons 0H e outros anions, tidos como estabilj, 

zadores de estrutura tetragonal, também é discutível, pois apenas estrutu 

ra monoclínica foi encontrada quando estavam presentes NaOH e KF como cori 

taminantes. Quando em presença de água constatou-se mistura das duas fa

ses. 
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Murase e Kato (26) estudaram a influência do vapor d"água 

na atmosfera de calcinaçao sobre a transformação tetragonal monoclíni

ca, acompanhada do crescimento cristalino. Partiu-se de 3 amostras prepara 

das de formas diferentes. A caracterização dessas amostras está resumida 

na tabela IV. 

Tabela IV - Características físicas das amostras obtidas por difç» 

rentes preparações (26). 

amostra 

BI 

VOH 

ACS 

estrutura 
do cristal 

monoclínica 

tetragonal 

tetragonal 

tamanho 
do cr ista l 

(nm) 

4,5 

25,0 

5,3 

área de 
superfície 

(m2/g) 

156 

97 

1M> 

tamanho médio de 
diâmetro a par t i r 
da área de supe£ 
f í c i e (nm) 

6,6 

10,6 

7,U 

A amostra Dl, totalmente monoclínica, foi calcinada a diferentes temperatu 

ras, em diferentes atmosferas, por 1 hora . Observou-se crescimento cris

talino muito maior quando a calcinaçao foi feita em meio úmido, sendo co 

incidentes os valores para ar e nitrogênio, N», úmidos. Em presença de ar 

e N_ secos, os resultados também foram coincidentes, porém com valores de 

10 a 20 um menores que em presença de umidade. 

Murase e Kato (26) observaram também que os cristais de 

zircónia tetragonal das amostras VOH e ACS não cresciam acima de um tama

nho crítico fixado, isto em conseqüência da transformação de grande núme

ro destes para simetria monoclínica, como defendido por Garvíe (22, 23). 

A transformação tetragonal monoclínica ocorre em temperaturas inferio

res quando se trabalha com ar úmido. Isto poderia ser explicado, segundo 

Garvic (7.2, 23), considerando que em atmosfera úmida o crescimento de 
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grão é maior, atingindo antes o tamanho crítico. No trabalho desenvolvido 

por Mu rase e Kato (2C>) observou-se, no entanto, que o tamanho crítico era 

maior em atsmofera seca. Isto contraria Garvie (22) na afirmação de que 

o tamanho de cristal era propriedade relacionada com energia livre de su_ 

perfície da forma tetragonal e monoclínica. 

Inoue e col . (27) estudaram a decomposição de sais 

de zircônio, ZrOCl_'8H20, oxicloreto de zirconila e ZrO(NO,)*3H.O. Obser

varam diferença no comportamento dos sais quanto ao tamanho de grãos, área 

específica e sinterabilidade. Observaram também que as transformações de 

fase nos dois sais ocorrem em função da temperatura de calcinação. A fase 

tetragonal inicia-sea350 C e a fase monocl ínica passa a ser dominante ac_i_ 

ma de 600 C. A estrutura monoclínica passa a ser a única presente após 3 

horas de calcinação a 1000°C, para o ZrOCl2 • 8h"20 e para o ZrO(N03)2«3H20 

Mazdiyasni (11) estudando oxido de zircônio obtido a paj^ 

tir de compostos orgânicos, obteve partículas submicronicas de alta pureza 

na forma cúbica metaestãvel. Estas partículas sofrem diferentes transfor

mações de fase em diferentes temperaturas, segundo o tamanho médio de 

grão. 0 tempo de calcinação, usado neste trabalho, foi de 150 horas em tein 

peraturas de ISO a 335 C e 24 horas na temperatura de *i00oC. A estrutura 

cúbica metaestãvel só pode ser constatada por d i f ra tomet r ia de elé_ 

trons. 0 difratograma de raio-X mostra um material amorfo em temperaturas 

abaixo de 300 C, acima desta temperatura aparece a estrutura tetragonal 

metaestãvel. 

Outra forma metaestãvel do ZrO,, muito discutível, é a cú

bica. Os autores que a encontraram em zircônía hídrosa calcinada a tempe

raturas abaixo de 500 C comunicaram ter verificado a formação apenas da es_ 

trutura cúbica metaestãvel, a qual, por aquecimento em temperaturas mais 

elevadas, se transforma, gradualmente, na estrutura monoclínica, sem a for 

mação de fase tetragonal metaestãvel. MeaHowns e Sears (28) patentearam 
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a preparação do sal aquoso de zircônio, com estrutura cúbica a temperatu

ra ambiente. 0 processo envolve a reação entre tetracloreto de zircônio e 

vapor d1água super aquecido. 

Clearfield (25) obteve produto da decomposição de ZrO,, com 

estrutura cúbica ã temperatura ambiente, refluxando*por vários dias, so 

luçao de zircônia hidrosa. Constatou também a presença de estrutura mono 

clínica ou de ambas. A presença de KOH ou WaOH na solução levou a uma únî  

ca estrutura, a cúbica, que permanece inalterada até 650 C, quando começa 

a surgir a forma monocl ínica. Blumental (7) também se refere a método se

melhante de preparação de zirconía cúbica. 

Garvie (22) contesta os resultados de Clearfield (25),pois 

por outros estudos constatou que o material cúbico, ã temperatura am

biente, quando aquecido, apresentava espectro da forma tetragonal, antes 

de passar a monocl'nico. Garvie (22) defende a teoria de que os cristais 

extremamente pequenos (dezenas de A ) , estariam originando uma banda larga 

ORX, que se desdobra em "doublets" da estrutura tetragonal metaestável. A 

forma monoclínica do ZrO- é a única estável â temperatura ambiente. Esta 

estrutura é observada às mais diferentes temperaturas segundo a forma de 

preparação do composto, conforme já visto. As formas cúbica e tetragonal 

metaestáveis se transformam em monoclínica com elevação da temperatura. 

Acima de IOO0°C, a estrutura monoclínica transforma-se em tetragonal. Es

ta estrutura tetragonal, quando resfríada a uma temperatura inferior a 

1000°C, volta â forma monoclínica, que é a estrutura que se observa no dj_ 

fratograma de raio-X do ZrO. obtido ã temperatura ambiente. 
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1.2. Aplicações do ZrO_ em soluções sólidas 

1.2.1. Formas de Preparação de soluções sólidas PZT 

Um dos muitos estudos, que têm sido desenvolvidos com obje 

tivo de chegar a um material com as melhores propriedades, é o de prep£ 

ração de soluções sólidas. 

Bauer e col. (29) estudaram a reação de obtenção do PZT 

partindo de materiais com pureza de 33%. 

Os óxidos precursores foram misturados por 1 hora em moi-

2 

nho de ágata. A mistura foi prensada com 1 Ton/cm e aquecida por 3»5 ho

ras. 0 produto foi moido por 2 horas em moinho de bolas. Pastilhas com 

2 mm de espessura por 10 mm de diâmetro, foram sinterizadas a 1380 C por 

3 horas em cadinhos de alumina. Durante a sinterízação foi adicionado e£ 

cesso de PbO para saturar a atmosfera. A porcentagem foi calculada em fun 

ção do tempo e temperatura de sínterizaçao. Apôs a sínterizaçao as pastj_ 

lhas foram mecanicamente acabadas, ficando com espessura de 1,0 a 0,5 mm. 

Chiang e col. (30) prepararam PZT com óxidos 99,9? puros 

na estequiometria de Pb (Zr_ __ Ti_ M»)0,. A mistura foi feita em 

moinho de bolas e calcinada a 850°C por 4 horas. 0 excesso de PbO adicio

nado foi de 3% em peso. A sínterizaçao das pastilhas C» cm de diâmetro e 

0,1 cm de espessura, polidas), foi feita a 1200 C por 8 horas. Após a si£ 

terização foram polarizadas por 24 horas, sob vários campos, temperaturas 

e tempos. 

i Keizerecol. (31) estudaram a influência da 

matéria-prima nas diversas etapas do processo de obtenção do PZT, prepa

rou a mistura dos pós, numa estequiometria dada por Pb (Zr- -Tig c)0y A 

pureza dos óxidos usados foi maior que 99,5% em peso. A massa total de 

250n foi misturada em moinho de bolas por 3 horas e calcinada por 16 ho-
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ras a 850°C em cadinho de alumina; não houve variação de «assa . 0 produ 

to calcinado foi mo ido por 3 horas e o tamanho médio de partícula foi 3.5 

um. Preparam-se pastilhas» por prensagem isostática, com pressão de 3 200 

(Kg/cm ) durante 5 minutos. A densidade â verde foi de 6,01 * 0,1 g/cm , 

(75% da teórica 7.98 g/cm3). A sinterlzação foi feita em atmosfera de oxigê 

nio â diferentes temperaturas, 1180°C - 1280°C, por tempos que variam en 

tre 3 a 17,5 horas. A densidade do produto sinterizado variou, em função 

do tempo, temperatura e tamanho da partfcuia inicial, de 8l,5 - 99,2% da 

teórica. 

Chandratreya e col. (32) estudaram o mecanismo de 

reaçio na formação do PZT. A pureza dos óxidos foi de 99,9* em peso, o ta 

manho de partícula e área de superfície dos pós foram: PbO» 0,7 um e 1,5 

2 2 2 
m /g, TiO- • 0,6 um e 10,7 m /g, ZrO, • 1,7 um e 1%, 1 m /g. 

Preparam-se misturas em 3 estequiometrías diferentes, 

(Pb0/Zr02/Ti02): (1/0,35/0,65), (1/0,50/ 0,50), (1/0,65/0,35), pela mis

tura em moinho vibratório, durante 2 horas com álcool isopropílico e bo 

Ias de ZrO». A mistura foi seca a 80 , calcinada a várias temperaturas ser) 

do constatado o PZT acima de 850 C. 

Hankey e col. (33) estudaram os mecanismos de rea 

ção de formação do PZT usando Raio-X, OTA e análise química. Prepararam 

materiais com diferentes estequiometrías, próximas ã fase de ligação mor-

fotrópica. Os valores de x na fórmula Pb(Zr Ti. )0, foram x - 0,50; 

0,52; 0,55 e 0,60. Os óxidos tinham as seguintes características: pureza 

99,6 - 99,7%; área de superfície PbO - 0,5, TI02 - 8,5 e Zr?2« 11,9 m
2/g; 

tamanho de partícula PbO » 1,2, TiO, - 0,8, ZrO, - 0,09 um. A homogeneiZ£ 

ção das misturas de óxidos foi feita em frasco de polietileno a úmido, 

por 21» horas, com 100 ml de H^O e 500g de bolas de zircônla. 

Após moagem o pó foi seco a 120 C por 12 horas, em uma 

cápsula de porcelana. A seguir foi ntoído novamente, â seco, por k horas. 
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A mistura foi calcinada na forma de pó, em cadinhos de alumina tapados 

com folha de platina. A temperatura de calcinaçao variou de SOO a 900°C, 

enquanto o tempo variou de 2 a 24 horas, com intervalos de 2 horas. 

Chiang e co). (3*), para estudos de densidade, microestru-

tura e constante de polarização, prepararam pôs em duas estequiometrias, 

Pb1-x(ZrO.5TÍ0,5)O3-x e P b l - x ( Z r 0 . 5 2 T i 0 > 8 ) 0 3 - x O 5 p Ó 5 d e p u r e " 9 9 ' n 

em peso, foram misturados por 4 horas, em moinho vibratório com álcool 

isopropTIico como lubrificante. A barbotina resultante foi seca a I50°C, 

mo ida grosseiramente e o pó separado em 3 partes, para calcinaçao e rea_ 

ção. A primeira parte do pó foi calcinada em cadinho de alumina a 8S0°C 

por 4 horas. A seguir foi mo ida por 4 horas com 0,005 gramas de ãlcoc po-

livinílico, PVA, por grama de PZT, diluído 20 a 30 vezes em água. Secou-

se a 60 C para evitar perda do PVAea seguir foi passado por peneira de 

100 mesh. Pastilhas de 4 a 5g foram preparadas por prensagem uniaxial com 

21 MPa, , diâmetro 2,54 mm e espessura 3, 2 nn e sinterizadas em bar

co de alumina cobertas com pó de zirconato de chumbo, PZ, prensado. 0 bar_ 

co foi coberto com placa de alumina e levado ao forno a 1200 C por 1 hora 

e 8 horas em atmosfera de oxigênio. A segunda e terceira partes do pó re

ceberam 3% de PbO, em excesso, 0,005g de PVA por grama de PZT e foram 

8 
prensadas isostaticamente (1,4.10 Pa). A sinterização desenvolveu - se a 

1200°C por 1 hora e 8 horas, tendo PZ e (PZ • Z) como pó atmosfera. Estu 

dou-se a interferência da atmosfera de PbO na microestrutura do PZT. 

Kakegawa e col. (35) utilizaram duas maneiras de preparação 

da mistura para formar o PZT. Uma delas foi a mistura â seco dos óxidos 

PbO, ZrO, e TíO, nas estequiometrias de 52/48, 53/47 e 54/46 para Zr/Ti; 

prensagem com 10 MPa e senterização a 1100°C em tubo de platina vedado. 

Além das pastilhas para formar PZT colocou-se também, no tubo, pastilhas 

de PZ para saturação da atmosfera com vapor do PbO, evitando a volátiliz£ 

çõo do mesmo da composição do PZT. A densidade do material sinterizado 
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foi 5,09g/cm e o tamanho do grão de 5 vm- A outra forma de preparação en_ 

volveu mistura de soluções de TiCl. e ZrOCl. na razão desejada. A solução 

foi acrescentado hidróxido de amônio 3N. 0 precipitado resultante foi la

vado, seco e calcinado a 900 C, por 1 hora. 0 pó branco resultante foi 

misturado com PbO, em almofariz de ágata, prensado e sinterizado, segundo 

o processo anterior. A densidade foi de 5,9 g/cm e o tamanho de grão - 5 

Vm. 

1.2.2. Reações para formação do PZT 

A seqüência de reações para formação do PZT tem sido estu

dada por vários autores, mas com diferentes conclusões. Não há uma discus 

são sistemática do processo atomístico envolvido nesta reação de estado 

sólido. Temperatura e tempo de reação diferem nos diferentes trabalhos, 

assim como, a formação, ou não, do PbZrO- ê muito discutida. 

Mori e col. (36) iniciaram os estudos sobre a determinação 

do intervalo completo da reação de soluções sólidas PZT, utilizando Raio-

-X a alta temperatura e DTA. Chegaram ã seqüência de reações apresentada 

na tabela V. Hatsno e Saraki (37) propuseram que,a partir dos óxidos, o 

processo se desenvolve em duas etapas. Usaram DRX para determinar que na 

primeira etapa forma-se PbTiO-, seguido pela formação de solução sólida 

de PZT e como última etapa, formação de PZT estequiométrico, tabela V. 

Sperí (38) estudou o processo que ocorre durante a sinter^ 

zação do PZT por DRX, DTA e TG. Observou a presença de dois produtos in

termediários, PbTiO. e PbO(ss), os quais reagem para formar o PZT este

quiométrico. A fase PbO(ss) é definida como uma solução sólida tetragonal 

de PbO, PbTiO. e Zr02-

Ibraimov e col. (39) concluíram que a seqüência de reações 

para formação do PZT, depende da natureza físico-química dos materiais 
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reagentes. Hankey e Biggers CiO) desenvolveram estudos posteriores aos 

acima citados, utilizando ORX, ATD e reação por via úmida, para determj_ 

nar PbO não reagido. Resultados obtidos podem ser comparados aos de Matsu^ 

ro Sasaki (37), porém, a seqüência de reações e a temperatura em que es

tas ocorrem diferem. Os estudos feitos por Hankey e Biggers (kO) confir

mam os resultados obtidos anteriormente por Speri (38). As diferentes se

qüências obtidas para as reações, no processo de obtenção do PZT são resu 

midas na Tabela V. 

Tabela V - Comparação entre a seqüência de reações na formação do 

PZT a partir dos óxidos de titânio, zircônio e chumbo. 

