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RESUMO

A preparação do Titanato Zirconato de Chumbo, PZT, foi

investigada utilizando-se citratos metálicos dos respectivos metais

constituintes como materiais de partida.

O método de precipitação forçada em meio desidratante foi

utilizado neste trabalho, para a preparação do citrato de chumbo amoniacal,

citrato de zirconilamônio e do citrato de titanilamonio.

Os citratos foram obtidos de soluções dos sais RKNO3) e

ZrOCl2.8H20 e de T1CI4 tratadas com ácido cltríco e hidróxido de amonío, e

precipitados em misturas desidratantes:(a)citrato de chumbo amoniacal em

etanol.ácido fórmico (1:0,03); (b) citrato de titanilamonio em

etanol:acetona:ácido fórmico (1:1:0,03) ; (c) citrato de zirconilamônio em

etanol:acetona ácido fórmico (2:1:0,03). Depois de lavados e purificados, os

produtos foram secos em dessecador à vácuo e em estufa a 80°C, sendo

convenientemente armazenados devido sua higroscopicidade. Os pós assim

obtidos apresentavam-se frtáveis e com pureza satisfatória.

Os óxidos ZrO2, T1O2 « PbO foram obtidos a partir da

decomposição térmica dos citratos em 500°C, 450°C e 250°C,

respectivamente.

Os citratos preparados foram utilizados na obtenção de titanato

de Chumbo(PT), Zirconato de chumbo (PZ) após a decomposição térmica dos

i respectivos precursores (CPT e CPZ) obtidos por mistura mecânica dos

ft respectivos citratos em meio de éter etlüco. As fases PT e PZ foram obtidas

H 1 partir de 450°C e 500°C, respectivamente.

H Citratos dos metais foram misturados por três rotas a fim de obter

^ f t * mistura precursora (CPZT). Diferentes misturas precursoras foram



calcinadas em temperaturas entre 300°C e 800°C e os produtos da

decomposição foram caracterizados.

O acompanhamento da decomposição térmica através de análise

térmica (DTA e TG), difratometría de raios-X e espectroscopia infravermefrio,

aos CPZT obtidos por diferentes métodos revelou que as reações envolvidas

na formação do PZT dependem do método de mistura dos citratos.

PZT-1 preparado pela coprecipitação dos citratos de

zirconilamônio e de chumbo amoniacal em uma dispersão etanólica de T1O2,

com estequiometria formal 53/47, foi obtido durante a calcinaçao a 800°C por

4h apresentando uma única fase com estrutura romboédrica, rica em zircônio.

PZT foi obtido a partir de fases óxidos intermediárias e pela estabilização de

PZ em temperaturas abaixo de 700°C

PZT-q preparado pela coprecipitação dos citratos na mistura

desidratante acetonaetanol ácido fórmico (2:1:0,06), com estequiometria

formal 52/48, foi obtido durante a calcinaçao a 500°C por 2h, apresentando

uma única fase com estrutura romboédrica

PZT-m preparado pela mistura mecânica dos citratos, com

estequiometria formal 53/47, foi obtido durante a calcinaçao a 600°C por 2h,

apresentando uma única fase com estrutura tetragonal, rica em titânio. PZT foi

obtido a partir de fases óxidos intermediárias e pela formação preferencial de

PT a partir de 400*C.

A utilização de citratos como precursores de óxidos do tipo PT,

PZ e PZT podem introduzir resíduos de carbono no produto final, na forma

especialmente de carbonatos.

Os pós de PZT-m obtidos entre 400°C e 800°C foram

compactados isostaticamente e caracterizados, sendo posteriormente

sinterizados nas temperaturas entre 1100°C e 1200°C por 2 horas em

atmosfera saturada em PbO Foi obtido PZT com estrutura cristalina

romboédrica e densidade de 7,78g/cnv3 a 1200°C.



ABSTRACT

Lead titanate zirconate (PZT) preparation from its metal constituent

citrates have been investigated. Metal citrates were obtained by forced

precipitation using a dehydration alcohol mixture. Salt solutions of lead nitrate

and octahydrated zirconyl chloride, and titanium tetrachloride were treated

separately with citric acid and ammonium hydroxide. Product was then

precipitated by dehydrating: a) ethanol-formic acid (1:0,03) for ammonium lead

citrate; b) ethartol-acetone-formic acid (1.1:0,03) for titanyiammonium citrate;

and c) ethanol-acetone-formic acid (2:1:0,03) for zirconylammonium citrate.

Citrates were washed with adequate solvent mixture and dried in vacuum

dessecator at 80°C. Pure and loose powdered citrates were prepared.

Zirconium, titanium and lead oxides resulted from thermal

decomposition of corresponding citrates at 500°C, 450°C and 250°C,

respectively. Lead titanate (PT) and lead zirconate (PZ) were obtained by

calcining at 450°C and 600°C, respectively, after adequate heating of citrates

mechanically mixed in ethyl ether.

Three different methods of mixing, and calcining temperature range

of 300°C to 800°C were carried out for preparing metal citrates precursor

mixtures (CPZT).

Products depend on the way of mixing and their thermal

decomposition were investigated by thermal analysis (DTA, TG), X-ray

diffractometry (XRD) and infrared spectroscopy (IR)

PZT samples were obtained with different starting stoichiometry.

Rhombohedral PZT-1 53/47 sample was prepared from coprecipitating



vi

zirconylammonium and ammonium lead citrates in presence of ethanolic

titanium oxide dispersion, and calcinating at 800°C. Rhombohedral PZT-q 57748

sample was obtained from heating at 500°C for 2 hours a mixture of metal

citrates coprecipitated by dehydration mixture of acetone-ethanol-formic acid

(2:1:0,06) Tetragonal PZT-m stoichiometry 53/47 sample were obtained by

calcining at after 600°C for 2 hours after heating a mechanically mixed metal

citrates. PT phase arose at 400°C.

Residual carbonate can usually be present in PT, PZ and PZT

phase resulted from metal citrates.

PZT-m powders obtained in a range of 400°C-800°C were

isostatically pressed, and sintered at 1100°C and 1200°C in saturated PbO

atmosphere. Rhomboedral sintered PZT was obtained with 7,78g.cm*3 at

1200°C
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I-INTRODUÇÃO

O titanato zirconato de chumbo é um composto de interesse para

cerâmica eletrônica em função das propriedades piezelétrícas apresentadas

pela cerâmica, que a toma apta para a manufatura de dispositivos

transformadores, ressonadores, detectores de uttrasson <1>

O Titanato zirconato de chumbo com estrutura cristalina tipo

perovsquita, é formado por solução sólida PbliOyPbZrOy

Em função da complexidade de sua composição, variações na

composição levam a alterações na estrutura cristalina que modificam as

propriedades finais da cerâmica bem como a reprodutibilidade.

Os métodos químicos de preparação via solução, podem conferir

homogeneidade ao precursor permitindo a obtenção de cerâmicas com

melhores respostas piezelétrícas, ao contrário, os métodos convencionais de

mistura mecânica de óxidos levam à formação de fases intermediárias que

provocam alterações em relação a estequiomeína original, bem como o

desenvolvimento da fase PZT útil em altas temperaturas , fato que pode levar

a perdas de oxido de chumbo e diminuição da reatividade do pó.

Por outro lado, dos métodos químicos de preparação de

precursores cerâmicos, a coprecipitaçâo, é uma técnica limitada à obtenção de

precipitados de compostos com produto de solubilidade (Kps) e velocidade de

precipitação semelhante.

Precipitação em solução aquosa normalmente leva â formação de

pós, que em função das etapas de secagem geram aglomerados fortes,

exigindo o auxilio de técnicas de desaglomeração mecânica. A utilização de

solvente orgânico como agente precipitante reduz este comportamento.

Compostos orgânicos, como precursores cerâmicos podem evitar

fortes uma vez aue durante a decomposição
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térmica a estrutura da cadeia carbônica é rompida, levando a interrupções no

corpo da estrutura do sólido, gerando vários núcleos de cristalização isolados.

O ácido cltrico se destaca dentre os compostos orgânicos em

função de sua capacidade de formação de complexos estáveis em solução

aquosa e géis. É um produto nacional, produzido com alto grau de pureza.

As soluções aquosas de citratos de diferentes metais podem ser

obtidas a partir de sais solúves em água, hidróxidos insolúveis ou mesmo a

partir de alguns óxidos. Os citratos metálicos podem ser obtidos com razoável

facilidade pela desidratação da solução aquosa por compostos orgânicos

desidratantes, permitindo fácil armazenamento.

Este trabalho vem pois colaborar no desenvolvimento de

pesquisas envolvendo precursores cerâmicos amorfos, com a finalidade de

avaliar a influência dos citratos nas propriedades finais do pó cerâmico, bem

como o seu uso em substituição a outros compostos orgânicos, tais como os

alcówdos.

1.1 -PIEZELETRICIDADE

Em 1880, Pierre e Jacques Curie descobriram e estudaram um

fenômeno interessante: a geração de carga elétrica sobre efeitos de pressão

em cristais de quartzo, blenda de zinco, turmalina e sal de Rochele

|NaK(C4H4O6)] 4H2O Em 1881, W. Hankel sugeriu o termo piezeletricidade

(pressão e eletricidade) para denominar esta propriedade <2>.

Piezeletricidade é a propriedade que certos materiais cristalinos

possuem, nos quais uma deformação mecânica resulta em uma modificação

na distribuição de carga elétrica. O efeito inverso também acontece, uma
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deformação mecânica é provocada quando o material é submetido a um

campo elétrico <3>.

O entendimento do conceito de piezeletricidade é baseado na sua

estrutura cristalina. Pode-se considerar para isto, um único cristalito no caso

de uma cerâmica. Este cristal tem composição química definida, ou seja, os

(ons estão dispostos em posições específicas e repetitivas, de acordo com o

retlculo cristalino. A simetria da cela unitária determina a possibilidade de

existir a piezeletricidade no cristaf. Os elementos de simetria utilizados para

definir a simetria em tomo de um ponto no espaço, por exemplo, ponto central

da cela unitária são: centro de simetria, planos de reflexão e a combinação

destes. Combinando estes elementos de simetria, os cristais podem ser

divididos em 32 classes ou grupos de simetria diferentes; 21 destas classes

não tem centro de simetria (condição necessária para a existência de

piezeletricidade) e 11 sâo centro-simétricas (Figura 1)(4>.

Quando não há centro de simetria os (ons positivos e negativos

do cristal sob pressão se movimentam, um em relação ao outro, produzindo

dipolos elétricos, resultando na polarização.

Das 21 classes sem centro de simetria, a classe 432 (cúbica) não

apresenta piezeletricidade, pois a combinação dos elementos de simetria

produz um efeito simétrico. Destas, 20 classes não centro-simétricas e

piezelétricas podem ser subdivididas em: 1) grupo piroelétrico compreendendo

10 classes cujos cristais contém um único eixo polar (um momento de dipoio

elétrico polarizado espontaneamente) em condições distendidas, na qual

cristais destas classes permitem o desenvolvimento de uma carga elétrica

quando uniformemente aquecidas devido â variação do módulo do vetor

dipoio elétrico com a temperatura <2), 2) sub-classe, denominada subgrupo

ferrelétríco, que apresenta cada uma das células unitárias do retículo com

polarização espontânea ao longo de uma das várias direções permitidas, com

possibilidade de reverstbilldade das direções do dipoio elétrico por meio da

aplicação de um campo elétrico em um cristal polar. É importante destacar que



a existência de um dipolo não garante que o mesmo possa ser revertido por

meio de um campo elétrico. Em alguns casos pode haver necessidade de

campos elétricos acima do campo elétrico de ruptura <2>.

