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FORMAÇÃO DE PZ, PT • PZT A PARTIR DE Cl TRATOS METÁLICOS.

PZ. PT AND PZT FORMATION FROM METAL CITRATES.

Cláudia Martins Rocha Bastos, Msrla Apartcida Zaghettc. Miguel Jaftlicci Ju-
nior, José Arana Varela.
Instituto de Química de Araraquara - ÜNESP - Araraquara, São Paulo.

ABSTRACT

Lead slrconate, lead eltanate and lead titanate-zirconate were obtained
by mechanical mixing of lead, titanium and zirconium citrates in ether and by
calcination. The process vas analyzed by DTA, TCA, IR, pore size distribution
and surface area measurements. The results indicate that the decomposition
reaction and formation of PZ, PT occur slmultaneaoualy without formation of
intermediate compounds. PZT waa formed from 5O0°C.

I - INTRODUÇÃO

Tltanato Zlrconato de Chumbo, PZT, i formado por uma solução sólida do
tipo PbZrO3.PbTlO3 (PZ.PT). As propriedades do PZT dependem basicamente do pro
ccssamento e da mlcroestrutura do material. Estes por sua vez dependem da homo
geneldade, estequlometria, tamanho e forma das partículas dos pos utilizados.
A preparação do pó cerâmico PZT é a etapa fundamental para se obter um mate-
rial altamente reativo e homogêneoí1'.

O controle das etapas Intermediárias dos processos de preparação das ma
térias-primas ã partir de uma solução verdadeira, permite a obtenção de mate-
rial homogêneo, com estreita faixa de distribuição granulométrica e_ altamente
dispersos. Métodos como: preclplução simultânea, sol-gel, evaporação do sol-
vente possibilitam a obtenção de pós altamente reativos que permitem abaixamen
to da temperatura de caleInação e slnterlzação evitando-se perdas de PbO por

| evaporação.
! A precipitação simultânea de quelantes e a formação de gels permitem que
!a estequlometria e a homogeneidade da mistura permaneça no produto finaJ(2).

A precipitação de hidróxidos é recomendada para a preparação de oxldos
simples. O método convencional dé mistura mecânica pode dificultar a bomogenel
dade em função das diferences densidades dos pós.

A utilização de citratoa metálicos como precursores de cerâmicas e 9P e"
1 ciais, na preparação de géis*3), na precipitação simultânea de M M I S * * ' * ' * ou
mesmo cm misturas mecânicas tem despertado o Interesse. Os cltratos sao ótimos
sequestrantes dos cations em solução, possuem também a propriedade de se poll-
merizar formando géis vítreos com homogeneidade atômica e estequiometria fixa,
são de fácil preparação, normalmente solúveis em água a insolúvels cm alcoois,
cetonas e éters. . .

Os efeitos de sua preparação e decomposição nas características das ce-
râmicas são pouco conhecidos. A otimização do processamento dos citratos para
uso como precursores de óxldos ou como formador de intermediários pollmerlcos
e géis ainda se faz necessária.
II - MATERIAIS E MÉTODOS

As matérias-primas: cltratos de chumbo, titânio e zlrcônlo foram prepa-
radas e caracterizadas no laboratório. m

Os óxldos PbZrO- (PZ) e PbTiO- (PT) foram preparados a partir das mistu
ras dos citratos de chumbo e zircSniõ (CPZ) e citratos de chumbo c titânio
(CPT), respectivamente, homogeneizadas cm éter ccílico. O tratamento térmico
das amostras foi realizado sm duas etapas. Na prlmcir»,elcvou-sc a temperatura
lentamente, 300 - 350°C, permanecendo constante por 30 minutos; na segunda «ti
pa aqucccu-ac até a temperatura final na faixa de 300 â 850°C por 2 horas.
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TIüxõgrãmãT apresenta o procedimento ~ado-
tado.

O Pb(Zr0 5 2
T iO 48^°3 ío1 preparado *

partir das misturas CPÍ+CPT (CPZT) homo
gane it «da mecanicamente aa ater atíllco. Õ
tratamento térmico das amostras Iwx realise
do cm forno estabilizado na temperatura de-
sejada. O fluxograma II mostra o procedimen
to adotado. *

0 acompanhamento da decomposição
térmica dos precursores (CPZ, CPT e CPZT) e
da formação dos õxldos foi realizado pela
caracterização dos produtos pelas técnicas:
analise térmica diferencial (DTA), no apare
lho da BP Engenharia; análise termo-gravlme
trlca, na termobalança Perkln Elmer, TGS-27
absorção no Infravermelho (IV), no espectro
fotõmetro, Perkin Elmer, modelo 567; dlfra-
cão de ralos-X (DRX), no difratômetro
HZG/4B.

III - RESULTADOS E DISCUSSÕES

O PZ, PT e PZT foram obtidos atra-
vés da mistura dos cltratos de chumbo, ti-
tânio e zircônio.

A preparação de PZ, PT e PZT via
mistura mecânica dos cltratos foi adotado
neste caso com as finalidades de: a) man-
ter a estequiometria inicial, evitando-se
perdas de metais por solubillzacão; b) es-
tudar a formação de PZ, PT e PZT â partir
de cltratos utilizando a mistura mecânica.