Ref. í»0 Ref. 36 Ref. 37 Ref. 38 

P + Z + T P + Z + T P + Z + T P + Z + T 

+ + + * 
P T + P + Z + T (PT + Z) (ss) PT + P + Z + T PT + P + Z + T 

+ + + 4 
PT + P (ss) PZT PT + (PZ T, ) PT + P (ss) 

i + * '"* 4 
PZT PZT PZT 

P « PbO ortorrombico; Z « ZrO monoclínico; T - TiO, tetragonal; 

PT » PbTíO, tetragonal; P(ss) • solução sólida de PbO, PbTi e ZrO,; 

(PT + Z) (ss) = solução sólida PbTiO, e ZrO,; (PZ T,_„) • composi

ção intermediária do PZT; PZT • solução de Pb (Zr T if_ x)0v 

Sabe-se que é possível obter corpos cerâmicos, solu

ções sólidas, de alta densidade pela seleção das propriedades dos pós 

constituintes e cuidadoso controle da pressão de vapor de materiais volá

teis, componentes da mistura. 

As curvas de DTA mostram o início da formação do PT a 

*i50oC c término em 600°C, como sendo reação exotermlca. Acredita-se, que 
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na formação do PT, o PbO migra até superfície do TiO_, onde ocorre reação 

de interface. A reação de formação do PZ é endotérmica, iniei ando-se a 

700°C e completando-se a aproximadamente 820°C. Quando os três ôxidos es_ 

tão presentes, PbO, TiO, e ZrO, temos uma curva de OTA com dois picos, 

exotérmico a 590°C e endotêrmico a 700°C, mostrando ser uma característi

cas das reações (figura 1). 

«00 1230 

TEMPERATURA C*C» 

Figura 1 - Curvas de DTA obtidas com razão de aquecimento constante de 

10°C/min para PbO + Ti02'(PT), PbO • Zr02(PZ), PbO + 0,5 Ti02 + 

+ 0,52rO2 (PZT) (32). 

A seqüência de reação não é clara. Observando uma mistura 

de PbO/TiO./Zr02 com 1/3,5/6,5,a qual é analisada por Raio-X, nota-se que 

desde 580°C a 655°C só é detectada formação de PT. A partir de 715°C até 
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785°C tem-se a formação de PZT. Mio há identificação de PZ, embora isto 

não indique sua ausência na mistura pois há superposição de picos, levan

do a problemas de interpretação, assim como concentrações baixas são iguaĵ  

mente difíceis de serem detectadas por DRX (Fig. 2). Como auxílio de DTA 

constata-se primeiro a formação de PT. A maiores temperaturas tem-se a 

participação do ZrO_, e por interdifusão dos ions T! e Zr forma-se 

PZT. Os três reagentes PbO, ZrO, e TiO, formam umsistema reativo com duas 

interfaces de formação da estrutura pírovísquita do PZT, ZrO./PT (Fig. 3)-

PZT tZrOj/TIO • 65/35) 110 

1 B45*C 

7I5»C 

655»C 

»80*C 

W 50 40 30 20 

Figura 2 - Diagrama de Raio-X a temperatura ambiente para comoos ição 

IPbO + 0,65ZrO2 + 0,35Ti0 2 . As amostras foram aquecidas até tem 

peratura indicada no g rá f i co e res f r lada rapidamente (32). 
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ZrO„ PZT 

Pb 
Z* 

Ti 
A* 

A* 
A* 

Ti 

Zr 

gradliq. X 4+ 

PbO 

saturado 
com TICL 

Ti ,4* 

PT PZT 

Pb 
2+ 

Ti 

Ti 

i 
I 
i 
i 

A* 

Zr 4* 

groi liq. X 4 + 

ZrO„ 

grod. Pb2* groA TÍ** gred. Pb 2* 

Figura 3 ~ Diagrama esquemitico do sistema de reações depois da completa 

formação do PbTiO,..A linha pontilhada não ê uma interface ve£ 

dadeira, portanto PZ e PT formam uma solução solida contínua 

acima da temperatura de Curie (32). 

1.2.3. Influência do tamanho de partícula e da estrutura do ZrO« sobre a 

microestrutura do PZT. 

Keizer e col. (31) estudaram a influência de fatores como 

homogeneidade química, densidade e tamanho médio de partícula, sobre as 

propriedades elétricas, óticas e ferroeietrícas de uma composição fixa do 

PZT. Foi utilizada uma mistura de óxidos nas proporções de Pb(ZrQ .Ti. e)0,, 

sinterizados conforme as condições da tabela VI. 

Na temperatura ambiente, o produto calcinado Pb(Zr Ti. )0. 

é formado por uma mistura de duas fases de pirovisquita, uma tetragonal, 

X , com x < 0,52, outra romboedrica, X , com 0,52 < x < 0,92. Constataram 

que o tamanho de partícula, do oxido de titânio (TíO.) e do oxido 

de chumbo (PbO), não influencia no produto final, quando comparado ao óxj_ 

do de zircônio (Zr0_). Por sua vez, o tamanho de partícula do ZrO., roono-

clfnieo, influe sobre a proporção das fases no PZT. Quando o tamanho mé-



33 

Tabela VI - Propriedades f ís icas e estruturais das matérias-primas. 

Condições de reaçio para formação do PZT (31)* 

Hate 

rial 

PbO 

Ti02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

ESTRUTURA 

Ortorrômbica 

Tetragonal 

Monoclínico - 100% 

Honoclínico - 98% 

Tetragonal 

Monoclínico - 100% 

Honoclínico - 100% 

Monoclínico - 100% 

Monoc1 in i co - 88% 

Tetragonal 

Honoclínico - 88% 

Tetragonal 

Diâmetro 
médio 
(pm) 

10 

2 

2 

11 

11 

5 

5 

12 

12 

Temperatura 

(°c) 

-

-

1080 

1180 

1220 

1260 

1260 

1280 

1280 

Tempo 

(h) 

-

-

1 

3 

3 

3 

17,5 

3 

17,5 

ATM. 

-

-

°2 

°2 

°2 

°2 

°2 

°2 

°2 
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dio de partícula diminue, temos X tendendo a um, e X tendendo a zero 

(Figura 4). A densidade decresce com o aumento do tamanho médio de partí

cula do ZrO_, quando a sinterização ocorre em temperaturas menores que 

1220 C, durante um tempo de 3 horas. Quando sinterizado por 17,5 horas ã 

1260 C, não recebe influência significativa do tamanho de partícula ou da 

presença de duas fases estruturais, tetragonal e monoclínica (Figura 5). 

0 tamanho de partícula de ZrO. e a presença de duas fases estruturais, mo 

noclínica e tetragonal, influem sobre o quociente X./X , baixando seus va_ 

lores. (Figura 6). 

0 4 8 12 16 20 24 

TAMANHO DA PARTÍCULA (um) 

Figura 4 - Composição do produto de reação de estado só 

lido, Pb(Zr Ti, )0,, como função do tamanho 

de partícula do ZrO- monoclínico (3')< 
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0 4 8 12 16 20 24 

TAMANHO DA PARTÍCULA (pm) 

Figura 5 - Variação da densidade como função do tamanho de partícula 

do ZrO- monoclínico (31). 

100-

UJ 95k 
o 
«t 
o 
2> 
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ui 

o 
85 

—tf-

-
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1 

» 
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e 

i _ 

• 

a 

—* 

. _ .« 
x— 

• 

• I260°C-17,5b 

xl280°C-l7,5h 

A l260*C-3ph 

• l220°C-3,0h 

— i 1 , , — 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Figura 6 - Variação da densidade do Pb(Zr. /Tip _)0, como função do 

parâmetro de heterogéncidade X /X (31)' 
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O valor de K, constante dielêtrica, da transição ferroelê-

trica para paraelétrica também,sofre influência do tamanho de partícula 

e, principalmente, da heterogeneidade do PZT obtido, isto é, da fração 

Xt/Xr (Tabela Vil). 

Tabela VII - Variação da constante dielêtrica em função da composi

ção, tamanho de partícula e densidade do PZT (31)-

Composição Tamanho Densidade K .10 ^ * max 
cerâmica médio (um) [% da teórica) 

X = 0,40 
D 2 95,5 15,9 

X = 0,60 

X = 50 
2) 3,9 96,0 29,6 

X = 50 

X, - 50 
3) * 1,9 81,6 li,* 

X = 50 

X. = 50 
*) 3,2 99,0 22,1 

X - 50 

Considerando as variáveis expostas, podemos dizer que não 

é necessário começar com uma cerâmica homogêna para Obter um produto cal

cinado denso, mas sim, escolher as condições de sinterízaçao com base na 

caracterização da matéria prima utilizada. 
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1.2.4. Influência da Atmosfera na sinterização do PZT 

A reprcdutibilidade na produção do PZT de alta qualidade 

tem esbarrado na volatilidade que altera a densificação do material e as 

propriedades eletromecãnicas intrínsecas. Tem-se estudado a presença de 

um excesso de PbO como urna necessidade para se obter alta densidade. 

Atkim e Fui rath (41) e Holmann e Fulrath (42) estudaram a 

sinterização em sistema fechado, usando um pó atmosfera com composição va 

riada e o equilíbrio da fase-vapor de PbO entre o corpo sinterizado, 

PZT,e o pó atmosfera. Conclui ram que ê conveniente sinterizar os compa£ 

tos em presença de pó atmosfera, o qual tem uma pressão de vapor fixada 

sobre a variação do conteúdo de PbO. Definiu-se a atividade do PbO como a 

razão da pressão parcial do PbO, acima do composto PZT, e a pressão paj[_ 

ciai do PbO, acima do PbO puro, numa dada temperatura. 

A figura 7 mostra os diagramas de fase para os sistemas 

PbTi02 e PbZrO-, onde se pode observar a composição em função da tempera

tura e composição em função da atividade do PbO. 

Pela figura 7 pode-se observar que a 1200 C onde há mais 

de uma fase presente, a atividade do PbO é constante sobre a variação do 

conteúdo de PbO. Assim, quando uma mistura de PbZrO. + ZrO, (PZ + Z) é 

usada como pó atmosfera, esta pode perder ou ganhar PbO do compacto PZT. 

Pode-se, ainda, igualar a perda de PbO no espaço fechado de sinterização, 

e manter uma atividade de PbO fixa. 

Atkin e Fulrath (41) e Ho 1 man e Fulrath (42) assumiram que 

o sistema pseudobinãrio, PbZr0,-PbTÍ0-,comporta-se como o sistema binário 

PbO-ZrO- e PbO-TiO,. Assumiram, portanto, que o composto PZT de uma dada 

razão Zr/Ti e com deficiência em PbO, possue uma atividade constante de 

PbO, independente do grau da deficiência. Com base nesta atividade cons-

Ionic, pub 1icaram-se as atividodes do PbO para diferentes razões de Zr/Ti 



38 

(o) 

/ 1-

1-

PbO PbTIO, 

I600°C|- L 
i 

I200*C r 
i 
i 
| 

7L— 

(b) 

800°C 

TIO, PbO PbZrO, ZrOj 

PbO ZrO* 

Figura 7 - Diagramas de fases binário: 

a) composiçio-temperatura para PbO-TíO, 

b) composiçio-temperatura para PbO-ZrO, 

c) composição-atividadc para PbO-TiO-

d) compos ição-ati vidade para PbO-ZrO, C»5) 
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no PZT. A hipótese de que a atividade do PbO é constante, quandooPZT tem 

duas fases, parece não se justificar quando o diagrama de fase ê ternâ-

rio, Pb0-ZrO2-TiO (43,44). 

0 ponto A, na figura 8, representa a estequiomet r i a 

Pb(Zr- ç2çTin t7c)°v s e n d o a r a z a o entre PbO/(Zr + Ti)0_ • 1. Se há per

da de PbO, desta composição, resulta um defeito de estrutura, deficiência 

em PbO. A região de fase única se estende até o ponto B, onde aparece uma 

segunda fase ZrO. ou ZrTiO.. Atkin e Fui rath (4) mostraram que a pressão 

de vapor do (PZ + Z) é a mesma que para o composto PZT com uma composição 

particular para as reações PbO/(Zr + Ti)0_ e Zr/Ti situadas numa região 

de fase única. 

0 ponto C representa uma razão Zr/Ti de 0,525/0.475. Ao adj^ 

cionar um excesso de PbO ã composição do ponto A surge imediatamente uma 

sequnda fase. Concordando com a observação de que não há composição ABO. 

da estrutura de piroviskita. Se PbO é adicionado para dar uma composição 

final D, tem-se duas fases em equilíbrio PbO/(Zr + Ti)0. » 1 e a razão 

Zr/Ti variável. Estas são composições com 2 fases no PZT. Portanto a ra

zão Zr/Ti na fase sólida é função do excesso de PbO, e a atividade do PbO 

é função da razão Zr/Ti. A atividade do PbO nas misturas com duas fases 

também deve ser uma função do excesso de PbO. Quando se considera as fa_ 

ses (PT + P) e (PZ + Z) a teoria defendida em (41,42), ê contrariada. 

Kingon e Clark (45) verificaram a influência da atmosfera 

de sinterização nas propriedades do PZT, tentando elucidar as dúvidas laii 

Çadas pelos trabalhos anteriormente realizados. Prepararam-se misturas de 

Pb. (Zr„ „ c + Tin i-7i-)0, com x variando de 0,19 a 0,016. Os mate-
1+x 0,525 0,475 3+x 

riais usados foram: Zr02 98,5? em peso, Ti02 99,9% e PbO 99,9%. 

Uma mistura de material foi produzida com a seguinte forimj 

•ação; Pb_ qq2^rft cotJ'n í»7Ç^2 992' A'®m ('a cI u a n t '^ade de PbO caracterís_ 

l'ca da formulação, acrescentaram-se diferentes quantidades de PhO em ex-
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LIQUIDO 

LIQUIDO • PZT 

DEFEITO 

ESTRUTURA 

Figura 8 - Diagrama de fase ternário para a composição PbO-ZrOj-TiO- (45). 



41 

cesso, de PbO, para garantir a variação na concentração, desde oxido» no PZT. 

Prepararam-se pastilhas por prensagem uniaxial. A transfe

rência de PbO foi acompanhada pela medida de variação de peso, após o tra 

çado da i sot erma a 1000 ou 1200 C na presença das seguintes atmosferas 

pó: PbZrOj + 10* Zr02(PZ+Z), Pb(ZrTi)0- + (Zr,Ti)02 (PZT* ZT) , Pb(Zr.Ti)0. 

+ 10% PbO(PZT -i- P). 0 esquema adotado para a sinterizaçao das pastilhas 

está representado na figura 9-

folho de Pt 

cadinhos 

de Pt 

cadinhos 

de Al203 

pó atmosfera 

PZT 

folha de Pt 

Figura 9 - Configuração dos cadinhos de sinterizaçao: 

a) para controlar conteúdo de PbO em experimentos de 

sinterizaçao. 

b) resulta em perda constante de PbO, vindo do PZT (•«!>)-

0 pó atmosfera foi trocado após cada sinterizaçao e o con

teúdo de PbO presente no PZT foi determinado pela diferença entre o peso 

de PbO colocado, e a perda de massa apôs sinterizaçao. Experimentos ini

ciais mostraram a necessidade de se ter uma posição especial para a amos

tra, mesmo que esta esteja em equilíbrio com o pó atmosfera. 