GRUPOS DE POMOS

DE SIMETRIA

[32]

CENTRO SIMÉTRICOS
NÃO

CE MHO SIMÉTRICOS

PD

PIEZELÉTRICOS

120]

PIRELÉTR1COS

(PoJarinçâo espontânea)

[10]

SUBGRUPO FERRELÉTRICO

(Polaiinçio espontânea

rtvaúvd)
[10]

Figura 1 : Interrelacionamento dos piezelétrícos e gub-grupog com base na simetria
do cristal (4>.
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Na piezeletrícidade cada cela unitária de um cristal tem um dipolo

elétrico que gera uma compensação de cargas superficiais nas faces do

cristal. Se este cristal, composto de celas unitárias idênticas, cada qual com

seus dipolos, é comprimido ou distendido paralelemente à direção em que o

dipolo varia, as cargas superficiais aparecerão nas extremidades do cristal.

Este modelo é equivalente ao modelo da piretetrícidade de cristais de

turmalina. Nos cristais piezelétricos não pirelétricos, há várias direções de

compensação de cargas em função dos dipolos elétricos de cada cela unitária.

Não existe uma direção preferencial de dipoio resultante. Quando uma pressão

é aplicada, uma das direções é favorecida e um dipolo cristalino liquido é

criado. Por exemplo, o quartzo é um cristal piezelétrico não polar (2).

Materiais ferrelétricos sao dielétricos que possuem um momento

de dipolo elétrico espontâneo no cristal, o qual pode ter sua orientação

mudada entre duas ou mais direções cristalográficas pela aplicação de um

campo elétrico externo. Num dielétnco há uma grande diferença de energia

entre as bandas de Valencia e de condução, o que implica que o cristal

apresenta propriedade elétrica isolante isto é, o campo elétrico aplicado não é

capaz de fornecer a energia necessária para transportar os elétrons para o

nível da banda de condução.

Quando o dielétnco é colocado entre as placas de um capacitor e

submetido a um campo elétrico externo E, a corrente gerada é muito pequena.

Em conseqüência, o material sofre uma polarização P em função do campo

externo aplicado, por <3>4):

D = S 0 . E • P (01),

onde D é o deslocamento dielétnco relacionado com as cargas livres do

capacitor e Eo é a permlssMdade do vácuo.

Os vetores deslocamento D e a polarização P podem ser

relacionados com a constante dielétríca k do material da seguinte forma <3>4):



D = k . E . E (02),
D

P = 8 . (k -1). E (03),
D

A constante dielétrica k do material é a razão entre as

permissividades do dielétríco, € e a permissividade do vácuo, € 0 .

A polarizabilidade a p causada pela orientação de um dipolo é

inversamente proporcional à temperatura, segundo a relação O.*):

k T
(04),

onde:

C = constante

k = constante de Boftzmann

T = tempetatura absoluta

A polarizabilidade causada pela orientação de dipolos será

máxima na temperatura Curie, Tc (temperatura critica), dada por (3-4>:

3 e
(05)

Abaixo da temperatura Curíe, ocorre polarização espontânea,

todos os dipolos têm a mesma orientação. Nesta temperatura a constante

dielétrica k é máxima. Em temperatura maior que Tc a constante dielétrica

obedece a lei do Curie-Weíss para os ferrelétricos <*).



A melhor forma de caracterizar um ferrelétríco é através de sua

curva de histerese: um gráfico de polarização versus campo elétrico

aplicado (Figura 2) <3>.

Esta curva mostra o aumento do campo elétrico aplicado ao

ferrelétríco até tomá-lo suficiente para alinhar os dipolos dos crístalitos. A

polarização de saturação é atingida em campos um pouco maiores.

Reduzindo-se o campo a zero, o material fica com uma polarização

permanente (Pr). Quando o campo é invertido a polarização se reduz a zero e

posteriormente o dipolos se in\ em até atingirem a saturação, resultando na

curva de histerese. O campo elétrico quando a polarização atinge o valor zero

é denominado campo coercitivo, Ec <4>.

Pr

•E

Figura 2: Curva de histerese ferrelétrica, polarização versus campo elétrico.

1.1.1 - PIEZELETRICIDADE EM CERÂMICAS

Durante a década de 1940, muitos trabalhos independentes,

investigaram as propriedades piezefétricas do titanato de bárío, BaTiOj.

Thurnaer e Deaderíck (*) desenvolveram em 1941 estudos com diversas
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composições de óxidos de titânio, TiO2 e oxido de bário, BaO, constatando

que as constantes dielétricas tinham valores em torno de 1100 .0 maior valor

conhecido até então era 100 para oxido de titânio. Wainer e Salomon <$>

investigaram a variação da constante dielétrica do BaTiO3 Outros trabalhos

foram divulgados: Wul e Goldman (Rússia)*7); Ogura e Waku (Japão)<8>;

Corsey e Brand (Inglaterra)*9).

Graças às suas propriedades ferrelétncas se manterem no

policristal, o BaTiO3 teve seu primeiro sucesso no estudo de aplicação como

cerâmica piezelétnca transdutora em radares para localização de cardumes e

foi estudado por Sugura Bay (Japão) (*).

Estudos referentes à alta constante dielétrica em conseqüência da

ferreletricidade do material e da polarização foram realizados por Gray <10\ em

1946, (patente de aplicação); Hans Jaffe ("), em 1948, publicou noções dos

valores das constantes piezelétricas do BaTiO3 Em 1947 a firma Sonotone

Corporation lançou o capacitor fonográfico, que foi a primeira forma

industrializada do BaTiO3 (3).

Porém, foi durante a It Grande Guerra Mundial que o BaTiO3

tomou-se o material de elevado interesse estratégico para uso em sonares e

radares, abrindo um vasto campo para as pesquisas (4>.

Um dos avanços no desenvolvimento dos materiais piezelétricos

foi a utilização de dopantes estudando modificações na estrutura do BaTiOj,

visando melhorar suas propriedades. Em conseqüência, Jaffe et alii <12\

descobriram os efeitos piezelétricos da solução sólida de titanato zirconato de

chumbo, daqui em diante referido como PZT. PZT é o nome comercial da

Companhia Vemitron, material este patenteado por Jaffe <4>.

A cerâmica é um conjunto de cristalitos orientados aleatoriamente.

Esta orientação ao acaso toma-a inativa, sem piezeletricidade detectável, por

causa do cancelamento individual dos momentos de dipolos entre cada cristal

constituinte do grão.
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Quando uma cerâmica é resinada do seu estado paraelétnco em

altas temperaturas, para o estado ferrelétrico, através do Ponto Curie, a cela

unitária se deforma, geralmente com uma expansão na direção do eixo polar e

uma contração nas duas direções perpendiculares. Cria-se uma tensão

intergranular, que é minimizada pela formação dos domínios (regiões dentro de

cada grão que têm orientações comuns de dipolos elétricos espontâneo). As

direções de polarização dos domínios são basicamente eixos de simetria de

alta temperatura, tais como <001>, <110> ou <111> <2>.

Para fazer uma cerâmica piezelétrica, durante o resfriamento

através do Ponto Curie, um campo elétrico deve ser aplicado para alinhar os

eixos polares e os dipolos dos cnstalitos nas direções permitidas pela simetria

e que estão mais próximas à direção do campo elétrico aplicado, Figura 3.

Quando o campo é removido, os dipolos permanecem no alinhamento dando

ao material uma polarização remanescente, isto é, tomando-o

anisotrópico.bem como piezelétrico O).

Assim quando esta cerâmica sofrer compressão ocorrerá uma

distorção do retlculo, conduzindo à mudanças no momento de dipolo do cristal

(efeito piezelétrico direto). A deformação e as mudanças no momento de

dipolo são lineares e reversíveis, dependem da direção, da pressão, da tensão

elétrica aplicada, do campo elétrico e do material, Figura 4.

Três classes cristalinas englobam os ferrelétricos com importância

no campo de cerâmicas piezelétricas <2>: 4mm (tetragonal), R3m (romboédrica)

e 2mm (ortorrômbica), segundo a simbologia Hermann-Mauguin <13>.

Uma cerâmica piezelétrica polarizada, no entanto, possue apenas

um tipo de matriz piezelétrica resultante dos metais constituintes, sendo

inicialmente isotrópica. Após o processo de polarização aparece uma nova

simetria com notação oomm (6mm), representada por um eixo de rotação

infinita e infinitos planos paralelos ao eixo polar (2>.
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(a)

V.n

• á

0

(c)

A

E

Figure 3: Domínios dos dipolos elétricos cm materiais cerâmicos piezelétricos (a)
antes e (b) depois da polarização (condições ideais). A deformação como
resultado da polarização e transformação está ilustrada em (c) <3X

poling
OX.ÍS

•-••

U)

Figura 4: O efeito piezelétrico «obre uni corpo cilíndrico de unia cerâmica
piezelétrica. Para facilitar na compreensão fomente um dipolo é mostrado^).



L2 • ESTRUTURA DOS MATERIAIS PIEZELÉTRICOS

A classe de materiais conhecida como perovsquita é de

considerável importância tecnológica, particularmente devido às propriedades

físicas, tais como, pireletncidade, piezeletrícidade, susceptibilidade dielétrica e

efeitos eletroópticos. Muitas destas propriedades variam enormemente de uma

perovsquita para outra, bem como, com a estrutura cristalina. As mudanças

nas propriedades físicas podem ser particularmente grandes quando as

condições externas, pressão e temperatura, sâo alteradas. Por exemplo, a

constante dilétríca do BaTiO3 pode variar por um fator de 10*. Estes efeitos

estSo relacionados com a presença de transições de fases no sistema, onde a

estrutura perovsquita altera-se de uma forma para outra 0*.'*).

A estrutura perovsquita ideal apresenta fórmula ABXj, onde A e B

sâo cátions e X é o ânion. A estrutura cristalina do BaTiOj, uma perovsquita

típica, é descrita como uma cela unitária cúbica simples na Figura 5(a) <16> e

apresenta o seguinte arranjo atômico: 4 cátions de maior tamanho e de baixa

Valencia (Ba2*) nos vértices do cubo; um cátion de menor tamanho (Ti4*) no

centro do cubo. Todos os ânions (O2-) estão situados no centro das faces.

Esta estrutura produz uma rede de octaedros de oxigênio ligados pelo vértice

(Figura 5(b)) 0*), com os sítios octaédrícos ocupados pelos cátions Ti4" e os

sítios dodecaédricos ocupados pelo cátion Ba2* <12>.

Nem toda estrutura com esta disposição atômica é totalmente

cúbica, mas é tradicionalmente chamada perovsquita. Outros ânions como

fluoretos, cloretos, carbetos, desde que substituam o oxigênio nesta estrutura,

também geram a estrutura perovsquita. Os cátions também podem ser

substituídos na rede mantendo ou nâo a estrutura cúbica, segundo os valores

de { para a expressão <17-18>:
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t =
RA + RB

(R B + Ro)

onde RA, R B e R o indicam os raios do elementos, e t é o fator de tolerância.

O Ti 4 4

(0)

Figura 5 : Esquema de uma cela unitária cúbica com estrutura tipo perovsquita do
BaTiO3, acima do ponto Currie. (a) Cela cúbica simples, (b) Octaedros
formados pelos átomos de oxigênio. O" são os átomos de oxigênio entre os
segmentos mais curtos que ligam os ions Ti4+ O6).

A estrutura perovsquita cúbica ideal apresenta t = 1,0. Porém na

prática, as estruturas com t entre 0,95 e 1,0 sâo consideradas cúbicas.

Aquelas estruturas com valores de t menores que 0,95 não são ferrelétricas;

enquanto que aquelas estruturas com t maior que 1,0 tendem a ser

ferrelétricas.
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A estrutura cúbica ideal é simétrica e isotrópica. A estrutura pode

tomar-se polarizada, quando ocorre um pequeno deslocamento do cation B no

interior do octaédro. Este é o caso do comportamento ferrelétríco do BaTiOj e

varia em função da temperatura <19>.