Após a secagem em estufa, o pó ob-
tido por homogeneização em meio étereo por
40 minutos apresentou-se com porosidade me
dia uniforme em turno de 3 um e área super
flclal em torno de 1 a 2 m2/g.

À partir das curvas de TG e DTA,
Figuras 1 e 2, pode-se verificar que a de-
composição do CPZ e CPT, assim como a for_
nação de PZ e PT são exotérmicas e contí-
nuas. A maior perda de massa ocorre nas
temperaturas Intermediárias: 350°C para o
CPZ e na faixa de 200 ã 600°C para o CPT.
A decomposição total do CPT e CPZ ocorre
« aproximadamente 620°C e 770°C.respectiva
mente. f .

Clhandrateya1*', verificou que a
partir dos óxldos PbO, TIO. e ZrO, a forma
cão de PT incla-se â 450°C e termina a
650°C exotermlcamentc, enquanto a formação
de PZ inicia-se ã 700°C e completa-se à
820°C endotemlcamente.

Os dlfratogramas de raios-X dos
produtos da decomposição de^CPZ e CPT, Fi-
gura 3, mostras qut a formação da fase cris
talina PbTiO, inicia-se a 435°C e a fase
cristalina PBZrO. â partir de 610°C. A pre
senca de oxido» Intermediários não foi àhz—
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Figura 1 - Curvas de decomposição ter
aogravlmétrlca (TC) das mi*
turas CPZ e CPI. ~
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Figura 2 - Curvas de analise térmica
diferencial (DTA) das ais
turas CPZ e CPT.

servada a nível da sensibilidade permitida pela técnica.
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Figura 3 - Difratogramas de raíos-X dos produtos da decoaposiçio térmica do
CPT a CPZ nas temperaturas especificadas.

Através dos aspectos Infravermelhos dos produtos da decomposição térml
ca do CPZ • CPT, Figura 4, podt-s,* acompsnhsr a eliminação da matéria orgânica
O material calcinado em temperaturas sté 350°C apresentava-se com coloração es
cura. Mo IV observou-se pars os mesmos modos vibraclonais compatíveis com ai
vibrações dos grupos citrstos (carboxllato) 1400 - 1600 cm'1, carbonlla (-C-0!
1700 cm~l; -MH e -0-H 3500-2500 ca~l. Este aaterlal apresentava-se amorfo â
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dlfracao de ralos-X, Figura 3.
Pode-se observar a provável formação de ume íaae carbonato» eatâvel ea

850°C, representada pelo modo de vibração â 1430 ca"1. Cata faae não foi identl
ficada por DRX. Apenas alguns cltratoa estabilizam a fase carbonato durante M J
decomposição, Pb a Ca M O exemplos(**7).

* 100 CB -1

Figura 4 - Espectros no infravermelho dos produtos ds decomposição térmica do
1 CPT e CPZ nas temperaturas especificadas.

Abaixo de 800 ca~* pode-se verificar que as bandas correapondentes a
ligação metal-oxlgênlo são definidas â partir de 610°C para o CPZ.â 580°C para
o CPT. Isto caracteriza a estabilização dos óxidos PZ e PT. 0 deslocamento des
tas bandas para regiões de menor energia com a elevação da temperatura pode ser
observado.

Isto é indicativo do aumento da estabilidade da ligação metal-oxigênlc
ou prováveis rearranjos na ordem a curta distância do material. Os DRXs, Figu-
ra 3, confirmam esta hipótese.

A decomposição do CPZT preparado segundo o Fluxograma II, foi acompa-
nhada por análise térmica diferencial. Figura b e análise gravimétrica. Figura
6. Pelo DTA observa-se que a reação final ocorre próximo ã 600°C. A curva TC
mostra o final da decomposição â 500°c, com perda de massa desprezível â par-
tir desta temperatura. Em função destes resultados a mistura CPZT foi calcina-
da nas seguintes temperaturas: 543°C, 647°C, 75O°C, 850°C.
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Figura 5 - Curva de análise ter
mlca diferencial dã
mistura CPZT
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Figura 6 - Curva de decomposição termo-
gravimétrica do CPZT.
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tra* k n t o resolvi-

ra o carbonato 4* cálcio na preparação 4t óxléoa slatoa

x 100 ta-1

Figura 7 - Espectros no lnfraveraelbo dos produtos da dacosswalcâo tciaica do
CPZT nas temperaturas específicas.

A difraçao de raios-X destas aaostras. Figura 8, taabea aostra picos
correspondentes â dlfração da faae cristalina Pb(2r.Ti)0- â partir de M0**C. tm
850°C hâ definição da siawtrla roaboêdrlca.

Figura 8 - Dlfratogr
CPZT

IV - CONCLUSÕES

de raios-X dos produtos ds decosposiçâo témlca do
temperaturas aspacifiçadas.

As reaçõea de decomposição dos dtratos e de formação dos õxidos mistos
ocorram simultaneamente.

A partir dos rsspectivos dtratos metálico* PT se forma em temperatura
menor (435°C) do que o PZ, (610°C). FZT que a ser formado a uma temperatura
intermediária (540°C).
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