0 esquenta b,representado na figura 9, mostrou-se totalmen

te inadequado. Não equilibra a pressão de vapor de PbO na atmosfera, pro

vocando uma variação na concentração do mesmo na amostra de PZT. Talvez 
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isto ocorra porque o PbO ê perdido desde a parte fechada, vindo principal 

mente do compacto PZT. Em função disso,o equilíbrio da fase vapor entre 

o pô atmosfera e o compacto PZT,ocorre mais vagarosamente que a perda de 

PbO. Usando o sistema a da figura 9, foram sinterizadas amostras com os 

diferentes pós atmosferas. Pelos resultados concluiu-se que 

Pb1+xZrQ 52 5
T'Q 475°3 + X

 c o m atmosfera (PZT + ZT) ou (PZ + Z), resulta em 

conteúdo constante de PbO com o tempo. Nas duas atmosferas observou-se de_ 

ficiência cm PbO, sendo para (PZ + Z) » 0,8%, representada pelo ponto C 

no diagrama ternario, figura 8, para (PZT + ZT) = 1,61, ponto B, do mesmo 

diagrama. Estes valores concordam com os de Holman e Fui rath 

C»2) . As composições contendo excesso de PbO foram sinterizadas com 

PZT + 10% PbO(PZT + P) como pó atmosfera. Os resultados foram compatíveis 

com o diagrama ternario. As composições que tinham 0,1% e 3.0% em excesso 

de PbO, aumentaram a massa durante a sinterização. A composição com exces 

so de 19% em PbO diminuiu seu peso ao longo da sinterização. A reprodut_|_ 

bilidade da massa em PbO, ao longo do tempo de sinterização,é tão mais dj_ 

r 

Fiei 1 quanto maior for seu excesso no PZT. A necessidade da folha de pla

tina, isolando o PZT do pó atmosfera foi também testada, constatando-se 

que sem a folha não há equilíbrio da atmosfera, diminuindo a concentração 

de PbO, no P2T, com o tempo. Analisando os resultados obtidos Kingon e 

Clark C»5) concluíram que há variação da atividade de PbO em função da con 

centraçãoi contrariando as afirmações contidas em (k) ,U2). 

Chandratreya e col. (32) estudara a perda do PbO, 

assim como o controle da atmosfera do forno, por injeção de 0-, so 

bre as propriedades do PZT. Testaram o uso de diferentes pós atmosfera, 

dividindo as amostras em dois grupos. No primeiro grupo, estudou a adição 

de PbO (0-5%) ã estequiometria P, (Zr. eTin -)0, e a sinterização em 
i-x \l,y v,y 5'X 

atmosfera pó de PZ. 0 segundo grupo, com proporção Zr/Ti de 52A8 e 3% 

em excesso de PbO, foi sinterizado com os seguintes pós atmosfera: PZ e 
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PZ + 5% ZrO- (PZ + Z). As pastilhas foram sinterizadas a I200°C por tem 

pos de 1 e 8 horas, em atmosfera de oxigênio. Apôs a sinterização as amos_ 

trás foram analisadas porraio-Xe microscopia eletrônica de varredura(MEV), 

e a densidade foi determinada pelo método de deslocamento de água. Para 

o primeiro grupo de amostras, Pb. (Zr. _Ti_ c)0,_ , verificou-se que a 

densidade, o tamanho de grão e a retração linear aumentaram com a adição 

do PbO. 

Para estas amostras, apôs serem submetidas ã um campo de 

3,5Kv7mm por 30 min a 90 e 100°C, observou-se que a polarização remanes

cente (P ), polarização de saturação (P ), campo coercivo (E ), constante 

dielétrica (Kr) e campo de polarização (Ep), também aumentam com adição 

de PbO. 

Nas amostras com excesso de 2 a 5% de PbO tem-se uma fase 

líquida e um valor de energia de polarização, Ep, muito maior que para as 

amostras entre 0 e II de PbO, 

No segundo grupo, Pb. (Zr» r^T'n fcft^í- ' com "" em e* c ei. 

so de PbO, observaram que em presença da atmosfera PZ e (PZ + Z), 

os valores de densidade e kp eram os mesmos. A figura 10 mostra a vari£ 

ção da atividade de PbO, nas diferentes atmosferas pó, com a temperatura. 
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• 18%-PZT+P 

• 3,5%-PZT + P 

A 0,3%-PZT+P 

* 0 , 8 % - P Z + Z 

o 1,6%-PZT+ZT 

v * „ . 
•G-

•¥>—*-

0,5 1,0 1,5 

Log t (min) 

2,0 

Figura IO - Conteúdo de PbO como função do logarítlmo do tempo 

de sintorização a 1200°C C»5). 
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1.3. Propriedades Elétricas dos Compostos de ZircõnIo 

1.3.1. Teoria Dielétrica e Materiais Ferroelêtricos 

Um dielétr ico é, por definição, todo material que, quando 

submetido a um campo e lé t r ico , sofre uma certa polarização. Nos materiais 

dieletricos existe uma diferença de energia muito grande entre a banda de 

condução e a banda de Valencia. 

Quando submetido a um campo e lét r ico E, um die létr ico sofre 

uma polarização P que é conseqüência do movimento das cargas de polar iza

ção. Os vetores E e P podem ser relacionados por: 

D « E 
o 

I + í (6) 

em que D ê o vetor deslocamento relacionado com as cargas livres do capa

citor e e é a permissividade do vácuo. 

Definindo a constante dielétrica, K, do material, como sen

do a razão entre as permissividades do dielétrico, e, e do vácuo, isto é: 

K - e/e (7) 
o 

as seguintes relações podem ser escri tas: 

B - Ke t (8) 
o 

f - e (K-1) f (9) 
o 

Como já mencionado anteriormente, a aplicação de um campo 

elétrico t, no Interior do dielétrico, causa o deslocamento de cargas (po 

larização). Existem vários mecanismos que causam a polarização, a saber: 
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a) Polarização eletrônica, resultante do deslocamento de nuvem eletrônica 

em relação ao centro de cargas positivas. 

b) Polarização iônica, resultante do deslocamento dos íons negativos em 

relação aos positivos. 

c) Polarização por orientação de dipolos, provocado pela presença de um 

dipolo elétrico permanente natural. A direção desses dipolos pode ser 

modificada pela aplicação de um campo elétrico. 

Nos cálculos da polarização de dielétricos a partir da es

trutura atômica, assume-se que a substância é constituída de um número, 

N, de elementos polarizáveis por unidade de volume e a polarização, P, é 

proporcional ao campo elétrico local, E', agindo sobre os elementos, ou 

seja: 

? » Hat' (10) 

A constante de proporcionalidade • a é conhecida como a 

polarizabi1 idade do elemento. Para um dipolo rotativo permanente, a pola-

rizabilidade varia inversamente com a temperatura, 

«--£- (1,) 

em que: 

k ê a constante de Boltzman. 

|iéo momento dipolar do dipolo permanente. 

T é a temperatura absoluta. 

0 campo í' é resultante do campo t aplicado e mais o cam 

po devido a cadeia de dipolos localizados numa vizinhança esférica em 

torno do ponto considerado! 

p . ? + _L_ (,2) 
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Combinando as equações 10 e 12, define-se polarização como: 

P « Not / (1-No/3eo) (13) 

Quando a razão Not/3e tende ã unidade, a polarização tende 

ao infinito. A polarização causada pe a orientação de um dipolo, a , é in 

versamente proporcional ã temperatura, segundo a relação: 

ao'-êr <u> 

em que C é uma constante. 

Quando a polarizabi1 idade causada pela orientação de di-

polos é maior que a eletrônica e iônica, baixas freqüências, à temperatu

ra crítica, são atingidas quando 

Na/3e m Na /3e » NC/3e kT - 1 (15) 
o o o o 

Assim, T - NC/3E k (16) 

Abaixo da temperatura de Curie, T , ocorre uma polarização 

instantânea, todos os dipolos têm a mesma orientação. 

Considerando as equações 9, 10 e 13 tem-se: 

k-1 - p/eQE - Na/eo(l-Na/3eo) (17) 

Substituindo as equações I4» e 16 em 12 resulta: 

3T
C k-i - - _ - £ - _ (Ifl) 
' C 

A equação (18) indica que, ã temperatura de Curie, a cons

tante díelétrica, k, tende ao infinito. 

Um dielétrico é classificado como ferroelétrico quando 

possui um monionto dipolar espontâneo, mesmo na ausência de qualquer campo 



i»8 

elétrico. Quando usado em um condensador, ao sofrer a ação de um campo 

elétrico, tem uma variação de polarização não linear, semelhante â magne-

tização do ferro. Em capacitores ferroelétricos, quando se retira o campo 

elétrico, a polarização não volta ã zero, conservando a polarização rema

nescente, Pr. Isto resulta dos domínios que não retornam a posição ini

cia), senão pela ação de um campo contrário denominado "campo coercivo", 

E c. ( U ) . 

Quando se aplica uma tensão alternada tem-se uma curva cha_ 

mada "Curva de Histercse" como resultado da variação da carga de polariza^ 

ção em função da tensão; isto pode ser observado nas figuras 1' e 12. 

1.3.2. Propriedades Eletromecãnícas dos Materiais Ferroelétricos: Cerâmi

ca Piezoelétrica. 

Quando se tem um deslocamento geométrico da estrutura po 

lar dentro de um campo, isso gera uma variação nas dimensões físicase pro 

voca um mecanismo, pelo qual a energia elétrica pode ser convertida em 

energia mecânica. Ao se aplicar uma corrente alternada ocorre primeiro ex_ 

pansão depois contração do material contendo dipolos elétricos. 0 efeito 

inverso, conversão da energia mecânica em elétrica pode ser obtido atra

vés de um cristal, com as condições expostas acima, sob pressão. Os dipo

los são deslocados de sua posição de equilíbrio e o balanço de cargas den_ 

tro do cristal é distorcido, ficando um lado negativo e o outro positivo. 

Este intercâmbio reversível eletro-mecânico é chamado piezoeletricidade. 

Os cristais para apresentarem essa propriedade precisam ser assimétricos 

e anisoirópicos (58). Existem dois módulos de importância fundamental pa

ra um cristal de domínio único. Estes módulos são: d „ , que é o coeficien_ 

te dado pela razão entre a carga desenvolvida sobre as duas faces do cris_ 

tal, perpendiculares 00 eixo £, e a força aplicada ao longo deste mesmo 
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CAMPO, E 

Figura II - Esquema da relação entre a carga de polarização e o 

campo aplicado a um capacitor não linear. 

Figura 12 - Histerese Ferroeletrica. 
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eixo; d^., que é o coeficiente dado pela razão entre a carga desenvolvida 

sobre as duas mesmas faces e a força aplicada, perpendicularmente ao ej_ 

xo c. 

Estes dois fatores são mensuráveis para materiais cerâmi

cos; seus valores, porém, dependem do processo efetivo de polarização e 

nio são constantes fundamentais do material C*6). 

Quando o material piezoelétrico é usado sob pressão hidros_ 

tática, tem-se outros coeficientes específicos, dados em função de d., e 

d... 0 coeficiente d. , que é a resposta piezoelétrica ã pressão hidrostá-

tica, é definido como: 

d, - dJ3 + d31 (19) 

0 coeficiente de tensão elétrica hidrostática, gh, é dado 

por: 

\ 
:33 

gh - — * - (20) 

em que e,, é a permissividade elétrica do material. 

As duas principais categorias de dispositivos de aplicação 

das cerâmicas piezoelétricas são os transdutores e os ressonadores. Os 

transdutores usam diretamente a propriedade piezoelétrica para converter 

energia elétrica em mecânica e vice-versa. Como conversor de energia me 

cânico-elétrica são utilizados em microfones e hidrofones, para produzir 

ondas de som de alta freqüência e para sintonizar circuitos elétricos. VJ_ 

brações, ondas sonoras, limpeza ultrassônica e banhos de sonificaçao são 

exemplos da conversão eletro-mecânica. 

0 piezoelétrico na função de ressonador e filtros utiliza 

o princípio de que a ação mecânica interage através da ligação etetro-me-

caníca modifica a impedância elétrica. Gray (59) foi quem patenteou 
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em 1948 o BaTiO, polarizado, como cerâmica transdutora. 0 maior salto em 

desenvolvimento ocorreu com a descoberta de uma atividade piezoelétrica 

muito forte no Pb(ZrTi)0, polarizado por Jaffe (58), que corretamente 

correlacionou a alta atividade com a face morfotrópica de ligação, próxi

ma ã composição Pb(Zr« ç9T'n li8^°V 

1.3.3- Comportamento dielétrico de outros compostos de zircõnio. 

Uma das investigações feitas com o titânato de bário foi 

a substituição do fon Ti (r « 0,6^8) pelo íon Zr (r = 0,87A) na estrutu_ 

ra pirovisquita. As propriedades dielétricas do zirconato de chumbo, 

PbZrO-, foram descobertas por Roberts (60) em 1950. Sua estrutura é a da 

pirovisquita modificada e as propriedades elétricas variam com a tempera

tura. A constante dielétrica segue a Lei de Curíe-Weíss acima da sua tem

peratura de máximo 200°C (60) (Fig. 13). Megaw (62) estudou a estrutura 

cristalina do PbZrO., concluindo que era tetragonal com a relação c/a » 

- 0,988. SawaguchT e Kittaka (6l) conclui ram que a estrutura verdadeira 

era ortorrômbica. Esta estrutura ortorrômbica, para-ferroelétrica, em tem 

peratura próximas ao ponto de Curie transforma-se em cúbica ferroelétrica 

pela aplicação de um campo elétrico. 

0 zirconato de chumbo possue um momento dipolar em cada cé_ 

lula unitária. 0 arranjo destes dipolos em celas adjacentes tem a resu]_ 

tante zero, estrutura anti-ferroelétrica. Apenas um pequeno dipolo pode 

ser notado ao longo do eixo c. Verbalmente, os termos ferroeletricidade e 

antiferroeletricidade estão baseados na possibilidade de inversão do mo 

mento de dipolo da cela unitária, por um campo externo experimentalmente 

acessível. Para o zirconato de chumbo isto sempre é válido; podemos consj_ 

derar então sua estrutura como anti-ferroelétrico Ct6). Sawaguchi e 

Kittaka (61) estudaram a "curva" de histercoe do zirconato, que é mais 
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importante que sua constante dielêtrica. £ pela curva de histerese que se 

conhecem as propriedades elétricas do material. 

A constante dielêtrica dos materiais ferroelêtricos cresce 

com a temperatura até próximo ã temperatura de Curie. No ponto de Curie o 

material sofre transformação no seu estado de polarização, passando de fe£ 

foelétrico â não-ferroelétrico. Esta temperatura de máximo depende da ma

neira de preparação, composição, impurezas, tensão interna do material e 

tempo de uso (29). 

A ferroeletricidade pode ser vista, então, como um fenôme

no resultante da presença de domínios no cristal causando momento dipolar 

pela distorção ou deslocamento de Tons na cela unitária e a possibilidade 

de inversão dos dipolos por um campo elétrico externo. 0 rompimento da es_ 

trutura cúbica ideal da pirovisquita é que resulta na ferroeletricidade, 

formando um momento dipolar permanente na estrutura. Se, entretanto, a mu 

dança dos Tons na estrutura modificada é tal que não haja polarização da 

rede, isto é, a mudança iõnica nas células unitárias adjacentes são dife

rentes tal que a polarização é cancelada, temos o estado anti-ferroelétrj_ 

co. Há vários fatores que indicam a presença ou não de ferroeletricidade 

em U.Í) material, porém, a curva de histerese é a mais verdadeira, mostrar» 

do que há polarização remanescente e que esta pode ser invertida por um 

campo elétrico uf ícíentemente forte (*ID). Os materiais ferroelêtricos tem 

a mesma estrutura da pirovisquita. A forma cúbica é a mais estável e se 

altera dependendo dos Tons que fazem parte do material. 0 titânato de es

trone í o é cúbico, porém passa a tetragonal e a ortorrômbícoquando tem seu 

íon estronei o substituído por bário e cálcio, respectivamente (16). 

Shlrane v55) encontrou materiais como Cd-Nb.O _, que não 

apresentam estrutura da pirovisquita, como um todo, mas possuem caracte

rísticas ferroelêtricos. Portanto apresentar a estrutura da pirovisquita 

c fator necessário, mas não suficiente. Para um material ser ferroelctrico 
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é necessário observar, também, nesse material, uma estrutura com um plano 

octaêdrico de oxigênios ligados a um cãtion metálico pequeno e de carga 

elevada no seu interior. As grandes aplicações dos materiais ferroelêtrj_ 

cos no mercado estão na construção de capacitores e transdutores. Para 

aplicações foto-óticas um único cristal de composição ferroeletrica tain 

bém ê usado. 