A representação da cela unitária para o zirconato de chumbo

(PbZrO3) e também para o titanato de chumbo (PbTiO3) pode ser comparada

com aquela do BaTiO3 (Figura 5(a)). A distorção da estrutura perovsquita que

ocorre na solução sólida de PbTiO3 e PbZrO3 pode ser comparada com as

mudanças encontradas na estrutura do BaTiO3 (Figura 6) <3>.

Figure 6: Esquema do plano (200) do cristal BaTiC>3 quando a estrutura é
tetragonal^).

Observando um esquema do plano (200) do cristal de BaTiO3

quando a estrutura for tetragonal (T<120°C) nota-se que o cátion pode ocupar

uma das duas posições no centro da estrutura. O deslocamento é provocado

por um campo elétrico aplicado mudando a polaridade da cela unitária

(Figura 6) <3>.
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Estruturas perovsquitas com vacâncias no sitio A s3o mais

comuns que nos sitos B <12>. Um exemplo típico é o NaxWOj em que x varia

entre 1 e 0,3, constituindo uma estrutura cúbica ou distorcida <20>. A

concentração de vacâncias de ânions nas estruturas perovsquitas é

normalmente pequena. Um exemplo típico é o titanato de estrondo, que se

apresenta na forma reduzida de SrTiO2,5, tido como isoestrutura! ao SrTiO3

cúbico <21>.

1.2.1 - TITANATO DE CHUMBO

O titanato de chumbo, PbTiO3> (denominado neste trabalho como

PT), foi descoberto como ferrelétríco nos anos 50 por analogia estrutural com

o BaTiOj e porter alta temperatura de transição, 500°C <22>, enquanto que para

o BaTiO3 era 120°C (2>. A estrutura cristalina do PbTíO3 foi estudada e

identificada como tetragonal por difraçSo de neutrons <23>.

Por reação no estado sólido entre PbO e TiO2 forma-se PbTiOj

em temperaturas aproximadas de 360°C completando-se lentamente a

375°C <24>. Estudos de equilíbrio de fase, por congelamento da estrutura e por

DTA mostram que o sistema contém dois eutéticos e a fase PbTiO3 funde-se

congruentemente (Figura 7).

O titanato de chumbo é frágil, a mudança da estrutura tetragonal

para a cúbica ao atingir a temperatura Curie (495°C) envolve uma mudança

de volume (tetragonal: a = 3,904 A, c = 4,152 A; cúbica: c - 4,152 A) <3>. Isto

gera microtríncas que fragilizam o sólido, tomando difícil sua caracterização.

No entanto, há evidências de que é um ferrelétríco <2>, para um monocristal a

cosntante dielétnca obedece a lei de Curie-Weiss e acima do ponto de Curie

(Tc = 495°C) possui valor máximo de 10.000 em Tc <26>.

Procurando-se estabilizar a estrutura inibindo a formação de

mícrotnncas, utiliza-se a adição de dopantes; uma das investigações foi a
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substituição do Ion Ti*+ (r = 0.64 A) (27) pe|0 ton Zr** (r = 0.87 A) <27> na

estrutura perovsquita.

100

Figure 7 : Equilíbrio de fase no sistema Pb0-TiO2 (
25X

1.2.2 -ZIRCONATO DE CHUMBO

As propriedades dielétrícas do zirconato de chumbo, PbZrO3

(denominado neste trabalho como PZ), foram descobertas por Roberts em

1950 <28>. Sua estrutura é ortorrômbíca com os seguintes parâmetros de

rede: a = 5,8 A, b = 11,7 A e c = 8,2 A <2«). Estes parâmetros sflo originários

de uma cela unitária perovsquita simples, alterada da seguinte forma: o

parâmetro c duplicado, rotação dos eixos a e b de 45°, duplicação de b.

Entretanto, dífratogramas de raios-X mostram que a cela é tetragonal com c/a
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< 1 0>. A estrutura ortorrômbica, antiferrelétríca, em temperatura próxima ao

ponto de Curie transforma-se em ferrelétnca peta aplicação de um campo

elétrico forte <3>. Cada cela unitária do PbZrOj tem um momento dipolar, mas o

arranjo das celas adjacentes resulta em um momento dipolar muito

pequeno na direção do eixo c<3)

O diagrama de fase PbO-ZrO2 nao foi totalmente determinado

devido à volatilidade do PbO. Um arranjo parcial pode ser observado na

Figura 8.

1 • ' 1 "• 1—'^J..,.* J

Liquido ^~~m

*" Liquido + ZrOo

y
1570°C

* Liquido + PbZrOj

910°C
'PbO

PbO • PbZiO
« I . t

PbO t Bolit IrO.

Figura 8 : Diagrama de fase do sistema PbO-ZrO2

ItO.

O PbZrOj é o único composto intermediário. Há duas versões

deste diagrama de fase, em que as existências de um eutético em 870°C com

6% de ZrO2 Oi) ou de um perítético em 910°C com 1% de ZrO2 sSo propostas

em função do comportamento do sistema PbO-TiO2, a segunda versão é a

mais aceita por Jaffe <2>.
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1.2.3 - TITANATO ZIRCONATO DE CHUMBO

1.2.3.1 - Estrutura e reações de formação

A substituição de íons Ti4+ por (ons Zr*+ na estrutura do PbTi(>3

reduz a distorção tetragonal e gera outra fase, romboédnca ferrelétrica. de

simetria R3m W), Figura 9

0
I

<

••4
A

' e
u

I I I 1

Tetragonal v^#

•g Boobocdrica

e

••04

OS

• > M

•Of» 'J

M

U

PbZrO t Holar dt PbTiO, PbTiO.

Figura 9 : Distorção da cela unitária á temperatura ambiente para o sistema PbTiO3-
PbZíO3.

O equilíbrio entre as fases tetragonal e romboédnca é

independente da temperatura e é chamado Limite Morfotróplco. Isto indica

uma abrupta mudança na estrutura da solução sólida com a variação da
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composição. Em concentrações elevadas de PbZrO3 aparece uma fase

ortorrómbica antiferrelétríca <32>, com uma pequena região de estabilidade de

uma fase tetragonal antiferrelétríca próximo à temperatura de Curíe (Figura 10).

A fase ferrelétríca romboédríca divide-se em duas fases: uma

ferrelétnca de baixa temperatura e outra de alta temperatura , caracterizadas

por propriedades elétricas e de expansão térmica e por difração de raios-X.

500

I I

50 K)0
PbTiO3

Figura 10 : Diagrama de fase do sistema PbTiO3 - PbZrO3 (*>.

No sistema formado a partir dos óxidos de chumbo (PbO), oxido

de zircõnio (ZrO2) e oxido de titânio (TiO2), Figura 11, as fases que se formam

são, provavelmente, a solução sólida Pb(Zr,Ti)O3 e ZrTiO4 (*O5). o conteúdo
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em PbO na solução sólida de PZT pode variar entre 48 a 51 moles%

Existe certa controvérsia quanto ao conteúdo em função da volatilização de

PbO e da detecção de uma segunda fase (ZrTiO4) presente na mistura.

PbO
( PftO • • abono

4c •uféticoJ

PZT

PbTiO3

/

AÍ
/ 7

1 \ *
1 >̂  • P t T % ^

T+ZT \
• fZT \ I + X T V

PbZrO3

\
\

\

T -

Z»

ZT»

PZT»

TiOz *t

ZrO2 • •

PbZrOj

Pt.(Zr,TiK>,

TiOs ZrTlO4 ZrO.

Figura 11 : Sistema PbO-TiO2-ZrO2 em 1100°C. Solução sólida abaixo do eutético.

Pode-se observar também que a deficiência em PbO causa a

presença de ZrO2 livre e a formação de Pb(ZrTi)O3, assim como reações

incompletas podem causar a persistência de ZrO2 e TiO2 <
37>.

A seqüência de reações para a formação de PZT é controvertida,

depende da pureza, do tipo de material de partida <38>, reatividade e
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homogeneidade da mistura reagente <39>: uma versão do curso das reações é

dada na Figura 12 <40>.

As reações de estado sólido que resultam na formação do PZT,

usualmente começam pela formação de uma solução sólida rica em PbTiO3

tetragonal, na qual PbO e ZrO2 remanescentes reagem para formar

Pb(Ti,Zr)O3. Algumas exceções foram notadas com o curso inverso das

reações, PbZrÜ3 formou-se primeiro, com PbO e TiO2 formando mais tarde

PbTiO3 ou uma solução sólida <<M2) Neste caso, Mori et alii <41>, atribuíram a

presença de ZrO2 na mistura reagente em concentrações molares superiores

a 60%, enquanto que Yamaguchi <42> verificou a possível formação de PbZrO3

em caso de precipitações simultâneas.

oUixo 4c 3*0*C rtaçio C
de 11WC

Tcrp«r«tvr« de cale. <#C)

Figura 12 : Fases presentes no sistema Pb0:Ti02-Pb0:ZrO2 como função da
temperatura de calcinação (4°):
Reação A: PbO + TiO2 -* PbTiO3i

Reação B: PbTiO3 + PbO + ZrO2 - • Pb(Zr,.yTiy)O3i

ReaçãoC: Pb(Zf].yTiy)O3 + PbTiO3 -* Pb(Zr1.3tTix)O3
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As curvas de DTA (Figura 13) mostram o inicio da formação do

PT a 450°C e témino a 600°C, como sendo reação exotémica. Acredita-se que

na formação de PT, o PbO migra até a superfície do TiO2. onde ocorre a

reação de interface. A reação de formação do PZ é endotérmica, micandose

a 700°C e completandose a aproximadamente 820°C Quando os três óxidos

estão presentes, a curva de DTA com dois picos, exotérmico a 590°C e

endotémico a 700°C, mostra as características das reações <43>.

O.I2

mV

«V

o

0,06

O.OB

0

O.08
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n

0,04

•lotêrmico /

•ndoftrmico

•lOUfmlco Ç

•ndotfrmlco V

V
' tndotarmica
0 600

TEMPERATURA

PZ
_̂ —-^"^

PZT
/ -

. t

1Z30

ro

Figura 13 : Curvas DTA obtidas com razão de aquecimento constante de 10°.min*1

para PbO+Ti02 (PT); PbCM-ZiO2 (PZ); PbO+0,5TiO2+0,5ZrO2 (PZT)C«).

A seqüência de reação encontrada por Chandratreya et alii <43>

está representada na Figura 14. Por DRX, a formação da fase PZT inicia-se a

partir de 715°C Não há identificação da fase PZ, embora isto não indique sua
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ausência na mistura, pois há superposição de picos, levando a problemas de

identificação, assim como concentrações baixas s3o difíceis de serem

detectadas por DRX.

PJT PZT

Pt l»lO

I .
60 40

2 6°

A.

Figura 14: Diagrama de raíos-X a temperatura ambiente para composição
lPbO+0,65ZrO2+0,35TiO2. As amostras foram resinadas rapidamente
após o término do aquecimento desejado (43X
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Hiremath <38> propôs o seguinte mecanismo para formação de PZT

(60/40), quando da mistura dos óxidos por processo mecânico.

(a)P + T -> PT (01)

(b) P + Z + traço PT - • PZT (85/15)

P(ss) • Z -* PZT (Z) (02)

(c) PT + P + Z -> PZT (T) (40/60) (03)

(d) PZT (40/60) + PZT (Z) (85/15) -> PZT (60/40) + PZT (50/50) (04)

(e) Homogeneização. (05)

I.2.3.2 - Limite de fases morfotróplcas

A cerâmica de titanato-zírconato de chumbo, Pb(ZrxTit_x)O3, é

uma solução sólida dos óxidos PbTiC^-PbZrOj Quando a solubifidade da fase

PbZrOj (ortorrômbica) na fase PbTiOj (tetragonal) atinge uma dada

concentração, tem-se uma mudança de estrutura cristalina no PZT. Esta

mudança ocorre em função apenas da estequiometría e é independente da

temperatura, que é chamada de limite de fases morfofrópicas (LMF).