Verificou-se que o Pb ZrO. apresenta uma resposta linear 

entre o campo e a polarização em temperaturas inferiores â de transição 

da fase para-ferroelétrica + ferroeletrica, ou com a aplicação de um cam 

po de baixa intensidade. 

Por outro lado, em temperaturas próximas ã de transição e 

com campo moderadamente alto, o PbZrO. apresenta uma curva de histerese 

segundo a figura l1». Essencialmente, a curva consiste de uma porção lineai 

com pequenos ciclos de histerese nos finais. Este tipo de gráfico indi 

ca que a aplicação de um campo elétrico suficientemente forte, causaria 

uma transição no cristal do estado anti-ferroelétrico para o estado fejr 

roelétrico. A parte central do gráfico, reta, representa um estado anti-

-ferroelétrico, e os ciclos fechados nas extremidades, o estado ferro-

elétrico. 0 campo necessário para transição, E , decresce linearmente com 

o aumento da temperatura. 

Os zirconatos de bário, estrôncio e cálcio também possuem 

estrutura da pirovisquita. Os compostos de bário e estrôncio têm estrutu

ro cúbica, sendo o de cálcio ortorrômbico modificado. Não se conhecem ou-

tros sais de zircônio com estrutura pirovisquita. Estes compostos não têm 

propriedades dielétricas e seu meio de aplicação é em mistura com outros 

"-iteriais ferroelétricos. 

I 
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Figura 13 - Variação da constante dieletrica do zirconato de 

chumbo com a temperatura (60). 

Figura \k • Curva de histerese do zirconato de chumbo, obU 

da para uma temperatura próxima a de transição (60), 
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1.3.^. Influência do processamento sobre o PZT 

Soluções sólidas entre os vários ferroelétricos ou não fer 

roelêtricos são importantes.0 estudo destas soluções oferece oportunidade 

de evolução e aperfeiçoamento das propriedades dos materiais, para que eŝ  

tes se adaptem a certas especificações, tornando-se a base de muitas aplĵ  

cações comerciais como capacitores, transdutores, piezoelétricos, senso

res e outras. A possibilidade de variação das propriedades dos materiais, 

através das soluções sólidas, oferece meios de investigação do mecanismo 

fundamental da ferroeletricidade. 

Hcquarrie (46) desenvolveu estudos com várias soluções só

lidas ferroeletricas. Admitiu que a mistura de diferentes materiais ferro 

elétricos é sempre uma reação incompleta ou um sistema de multifases em 

equilíbrio. Isto dificulta a correlação entre as propriedades destes mate 

riais e sua composição química ou estado cristalino. 0 oxido de zircônio 

é usado em diversas soluções sólidas como: PZT(titanato — zirconato de 

chumbo), PLZT(titanato - zirconato de chumbo e lantânio). Tem-se outras s£ 

luções sólidas altamente complexas, menos comuns. Poucas propriedades e 

mecanismos destas reações são conhecidos. Por estudos já desenvolvidos 

sabe-se que a variação das frações molares de titânio e zircônio, a homo

geneidade da estrutura cristalina, o tamanho de grão e as impurezas das ma 

térias-primas alteram as propriedades finais. 0 uso de dopantes e a atmos_ 

fera de sinterização também provocam mudanças de propriedades. 

Bauer e col. C*9) estudaram a ferroeletrícidade do PZT, ejs 

pecificamen'e sua propriedade de rápida despolarização liberando energia 

que pode ser aplicada para : 1) produção de intensos pulsos de corrente; 

2) altas voltagens; 3) ignição de gases ou explosivos. 

Quando o material pré-polarizado é atingido por uma onda 

de choque (enerqia mecânica), suas propriedades físicas e mecânicas têm 
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uma descentinuidade e o material libera energia, adiabaticamente, dentro 

de um circuito resistor. 0 modelo teórico desta despolarização adiabática 

mostra que a máxima energia potencial recuperável, no processo, é igual a 

2 - -

P /2e, onde P e a polarização remanescente do material e e a permissiva 

dade dielétrica média, durante a despolarização. No PZT, observou-se que 

C diminue com a diminuição da fração de Ti. Essa diminuição implica na 

desestabilização da forma polarizada ã temperatura ambiente pelas trans_ 

formações: antiferroelétrica -* ferroelétrica •*• paraferroelétrica (AF •*• F 

•*• P). Bauer (29) definiu que a fase ferroelétrica, F, estabiliza-se com 

aumento do fator de Goldschimidt, e que a adição de dopantes do PZT aumen 

ta seu valor. Foram usados como dopantes Nb-0,. e WO,, respectivamente, pein 

tõxido de nióbio e oxido de tungstênío. No material dopado consegue-se a 

aplicação de um campo elétrico que induz uma fase metaestável ferroelêtn, 

ca a qual passa, rapidamente, ã antiferroelétrica AF. 

Tabela VI11 - Características físicas dos materiais 

investigados 

Compos i ção 

do PZT(Zr/ti) 

96,5/3,5 

85/15 

75/25 

65/35 

53/4 7 

95/5 

Dopan
tes 

(moles) 

1Nb205 

lNb205 

1Nb205 

lNb20j 

lNb20_ 

O,8NO3 

T 

(°c) 

221 

290 

332 

358 

420 

236 

e 
r 

315 

330 

380 

kJO 

800 

303 

Pr 

(uC/cm2) 

33 

37,8 

34,4 

33,8 

33,2 

36,4 

P' 

(Rem) 

1.2.101* 

101" 

5.1012 

4.5.1013 

2.1013 

-

djs 

(10",2C/N) 

65 

100 

125 

200 

260 

63 

Kp 

0,15 

0,23 

0,29 

0,39 

0,48 

-
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Utilizando a melhor pressão de choque, 15 Kbar, determina

da experimentalmente, testaram-se diferentes concentrações de Ti. Os me

lhores valores para energia e força elétrica foram obtidos com 0,035 mo

les de Ti e 0,965 moles de Zr. Fixando a concentração de Ti em 0,05 moles 

testou-se a eficiência dos dopantes, obtendo para as concentrações de 0,8% 

WO, e \% Nb,0c os valores de energia 1,4j/cm e 0,8 J/cm , respectivamen 
3 i. a — 

te. 

Kakegawa e col . (35) desenvolveram estudos sobre 

a coexistência das fases tetragonal, rica em T i , e romboêdrica, rica em 

Zr, no Pb(Zr T. )0 - . Isto ocorre próximo a composição (0,52 < x < 0,55) 

da fase morfotropica l imite. 0 material com estas características tem s i 

do largamente aplicado como dispositivo piezoelétrico. 

Kakegawa e col . (35) sugerem que isto é função da varie
i s 4+ 

çao da concentração dos íons Ti e Zr no material PZT, o que d i f icu l ta 

o estudo da fase morfotropica l imite. Para seus estudos prepararam 

PZT, partindo de ZrOCl-, TiCU e PbO. Neste caso o material possueuma ünĵ  

ca fase com composição l imite. Observou-se que a distribuição de Ti e 

4+ Zr nesta fase e homogênea e que a composição l imite es ta entre 

Pb(ZrQ r ,T i 0 1,7)0, e Pb(Zr0 C ^ ' Q k^°y P e ' ° m^todo tradicional, a compo 

sição limite estaria entre Pb(Zr« r^Ti.. j . 7 )0 - e Pb(Zrn cçTl'n l iÇ^V Poc 'e" 

-se observar que o material monofásico,ao aproximar-se da fase morfotrópj_ 

ca l imite, transforma-se em dlfásico (tetragonal e romboêdrica) com inte£ 

valo após a passagem. Este fenômeno, interpretado termodinamicamente, su

geriu que a coexistência das fases pode ser considerada um fenômeno de en_ 

velhecimento, encontrado na piezoeletricidade destes materiais. 

Klincker e col . (50) estudaram compostos de PZT e resina 

epôxi para uso como transdutor em meiohldrostatico. Determinaram o efei to 

dodiômctro de haste, fração volumétri ca do PZT e densidade do composto so

bre os coeficientes d , , , d . ( ,d. e g. . Solução sólida de PZT é muito usada 
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em transdutor, porém, seu uso como transdutor hidrostãticoé I imitado. Seus 

coeficientes hidrostãtico piezoelétrico (d. ) e de voltagemhidrostãtico (g ) 

são baixos. Estes valores resultam do acoplamento dos coeficientes piezo

elétrico d^, e d,., sendo d. » d „ + 2d,, e g . » d./e,_. A permissividade 

c.^ cresce com pequenos valores de d. e g. do PZT. É possível que uma de

terminada quantidade de material PZT e uma fase polimérica decomponham d,, 

e d..,melhorando os valores de d. e g. . Klincker descreve a técnica de ob̂  

tenção da haste de PZT, embutida numa matriz de polímero, por extrusão. 

0 grau de conectividade entre os dois materiais ê importante. Os conjuga

dos com conectividade 3~1 têm teoria desenvolvida (50). Nestes, a haste de 

PZT é totalmente embutida num polímero contínuo, tridimensionalmente. 

Klincker e col. (50) concluíram que os valores de d. e g. 

são uma função do diâmetro da haste de PZT, do espaço entre as hastes e 

da espessura do polímero. Os compôsitos desenvolvidos apresentaram d. três 

vezes maior e g. 25 vezes maior que o PZT comercial. 

Wittmer e Budranan (5") estudaram a sinte-

rização do PZT, visando eiiminar o controle da pressão de vapor de PbO na 

atmosfera do forno, durante a slnterização. Para isso usaram dopan-

tes. 0 pentóxido de vanádio, V-O,-, foi escolhido por sua larga utilização 

como fundente em mistura de ôxidos e por ser cataiizador. A estequiome-

tria escolhida para o PZT foi Pb (Zr_ r^Ti. t7)0., por estar próxima a f£ 

se morfotrópica limite. 0 dopante foi adicionado de duas formas. Uma por 

moagem de V_0, junto com os componentes do PZT, a outra fo! por incorpora 

ção, através de via úmida, durante a precipitação do PZT a partir dos bu-

tilatos de titânio e zircõnio. 

Os melhores resultados foram conseguidos, com adição de 

0,25% a 1,0? de V-0,. Não houve variação sensível entre os dois métodos 

de mistura. Pode-se concluir, porém, que a adição de V̂ O,- resulta um PZT 

equivalente no convencional, com temperatura de sinterízação entre 9^0 C 
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a 96o C, pelo mesmo tempo. Os valores do diâmetro médio de grão, do coefi 

ciente piezoelêtrico d,, e do fator de acoplamento Kp são menores que pa

ra o PZT tradicional. Comparando os dois métodos de adição de V.O., obser^ 

vou-se que o diâmetro médio e a constante dielétrfca são maiores, enquan

to o fator de dissipação é menor, independente da concentração, quando se 

usa a adição de V-OV por moagem. 0 aumento de concentração provoca crescj_ 

mento do diâmetro médio de grãos quando a adição é feita por via úmida. 

Chiang e col. (30) estudaram a influência do tamanho de 

grão do PZT sobre o coeficiente planar de acoplamento, Kp. Coeficiente 

tem sido usado como medida de resposta piezoelétrica de cerâmica PZT. Es

tudos ja desenvolvidos mostram que Kp depende de parâmetros como: tamanho 

do grão, poros idade e composição química (48, <f9). 

Okazaki e Nagata (52) concluíram que Kp diminui com o au_ 

mento da porosidade e diminuição com o tamanho de grão. Foi determinado, 

também, que os dados de Kp, dependem do campo, temperatura e tempo de po

larização. A dependência varia muito de uma composição para outra, e isto 

é atribuído â presença de dopantes diferentes ou ã razão Zr/Ti. Também 

foi constatada variação de Kp, numa mesma composição, mas com diferentes 

microestruturas. Chiang e col.(30) preparam o PZT com Pb (Zr- ç2T'n iift)ui> 

calcinado durante *» horas a 850°C, e sfnterizou-o a 1200°C por 8 horas. 

Para um PZT, com densidade de 8,0 g/cm e tamanho de grão, 3,5 Mm, apli

cou uma temperatura de polarização de 100 C e um campo variando de 1,8 a 

6 KV/mm. Estudos realizados anteriormente por Cho e Diggers (53) mostra

ram que o aumento de Kp é uma função do aumento do tamanho de grão, que 

causa um aumento no número microtrincas no material. Estas, entretanto, 

tendem a diminuir o valor de Kp. Portanto, a variação de Kp deve ser con

siderada cm função de dois fatores: tamnho de grio e microtrincas. Duran

te a polarização, o alimento de dipolos pelo campo elétrico aplicado cau

sa tensão interna, sem causar novas microtrincas. Portanto, pequc/ífiOrama-J 

z tmw.m 
* íf l / iJI 
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nho de grão e o alinhamento de dipolos aumentam o valor de Kp, mais que a 

temperatura, na qual o efeito sobre a velocidade de trinca é mínimo. Mas, 

se a temperatura for baixa, não há alinhamento de domínio, resultando baj_ 

xo Kp. Isto foi observado quando se aplicou tempo de polarização constan

te de 5 minutos em temperaturas de 25, 50 e 100 £. 0 crescimento de Kp 

foi maior quando o campo de polarização passou de 2 para 3 KV/mm, apenas 

para a temperatura de 100 C, mostrando que esta é a ideal para a polariza^ 

ção. Concluiu-se que o comportamento da polarização está ligado â form£ 

çáo de microtrincas e ao baixo crescimento das mesmas, o qual está ligado 

às condições de polarização. 
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CAPÍTULO I I 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Materiais 

Para desenvolver este trabalho utilizou-se o silicato de 

zircônio, ZrSiO., conhecido comercialmente por zirconita ALW. Este mate

rial foi cedido pela Nuclemon e suas características físicas e químicas 

estão na tabela IX. 

Usou-se também hidróxido de sódio em lentilhas, NaOH, Merck; 

ácido clorídrico, HCL, Merck; oxido de chumbo, PbO, Cario Erba e oxido de 

titânio, TiO-, Riedel. Foram utilizados acetona e hidróxido de amõnio, am 

bos comerciais purificados por destilaçlo. 

Os gases, argônio e oxigênio, usados para a calcinaçio do 

oó de Zr(OH). e sinterização do zirconato-titanato de chumbo (PZT), res-

3 
jectivãmente, foram adquiridos da White Martins, com capacidade para 5 m 

de gás. As especificações fornecidas atribuem grau analítico aos gases. 

2.2. Métodos 

Os métodos descritos neste trabalho foram utilizados em 

duas fases distintas. Os itens de 2.2.1 a 2.2.9 referem-se a obtenção do 

oxido de zircônio e os itens 2.2.10 a 2.2.21 referem-se à caracterização 

dos materiais obtidos. 

2.2.1. Fusão do Silicato de Zircônio 

0 método utilizado para síntese do oxido de zircônio foi a 

fusão alcalina, já descrita por Gilbert e col. (4), Blumental 
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ro. 0 sistema onde se processou a fusão foi uma mlifla que opera ã uma tem 

peratura máxima de 1200 C. 0 método desenvolvido, neste trabalho, consis

te das seguintes etapas: pesa-se uma massa conhecida de silicato de zirco 

nio,passada através de peneira de 275 mesh. A seguir,adiciona-se igual 

massa de soda cáustica e algumas gotas de água. Homogeneiza-se até a com

pleta dissolução das lentilhas de NaOH, formando uma pasta. Esta pasta é 

transferida para o cadinho, reator, qu» é levado ã mufla e aí permanecer^ 

do por 2 horas a 300 C, e, em seguida, a temperatura é elevada a 700 C 

por mais 3 horas. Ao final das 5 horas de reação obtém-se um bolo branco, 

duro e poroso, de silicato de sódio, Na.SO^, e zirconato de sódio, Na-ZrO.. 

formados pela reação: 

ZrSI0 M s ) + 4Na0H(f) • *»2
Zr°3<s) + "a

2
SÍ°3(s) + 2H2°(v) ( 2 , ) 

2.2.2. Moagem 

Para o processo de moagem cou-se moinho com bolas de alumj_ 

na e jarro de porcelana com capacidade de 5 litros. Após seu resfriamento 

o material fundido é retirado do cadinho, triturado grosseiramente e colo 

cado no moinho de bolas, com água. Após 3 horas de moagem tem-se uma sus

pensão aquosa de zirconato de sódio e o silicato de sódio solubilizado na 

água, o qual é posteriormente separado por flltração. 

2.2.3. Filtração 

i 

Para filtração da suspensão aquosa, resultante da moagem, 

utilizou-se um sistema de filtração a vácuo formado por um kítassato e fu 

nil de Büchener, conectados a uma bomba de vácuo Fanem tipo CA-BF 377. Co 

mo dispositivo de segurança, entre a bomba e frasco de filtração, foi mo£ 

tado outro kitassnto. 0 papel de filtro utilizado foi o Klnbin quantitat^ 
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vo. Pela filtraçao separa-se o silicato de sódio da parte insolúvel, zir 

conato de sódio. 0 zirconato deve ser purificado tanto quanto possível, 

do silicato de sódio. Isto se faz por várias lavagens com água 

destilada ã quente, por se ter um aumento da solubilidade do silicato de 

sódio, em água, com a temperatura. 

2.2.4. Lixiviação do Zirconato de Sódio 

Para lixiviação do zirconato de sódio montou-se um sistema 

de refluxo com balão de fundo redondo, capacidade de 3 litros, conectado 

a um condensador de bolas com 50 cm de comprimento. 0 aquecimento foi fei 

to por uma manta elétrica regulada por um termostato. 0 zirconato de só

dio retido na filtraçao foi suspenso em solução de ácido clorídrico HN. ES 

ta concentração foi estabelecida visando garantir que o produto formado, 

pela reação entre ácido clorídrico e o zirconato de sódio, permanecesse 

em solução. 0 sistema de refluxo visa evitar a concentração do ácido e a 

liberação de vapores de HC1, altamente corrosivos, durante a lixiviação. 

0 processo de refluxo é mantido até que se observe a dissolução pratica

mente completa do zirconato de sódio. A solução resultante, contendo ox_j_ 

cloreto de zirconila, ZrOCl-, apresenta-se límpida, com cor amarelada. 

A reação envolvida nesta etapa é a seguinte: 

H O 
Na2Zr03(s) + '•HCI^ —

É • Zr0Cl2'8H20(, j + NaCI()) (22) 

2.2.?. Cristalização do Oxicloreto de Zirconila ZrOCl«8H20 

A solução resultante da lixiviação foi f i l t rada em sistema 

de f i l traçao a vácuo, conectado a bomba de vácuo. 0 f i l t rado r e c o l h i d o 

foi concentrado por destilação. A aparelhagem foi montada usando um balão 

ic fundo redondo de capacidade 5 l i t ros e um condensador de tubo reto com 
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comprimento de 50 cm, conectados por uma junta de três saídas. Numa das 

saídas usou-se um termômetro para controle da temperatura. A temperatura 

de destilação e o volume de líquido destilado auxiliam na previsão da con_ 

cent ração do ácido residual, no qual está dissolvido o ZrOCl-. Esta con

centração é importante para se saber quando o processo deve ser interrom

pido. Estudos já desenvolvidos por Rijnten (9) comprovaram que a solubi lj_ 

dade do oxicloreto de zirconila é mínima numa solução de ácido clorídrico 

8,7M. Quando se atinge concentração próxima a de saturação, a destilação 

é interrompida e o líquido residual resfriado para cristalização do ox£ 

cloreto de zirconila. 

2.2.6. Purificação do oxicloreto de Zircon?lia 

Para se chegar a um produto altamente puro, o controle das 

impurezas foi feito no precursor do oxido de zircõnio, ou seja, no oxicl£ 

reto de zirconila, um sal altamente solúvel em água, a quente, e inso 

lúvel em uma mistura de álvool e ácido clorídrico 1:1, ã temperatura am

biente. 0 processo de recristalização seguiu a seguinte metodologia: o 

oxicloreto de zirconila foi dissolvido numa quantidade mínima de água, a 

quente, e filtrado. A esta solução adicionou-se uma mistura de ácido cio 

rídrico e álcool na proporção de 1:1. Aqucceu-se novamente até completa 

dissolução de qualquer precipitado formado quando da adição da mistura 

ácido-álcool. A solução límpida é resfriada naturalmente para cristalizar 

o ZrOCI.'SKO. Os cristais são filtrados ã vácuo, lavados com acetona e 

secos cm estufa comum. 0 nível de pureza desejado foi conseguido após qua 

tro repetições do processo. 
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2.2.7. Obtenção da Zircônia Hidrosa 

Neste trabalho, a zircônia hidrosa foi preparada em bequer 

de três litros onde se colocou um litro de solução aquosa 0,1N em oxiclo

reto de zirconila octaidratado. No bequer contendo a solução introduziu-

-se um agitador de helices, Fisatom, e um eletrodo de vidro. A agitação 

e o controle do pH foram mantidos durante todo período de reação. Para 

iniciar o processo, agita-se a solução de oxicloreto e a seguir goteja-se 

o hidróxido de amônio com o auxílio de uma pipeta ou bureta. Em pH próxi

mo a k observa-se o surgimento de uma turvação, a qual aumenta com a ele

vação do pH, até aparecimento de flocos gelationosos, que se sedimentam 

ao cessar a agitação. A decantação dos flocos é rápida e eficiente quando 

o pH final de suspensão for próximo a 10. Nestas condições o gel ofere

ce alta fiItrabi1 idade. A eliminação de cloretos do precipitado foi feita 

por sucessivas suspensões do material, em água, e filtração, sendo que a 

última suspensão foi em álcool, iniclando-se, assim o processo de secagem 

pela desidratação superficial do gel (16). 

2.2.8. Secagem do gel de Zircônia Hidrosa 

A desidratação do material foi realizada em uma estufa a 

vácuo, Fanem, ligada a uma bomba de vácuo modelo BF 377» Fanem. fará cole 

tar os vapores retirados da estufa usou-se um kítassato adaptado entre a 

estufa e a bomba de vácuo. Este frasco é mantido sob refrigeração paracon^ 

densação dos vapores, evitando que estes cheguem até a bomba. 0 procedi

mento foi o seguinte: o material já filtrado e lavado foi suspenso em uma 

quantidade mínima de álcool e agitado. A suspensão foi colocada em placa 

de Petri e levada â estufa para secagem, a 120°C. Quando o Material ofere_ 

ceu condições de ser desagregado, em almofaris, interrompeu-se a secagem 



66 

e desagregaram as placas formadas. 0 pò desagregado ê levado novamente ã 

estufa até secagem completa. 

2.2.9. Ca lei nação da Zircônia Htdrosa 

0 equipamento usado para calcinação foi um forno tipo tu

bo, montado no IQAr - UNE SP, utilizando 6 resistência de carbeto de silí

cio como elementos aquecedores, uma câmara de alumina para alta temperatij 

ra e manta sílico-aluminosa como isolante térmico. A câmara de calcinação 

é um tubo de mulita colocado no centro da câmara de aquecimento, na hori

zontal (Figura 15a). A temperatura, no seu interior, é medida por um termo 

par de Pt/Pt-Rd 13$ e controlada manualmente ou automaticamente por um 

controlador de temperatura. Pode-se adaptar a este forno um sistema para 

o seu funcionamento com atmosfera controlada (Figura 15b). Para este fun

cionamento é necessário dispor de um cilindro do gás que comporá a atmos 

fera, munido de manômetro. 0 gás, numa vazão de 0,5 m /h passa através de 

um secante, sílica gel, a seguiç entra no forno por um tubo de alumina, 

adaptado a uma rolha que veda a entrada da câmara de calcinação. Na inesma 

rolha há um orifício para introdução de um bastão de alumina, no qual pren_ 

de-se um barquinho, suporte para amostra, em uma de suas extremidades (Fj_ 

gura 15a). A vazão do gás foi mantida constante durante toda calcinação. 

Para a calcinação usou-se o seguinte procedimento; 0 pó é colocado den

tro do barquinho de alumina, sem sofrer compactação. A compactação difi

culta a saída homogênea dos gases despreendidos do material pelo aqueci

mento. A introdução do barquinho no tubo de mulita até a zona de tempera_ 

tura máxima, é feita com o auxílio de um bastão de alumina preso ao bar

quinho por um fio de Kanthal. Tanto a introdução, quanto a retirada do ma 

teria!, deve-se processar com o máximo de cautela para evitar choque tér

mico no tubo ou no bnrquínho. A reação que se desenvolve, quando na calc_í_ 
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nação da zi.-cônia hidrosa, é a seguinte: 

Zr°-2H2°(s) " Zr02(s) * 'H2°(g) + H2(g) «»). 

0 material em estudo foi calcinado em ar ambiente e atmos

fera controlada com argônio, por vários tempos e temperaturas. 

2.2.10. Difraçao de Raio-X 

A difraçao de raio-X teve por objetivo identificar a estriu 

tura cristalina do pó resultante da calcinação da zircônia hidrosa, nas 

diferentes condições mostradas na tabela XIl„C de interesse, no presente 

trabalho, que o pó apresente apenas uma estrutura cristalina, visando ho

mogeneidade para a reação de formação do PZT. A difraçao de raio-X também 

foi utilizada para acompanhar o desenvolvimento da reação de estado sóli

do, na formação do zirconato titanato de chumbo (PZT). 

Nesta técnica, um feixe monocromático de raio-X, de comprj_ 

mento de onda A, incidindo sobre um cristal, é difratado, por planos de 

elevada concentração atômica. Esta difraçao ocorre quando a relação entre 

espaçamento interplanar, d, e o ângulo entre o feixe de raio-X e o plano 

cristalino atômico, 6, obedece ã lei de Dragg: 

r\\ - 2 d sen6 (2U) 

em que n é um número inteiro. 

Quando se usa o método do pó, a difraçao ocorre nos pe_ 

quenos cristais, para todos os planos de espaçamento basal d que formam 

um ângulo semi-vertical ou 20 (63), 
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Neste trabalho, foi utilizado o método do pó, num difratô-

metro de raio-X com registrador gráfico, usando a radiação CuK e CoK , 

com velocidade de varredura de 2 (28) por minuto entre 9 e 65 • A intej^ 

pretaçao dos difratogramas foi feita segundo os dados do Powder Diffrac 

tion File (63). 

2.2.11. Distribuição Granulomêtrica por Sedimentação 

A determinação da distribuição granulomêtrica, por sedimer^ 

tação, das amostras calcinadas nas diferentes condições, teve por objetj_ 

vo obter informações comparativas entre o tamanho dos aglomerados forma

dos e a distribuição dos mesmos, segundo o tratamento que a amostra rece

beu. 

No equipamento utilizado para essas medidas, Sedigraph mo

delo 5000D, a concentração das partículas que estão suspensas no Ifquido, 

em função do tempo e da altura de sedimentação, é determinada por meio de 

um feixe de raio-X. 0 tempo de determinação é diminuído através da varia

ção contínua da posição da célula de sedimentação em relação ao feixe de 

raio-X incidente. Dessa forma, a altura real diminue com o tempo. A velo

cidade de sedimentação das partículas é calculada pela Lei de Stokes. 

D 2 - I8r,h (d-do)gt (25) 

em que: 

D - diâmetro médio da partícula 

ri - viscosidade do líquido 

h • altura da partícula no líquido 

d • densidade da suspensão 

d. - densidade do líquido o ^ 

g - aceleração da gravidade 

t » tempo de queda da partícula. 
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A preparação das amostras foi feita por dispersão em água, 

de 2,0 gramas de pó, utilizando calgon (hexametafosfato de sódio) como de 

floculante. Para desagregação dos aglomerados foi usado um vibrador ul

tras sônico. 

A distribuição dos aglomerados é dada na forma de registro 

gráfico, pelo próprio aparelho. 

2.2.12. Hicroscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

0 objetivo da caracterização do pó de ZrO-, e dos compa£ 

tos de PZT ã verde e sinterizados por MEV, foi obter informações sobre a 

forma e tamanho das partículas ou aglomerados do pó, assim como da micro-

estrutura dos compactos de PZT. 

0 fato do comprimento de onda de um feixe de elétrons ser 

muito menor que o da luz, permite ao microscópio eletrônico ampliaçõessi£ 

nificativamente maiores que os microscópios óticos convencionais. 

0 microscópio eletrônico consiste de um canhão emissor de 

elétrons e uma tela fluorescente, entre os quais se dispõe um conjunto de 

lentes magnéticas ou eletrostãticas. No microscópio eletrônico de varredjj 

ra, o feixe é focalizado em um ponto e varre a área do espécime; enquanto 

uma tela sincronizada mostra a intensidade eletrônica transmitida ou espa 

lhada (65). 

Para a observação do pó, as amostras foram preparadas usain 

do-se o seguinte procedimento: Tomou-se uma suspensão feita pela dispe^ 

são de 0,5 grama do pó em 50 ml de água usando calgon (hexametafosfato de 

sódio) como defloculante e desagregada em ultra-som por 30 minutos. Depo

sitou-se uma gota dessa suspensão num porta amostra apropriado. Após 10 

minutos, enxuga-se o excesso de água com papel de filtro e deixa-se com

pletar a secarjcm. Para a caracterização do PZT as amostras foram preparei 
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das da seguinte forma: na caracterização ã verde, o pó resultante da rea

ção por A horas a 850 C foi compactado por prensagem isostática, e obser

vou-se uma face de fratura do compacto. Para o material sinterizado, uma 

face de fratura foi cuidadosamente polida usando lixa e pó de alumina. 

Após o polimento fez-se um ataque â superfície polida usando HF 5%, por 

15 segundos. A seguir, as amostras foram metalizadas com ouro num evapora 

dor ã vácuo. Após a metalização, as amostras estavam prontas para observa 

ção ao microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

As micrografias foram obtidas no MEV JEOL, modelo JSM-P15 

utilizando uma tensão fixa de 15KV, com aumento original variável. 

2.2.13. Analise Térmica Diferencial (ATP) 

A análise térmica diferencial do pó de hidróxido de zircô-

nio, antes da cal ei nação, teve por objetivo caracterizar as transforma

ções sofridas pelo pó durante a calcinação e a temperatura de transforma

ção. 

Esta determinação se faz necessária para situar a que tem 

peratura o material pode ser calcinado, com segurança de que o produto ob 

tido terá composição e estrutura desejada. 

A análise térmica diferencial registra as diferenças de tem 

peratura, durante um tratamento térmico, entre a amostra analisada e um 

padrão inerte nas mesmas condições de ensaio, Mackenzie (66). 

0 equipamento utilizado para análise foi um DTA montado 

no laboratório do DEMA, UFSCAr, A massa de amostra, aproximadamente 

2,0 gramas, deve ser colocada em estufa para eliminação de humidade, an

tes de ser analisada. 
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2.2.14. Determinação da Area Específica (BET) 

A medida da área específica das amostras foi realizada vi

sando obter informações sobre o tamanho médio de partícula e a influência 

do tempo, temperatura e atmosfera de calcinação, sobre o mesmo. 

Vários métodos são conhecidos para a medida da área especí 

fica de um pó. 

0 método mais utilizado baseia-se na adsorção de gases na 

superfície de um material. 0 princípio desse método está no fato de que 

moléculas podem ser adsorvidas na superfície pelas valências insatisfei

tas do material, sendo esta quantidade adsorvida função do número de mo 

1écuIas disponíveis, pressão parcial do gás e da área superficial. 

Langmuir (67) desenvolveu um tratamento matemático, conhe

cido como isotermas de Langmuir, cuja equação é válida quando a camada a<J 

sorvida é mono molecular. Esta condição nem sempre ocorre. 