No limite das fases morfotrópicas discute-se a existência de uma

região ou linha onde coexistem as estruturas tetragonal ferrelétríca, Tp, (rica

em PbTiOj) e a estrutura romboédnca ferrelétríca, Rp, (nca em PbZrO3) <
2>. O

diagrama do sistema PbTiO3 e PbZrO3 (Figura 10) <2>, foi estabelecido por

diversos autores nas décadas de 50 e 60 WM5). pode-se observar que

para x = 0,52 há uma linha de transição com a temperatura limitando as fases

Tp e Rp. Este limite é independente da temperatura até o ponto de Curie. A

partir de 230°C tem-se uma fase cúbica antiferrelétríca.

Isopov (**) estudou diversas estequiometrías próximas à fase

morfotrópica, utilizando difração de raios-X e mostrou a possibilidade de uma

região onde as duas fases coexistiam. Em outros estudos Isopov <47> alertou
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para o fato de que a regido de coexistência das fases não é necessariamente

uma faixa delimitada por linhas paralelas e retas. Ari-Gur et alii <48>

delimitaram uma região 0,49 < x < 0,64 onde as fases Tp e Rp coexistiam.

Mabud <49> fez estudos da influência da temperatura e do tempo de calcinaçâo

sobre o LMF, além de correlacionar a microestrutura com estas condições. A

faixa molar de coexistência das fases encontradas por Mabud foi 4 moles%

enquanto a faixa encontrada por Ari-Gur foi de 14 moles%. Com isso,

Mabud concluiu que a extensão da faixa de coexistência está relacionada com

a microestrutura e condições de sinterizaçâo.

Kakegawa et alii <50> desenvolveu estudos sobre fase morfotrópica

utilizando amostras de PZT preparadas a partir dos hidróxidos de zircônio,

titânio e oxido de chumbo, homogeneizados em moinho de bolas. As amostras

foram calcinadas em diferentes temperaturas. Os difratogramas de raios-X

foram diferentes, principalmente, na região das reflexões (200) quando

comparados aos difratogramas de raios-X obtidos para PZT, preparados a

partir dos óxidos, nas mesmas condições. A permissividade dielétríca também

apresentou valores diferentes. Para o método misto os valores foram

crescentes com a temperatura, próximos â transição de fase, enquanto para

mistura de óxidos foram decrescentes. O PZT obtido dos hidróxidos

apresentou duas fases distintas, sem região de coexistência.

Losaro e Moure <51> também constataram uma linha como LMF

entre as fases tetragonal e romboédnca para PZT preparado a partir da

coprecipitação de hidróxidos ou oxalatos, constataram ainda uma região de

coexistência da fases para PZT preparado a partir de óxidos, nas mesmas

condições de processamento.

O limite de fases morfotropicas tem influência direta sobre as

propriedades do piezelétrico.

Kala <52> investigou por DRX (Figura 15) e microanálise por raios-

X a influência da heterogeneidade química como causa da coexistência ou não

de duas fases na LMF. Para tanto, utilizou PbO, ZrO2, T1O2, PT e PZ e
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40/60

52/48

60/40

65/35

Figura 15: Difratogremas de reios-X do PZT em diferentes estequiometrias, Zr/Ti <52>.
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com índice de impureza menor que 1% em massa e sintetizou PZT em

diferentes estequiometrías. Kala concluiu que a heterogeneidade do PZT

calcinado não é a principal razão para a coexistência de duas fases no LMF,

para amostras sinterizadas, pois não foram encontrados indícios de fases

estranhas; todas as amostras apresentaram microhomogeneidade química

quanto ao Zr, Ti e Pb.

Multani et alii (40) utilizando técnicas sol-gel e Pb(NO3)2, ZrOCI2 e

T1CI4 de alta pureza, prepararam PZT com diferentes composições e tamanho

de agregados de microcristais de 500 A. Concluíram que a causa de uma

região de coexistência de fases é conseqüência de flutuações na composição.

Em seus trabalhos, Multani <38> determinou a LMP em 23°C localizada em

0,510+0,002 mol%.

1.2.3.3 - Influência do processamento sobre o PZT

Soluções sólidas entre vários ferrelétricos ou não ferrelétncos são

importantes. O estudo destas soluções oferece oportunidade de evolução e

aperfeiçoamento das propriedades dos materiais, para que estes se adaptem

a certas especificações, tomando-se a base de muitas aplicações como

capa atores, transdutores, piezelétncos, sensores e outras. A possibilidade de

variações das propriedades dos materiais, através das soluções sólidas,

oferece meios de investigação do mecanismo fundamental da ferreletricidade.

Keizer et alii <39> estudaram a influência de fatores como

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

propriedades elétricas, ópticas e ferrelétrícas de uma composição fixa do

PZT. Na temperatura ambiente, o produto calcinado Pb(ZrxTi1-jr)O3 é formado

por uma mistura de duas fases de perovsquita, uma tetragonal, xt, com x <

0,52 e outra romboédrica, x r , com 0,52 < x < 0,92. Constaram que o tamanho

de partícula, do oxido de titânio (TiO2) e do oxido de chumbo (PbO), não
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influencia no produto final, quando comparado ao oxido de zircônio (ZKD2) Por

sua vez, o tamanho de partículas do ZrO2, monocllnico, influe sobre a

proporção das fases no PZT. Quando o tamanho médio de partícula diminue,

temos X( tendendo a um e xr tendendo a zero.

A densidade decresce com o aumento do tamanho médio de

partícula do ZrO2, quando a sinterízação ocorre em temperatura menor que

1220°C, durante 3 horas.

A reprodutibilidade na produção do PZT de aíta qualidade tem

esbarrado na volatilidade que altera a densificação do material e as

propriedades eletromecânícas intrlnsicas. Tem-se estudado a presença de um

excesso de PbO como uma necessidade para se obter alta densidade.

Kingon e Clark <w) verificaram a influência da atmosfera de

sinterízação nas propriedades do PZT. Prepararam-se PZT com diferentes

estequiometrias, utilizando ZrO2 98,5% em peso, TiO2 99,9% e PbO 99,9%.

As pastilhas foram preparadas por prensagem uniaxial. A transferência de PbO

foi acompanhada pela medida de variação de peso, a 1000°C ou 1200°C na

presença das seguintes atmosferas pó: PbZrO3 + 10% ZrO2 (PZ+Z),

Pb(Zr,Ti)O3 + (Zr,Ti)O2 (PZT + ZT); Pb(Zr,Ti)O3 • 10% PbO (PZT + T).

Utilizaram um sistema fechado, constituído de dois cadinhos, uma

folha de platina para separar o pó atmosfera da pastilha. O pó atmosfera foi

trocado após cada sinterízação e o conteúdo de PbO presente no PZT foi

determinado pela diferença entre o peso de PbO colocado e a perda de massa

após sinterízação. Experimentos iniciais mostraram a necessidade de se ter

uma posição especial para a amostra (sob o pó atmosfera), mesmo que esta

esteja em equilíbrio com o pó atmosfera.

Quando isto não é realizado, não há o equilíbrio da pressão de

vapor de PbO na atmosfera, provocando uma variação na concentração do

mesmo na amostra de PZT. Talvez isto ocorra porque o PbO é perdido desde

a parte fechada, vindo principalmente do compacto PZT. Em função disso, o
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equilíbrio da fase vapor entre o pó atmosfera e o compacto PZT, ocorre mais

vagarosamente que a perda de PbO.

As composições contendo excesso de PbO foram sintetizadas

com PZT • 10% PbO (PZT + P) como pó atmosfera. As composições que

tinham 0,1% e 3,0% em excesso de PbO, aumentaram a massa durante a

sinterizaçâo. A composição com excesso de 19% em PbO diminuiu seu peso

ao longo da sinterização. A temperatura de sintetização causa gradientes de

concentração de chumbo na cerâmica. A atividade do PbO em compostos de

interesse como PZ, PT, PZT está na Figura 16 <5$). Analisando os dados

conclui-se que, num sistema fechado quando se utiliza PZ + PbO como

atmosfera, a atividade do PbO depende do nível de saturação do PZ, com

chumbo. Neste caso, se há excesso de PbO na matriz ocorre a distribuição

homogênea destes nos grãos. Se o PZ não foi saturado, perde-se PbO da

matriz até a saturação. No caso do uso de PZ • Z o sistema tenderá ao

equilíbrio com atividade de PbO igual a 0,08 e o ZrO2 absorverá e reagirá com

o PbO até a saturação. O PZT ficará deficiente em PbO. Portanto, é

controlado o excesso de PbO adicionado â amostra e de ZrO2 adicionado ao

PZ, que se pode viabilizar a obtenção de uma cerâmica densa e

estequiométríca. Durante a sinterização, com a diminuição da atividade do

PbO no interior da amostra, começa a haver decomposição do PZT e a

formação de regiões ricas em ZrO2jl como verificado por Zaghete <3>.

Se durante a calcinação (formação da fase de PZT) a reação não

foi totalmente desenvolvida, a decomposição é favorecida pois a pressão de

vapor do PbÜ nos compostos varia segundo a relação PZ > PZT > PT <55>. A

concentração das fases intermediárias PbO e ZrO2 geradas durante a

sinterização, normalmente não atingem porcentagem detectável por DRX, mas

podem ser localizadas e identificadas por EDX e EDS <3>.
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Figure 16 : Variação da atividade do PbO com a temperature pare diferentes

compostos^33).

McQuarríe <56> desenvolveu estudos com várias soluções sólidas

ferrelétricas. Admitiu que a mistura de diferentes materiais ferrelétricos é

sempre uma reação incompleta ou um sistema de muitífases em equilíbrio. Isto

dificulta a correlação entre as propriedades destes materiais e sua

composição química ou estado cristalino. 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

homogeneidade da estrutura cristalina, o tamanho de grão e as impurezas das
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matérias-primas alteram as propriedades piezoelétricas finais. O uso de

dopantes e atmosfera de sinterização também provoca mudança de

propriedade.

Okazaki e Nagata <57> concluíram que Kp (fator de acoplamento

planar) diminui com o aumento da porosidade bem como com a diminuição do

tamanho de grão. Foi determinado também, que os dados de Kp, dependem

do campo elétrico, temperatura e tempo de polarização. A dependência varia

muito de uma composição para outra, e isto é atribuído à presença de

dopantes diferentes ou à razão Zr/Ti. Estudos realizados por Cho e Biggers

<5S) mostraram que o aumento de Kp é função do aumento do tamanho de

grão, que causa um aumento no número de microtrincas no material.

1.3 - PROCESSOS QUÍMICOS DE PREPARAÇÃO

A necessidade da obtenção de cerâmicas com propriedades

especificas requer um controle de pureza química e homogeneidade

microestrutural. A produção de cerâmicas com alta qualidade, reprodutiveis e

de baixo custo , tanto quanto possível , tem provocado uma crescente

evolução das técnicas de preparação e a sofisticação das matérias-primas.

Técnicas não convencionais de preparação, têm sido estudadas a

fim de atender as necessidades do mercado em produtos cerâmicos com

multicomponentes e com propriedades especificas. Entende-se por ténicas

não convencionais , aquelas técnicas que não envolvam os processos de

mistura mecânica dos óxidos constituintes. Estas técnicas envolvem reações

químicas em solução, em fase de vapor ou decomposição em estado

sólido <W).

A produção de cerâmicas cristalinas por processamento químico

justifica-se pelo controle das transformações e da microestrutura. Tem-se

conhecimento que os métodos químicos podem proporcionar vantagens, tais
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como: pureza e homogeneidade química, controle do tamanho, da forma e do

estado de aglomeração das partículas na forma de pó.

Novas matérias-primas tais como nitretos, oxalatos, hidróxidos,

carbetos, alcóxidos, a tratos, etc, podem ser investigadas e testadas,

justificando a atuação do Químico na indústria cerâmica.

Na preparação de materiais com propriedades elétricas, como os

óxidos com estrutura tipo perovsquita (ABO3), como é o caso do titanato

zirconato de chumbo, a literatura ressalta os seguintes aspectos:

- controle estequiométnco da razão Zr/Ti/Pb para garantir a

reprodutibilidade das propriedades;

- homogeneidade a nivel atômico para evitar a presença de fases

estranhas afetando as propriedades;

- a calcinação e a sintetização devem ser realizadas sob condições

que permitam controlar e manter a estequiometria inicial,evitando-se

perda por volatização de PbO em temperaturas próximas a 880°C.

Normalmente é necessário o processamento do pó em

temperaturas superiores a 900°C, o que leva a um conteúdo

indefinido de PbO no sintenzado. Para evitar este problema deve-

se abaixar a temperatura de processamento, caso seja necessário

um pó homogêneo e reativo, com tamanho de grãos menores que

Para atender estas necessidades é importante analisar as

vantagens e desvantagens de cada método em função do material utilizado e

das características finais desejadas.

Os métodos envolvendo solução com a precipitação de sais ou

Ndróxidos sâo muito usados na preparação de oxido de um único cátion <61>.

Este processo é largamento usado no processo Bayer para a produção de
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No caso de preparação de óxidos mistos, os métodos envolvendo

solução, coprecipitação, exigem maiores cuidados.

Na linguagem cerâmica coprecipitação é a precipitação simultânea

das espécies em solução.

O conceito de coprecipitação envolve a preparação de soluções

homogêneas contendo os cátions desejados e a precipitação estequiométrica

dos mesmos, quando da mistura da solução com um agente precipitante. Para

garantir a precipitação completa é necessário que as espécies em solução, o

cátion ou o ânion, estejam em concentração suficiente para exceder o produto

de solubilidade (Kps) dos hidróxidos ou sais formados na presença do agente

precipitante. A precipitação de todos os componentes deve ser simultânea,

caso contrário o processo será heterogêneo. Portanto, é uma técnica que

exige um controle rigoroso das condições de muitas variáveis: pH, velocidade

de adição dos reagentes, de agitação e de concentração. Geralmente, o

produto é um sólido constituído de partículas agregadas <60>. No caso de

multicomponentes, a estequiometria e homogeneidade do produto pode ser

comprometida.

Na coprecipitação de hidróxidos ou oxihidróxídos é importante um

estudo do pH de estabilidade para cada componente <62>. Bunker <"> em seu

trabalho ressaltou a importância de adicionar a solução de cátions e o agente

precipitante simultaneamente numa solução sob agitação. No instante da

mistura, os pH, isto é, os Kps dos hidróxidos e oxihidróxidos serão

ultrapassados simultaneamente. Posteriormente, um controle do meio é

importante para o equilíbrio estequiométrico do precipitado, evitando-se a

dissolução diferenciada. Conclui-se, portanto, que em sistemas com grande

rigor estequiométrico e dopantes em baixa concentração, pode-se chegar a

compostos não desejados.

A literatura traz algumas publicações recentes abrangendo

diferentes rotas de precipitação de PZT por coprecipitação.
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Lin et alii <63> estudaram a preparação de PLZT com boa

sinterização a 900°C, por coprecipitaçdo de carbonatos em meio aquoso,

utilizando (NH4)2CO3.H2O e NH4OH como agentes precipitantes. Partiram de

5ZrO2.3SO2 e soluções de LaC^, TiClj e PbNO3, as quais foram adicionadas

à solução precptante pré-aquecida a 60°C, com controle da velocidade de

adição dos reagentes e da agitação no meio. O precipitado, depois de seco,

foi calcinado a 600°C apresentando duas fases: uma rica em zircõnio e outra

em titânio. A não homogeneidade foi atribuída a diferença do tamanho das

partículas de sulfato de zircõnio. A moagem permitiu a obtenção de um pó

sintetizado e homogêneo.

Pós finos de titanato zirconato de chumbo e lantânio (PLZT) a

partir de 400°C foram preparados pela hidrólíse de soluções aquosas de

nitrato, por Yoshikawa et alii <**>. Peróxido de hidrogênio foi adicionado à uma

solução contendo Pb(NO3)2, La(NO3)3 6H2O, TiO(NO3)2 e ZrO(NO3)2.2H2O

dissolvidos. Após a hidrólise a 1°C com gás amõnia, lavagem e filtragem, o

precipitado de owhidróxidos foi desaglomerado em ultrassom. A cinética de

cristalização foi estudada por DRX e pelo controle da área específica medida

por BET. O pó calcinado apresentou partículas de 20nm em aglomerados de

60nm.

Kakegawa <65> utilizou cloretos de Ti e Zr para a preparação de

PZT por coprecipitação em solução aquosa de "cupferron". A precipitação

estequiométríca de ZrTiO2foi conseguida, segundo o autor, com o controle da

quantidade de agente quelante. PbO foi posteriormente misturado

estequiometncamente em um almofanz com titanato de zircõnio (ZrTiO2). PZT

foi obtido a 600°C, sem a presença de fases intermediárias.

A precipitação tem sido aplicada a um grande número de

materiais e, apesar de oferecer a possibilidade da lavagem de impurezas

solúveis antes da catcinação, traz alguns inconvenientes. A homogeneidade é

garantida somente para precipitação de uma única espécie. A estequiometna
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do precipitado é normalmente diferente daquela encontrada na solução inicial.

A concentração, temperatura e pH, influenciam na formação do produto obtido.

Uma segunda técnica envolve a fixação espacial dos cátions antes

da formação do pó, por isso evita tais inconvenientes. Esta técnica inclui a

transição sol-gel, uma técnica que garante essencialmente a homogeneidade

atômica dos cátions no composto final.

Pós de alta pureza, reativos e com estequiometna ontrolada

podem ser obtidos pelo método sol-gel. As vantagens e desvantagens do

processo tem sido amplamente discutidas <66). Pode-se notar algumas

dificuldades presentes no método <3>:

- para a preparação de géis monolíticos, em geral necessita-se de

um mês para haver a hidrólise e a obtenção da forma sólida;

- a obtenção de pós homogêneos com pequenos tamanhos de

grãos, exige um controle rigoroso do pH e das condições de

hidrólise do hidróxido ou alcóxido;

- os alcóxidos utilizados como precursores são reagentes cuja

preparação é sofisticada, exige equipamentos especiais, atmosfera

controlada e reagentes puros, tormando o preocesso caro;

- resíduos de carbono permanecem após o tratamento térmico a

1000°C. Isto pode ser visualmente observado pelo aparecimento de

bolhas e coloração nos vidros <2), proveniente de liberação de CO2

e formação de radicais.

1.4 - PREPARAÇÃO DOS CITRATOS METÁLICOS COMO

PRECURSORES CERÂMICOS.

As técnicas químicas envolvem, em geral, a preparação de

compostos meta-estáveis: hidróxidos e sais complexos. Estes precursores

quando coprecipitados no seio da solução, como visto anteriormente, estão
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sujeitos a perda de estequiometria, devido às mudanças no meio liquido

durante a precipitação da fase sólida, levando a uma dissolução parcial.

Para diminuir esta perda de estequiometria, Marcilly et alii <67>

propõem a precipitação de misturas não cristalinas contendo fons metálicos

em perfeita homogeneidade. Esta mistura pode ser obtida por uma solução

contendo todos os ions desejados, na presença de um ácido polifuncional com

as funções hidroxi e ácido carboxllico, tais como: ácidos cítnco, málico,

glicólico, etc...

Dentre os ácidos polifuncionais destacam-se as pesquisas

utilizando ácido cítnco para a preparação de precursores cerâmicos (citratos

metálicos).

O ácido cítnco apresenta as vantagens de ser um reagente de

custo acessível, alta pureza e apresenta 4 pontos de coordenação, o que

permite a imobilização do cátion em estruturas complexas ou polimenzadas É

um reagente alternativo dos alcóxidos em técnicas que envolvem a fixação de

cátions. Vários elementos, Ti, Zr, Nb, Pb, La, Bi e Sn, podem formar soluções

aquosas de seus respectivos citratos. Quando é necessária uma mistura

contendo cátions cujos citratos são insolúveis (alcalinos terrosos) utiliza-se o

sal de ácido fórmico destes cátions <68>.

Citratos são preparados pela reação de complexação do cátion

com ácido cítnco em solução aquosa. Maiores informações sobre o ácido

cítnco e seus sais serão apresentadas no item 1.5.

A literatura apresenta vários trabalhos sobre a utilização de

citratos metálicos como precursores cerâmicos na preparação de óxidos

mistos e com propriedades elétricas e magnéticas.

Mulder (M> estudou a preparação de vários citratos metálicos,

dentre eles: citratos de ztrconilamônio, titanilamônio, de bário e de chumbo,

bem como sua coprecipitação para a obtenção de cerâmicas eletrônicas.

Partindo de diferentes sais (cloretos e nitratos), óxidos, hidróxidos e

tetrabutíltitânio, soluções aquosas concentradas (1,0 mol.L-1) dos cátions
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desejados foram preparadas pela adição de ácido cltrico, o sal desejado na

proporção molar 1:1 e amônia. Estas soluções foram aspergidas e

desidratadas em álcool anidro na razão volumétrica 1:10 (soluçao:álcool). Um

pó foi obtido controlando-se o pH da solução aquosa, a natureza do álcool, a

quantidade de água e a técnica de secagem. O precipitado depois de seco foi

calcinado em atmosfera de nitrogênio. BaTiOj foi obtido a 700-800°C, com a

formação de carbonatos de bário e de titânio a 450-500°C. Conseguiu-se 99%

de densificaçSo para o BaTiO3 constituído de aglomerados com 3-1 Ô m

contendo partículas globulares e na forma de bastonetes. O material aquecido

a 800°C apresentou 0,3% de carbono na forma de CO2.

Chu e Dun <70> prepararam YBa2Cu3O7.x> partindo da solução de

nitrato dos metais, ácido cltrico e hidróxido de amorno A adição de hidróxido

de amônio foi importante para favorecer a dissociação do ácido cltrico,

permitindo a formação do complexo BaC6H5O7 (log k = 2,69) <71>, mais

estável que o complexo BaC6H7O7 (logk = 0,6) (71).

Li et alii <«8> prepararam PLZT pela mesma rota de Mulder <69>.

Soluções aquosas de citratos foram preparadas em condições similares de pH

e concentração dos Ions metálicos. Citrato de titânio foi obtido pelo

aquecimento da solução contendo <C4H9O)4Ti a 65-70°C. Após o

resfnamento.a fase aquosa contendo 100 mg TiCtyml, foi separada da fase

alcoólica. As soluções aquosas foram misturadas e o pH foi corrigido entre

9-10. Evitou-se a precipitação de PbCO3 com a utilização de ácido fórmico,

adicionado continuamente no meio alcoólico para manter o pH do mesmo

entre 4,0-4,2. O precipitado, seco à vácuo a 45-50°C e calcinado, permitiu a

formação de pós estequiométricos, homogêneos, com forma de esferas e

diâmetro de partícula de 0,1 a 0,5^m. Nos estudos de DTA para a mistura

precursora, verificou-se que a temperatura de formação do PLZT variou entre

450°C a 850°C em função da concentração de O2 Quanto maior a

concentração de O2, menor é a temperatura de formação da fase
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Na preparação de femtas de zincomanganês, Sainanthip et

alii<72> verificaram a necessidade de utilizar uma solução de citrato férrico com

formatos de zinco e manganês, para conseguir uma precipitação

estequiométnca, utilizando-se o método de desidratação alcoólica.

Precipitados higroscópicos foram evitados pelo ajuste de pH da solução

aquosa entre 2 e 5 com NH4OH. Utilizando-se soluções aquosas

concentradas, volume de álcool no mínimo de 10 vezes o volume da solução

aquosa e secagem à vácuo a 50°C.