Brummauer, Emmet e Teller (68) desenvolveram outro método 

que pode ser aplicado em qualquer situação, mas somente a baixas tempera

turas e em estreito intervalo de pressão do gás. Este método é conhecido 

como Método BET e pode ser descrito pela equação 

(P/PJ/V (1-P/P ) - 1/V'C + [(C-I)/V'Ç]P/P„ (26) 
o o m *• m -1 o 

em que: 

P •> pressão instantânea 

P » Pressão de saturação do gás 

V = volume de gás adsorvido na pressão P. 

Vm • volume de gás adsorvido quando a superfície estiver reco

berto pela monocamada. 

C - exp (Q, - QL)/RT 
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em que: 

Q. • calor de adsorção da primeira camada 

Q, • calor de I i que facão 

Foi utilizado um sorptômetro da C G . Equipamentos Científj^ 

cos que se baseia na diferença de condutSncia entre dois gases (um ine£ 

te, He, e outro adsorvido na superfície, N ). A quantidade adsorvida na 

superfície é proporcional ao desbalanceamento da ponte de resistências do 

aparelho. Esta é registrada num registrador de dois canais. 

2.2.15. Porosimetria de Mercúrio 

A porosimetria de mercúrio fornece dados para cálculo do 

diâmetro médio de poro e também da área de superfície. 

A distribuição de tamanho de poros por penetração de mercú 

rio foi proposta por Washburn (69), usando a relação 

P = -(íryn) cosO)/d (27) 

en que d é o diâmetro óo poro cílín ' *> sendo preenchido por mercúrio, 

cuja tensão superficial e y , quando a pressão é P, e o ângulo de contato 

com o material analisado é 0. A equação 27 somente pode ser usada em d£ 

terminada distribuição de tamanho de poros, se o produto y cosOpuder ser 

considerado constante. Neste caso o diâmetro de poro é inversamente pro* 

porcional â pressão. 

A área de superfície do pó compatado também pode ser 

calculada a partir da distribuição de poros usando a equação: 

S - - p PdV / y cosO f 'm (28) 
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Rootare e Prenzlow (70) deduziram a equação 28 sem qual

quer consideração a respeito da geometria do poro, exceto que o trabalho 

requerido para introduzir o mercúrio nos poros é medido como trabalho P V. 

Conhecendo-se a tensão superficial domercúrio e o ângulo de contato efetj_ 

vo do mercúrio, sobre o material compactado, a área de superfície pode ser 

determinada. A precisão do método está limitada a poros maiores que 3 um, 

pois para poros menores os erros cometidos devidos ã compression idade do 

mercúrio não just i f ica o uso do método de porosimetria. A ten

são superficial , y , pode ser considerada constante e igual a 485 erg/cm. 

0 ângulo de contato 6, para óxidos, varia entre 130 e 1 *»0 , sendo 130 o 

valor mais encontrado na l i reratura. 

2.2.16. Análise Química 

A pureza do material obtido foi controlada, pois, para uso 

em cerâmicas especiais, a presença de traços de contaminantesinterfere nas 

propriedades do produto f i n a l . 

2 .2 .16.1 . Determinação de 5 í l lca na Matéria-Prima 

Seguiu-se o método gravimétrico (71), que consiste na fu

são, ao maçarico, do si l icato usando como fundente o carbonato de sódio. 

A fusão gera a forma ácido-decomponívet do s i l ica to , que é dissolvida em 

ácido clorídrico. Desta solução, por evaporação, precipita-se o ácido s i -

l ícico SiO.xH.O como sf l ica insolúvel. 0 precipitado seco a 110- 120°C é 

lavado com água quente e quando calcinado a 1050 C resulta SiO», que apôs 

pesagem é dissolvido em HF + rLSO. concentrado. Por aquecimento, a s i l ica 

c expelida na forma de tetrafluoreto de s i l í c i o . Oresíduo é calcinado a 
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1050 - 1I00°C. A diferença de peso ê a quantidade de silica no material 

analisado. 

Reagentes necessários: 

a) ácido clorídrico concentrado 

b) ácido clorídrico 0.1N 

c) ácido clorídrico 0.5N 

d) ácido sulfurico concentrado 

e) ácido fluorídrico concentrado 

Para determinar a silica pesar 1g de silicato seco e pul

verizado. Adicionar 6 vezes a massa em Na.CO^ anidro, misturar com a amos_ 

tra, cobrir com uma fina camada de carbonato, tampar cadinho. Aquecer 

gradualmente a mistura por 20 minutos até se ter um fundido, aquecer por 

mais 30 minutos. Colocar o cadinho dentro de uma cápsula de porcelana com 

a água. Deixar até o fundido se desintegrar. Adicionar 25 ml de HCI con

centrado, aquecer até cessar eolução de CO-* Evaporar até secar, em banho 

de vapor. 

Aquecer o resíduo por 1 horas a 100 - 110°C para desidni 

tar a silica, umedecer com 5 ml de HCI concentrado e 75 ml de H-0, aque

cer, filtrar e lavar o precipitado com HCI 0,5M e depois com água até rea_ 

ção negativa para cloreto. Secar o precipitado e calcinar, até peso cons

tante, a 1000 - 1100°C. Para maior precisão no valor, colocar sobre a si

lica calcinada 1 ml de água, 2 a 3 gotas de H.SOL concentrado e 5 nil de 

HF concentrado. Aquecer até total eliminação de fumos e depois calcinarem 

mufla a 1100 C. A diferença de peso é a massa de silica presente na maté

ria-prima. 
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2.2.16.2. Determinação de Cloreto no Sal 

A determinação de cloreto, no oxtcloreto de zfrconila tem 

por objetivo controlar a pureza do sal e a água de hidrataçao, após cada 

recristalização e secagem. 

0 método utilizado, foi o método de Mohr (72). 

Reagentes necessários: 

a) solução de nitrato de prata 0.0500N 

b) dicromato de potássio K-Cr-O., Indicador 

c) c romã to de potássio K-CrOV, indicador. 

Preparar uma solução com o sal aproximadamente 0.05N. Ti tu 

lar uma alíquota de 25,0 ml com nitrato de prata, usando K_Cr_0 7 e 

K-CrO. como indicador. 0 pH da solução a ser titulada deve estar 

neutro ou básico. Através da determinação do número de equivalentes de Cl, 

calcula-se o mol do sal e a porcentagem de pureza. 

2.2.16.3- Determinação do zircônio na forma de oxido de zircõnio 

A determinação do teor de zircônio, na matéria-prima e no 

produto final, baseia-se no método descrito por Kumins (73)* 

A gravimetria foi o método utilizado, pois o zircônio é a 

matriz, estando presente em altas concentrações. Métodos colorimétricos ou 

espectofotonietricos levariam a maiores erros, em função da necessidade de 

grandes diluições ou uso de massa muito pequena. 

Reagentcs usados: 

a) solução de ácido clorídrico 3 a 6M 

b) solução de ácido clorídrico 1:10 
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c) solução de ácido d-1 mandeiico 151 - (IN) 

d) borax (Na^OyttHgO) - 5 a lOg 

Para determinação do zlrconio colocar 5 a lOg de borax em 

um cadinho de platina, aquecer vagarosamente para eliminação da água do 

borax. Continuar aquecendo até fundir completamente o borax. Esfriar, co

locar de 0,3 a 0,5 g de amostra, passada pela peneira de 100 mesh, sobre 

o borax fundido. Fundir novamente até obter transparência, mexendo com fio 

de platina. 

Retirar o cadinho e girá-lo de forma a espalhar o fundido 

pelas paredes. Introduzir o cadinho em um bequer com 100 a 150 ml de HC1 

3 a 6M. Por aquecimento, em banho-maria, o fundido se dissolve, resultan

do uma solução límpida. Adicionar ã solução 50 ml de ácido mandeiicoa 151, 

deixar em digestão, por 30 minutos entre 80 e 90 C. Agitar, descansar por 

15 a 30 minutos. Filtrar em papel Whatman k2, lavar com 50 a 100 ml de HC1 

1:10, calcinar o precipitado a 800 - 1000°C. Pesar como oxido de 2ircônio. 

2.2.16.k. Determinação de traços de cátions 

Cada elemento foi determinado segundo comparação com pa 

drões preparados a partir de substâncias PA (70). Testou-se a interferên

cia da matriz, zlrconio, adicionando-se aos padrões alíquota com concert 

tração conhecida em zlrconio. Comparando-se os resultados obtidos dos pa

drões livres de zírcônio com os obtidos dos padrões que receberam alíquo

ta de zircônio, pode-se determinar se houve ou não interferência. 

2.2.17. Obtenção do Titanato-Zirconato de Chumbo (PZT) 

A mistura dos pós para obtenção do PZT partiu dos õxidos 

de Titânio, Zircônio e Chumbo, cujas características e grau de pureza es-
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tão na tabela X. A estequiometria usada foi Pb.(Zr. _Ti_ ç)°>i '*to *» a 

razão entre Zr/Ti foi de 0,5/0,5. A mistura dos õxidos foi feita por noa 

gem, a úmido, em moinho de bolas, por 4 horas. Usou-se álcool isopropMi

co como agente homogeneizador. Para evitar contaminação, usou-se, como 

moinho um jarro de polietileno linear NaIgene e bolas de zircônio estabi-

Iizada. 

0 materia) homogeneizado foi seco a 120°C, por 1 hora e 30 

minutos, em estufa à vácuo. Em seguida, o pó foi passado por peneira de 

325 mesh e dividido em duas partes. A primeira parte do pó foi calcinada, 

como tal, a 850 C por 4 horas. A seguir foi moída, novamente, a seco, por 

2 horas. Apôs a imagem, acrecentou-se PVA, álcool polivinflico, na forma 

de solução aquosa a 2% em peso, até umidecer o pó. Pela passagem do mesmo 

por peneira de 50 mesh tem-se o pó peletizado. Com 1,5g do peletizado fez 

-se pastilhas com 1,0 cm de diâmetro e 0,25 cm de espessura, por prensa^ 

gem isostática. As pastilhas foram secas em estufa a vácuo, por 2 horas 

a 60 C, para evitar volatilizaçâo do PVA. A segunda parte do pó, adicio

nou-se solução de PVA 2% em peso até atingir a umidade necessária para pe 

letização. 0 pó peletizado foi prensado, isostaticamente, na forma de pas_ 

tilhas com 1,0 cm de diâmetro e 0,26 cm de espessura. Apôs secagem em es

tufa, a 60°C por 2 horas, as pastilhas foram calcinadas a B60 C por k ho-

• ras. 

0 forno usado para calcinação do material a 850 C, nas prj^ 

me iras e segunda parte, está representado na figura 15a. 

Para sinterização do PZT, utilizou-se um sistema já de

senvolvido C*5) representado na figura 9a. Aí pastilhas prensadas ísos_ 

taticamente foram colocadas em um barquinho de alumina. Sobre as pasti

lhas colocou-se algumas tiras de platina e sobre estas uma pastilha dç_ 

zlrconato de chumbo, PZ. Para se limitar o espaço onde haverá volatizaçao 

do PbO, espaço de reação, inverte se um cadinho de alumina sobre as past\_ 
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lhas. A pastilha de PZ funciona como pó atmosfera, visando evitar perda 

de PbO, na forma de vapor, do PZT para o ambiente (3*»). A sinterização 

foi realizada em atmosfera controlada de oxigênio, figura 15b, por 4 no 

ras a I200°C. 

2.2.18. Determinação da densidade do PZT obtido 

Para determinação da densidade usou-se um penetrometro, um 

tubo de vidro na forma de L, um manômetro de mercúrio e uma bomba de vã_ 

cuo. A amostra, de peso conhecido, foi colocada no penetrometro, este foi 

introduzido no tubo de vidro. Em seguida fez-se vácuo no sistema. Apôs 

atingir -0,5 atm interrompeu-se o vácuo e o mercúrio entrou no penetrome

tro, onde está a amostra. Pesou-se o penetrometro mais a amostra mais o 

mercúrio. Sendo conhecidos o peso do penetrometro vazio e do penetrometro 

preenchido com mercúrio, determinou-se o volume da amostra (volume de irer 

cúrio deslocado) e calculou-se a densidade do PZT. 

2.2.19. Wedida da Constante Dielétrica, K. 

Os equipamentos usados para medida da constante dielétrica, 

K, foram UIM ponte General Radio Company, tipo I6l0, um suporte para medj_ 

das dielétricas de amostras, modelo I69O-A. 

As pastilhas, sinterizadas, foram polidas de forma a se ot> 

ter faces paralelas. Após o poli mento, as faces foram pintadas com tinta 

prata. A seguir determinou-se as distancias entre os eletrodos de Holder, 

com a presença do dielétrico (e ) e sem a presença do díelètríco (e.). As 

capacitancías estão tabeladas em função das distâncias medidas. 0 cálculo 

da constante, K, foi feito usando-se as fórmulas abaixo: 
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CX ' CA2 " CA1 <' " TC") ™ 

em que: 

C„ ê a capacitância da amostra 

C., é a capacitância geométrica em ar dos eletrodos no espa

ço v 

C.. ê a capacitância geométrica em ar dos eletrodos no espa

ço e,. 

A„ » área da amostra 

A. * área dos eletrodos 

K 1 (30) 

2.2.20. Polarização do P2T. 

Pa/a polarização, as pastilhas foram polidas até ficarem 

com faces paralelas, em seguida pintou-se, com tinta prata, um círculo de 

8,5 mm sobre as faces da pastilha. A pastilha foi presa entre duas placas 

polarizadoras, de cobre, e introduzida num forno. Ligada as placas polarj^ 

zadoras foram conectadas a fonte DC, Leyboi d, com potência de 6 KV. 

Após a introdução da pastilha no forno este foi aquecido a 

400 C, então ligou-se a fonte e manteve-se a temperatura por 15 minutos. 

A seguir, o aquecimento foi desligado e o campo mantido até o forno atin

gir a temperatura ambiente. 

0 esquema da aparelhagem usada encontra-se na figura 18. 
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2.2.21. Medida da Freqüência de Ressonância do Material Polarizado 

A pastilha, já polarizada conforme o item 2.2.20, teve sua 

freqüência de ressonância localizada por um gerador de funções de onda. 

Apôs a localização da freqüência de ressonância traçou-se a curva de res

sonância (Figura 40). A aparelhagem usada encontra-se na figura 19. 
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Figura 15a) Esquema do tubo de alumina usada, no forno, para 

a cal ei nação e sinterização do PZT 

'»f"o pore 

o forno 

Figura 15b) Esboço da linha de gãs e da coluna de secagem que 

foram adaptadas ao esquema 15a, quando se usou a£ 

mosfera controlada no forno. 
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Figura ?6 - Oifratogramas de rafo-X dos óxidos usados para prepara 

ção do PZT. 
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Tabela IX - Análise Química do Silicato de Zircônio, usa_ 

do como matéria-prima. 

Ti02 

Zr02 

s-,o2 

Fe203 

Hf 

B 

P 

Al 

Sn 

Sb 

Mg 

Cu 

Bi 

V 

Cd 

Mn 

Pb 

Cr 

Silicato de Zircônio * 

Nuclemon {%) 

0,10 

65,0 

33,5 

0,05 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UFSCar (X) 

-

65.0 

30,7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* 

-

IPEN (%) 

-

-

-

-

> 0,2000 

< 0,0100 

0,0*5 

0,200 

< 0,0010 

< 0,0015 

0,0*5 

< 0,0015 

< 0,0015 

< 0,0015 

< 0,0020 

< 0,0015 

0,0150 

< 0,0015 

* Granulometrla 100% inferior a 37 V"> (-<i00 mesh) 

- não determinado, <, nd-menor que, não detectado 
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Tabela X - Características físicas e químicas dos õxidos de chumbo, 

titânio e zircônio, usados na preparação do PZT. 

Oxi dos 

PbO 

Ti02 

Zr02 

Pureza 

(% em peso) 

99,0 

99,8 

99,9*» 

Area Específica 

(m2/g) 

0,6 

7,6 

13,9 

Estrutura 

Cristalina 

tetragonal 

romboédri-

ca 

monoclfnica 

Procedência 

Cario Erba 

Riedel - de 

Haên 

sintetizado 
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CAPÍTULO III 

3- Resultados Experimentais e Discussão. 