A mistura mecânica do pó, como técnica de preparação de

cerâmicas é um processo tradicionalmente utilizado, tendo em vista a

facilidade e o baixo custo de produção. Apesar da variação da estequiometría

e baixa homogeneidade oferecidas pela técnica, ela permite a obtenção de pós

menos aglomerados, sendo muitas vezes necessária como um processo

complementar na preparação de pós via processamento químico.

Pouco se sabe sobre a preparação de cerâmicas via a mistura

mecânica dos citratos.

O ácido cltríco é um dos reagentes principais no método Pechini

(73). o cátion é fixado em um polímero formado após a poliesterificação em

meio de ácido policarboxilico (ácido cltríco) e etilendo glicol. A estequiometría

é mantida no pó final após a decomposição térmica do polímero. PZT foi

preparado por Zaghete O) a partir de acetato de chumbo, tetraisopropóxido de

titânio e oxicloreto de zircônio, pelo método Pechini e uma única fase cristalina

de PZT foi obtida em 700°C com alta reatívidade e estrutura definida. Na

decomposição térmica da resina, a formação de resíduos de carbonatos de

titânio, mais estáveis que os de zircônio, conduziram a uma predominância da

fase romboédrica, estável até 700°C, Figura 17.
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2 6 (graus)

Figura 17: Difratogramas de raios-X obtidos para os pós de PZT 52/48 calcinados nas
temperaturas indicadas, por 3 horas.

1.5 -ÁCIDO CÍTRICO -PROPRIEDADES (74)

O ácido cítríco, ácido 2 hidroxi-1,2,3-propano trícarboxllico, ocorre

em duas formas estáveis:

- anidro, C6H8O7 (PM= 192,12 g/rnol)

- monohidratado, C8H8O7.H20 (PM=210,12 g/rno»).

São encontrados no comércio na forma de cristais (translúcidos

ou brancos) ou de pó fino. Apresenta odor "ácido" característico, baixa

toxídez, rápida assimilação pelo organismo.

1.5.1 - Propriedades Físicas

Ácido cítríco monohidrato é estável nas condições de umidade

ambiente Quando aquecido perde água a 75°C e funde-se entre 132-152°C O

calor de combustão é de 1,97 kJ.moM a 20°C.
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A solubilidade do ácido cltrico em vários solventes é apresentada

na Tabela 1. Verifica-se que a solubilidade em água e metanol é elevada,

enquanto que em éter é praticamente desprezível

TABELA 1: Solubilidade do ácido cítrico em alguns solventes a 25°C.

SOLVENTE

água

metanol

etanol

propanol

éter etílico

SOLUBILIDADE

fe/JOOml)

162,0

197

49,80

62,80

2,174

L5.2- Produção industrial

A produção industrial deste ácido iniciou-se na Inglaterra por volta

de I860. Posteriormente o comércio mundial foi dominado pela Itália e

EUA <74). Atualmente o Brasil detém cerca de 60% do mercado mundial,

representado dentre eles pela indústria Fermenta S.A.

Comercialmente <74>, é importante como acidulante, tampão e

quelante para as indústrias de alimentos, fármacos, polímeros, adesivos, tintas

têxteis e limpeza de metais.

É encontrado em frutas cítricas e produzido atualmente em escala

industrial a partir da fermentação de soluções açucaradas por alguns fungos,

da espécie Aspergillus niger <74).
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AÇÚCAR • FUNGOS -> ÁCIDO CÍTRiCO + ÁGUA (06)

Este tipo de produção, via micológica, exige controle de pH,

temperatura, oxigenaçSo do meio e controle de impurezas. A presença de

microorganismos, bem como, de Ions indesejáveis, mesmo que seja em

concentrações em nível de ppm, podem desorientar as seqüências de

reações que levam á produção de ácido citríco a partir da glicose, via Ciclo de

Krebs 0*1

GUCOSE -* PIRUVATO -> ACETILCoa -» ÁCIDO CÍTRICO (07)

O ácido citríco assim produzido apresenta como principais

impurezas Pb, Sn, Sb, Cu, Fe, Ni, CaSO4 e H2SO4 e compostos coloridos. A

purificação do ácido cltrico normalmente é realizada mediante precipitação do

citrato de cálcio com cal virgem e dissolução deste em meio de H2SO4. Ácido

citríco para análise (P.A.) é obtido após sucessivas recrístalizações em

condições controladas.

1.5.3 • Sais de ácido cftrico

O ácido citríco (Figura 18) denominado a partir de agora H3L, é

um ácido tríbásico e apresenta propriedades de um ácido polibásico. Sua

reatívidade química está relacionada com os três grupos carboxílícos (COOH)

e com o grupo 2-hidróxi (OH).



41

CH-— COOH
I *

HO—C —COOH

—COOH

Figura 18: Ácido cítrico.

Em solução aquosa o grupo carboxila (COOH) dissocia-se

formando o grupo carboxilato (COO~) o qual é estabilizado por ressonância do

par eletrônico, em duas estruturas canônicas, reação 3.

R—C/' —* H* + R—C^ (08).

t
R-cf

O ácido cltnco apresenta as seguintes espécies iônicas em

equilíbrio em solução aquosa:

4 + H L . K



H 4 + HL2 ; K =•

2[HL2 1

[H 2L]

HL2 <=> H + + L3 ;
[HL2 ]
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(10),

(11),

onde:

H3L = H3C6H5O7 HL2- = HC6H5O72-

H2L- = H2C6H5O7 L*- = C6H5O7*-

Os valores de pKa para estes equilibríos estão apresentados na

Tabela 2.

TABELA 2: pK8 do ácido citríco em meio aquoso com força iônica / .

pKa meio aquoso

pKaj

pKa2

PKa,

PK^

I=0,K")

2,89

4,34

5,83

1=0,1(78)

2,88

4,33

5,85

1=0(78)

3,13

4,76

6,40

1=0(77)

3,04

4,70

5,77

Alguns autores aceitam que o grupo a-hídroxi (OH) possa ser

ionizado em pH elevado, levando a formação da espécie CflH4O74-, pelo

equilíbrio:
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-ooa-c— -ooc—c—
I I

OOC—C—OH • OH- <=> -OOC—C—O- • H2O (12)

-ooc—0- -ooc—c—
I

H3L

Warner <79), concluiu por análises espectrofotométrica que Cu2+ e

** em concentrações de 0,01 M, formam com ácido citríco quelatos do tipo

FeL° e CuL°, cuja coordenação do cátion é feita mediante dois grupos

carboxilatos e um grupo hidroxila. Por outro lado Campi <8°) verificou que

alguns metais, tais como: Ni2*, Ca2+ , Mg2* não levam a ionizaçâo do grupo

hidroxila do H3L

Seguindo os equillbríos apresentados, a dissociação do ácido

citríco é inibida pela concentração de H + . Variações no pH promovem o

deslocamento do equilíbrio, favorecendo a formação de espécies mais

estáveis e consequentemente a complexação dos cations em solução.

Aliado ao efeito do pM as proximidades das constantes de

ionizaçâo «1, K2, e K3do ácido cftrícc, dificultam na identificação das espécies

presentes. Em uma determinada faixa de pH teríamos mais de duas espécies

em equilíbrio, influenciando diretamente nos equillbríos de complexação do

cátion. Parry et alii <81), encontraram em pH = 2,9, as seguintes concentrações

dos fons, em equilíbrio: 76% H2L', 12% H3L, 12% H l > e uma quantidade

negligenciável de O .

Ácido c It ri co pode formar quelatos com diferentes cátions

formando Ions complexos (aníonicos ou catiônicos) ou sais orgânicos,

segundo a Equação 13.
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O

complexo

(13)

Os mais conhecidos e utilizados industrialmente são os sais de

sódio, cálcio e potássio.

Pearce et alii <77> determinaram as constantes de microacidez do

ácido citnco, estudando a cinética de saponificaçâo dos esteres metllicos do

ácido com hidróxido de potássio em solução aquosa. Concluíram que o grupo

ácido carboxllíco central do ácido citnco é mais ácido que os grupos terminais.

Bariin et alii <82>, chegou as mesmas conclusões avaliando o efeito dos grupos

substituintes na cadeia alifática: OH~, COOH, COO".conforme a Tabela 3.

TABELA 3: Efeito da força ácida dos substituintes para ácidos carboxíHcos alifáticos

em solução aquosa

SUBSTTTUINTES

OH

COOH

coo-

POSIÇÃO

a
1,00

p
0,16

0.36

•0,46

Y

0

0,18

0,29



45

Segundo a literatura, a força da base, isto é, o tipo de cátion

também altera os equillbnos de complexação.

Os cátions Zr44 e Ti4+, devido à alta carga e pequeno raio, tem

tendência de sofrer hidrólise com a formação de espécies do tipo ZrO2+

(zirconila), TiO2* (titanila) e compostos poli nucleares. Em solução de ZrOCI2. o

Ion zirconila apresenta-se na forma (Zr^OH^h^O)^]84 <83\ e em solução de

T1CI4, o Ion titanila apresenta-se polimerizado em cadeias do tipo

Assim as reações de formação de complexos devem competir

com as reações de hidrólise e formação de compostos poli nucleares.

A literatura não apresenta muitas informações sobre a formação

de complexos com zircônio.

Ryabchikov et alii (84\ investigaram a formação de complexos de

ácido citríco e ácido tartáríco em meio fortemente ácido, pelo método de troca

iónica. Em concentrações de [Zr*+] = 5.16-1CHM e [HjL] = 2M, os autores

propuseram a ionizaçSo de um proton e zircônio na forma Zr4*, segundo a

reação:

Zr4* • H3L <* (ZrH2Lp+ + H*. (14).

Nestas condições formam-se complexos estáveis na proporção

de 1:1. Os autores não descartaram a possibilidade de espécies hidrolizadas

Zr(OH)3* se formarem. Na formação de complexos com a-hidróxiácidos em

pH muito ácido, a participação do grupo a-hidróxi (OH) permite a formação de

um anel fechado de 5 membros, onde o grupo (OH) não está dissociado,

segundo a Figura 19.
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c—

-OH
Zr"

Figura 19: Esquema da ligação de complexação do zircônio formando um anel de 5
membros.

Por outro lado Mandl (85>. propôs a dissociação do grupo a-hidróxi

em pH menos ácido. Mulder <dd>. propôs a formação de citrato de

zirconilamônio com proporção molar de 1:1 de citrato.metaí em pH=6.

As alterações no espectro eletrônico de absorção de soluções

contendo ácido cltrico e TÍCI4 em concentrações de 1.10-2 a 1.1 (MM,

permitiram a Zholnin et alii <86> determinar a existência de 3 grupos de

complexos, em pH < 1 e em pH > 7. A existência destas três regiões é

explicada por alterações na esfera de coordenação do titânio. Em função do

pH e na presença de ácidos a-hidrów carboxilicos ocorre alterações na esfera

de coordenação do titânio em função da maior estabilidade da ligação

Ti—OOC, em função do decréscimo da estabilidade da ligação Ti—OH ou

Ti—O, reduzindo o grau de hidrólise.

Os autores sugerem que no primeiro e no segundo grupo, os

complexos são formados envolvendo a dissociação dos grupos carboxilas,

sendo que entre pH 5 e 7 é possível a formação de uma ligação coordenada

dativa entre o grupo a-hidróxi e o cation, sem a quebra da ligação OH, Figura

20, aumentando a estabilidade do complexo.
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O terceiro grupo de complexos é caracterizado pelas ligações

Ti—L em que o grupo a-hidróxi apresenta-se dissociado.

Figura 20: Representação da ligação de coordenação do Ti44 em pH entre 5 e 7,
formando o cilrato de titânio.

Estudando o equilíbrio de sistema pirocatecoMitânio

[Ti(OH)3(H10C19O4SO3H)2l~ pelo método do metal indicador, Zholnin <87>

concfuiu que em pH = 4 o ion titânio está coordenado com dois ânions citratos.

O autor trabalhou com soluções diluídas de TiCI4 2,5.10-4 g /L Ti4+ em meio de

HCI. Pelo método da troca iôníca, o complexo apresenta carga -3.

Considerando que, segundo o autor em pH = 4 as espécies H2L e H l> estão

presentes em maior quantidade e considerando ainda que o titânio neste pH

forma hidroxo complexos do tipo Ti(OH)4 (88), o seguinte equilíbrio foi

proposto:

Ti(OH)2
2+ • l > + HL2- <* [Ti(OH)2L.HLp-

Zolotukíin <M) determinou a composição e a constante de

estabilidade dos complexos de citrato de titânio em pH < 1, pelo método da

troca iôníca Em função da concentração do ácido cltrico, os complexos
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[TiOH2L]+ e TiO(H2L)2 se formam. Os resultados basearam-se na

determinação de uma espécie catiônica e outra neutra, em sistemas onde

[TiCI4] = 0,001 M, (HCIJ = 0.2M e (H3L] = 0,001 a 1 M, e na colaboração dos

resultados de Nabivanets et alii <°°) que estabeleceram a presença de

monômeros TiO2+ na ausência de agentes complexantes e diferentes

complexos de cloreto de titânio em concentração de HCI está e, excesso de 1

a 2 M. A espécie Ti(OH)3+ em solução, na ausência do ligante, se formar à

concentração de HCI de 8 a 10 M

A composição e a estrutura dos complexos e sais de citrato de

chumbo foram estudadas entre pH 3 e 11 por Bobteisky <91>. Em seus trabalhos

utilizou técnicas de heterometria (turbidimetria), condutometria e medidas de

pH para explicar os equilíbrios em soluções diluídas de nitrato de chumbo,

citrato de sódio, hidróxido de sódio e ácido nítríco.

Duas espécies [PbL2l*- e [PbH.tLp- (Figura 21) estão em

equilíbrio em meio contendo a proporção molar (Pb24J:[HjLJ de 3:2, formando

complexos insolúveis, de estrutura PbjIPbl^] em pH entre 3 e 8 A adição de

OH~ permite a dissociação do sal e a liberação dos ânions [Pbt-2]4' e

(PbH.jL]2-, formando complexos solúveis.

(PbH.,1)*"

COOv /OOC c o o

1 X 1 1
COH' »MOC C-0

A A / \
H C H CHCH C ^

/ \
CH fCH f C ^ CHf

coo'coo" coo* coo* coo* ccoo'coo" coo* coo* coo* coo*

Figura 21 : Estruturas dos complexos tônicos em solução do citrato de chumbo.
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Um complexo solúvel de composição (PbL2l
4* foi obtido

quantitativamente em pH = 7, quando a espécie L3- está em excesso.

Bottari et alii (92>, investigaram os equilibríos e os complexos de

citrato de chumbo em pH ácido entre 0 e 4. Os autores propuseram a exitência

de uma mistura de diferentes complexos, mas não polinucleares. Eles

verificaram que em soluções diluídas as espécies presentes eram função da

concentração. Quando a concentração do grupo citrato era de 0,0025 M

predominavam as espécies PbH^L e PbHL em equilíbrio. Quando a

concentração do grupo citrato era de 0,1 M. predominavam as espécies

Pb(H2L) e Pb(HL)2.
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H-OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é investigar a precipitação dos citratos

de chumbo, de titânio e de zircônio, utilizando a técnica de desidratação de

solução aquosa com excesso de uma mistura de solventes e analisar os

citratos obtidos quanto ao conteúdo do metal, assim como dos outros

elementos, utilizando-se gravimetria e técnicas espectroscópicas de análise.

Em seguida utilizar solução dos citratos obtidos visando obter PZT por

hidrólise e coprecipítaçao a partir da desidratação com mistura de solventes.

Será utilizada ainda a técnica de decomposição térmica dos citratos puros e

mecanicamente misturados para obtenção das fases PT, PZ e PZT. As fases

oxido obtidas serão analisadas por difratometria de raios-X, espectroscopia

infravermelho, picnometría e medida de superfície especifica
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- PARTE EXPERIMENTAL

111.1 - MATERIAIS

TABELA 4: Reagentes utilizados.

REAOENTES

cloreto de zirconila octahidratado
nitrato de chumbo

oxido de titânio

tetracloreto de titânio

hidróxido de araônio

ácido cítrico monohidratado

ácido fórmico

ácido nítrico

ácido fluorídrico

etanol

etanol absoluto

acetona

acetona

FÓRMULA

ZrOCl28H2O
Pb(NO3)2

TiO2

TiCl4

Nr^OH

CJISO7.H2O

CH2O2

HNO3

HF
C2H5OH

C2H5OH

c&o
C3HeO

GRAU DE
PUREZA

PA
99,5

99,8

PA.
P.A.

99,5

PA.
P.A.

PA.
comercial

99,8

comercia]

P.A.

FORNECEDOR

laboratório
Riedel-de-Haen

Riedel-de-Haen

Solvey

Merck

Merck

Merck

Merck

Merck

Usina

Merck

Rhodia

Merck

III. 2-MÉTODOS

111.2.1 -PREPARAÇÕES PRELIMINARES DOS MATERIAIS

Hl.2.1.1 -Purificação dos solventes

Parte do etanol e da acetona utilizados nas etapas preliminares

deste trabalho, foram cedidos pela USINA MARINGÁ e pela RHODIA,

respectivamente. Para serem convenientemente utilizados, estes reagentes

foram submetidos a um tratamento de desidratação (etanol) e purificação
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(etanol e acetona). A caracterização do produto pelas técnicas de

Ressonância Magnética Nuclear e densidade do líquido indicaram a

confiabilidade do material para sua utilização.

A) Obtenção do etanol absoluto

Etanol absoluto foi preparado segundo Vogel <93) pela

desidratação do etanol hidratado (95%) em sistema de refluxo, utilizando como

agente secante cal virgem O líquido refluxado foi destilado lentamente

utilizando-se uma coluna de fracionamento de aproximadamente 4m de altura.

O solvente com ponto de ebulição próximo a 78 C foi coletado e armazenado

em frascos com boa vedação.

B) Purificação da acetona

A acetona RHODIA foi destilada lentamente, utilizando-se uma

coluna de fracionamento de aproximadamente 4m de atura. O líquido com

ponto de ebulição próximo a 56°C foi armazenado em frascos com boa

vedação.

111.2.1.2 - Preparação do cloreto de zirconila octahidratado

Neste trabalho, cloreto de zírconíla octahidratado, ZrOCI2 8H2O,

foi utilizado na preparação do citrato de zirconilamõnio.

Cloreto de zirconila octahidratado foi obtido a partir do silicato de

zircónio, ZrSíO3 (zirconita), por Zaghete<M>. O silicato de zírcônio, cedido pela

NUCLEMON, foi fundido na presença de hidróxido de sódio(MERCK) a 700°C

por 5 horas em uma mufla. O produto assim obtido foi moído com bolas de
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zircônia para facilitar na extração do silicato de sódio, NaSiOj e dissolvido em

solução de ácido clorídrico 4N a quente em sistema de refiuxo. A solução

resultante contém cloreto de zirconila, o qual foi cristalizado na forma

octahidratado, após a concentração desta solução até 8.7M em HCI.

Cristais de cloreto de zirconila octahidratado , com a pureza

desejada, foram obtidos após quatro recristalizaçoes sucessivas em uma

mistura etanol ácido clorídrico nas proporções volumétricas de 1:1 seguidas de

lavagens com acetona, filtragem e secagem em estufa.

HI. 2.1.3 - Preparação da solução padrão estoque de TÍCI4

A partir de tetracloreto de titânio fornecido pela SOLVEY CO.

P A , de concentração desconhecida, foram preparadas soluções padrões

estoque com concentração próxima a 2M em (ons TiO2+. É importante tomar

os devidos cuidados no manuseio deste material: capela, luvas, banho de gelo

e máscara.

No preparo da solução padrão estoque, alíquotas de tetracloreto

de titânio, contidas em ampoias de vidro, foram transferidas cuidadosamente

para um bequer contendo solução 1,5-2M de HCI, mantida em banho de gelo.

Com auxilio de uma bagueta, o meio foi homogeneizado permitindo a

dissolução imediata de TiO2 nH2O eventualmente formado.

Tetracloreto de titânio foi dissolvido até a observação de uma cor

amarelada no meio. Esta solução foi transferida para balão volumétrico, o

volume completado com água e posteriormente padronizada. Obteve-se assim

a solução padrão estoque 1.5-2M em íons TiO2+ em meio 1 a 1,5M de HCI.

Para padronização utilizou-se o método gravimétrico, descrito

em OHLWEILER <»5>.
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Hl.2.1.4- Teste da presença de fons cloreto

A) Sobrenadante

Uma alíquota de 10ml da parte inferior do líquido sobrenadante

(próximo ao material decantado) foi coletada com auxílio de uma pipeta e

transferida para um bequer. O líquido foi deixado evaporar no ambiente até a

secura.

Aproximadamente 3 a 5mi de água foi adicionado ao bequer

lavando-se as paredes do mesmo. Foi considerado como teste positivo de

fons cloreto no líquido sobrenadante quando a adição de algumas gotas de

solução de AgNO3 0.3M em meio de HNO3 causasse turvação (precipitado

branco) do meio aquoso.

B) Precipitado

0 precipitado decantado (ponta de espátula) foi dissolvido com

cerca de 3ml de água. Foi considerado teste positivo para íons cloreto quando

ocorresse turvação do meio com a adição de solução 0.3M de AgNOj em

meio de HNO3.

Hl.2.2-PREPARAÇÃO DOS CITRATOS DE lONS METÁLICOS

A preparação dos citratos de chumbo, titânio e zircônio baseia-se

nos trabalhos desenvolvidos por Mulder, I970 <69>, obtidos pela precipitação em

meio desidratante.

Nas Figuras 22 e 23, estão esquematizadas as etapas de

preparação dos citratos e nas Tabela 5A e 5B são apresentadas as condições
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para a preparação dos citratos, denominados amostras CPb-8, CZr-8, CTi-12,

para utilização futura.

Após os estudos em diferentes condições, o processo de

obtenção dos citratos foi otimizado para a preparação de cerca de 500g de

material.

I
Ditcoluçio do Ac. citric*

Mistura
Desidratante

NR4OH

Cotnplexaçlo
ÜH) V

Sç. Ch. do
Amoniacal

Precipitarão

Reponso

1{Sobrcnadantc|

PrBfipitado

I

Lavagem

FUtrafão
I Filtrado

Secagem

Sólido
Cütratodo

ion metálico

Figura 22: Esquema de preparação dos citratos metálicos amoniacais.

111.2.2.1 - Preparação do citrato de zirconílamônio

Citrato de zirconílamônio, CZr-8 e CZr-5 foram preparados a partir

de cloreto de zirconila octahidratado, ZrOCI2 8H2O t94), hidróxido de amõnio, e

ácido cltrico monohidratado

Duas preparações deste citrato são apresentadas, varíando-se as

condições de precipitação e purificação.
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A) Preparação do cKrato de zirconilamônio - CZr-8

Uma solução aquosa de (ons zirconila ZrO2*, com concentração

próxima a 2 mol.L-1, foi preparada dissolvendo-se paulatinamente cloreto de

zirconila em um volume mínimo de água destilada, utilizando um bequer de

poiietileno. Ácido cítnco monohidratado, foi dissolvido aos poucos na solução

aquosa acima na razão molar de 1:1 (H3L : Zr44), com auxilio de agitação

magnética. Em seguida, hidróxido de amônio concentrado foi adicionado ao

meio gota â gota , sob constante agitação magnética, até valores de pH entre

6,0 e 6,5. A adição lenta e pausada de hidróxido de amônio, principalmente na

faixa de pH entre 2 e 5, é importante para evitar o aquecimento do meio, bem

como a formação de intermediários insolúveis. Foi obtida uma solução aquosa

límpida de aspecto viscoso, contendo o complexo de citrato de zirconilamônio,

com concentração entre 1,0 e 1,5 mol.L-1 em zircônio.