3.1. Obtenção e caracterização do oxido de zirconIo. 

Neste trabalho, para obtenção do oxido de zircõnio, primej_ 

ro fez-se o ataque â estrutura do silicato de zircõnio, usando o método 

da fusão alçaiina (4). ° 

A figura 20 mostra 0$ dlfratogramas de raio-X do silicato 

de zircõnio e do produto do ataque alcalino ao silicato de zircõnio, zir

cona to de sódio. Observando os dlfratogramas foi possível afirmar que o 

ataque alcalino, nas condições usadas, foi eficiente pois os picos carac

terísticos do silicato desapareceram após a reação. C possível observar 

também no diagrama b da figura 20 o surgimento do zirconato de sódio, pro 

duto da reação 21. A presença deste composto era esperada, visto que sua 

identificação já foi feita por outros autores (5,7,9 e 12). 

Nesta etaoa, em se tratando de uma reação de estado sólj^ 

do, o tamanho de grão da matéria-prima influe decisivamente no grau de 

efciência do processo. Outros fundentes como carbonato de cálcio e carbo 

nato de sódio foram testados, mostrando-se menos eficiente que o hidróxi

do de sódio. 0 carbonato de sódio exige uma temperatura de reação em tor

no de 1000°C e não supera a eficiência do NaOH, conforme estudos desenvoj^ 

vidos por Blumental (7). A reação com carbonato de cálcio resulta zircona 

to de cálcio e meta silicato de cálcio, ambos insolúveis em água e solú

veis em ácido. Isto Impede a eliminação do silicato tornando o fundente 

inviável qualquer que seja seu grau de eficiência. 

0 tempo de desenvolvimento da reação também foi testado, 

confirmando-se 5 horas como tempo necessário para reação. Estudos neste 
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sentido foram desenvolvidos por Eerqstrom e Souza Santos (5),Gilberte col 

CO- Quando o processo de reação foi dividido em etapas a eficiência ajj 

mentou. Na primeira etapa, 2 noras a 300 C, ocorre a interação entre os 

reagentes, com perda gradativa da umidade. Na segunda etapa, 3 horas a 

700 C, há o fornecimento da energia necessária para romper a estrutura do 

silicato e formar novos compostos. 

A moagem a úmido dos produtos da reação 21 determina a 

viabilidade do processo para as etapas seguintes. A parte solúvel em água, 

Na?SiO-, deve ser totalmente dissolvida para garantir uma separação efj_ 

ciente quando da filtração e lavagem. A velocidade do processo de 1Sxivia_ 

ção do zirconato de sódio, em ácido clorídrico, é determinada pela moa

gem, pois a reação entre sólido e líquido depende da atividade do sólido. 

Esta etapa inicia o processo de purificação. 0 produto da lixiviação foi 

identificado como oxicloreto de zirconila (Figura 21). t um sal livre de 

íons sódio, com alta solubilidade em água,o que possibilitou sua purific£ 

ção pelo processo de recristalização. Os resultados da análise química, 

após quatro recristalizações, são apresentados na tabela XI. 0 grau de pju 

reza atingido foi de 99,94? em peso. Comparando-se este índice aos apns 

sentados por Mazdiyasnl (11), Chiang e col. (30,31»), Hankey e Biggers (33)e 

Keizer e col. (31) pode-se afirmar que a pureza do material sintetizado, 

neste trabalho, satisfaz ãs exigências podendo ser usado na composição de 

cerâmicas especiais. 

A figura 22 mostra a micrografia dos cristais de 

ZrOCI2'8n,0 já purificados. Verifica-se nesta figura que os cristais apre 

sentam-se em forma de agulhas, com pouca aglomeração, mas com uma faixa 

muito ampla de distribuição de partícula. A área de superfície dos cri£ 

tais é muito pequena (< 1 m /g). 0 oxicloreto de zirconila octaidratadose 

decompõe, por aquecimento, resultando Zr09, HCI e H.O, segundo a reação: 
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Z r 0C, 2 8H20 — 3 — 2r0 2 ( s ) • HC1 (g) • H 20 ( g ) (3D 

conforme estudos desenvolvidos por Keizer e col. (63). Chandratrya (32) e 

Mazdiyasni (11,16) o tamanho e a forma do grão, a ser processado tem i£ 

fluência determinante na microestrutura e nas propriedades do produto fi

na. Considerando que os cristais da figura 22 pouco se alteram pela calcic 

nação, conservando forma e taranho, o óxtdo de ztrcônio resultante da rea_ 

ção (31) apresenta pequena reatividade. 

A figura 23 mostra o aspecto das partículas do pô de zircô 

nia hidrosa, obtida pela neutralização de uma solução molar de oxicloreto 

de zirconüa por hidróxido de amõnio. As partículas apresentam-se na for

ma de finas placas arredondadas, com tamanho homogêneo, em torno de 1,0um. 

A área de superfície deste material foi determinada por BET (Tabela XIII) 

atingindo a 253 nr» /g. 0 valor obtido é devido ao tamanho de grão e as mo

léculas de água de hidratação, que em função de sua estrutura apresentam 

alta área de superfície. A estrutura da zírcônía hidrosa obtida é amorfa, 

como já havia sido constatada em outros trabalhos que produziram o gel de 

zircônia hidrosa pelo mesmo processo (7,12). 

A análise térmica diferencial da zircônia hidrosa (Fi

gura 2$) apresenta três picos resultantes das transformações sofridas pe

lo material durante o aquecimento até 1209 C. 0 primeiro pico, endotérmí-

co, a )95°c refere-se a liberação de água (12,13). 0 segundo pico, exotér-

mico, a 438 C, tem a forma bastante aguda, indicando efeito térmico muito 

localizado. Como a área sob o pico é diretamente proporcional è quantid£ 

de de calor envolvido, parece tratar-se de um efeito térmico pouco in

tenso. Este fenômeno não é atribuído â energia liberada pela redução da 

área de superfície, provocada peto crescimento de grãos (12). Alguns auto 

res (7,13) sugerem que o pico é devido â nucleação áa forma tetragonal 

metaestável do oxido de zircônio. Pode-se constatar que a área de superf£ 
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cie dfminue com a perda d'agua e aumento da temperatura, mas observou-se 

também, nesse trabalho, que o hidróxido de zircônlo quando calcinado a uma 

temperatura inferior a 43o C, apresenta-se pouco cristalino apôs 17 horas 

de calcinaçao. Quando o processo de calcinaçao ocorreu a temperatura aci

ma de J»38°C o hidróxido de zircônlo apresentou-se com forma cristalina te 

tragonal, após 2 horas. Os dlfratogramas estão na figura 26. 0 pico, en-

dotêrmtco, registrado a 960°C (Figura 25) ê muito menor que os anteriores 

e ê atribuído â transformação da forma tetragonal para monocirnica, que ê 

gradativa no intervalo de t»38°C â 960°C. 

Neste trabalho, desenvolveu-se um estudo de calcinaçao da 

zlrcônia hidrosa, com objetivo de determinar as condições que resultavam 

um material com alta atividade de superfície e uma única estrutura crist£ 

Una. 

A homogeneidade da estrutura cristalina e o tamanho de par_ 

tfcula determinam as propriedades e microestrutura dos compostos de zirc£ 

nlo conforme estudos desenvolvidos por Kelzer e col. (31) e Hazdiyasni 

(II, 16). 

Por observação da curva de DTA figura 25, selecionou-se a 

faixa de temperatura em que o material seria calcinado. Para se escolher 

o melhor tempo e temperatura a serem usados, determinou-se a estrutura 

cristalina e a área de superfície após cada condição de calcinaçao estabe 

led da na tabela XII. A Influência da temperatura, tempo e atmosfera de 

calcinaçao, sobre a irt» específica do material, foi determinada por eb 

sorçii de nitrogênio (BET) e os resultados podem ser observados na tabe 

Ia XIII. , ...r 

de calcinaçao sobre a área específica do pó calcinado. 

Observando os dados da tabela XIII a a figura 27 pode-se 

afirmar que a área específica foi altamente influenciada pela temperatura 

de calcinaçao. A zlrcônia hidrosa seca a I20°C tem uma área espeefflca de 
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253 m /g- Esta se recuz a 33,8 m /g, apôs calcinaçâo a 700°C por 5 horas, 

e a 13,9 m /g, quando calcinado a 800 C por 5 horas, atingindo 6,3 " /g 

ao ser calcinada a 900 C por 3 horas. Isto «ostra que a influência da tem 

peratura acentua-se acima de 800°C. 

Nazdiyasni {11,16} determinou a variação da irea de s«* 

perfície com a temperatura, constatando variações bruscas, principalmente 

acima de 800°C. Estes dados sugerem que o pó deve ser calcinado abaixo de 

800°C para conservar maior atividade, o que resulta em melhor sinterixa-

ção. 

0 tempo de calcinaçâo, também deve ser considerado uma va

riável com influência sobre a área de superfície. A figura 27, traz duas 

curvas, para os tempos de 5 horas e 7 horas de calcinaçâo. A diferença 

de área, em função do tempo, é mais acentuada em temperaturas menores. Acj_ 

ma de 900 C o tempo já não se apresenta como fator relevante. Isto se de

ve ao início do processo de sinterização das partículas. 

A redução da atividade do pó e a sinterização dos aglomera_ 

dos, que dificulta seu rompimento durante a compactação, são fenômenos 

prejudiciais ao processamento. Deve-se usar, portanto valores mínimos pa

ra o tempo e a temperatura de calcinaçâo da zircônia hidrosa. 

Neste trabalho, o tempo e a temperatura ?oram estabeleci

dos visando a maior área de superfície e homogeneidade na estrutura cris

talina. 

A figura 28 mostra três difratogramas de raio-X, da zircô

nia hidrosa, calcinada a 900°C por diferentes tempos. Após 3 horas obser

va-se ainda a fase tetragonal, em pequena proporção, identificada no pico 

(002). A fase monoclínica é predominante. Com o aumento do tempo de celcj_ 

nação o pico (002)se estingue. 

0 controle da homogeneidade estrutural foi feito para to 

das os condições de calcinaçâo da tabela XII Keizer c col, (31) estudaram 
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a influência da estrutura cristalina, sobre a constante dielé_ 

trica do PZT, comprovando a necessidade de uma estrutura cristalina homo

gênea. 

A tabela XIII traz, os valores do diâmetro médio de poro, 

obtidos dos dados de porosimetria de mercúrio. Observa-se que houve pouca 

variação do diâmetro quando o tempo aumentou, e a temperatura foi mantida 

constante. Quando a temperatura variou e o tempo permaneceu constante, o 

diâmetro médio de poro aumentou, tendendo ã estabilização. Isto mostra 

que em temperaturas mais elevadas os aglomerados foram sinterizados e a 

força (pressão) de compactação (210 MPa) foi insuficiente para rompê-los. 

As figuras 29, 30 e 31, mostram a variação do volume acumu 

lado de poros (volume acumulado de mercúrio penetrado), na amostra, em fun_ 

ção da pressão aplicada. Observa-se que em nenhum dos casos houve estabi

lização do volume de mercúrio penetrado, indicando que a pressão limite do 

aparelho (35 MPa) foi insuficiente para preencher os microporos do compa£ 

to. Considerando este fato, faz-se a ressalva, de que o diâmetro médio de 

poros determinado por porosimetria de mercúrio representa um valor menor 

que o real. 

A figura 29 mostra a curva traçada para o material calci

nado a 1000 C por 3 horas, em ar e argônio. As duas curvas são coinciden

tes, por isso representou-se apenas uma. Isto mostra que o uso do gás ar

gônio, inerte e seco, como atmosfera de calcinação não alterou a ativida

de do pó. 

A Figura 30 mostra as curvas de variação do volume acumu

lado de poros, para o pó calcinado a 900°C por tempos de 3, 5 « 7 horas. 

Comprovou-se maior área de superfície e menor diâmetro de poro para os 

menores tempos de calcinação. Esses valores eram esperados, pois o tama 

nho de grão aumenta com o tempo de calcinação, reduzindo a área específi

ca, e os aglomerados se s'nterizam, dificultando a compactação do pó. 
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A influência da temperatura de calei nação, sobre a área es 

pecífica e o diâmetro médio de poros, pode ser observada na figura 31. 

Confirmou-se os resultados observados por BET. A area de superfície dimi

nui com o aumento da temperatura, assim como o diâmetro, de poro, aumen

tou. 

0 estado de aglomeração do pó apôs os diferentes trata

mentos térmicos foi avaliado usando a técnica de distribuição granulomé-

trica por sedimentação. 

A figura 32 mostra a distribuição dos aglomerados para a 

amostra calcinada a diferentes temperaturas, mantendo-se o tempo fixo. Po 

de-se observar o aumento do tamanho médio dos aglomerados e a redução da 

porcentagem das partículas menores que 2 um, com o aumento da temperatura. 

Na figura 33 tem-se a curva de distribuição dos aglomera

dos, para o material calcinado por vários tempos, mantendo-se a temperatii 

ra constante. Observou-se que o tamanho médio dos aglomerados foi pouco 

afetado, para tempos maiores que 3 horas. A porcentagem acumulada, de "fj. 

nos", aumentou para o tempo de 7 horas; isto pode ser decorrência do cres

cimento de grãos com aumento da tensão interna, provocando sua ruptura e 

o aumento da porcentagem de aglomerados finos. 

A influência da atmosfera de calei nação pode ser observada 

na figura 34. 0 pó foi calcinado a I000°C por 3 horas, em atmosfera de a£ 

gõnio e ar. A porcentagem de partículas, em diâmetro inferior a 2 um, foi 

um pouco maior para o material calcinado em argônio, no entanto a diferen_ 

ça não foi expressiva. 

Uma avaliação visual da forma, tamanho e homogeneidade das 

partículas, do pó de oxido de zírcõnio, obtidas neste trabalho, pode ser 

feita observando-se as figuras 35 e 36. Estas figuras mostram as mieroori» 

fias do oxido calcinado a I000°C, por 3 horas. 
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Figura 20 - Difratogramas de raio-X: 

a) materia prima, silicato de zircônio 

b) produto da fusão alcalina, zirconato de sódio 
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Figura 21 - Difratograma de raio-X do material obtido pela lixiviação do 

Na.ZrO, em HCI. Identi 

dratado, ZrOCIj. 8h"20 

Na.ZrO, em HCI. Identificou-se o oxicloreto de zirconila octaj. 
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v^^e'WM^l 
Figura 22 - Nicrografía, MEV, do oxicloreto de zirconila, 

800X. 



,>..<> 23 • Micrografia, MEV, da zircon,a - orosa. >e 

ca a i20°C durante 3 rwras., 7O0X 

v -<* 

* 8:* , • : 
: 'to/ mi 

i. a 2*» - Micrografia, MEV. da / i rcónia 'tiOrosa 

ca a 120 C durante 3 hori-., 'ii Mux 



98 

500 1000 

TEMPERATURA <#C) 

Figura 25 - Análise tcrmica-diferenclal, DTA, da zirconia hidrosa 
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Figura 26 - Difratogramas de raio-X da zircon ia hidrosa: 

a) calcinada a í»50°C durante 2 horas 

b) calcinada a 400oC duranta 17 horas 
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Figura 27 - Variação da área específica com a temperatura de cale Inação. 
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20* 

• Sura 28 - Dlfratogramas de ralo-X do oxido de zlrcônio obtido 

pela calcinação da zirconla hidrosa a 900 C por di

ferentes tempos. 



DIÂMETRO DE PORO, D (pm) 
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M 21 

PRESSÃO ABSOLUTA, PIMP») 

Figura 23 - Distribuição de poros, obtida por porosímetro de mercúrio, para a ztrcônia hidro 

sa calcinada a 1000°C por 3 horas em ar e argônio. 



OIÂMETRO OE PORO, O (|ím) 

O.IOO 0,067 0,040 

14 a 

PRESSÃO ABSOLUTA, P(MPa) 
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Figura 30 - Distribuição de poros, obtida por porosímetro de mercúrio, para a zircõnfa hidro 

sa calcinada a 900°C por diferentes tempor. o 



0,200 

DÍ&METRO DE PORO, D (um) 

0,100 0,067 0,040 

14 21 
PRESSÃO ABSOLUTA, P (MP) 

Figura 31 - Oistribuiçio de poros, obtida por porosímetro de mercúrio, para a zlrcônia hidrosa 

calcinada por 7 horas a diferentes temperaturas. 
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Figura 32 - Olstribuiçio do tamanho de partícula da zircônia hidrosa calcinada por 7 horas 

a difarantas tamparaturas, obtida por tadlmantação. 
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DIÂMETRO ESFÉRICO EQUIVALENTE (jim) 

Figura 33 - Distribuição do tamanho de partícula da zircônia hidrosa calcinada a 900°C 

por diferentes tempos, obtida por sedimentaçio. 
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por 3 horas am ar a argônlo. 
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Figura 35 - Hicrografía, flCV, do oxido d* zircõnio.oò 

tido por cale inação da zircon ia hidrosa a 

I000°C por 3 horas. %ÍWX. 

Figura 36 " Hicrografía, HEV, do oxido de zirconio, 

obtido por cale inação da zirconio hidro-



Tabela XI - Analises QuSarícas do oxicloreto de zirconi-

Ia octaidratado e do oxido de ztrcônio, sin_ 

tetizados. 

Aaostra 

Cãtion 

Hf02 

Ti 

Fe 

Si 

ZrOCI2*8H20 

MO 

(PP"> Zr02 (ppai) 

» 2 000 

20 

25 

150 

Na 

"9 

Pb 

Al 

Cu 

B 

Cr 

Mi 

Sn 

m 

Y 

P 

In 

Ca 

K 

92 

— 

ND 

ND 

ND 

NO 

ND 

— 

m 
— 

— 

10 

60 

40 

200 

30 

30 

70 

10 

3 

< 10 

< 2 

< 1 

< 1 

< 10(ND) 

< 40(ND) 

< *0(ND) 

— - não determinado 

<, ND-menor que, não detectado 
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Tabela XII- Condições usadas na caleinação da zirconia hidrosa 

Material Tewpo (h) TcMperatura ( C) AtMosfera 

1000 

1000 

900 

900 

900 

900 

800 

800 

700 

700 

•r 

argônio 

argõnio 
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Tabela XIII - Características físicas do oxido de zirconio, obtido 

eu diversas condições. 

date 
rial 

2r02 

Zrt»2 

ZrO, 

Zr02 

ZrO, 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Zr02 

Tetnpe 
ratu-
ra 

(°C) 

1000 

1000 

900 

900 

900 

900 

800 

800 

700 

700 

Tempo 

(h) 

> 

Atmosfe 

ar 

argônio 

argônio 

ar 

ar 

ar 

ar 

ar 

•r 

•r 

Diâmetro 
médio de 
aglomera 
do (umT 

3.5 

3.0 

2.3 

3.* 

3,3 

2,6 

3,5 

3.6 

2.1 

2,* 

||il 

0,62 

0,62 

0,62 

0,62 

0,062 

0,062 

0,051 

0,054 

-

-

Area Es 
pacífi
ca. 
(mVg) 

3.5 

3.5 

5.* 

5,5 

6,1 

5,5 

'3,9 

9,1 

33,8 

18,7 

Estru
tura 

Crista 
Una" 

H 

N 

H + T 

M • T 

M 

M 

H 

H 

M • T 

M 

N • «onoclfnfce 

T • tetragonal 
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3-2. Preparação do Zirconato-Titanato de Chumbo, PZT. 

A difratometria de raio-X foi o método empregado para acom 

panhar o desenvolvimento da reação de estado sólido entre os õxidos de 

chumbo, zircõnío e titânio. 

A figura 37a mostra o difratograma obtido da mistura es-

tequiométrica dos õxidos na forma de pó» calcinada a 850°C durante 4 ho 

ras. Para a mistura estequiométrica, calcinada nas mesmas condições ante

riores, porém na forma compactada, obteve-se um difratograma coincidente, 

mostrando os mesmos ângulos de difração, indicando a presença de uma úni

ca fase, PZT. 

Após a sinterização a 1230 C por k e 6 horas, os compactos 

formados pelo pó de PZT e pela mistura dos õxidos formadores apresentaram 

difratogramas coincidentes. A figura 37b mostra o difratograma, que apre

senta os mesmos ângulos de difração da figura 37a, mas com picos melhor 

resolvidos. Isto se deve ao crescimento dos grãos durante a sinterização. 

A obtenção de um difratograma inalterado, após a sinteriz* 

ção, indica que a reação de formação do PZT já havia se processado compl£ 

tamente, durante a caleinação. Isto garante que o compacto preparado a 

partir do pó de PZT, não sofreu rearanjo estrutural durante a sinteriz£ 

ção. 

Em estudos desenvolvidos sobre o mecanismo e a seqüência 

de reações, para a formação do PZT, diversos autores (32, $k, 35, 76) pu-

blicaram os dífratogramas de raio-X obtidos, que apresentam-se co

incidentes com os registrados neste trabalho (Figura 37). 

0 PZT, na forma de pó, obtido por cale Inação a 850°C duraji 

te k horas, foi compactado para determinação do diâmetro médio de poros e 

área de superfície, por porosimetría de mercúrio e densidade por desloca

mento de volume de mercúrio. A figura 39 mostra a curva de volume acumula^ 
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do de poros por pressão aplicada. Os valores do diâmetro Medio de poros e 

da área de superfície, calculados a partir dos dados de porosimetria são 

confiáveis, pois há estabilização da curva, indicando total preenchimento 

dos poros. A área específica calculada foi de 1,2 m /g e o diâmetro mé

dio de poros 0,11 um. A densidade à verde calculada a partir co desloca 

mento de mercúrio, foi de 5,32 g/cm , 66,51 da teórica 

0 tamanho e a forma das partículas do PZT pó foram observa 

dos, num compacto, por HEV. A figura 36 traz a mlcrografia do compacto, 

nota-se grãos com um tamanho mécío de 0,5 um e forma arredondada. 

Visando diminuir a volatilização de PbO, durante a sinterj_ 

zaçao, foram colocadas pastilhas de PZ junto com PZT. Vários autores 

(33, M , *»5) verificaram a real necessidade do controle cuidadoso da 

pressão de vapor do oxido de chumbo na atmosfera de sinterização. Isto ga 

rante que s mieroestrutura e as propriedades do sínterizado permaneçam 

inalteradas, durante a sinterização. 

Após a sinterização foi determinada a densidade do compa£ 

to PZT, observou-se que o método de preparação inftue na densificação do 

produto final. Para os compactos preparados a partir do pó de PZT e sint£ 

rizados a 1200 C por I» e 6 horas, a densidade variou de 8,08 a 8,10 g/cm, 

100% da densidade teórica. Os compactos preparados a partir da mistura dos 

óxidos formadores, e sínterizados nas mesmas condições, tiveram a densíd£ 

de variando de 7,25 a 7,39 g/cm , 92,4% da densidade teórica. 

Estudos desenvolvidos, para eficiente controle da atmosfe

ra sinterização, visando a não volati 1 ização do oxido de chumbo(2l, 

31, 32, 3*0 apresentaram valores para a densidade que variam de 99,2% 

a 100% da real. 0 uso de dopantes que abaixaram a temperatura de sinteri

zação do PZT (51) também resultaram um compacto com densidade igual a 

100% da teórica. 
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A densidade teórica do PZT, calculada a partir da cela unj_ 

târia, com estequiometria Pb.(Zr_ /Ti. r)0- é 8,00 g/cm . Quando o compos_ 

to tern sua estequiometria alterada, pela perda ou ganho de substância, 

principalmente chumbo, a densidade se altera. 

0 menor valor da densidade, para o PZT preparado a partir 

dos óxidos, pode ser explicado pela reestruturação do retfculo cristalino 

e crescimento de grãos durante o desenvolvimento da reação de formação do 

PZT. 

0 zirconato de chumbo, PZ, usado como elemento auxiliar 

no controle da atmosfera de PbO do forno, foi preparado a partir dos óxidos 

de zircônio e chumbo. 0 desenvolvimento da reação foi acompanhado por dj_ 

fratometria de raio-X, cujo difratograma se encontra na figura 40, mos

trando ângulos de difração que identificam a fase PZ. 

A microestrutura dos compactos sinterizados foi analisada 

por MEV. As micrografias observadas nas figuras M a , 4lb e 42a, 42b reve

lam, que os compactos preparados a partir do pó de PZT têm uma microestnj 

tura mais homogênea, e um menor tamanho de grão , quando comparados aos 

compactos preparados a partir dos óxidos, cujas micrografias estão nas f\_ 

guras 43a, 43b e 44a, 44b. 

Os valores da constante dielétrica para os compactos de 

PZT, não polarizados, variaram de 556 a 710 para a primeira forma de prep£ 

ração e de 565 a 580 para a segunda forma. Esses valores, quando compara

dos a alguns encontrados na literatura, são bastante satisfatórios. Para 

um compacto sinterizado a 1280°C por 4 horas, Wittemer (51) encontrou uma 

constante de 760. Cho e Biggers (53) também apresentaram valores para a 

constante dielétrica, que variaram de 404, para um compacto preparado a 

partir de sais e sinterizado a 1000°C por 1 hora, a 396 para o compacto 

formado por óxidos e sinterizado nas mesmas condições. Os valores regis-
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trados para os compactos preparados neste trabalho apresentam-se perfej^ 

tamente coerentes. 

Um compacto de P2T, preparado peto primeiro procedimento, 

sinterizado a 1200 C por 6 horas, foi polarizado por um campo de 300 V/cm 

durante 15 minutos, a uma temperatura de 400°C. A curva de freqüência de 

ressonância, traçada para esta pastilha encontra-se na figura 45. A figu

ra 46 mostra uma curva de freqüência eN* ressonância traçada para um PZT 

importado. 

Comparando-se as eu va 45 e 46 observa-se que a forma, das 

mesmas, é coincidente embora a in'; OÜdade dos picos seja menor na figura 

45- A diferença observada na intensidade das curvas deve-se ao grau de po 

larização do material. 0 campo usado para polarizar a pastilha, da qual 

se obteve o traçado da curva 46, foi de 4 KV/cm enquanto que para polari

zar a pastilha da qual se obteve o traçado da curva 45 usou-se 300 V/cm. 

Observando-se as figuras 45 e 47 constata-se sensível dif£ 

rença. A figura 47 apresenta ruidos nos picos de ressonância e anti-res 

sonância, indicativos da presença de irregularidades na microestrutura co 

mo poros e impurezas, o que não ocorre na curva da figura 45. 

Um resumo das características físicas do PZT obtido se en

contra na tabela XIV. 
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Figura 37 - Difratogramas de ralo-X do PZT, obtido após calcinaçio (a) 

e slnterlração (b) nas temperaturas e tempos Indicados. 
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Figura 38 - Hícrografia, MEV, do pó de PZT obtido por calc^ 

nação a 850 C durante k horas. Compacto a ver

de, 6000X. 
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Figura 39 " D i s t r i b u i ç ã o de poros, o b t i d a por porosímetro de mercúr io , para o PZT calc inado 

a 850°C por k horas. 
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b) superfície de fratura, sem polimento 

Figura 41-Hicrografia, HEV, do PZT preparado pelo primeiro 

o • procedimento, sinterizado a 1200 C por 4 horas, 

3000X. 
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b) superfície de fratura, sem polimento 

Figura 42 -Mícrografia, MEV, do PZT preparado pelo primeiro 

procedimento, sinterizado a 1200 C por 6 horas,, 

3000X. 
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Figura Ul -M ic rog ra f i a , MEV, do PZT preparado pelo segun 

do procedimento, sinterizado a 1200 C pork ho 

ras, 3000X. 
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b) superfície de fratura, sem pol intento 

Figura kk - Micrograf ia, HEV, do compacto de PZT preparado 

pelo segundo procedimento, sinterízadoa 1200 C 

por 6 horas, 3000X. 
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Figura 45 - Curva de freqüência de ressonância obtida para una pastilha 

de K T , preparada pelo primeiro procediaento e sinterizada 

por 6 horas. 
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Figura 46 - Curva de freqüência de ressonância obtida para UM compacto 

de P2T importado. 
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Figura 47 - Curva de freqüência de ressonância obtid". para um compacto 
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Tabela XIV - Propriedades Físicas do PZT preparado 

Densidade (g/cm*) 

Antes da polarização, K 

Após polarização, K 

Freqüência de ressonan 

cia (KHz) 

Freqüência de anti-res^ 

sonância (KHz) 

Segundo Método de 
preparação 

1200°C, 
* horas 

7,25 

565 

-

-

-

I200°C, 
6 horas 

7,39 

580 

-

. 

-

Primeiro Método de 
preparação 

1200°C, 
k horas 

8,08 

556 

-

_ 

w 

1200°C, 
6 horas 

8,10 

710 

732 

219.6 

220,5 
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CAPÍTULO IV 

h. Conclusões e Sugestões 

*.!. Conclusões 

Dentro das condições experimentais em que se realizou este 

trabalho, pode-se concluir que: 

1. 0 oxido de zircônio obtido a partir da zírconita possue uma pureza 

maior que 99,9% em peso. 

2. A temperatura, a velocidade e a pressão de vapor são fatores importan

tes a serem considerados, durante a secagem do gel, para se obter um 

pó desaglomerado. 

3. A temperatura e o tempo de cale inação da zircônia determinam a estrutu 

ra cristalina e o tamanho de partículas da zircônia. 

4. 0 uso de argônio seco, como atmosfera de ca lei nação, não teve influên

cia significativa sobre a atividade, forma cristalina e estado de agio 

meração do ZrO,, quando comparado com o ar atmosférico. 

5. As etapas de preparação dos compactos de PZT têm influência significa

tiva na microestrutura final. Os compactos preparados a partir do pó 

de PZT apresentam uma microestrutura mais uniforme, maior densidade fj_ 

nal quando comparado com os compactos preparados a partir dos óxidos 

formadores. 

6. 0 controle da evaporação do oxido de chumbo durante a sinterização do 

PZT, através do uso de uma atmosfera de oxigênio e da atmosfera gerada 

pelo pó de PZ,é indispensável para se obter um corpo de PZT com de£ 

sidade praticamente 100? da teórica e uma microestrutura uniforme. 
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7. O compacto de PZT obtido apresenta-se com características piezoelêtri-

cas muito boas. 

A conclusão geral ê que a metodologia usada neste trabalho 

para preparação do ZrOj, propicia a obtenção de um produto com caracterís 

ticas, que tornam seu uso viável como componente de materiais piezoelêtri 

cos. 

*i.2. Sugestões 

Da experiência adquirida neste trabalho pode-se sugerir pa_ 

ra trabalhos futuros: 

1. Estudar um método para secagem do gel, que evite aglomeração e resulte 

um pó com partículas arredondadas e regulares. 

2. Avaliar, quantitativamente, a influênria das impurezas sobre a micro-

estrutura e sobre as propriedades físicas e elétricas do produto final. 

3. Determinar as melhores condições de tempo, temperatura, campo a ser 

apliçadoe diâmetro do eletrodo para uma melhor eficiência da polariza

ção do PZT. Medir as propriedades elétricas e piezoelétricas do mate_ 

rial polarizado. 

k. Preparar o PZT a partir de sais de chumbo, titânio e zfrcônio, desen

volvendo estudo comparativo, com o PZT preparado a partir dos óxfdos. 

5. Estudar a introdução de dopantes que diminuam a temperatura de sinterj_ 

zação, evitando a volatilização oo oxido de chumbo. 

6. Estudar o controle da atmosfera de sinterizaçao e a melhor disposição 

da amostra durante a sinterizaçao. 
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