A variação do pH do meio, foi acompanhada com um eletrodo de

vidro acoplado a um pHmetro MICRONAL B-374.

A solução de citrato de zirconilamônio, obtida anteriormente, nas

condições de sua preparação, é instável, podendo iniciar um processo de

precipitação indesejável se mantida em repouso.

A precipitação forçada de citrato de zirconilamônio foi realizada

pelo gotejamento da solução aquosa, com bureta e em uma mistura

desidratante contida no interior de um frasco de poiietileno, sob forte agitação

magnética. Esta mistura era constituída de etanol absoluto, acetona e ácido

fórmico, nas proporções volumétrícas de 2:1:0,03 respectivamente e

correspondia a um volume 8 vezes maior que o volume da solução aquosa.

Terminada a adição â solução aquosa a agitação foi mantida por

alguns minutos. Apesar da precipitação ser imediata, a suspensão foi deixada

em repouso no mesmo frasco, vedado, por uma noite para favorecer a pós

precipitação e a digestão do precipitado na solução mãe. Após o repouso, a

suspensão foi filtrada em um funil de Buchner sob vácuo, utilizando-se papel de
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filtro para precipitados finos. O sólido foi lavado no próprio funil por uma vez

com a solução precipilante.

A secagem do material foi realizada em duas etapas: na primeira

etapa, denominada de pré-secagem, o material foi mantido em dessecador

sob vácuo com silica get. Em intervalos aproximados de 4 a 6 horasa

atmosfera interna era renovada utilizando-se uma bomba de vácuo durante 15

a 20 minutos. A sflica gel era substituída por uma silica gel recém ativada e o

pó era revolvido para favorecer a secagem uniforme; secagem em estufa, o pó

foi mantido por um dia a 70-80°C, obtendose o citrato de zirconilamónio na

forma de um sólido branco pulverulento, solto e seco, pouco higroscópico.

O pó de citrato de zirconilamónio preparado conforme o item

anterior, foi purificado mediante duas reprecipitações sucessivas em

condições semelhantes de sua preparação.

A lavagem do material reprecipitado foi realizada por decantação.

Removeu-se o sobrenadante por sucção e adicionou-se a solução de lavagem

em volume aproximado de 2 a 3 décimos do volume usado da mistura

precipitante quando da precipitação. A solução de lavagem compunha-se de

etanol.acetona.ácido fórmico na razão volumétnca de 1:1:0,01. Após cada

substituição do líquido sobrenadante o material era agitado por 15 min e

permanecia em repouso por algumas horas.

As lavagens foram realizadas tantas vezes quanto necessário até

teste negativo de cloreto no líquido sobrenadante e no precipitado com

solução de nitrato de prata 0,3N.

Após as lavagens, o precipitado foi filtrado em funil de Buchner,

lavado com um pequeno volume de acetona, seco em dessecador e

posteriormente em estufa a 80°C.

Uma segunda reprecipitação foi realizada seguindo as condições

da primeira reprecipitação Após as secagens, o citrato de zirconilamónio,

denominado CZr-8, foi armazenado em um frasco com boa vedação e

caracterizado.
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B) Preparação do cítrato de zirconilamônio - CZr-5

Nesta preparação, uma solução aquosa do citrato preparada de

acordo com o item III.2 2.1, foi gotejada em uma mistura desidratante de

etanol absoluto:ácido fórmico, na proporção volumétrica de 1:0,03.

As demais etapas na preparação do CZr-5 seguem o descrito no

item III 2 2 1 , com excessão da etapa de purificação em que o pó precipitado

foi reprecipitado uma única vez sem lavagens para eliminação de ions cloreto.

Hl.2.2.2 - Preparação do citrato de chumbo amoníacai

Os citratos de chumbo amoniacal, CPb-8 e CPb-6, foram

preparados a partir do nitrato de chumbo, ácido cítrico monohidratado,

hidróxido de amônio e ácido nítrico. Duas preparações, com alterações na

preparação da solução aquosa dos citratos resultaram nas amostras A) CPb-8

e B) CPb-6

A) Preparação do citrato de chumbo amoniacal - CPb-8

A obtenção da solução aquosa de citrato de chumbo amoniacal

exige que, sob constante homogeneização, pequenas quantidades de cada

reagente devem ser adicionadas e consumidas, antes da adição de uma nova

quantidade do reagente. Este procedimento é indispensável para a obtenção

de soluções concentradas e límpidas

Ácido cítrico monohidratado e nitrato de chumbo, foram utilizados

nas proporções molares de 2,6 : 3. À uma solução aquosa de ácido cítrico

monohidratado com concentração de 3 a 4 mot L-1 contida em frasco de

polietíleno, foi adicionado lentamente nitrato de chumbo até saturação do
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meio. Hidróxido de amônio foi adicionado à solução, mantendo-se o pH em

torno de 8,5, quando então ocorre a dissolução do sólido. O restante da massa

de nitrato de chumbo, suficiente para completar a proporção acima

mencionada, foi adicionada alternadamente com NH4OH, procurando-se

manter o pH da solução ajustado em valores entre 8,5 e 9,0, para evitar a

formação de intermediários insolúveis.

A solução aquosa é viscosa, às vezes levemente turva e contém o

complexo de citrato de chumbo amoniacal com concentração entre 1,5 e 2 M

em íons Pb2*.

A variação do pH do meio foi acompanhada com um eletrodo de

vidro em pHmetro MICRONAL B-374.

Ácido nítríco pode ser adicionado ao meio quando há formação

de material insolúvel, sendo então necessário posteriormente o ajuste em pH 8

com hidróxido de amônio.

A solução de citrato de chumbo amoniacal obtida é instável,

devendo ser imediatamente utilizada.

A precipitação de citrato de chumbo amoniacal foi realizada pelo

gotejamento da solução aquosa anterior em uma mistura desidratante

contendo etanol absoluto e ácido fórmico, nas proporções volumétricas de

1 : 0,03 Esta mistura corresponde a 10 vezes maior que o volume da solução

aquosa. A precipitação foi realizada em frasco fechado de polietileno e o meio

mantido sob forte e constante agitação magnética. Terminada a adição da

solução aquosa, o meio foi mantido sob agitação por alguns minutos e

posteriormente deixado em repouso por uma noite para favorecer a pós

precipitação e digestão do precipitado. A lavagem foi realizada mediante

decantação do sobrenadante e substituição pela solução de lavagem (mesma

da precipitação) O meio, após a substituição do líquido, foi deixado sob

agitação por cerca de 15 minutos e posteriormente mantido em repouso para

decantação Este processo foi repetido três vezes, utilizando-se cerca de 2 a 3
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décimos do volune da solução de precipitação. Filtrou-se em funil de Büchner

utilizando-se papel de filtro para precipitados finos e secou-se conforme

descrito no item 111.2 2.1.A.

O citrato de chumbo amoniacal é um pó branco, solto e

higroscópico, denominado de amostra CPb-8.

O pó de citrato de chumbo amoniacal preparado no item anterior

foi purificado por reprecipitaçâo em condições semelhantes de sua

preparação.

Tomando-se os cuidados anteriormente mencionados, o pó de

citrato de chumbo amoniacal impuro foi dissolvido em solução de hidróxido de

amônio e o pH foi mantido constantemente entre 8,0-8,5. Considerando-se a

baixa solubilidade em água, a solução aquosa apresentava-se turva e visco^a.

As demais etapas do processo (precipitação, lavagens e

secagem) seguiram a descrição anteriormente citada referentes à obtenção.

Após as secagens, o pó de citrato de chumbo amoniacal,

denominado de CPb-8, obtido como um pó branco e solto, foi armazenado em

um frasco com boa vedação e caracterizado analogamente ao CZr-8.

B) Preparação do citrato de chumbo amoniacal - CPb-6

Variando a seqüência de adição dos reagent es, foi preparado o

citrato de chumbo, CPb-6 em pH próximo a 9,5.

À uma solução 3,8 mol.L-1 em nitrato de chumbo, foi adicionado

ácido citrico em quantidade correspondente à proporção molar 3:2 (salácido).

Hidróxido de amônio foi adicionado lentamente e sob constante agitação até

ajuste do pH a valores entre 9,5-10.

Esta solução viscosa e turva, continha citrato de chumbo

amoniacal na concentração aproximada de 2M em íons Pb?+
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A precipitação, lavagem e secagem do citrato de chumbo

amoniacal, CPb-6, foi realizada conforme descrito no item A, com excessão

das etapas de reprecipitação, uma vez que o sólido apresentou-se insolúvel

em água.

Hl.2.2.3 Preparação do citrato de títanilamônio

Na preparação do citrato de títanilamônio, utilizou-se dois

procedimentos.

A) Preparação via hidróxido de titânio, Figura 23.

B)Preparaç5o via tetracloreto de titânio, Figura 22;

Na preparação deste sal foram utilizados tetracloreto de titânio,

hidróxido de amõnio, ácido clorídrico, e ácido cltríco monohidratado.

A) Via hidróxido de titânio - CTi-10

Neste método de preparação, procurou-se eliminar o Ion cloreto

existente na solução de partida, antes da formação do complexo desejado.

Citrato de títanilamônio (amostra CTi-10), foi preparado a partir do

hidróxido de titânio, precipitado com o lento gotejamento de uma solução

concentrada de hidróxido de amônio sobre 100ml da solução padrão estoque

de (ons TiO?*. O meio foi mantido sob constante agitação magnética, um

excesso de hidróxido de amônio foi adicionado até pH 8, para garantir a

precipitação quantitativa.

O precipitado recém-preparado foi lavado quantitativamente com

solução diluída de hidróxido de amônio até teste negativo de Ions Cl" com

solução de nitrato de prata 0,3N, em alíquotas recolhidas do sobrenadante.
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T.(OH)4

recém precipitado

(sem cloreto)

Dissolução (60-80 Q

Fil tração

Soluçfio de ei trato

de titanilamônio

Mistura

Desidratante

Soluçfio
d lavager

Precipitação

Repouso

I
| Precipitado j | Sobrenadaiitej

Lavagem

1
Filtraçflo

I
1

| Filtrado | Precipitado]

I
Secagem

Citralo de

titanilamônio

Figura 23: Esquema da preparação do citrato de titanilamônio via hidróxido de

titânio.

Após as lavagens (1 a 2 dias dependendo da quantidade de

material) o precipitado foi filtrado, evitando-se sua secagem por causa do

envelhecimento. A seguir, foi dissolvido aos poucos, sob forte agitação

magnética, em solução aquosa de ácido citríco 2.5-3M aquecida a 60-80°C na

proporção de 2 moles por mol de titânio. Para a separação de sólidos

insolúveis, eventualmente existentes nestas condições de trabalho, a solução

foi filtrada, utilizando-se filtracâo â vácuo e papel de filtro para precipitados

finos. A seguir, hidróxido de amonio foi adicionado gota à gota ao meio, à

temperatura ambiente até pM 6, sob forte agitação magnética. Apesar da
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posterior filtraçSo obteve-se uma suspensão levemente turva e viscosa,

contendo o complexo de citrato de titanilamônio.

A solução de citrato de titanilamônio foi gotejada com bureta sobre

uma mistura de etanol absoluto e ácido fórmico nas proporções volumétricas

1:0,03 Esta mistura desidratante correspondia a 10 vezes o volume da

solução aquosa. A precipitação foi realizada em frasco de polietileno e o meio

mantido sob forte e constante agitação.

Terminada a precipitação manteve-se o meio sob agitação por

alguns minutos, obtendo-se uma suspensão. Após repouso por uma noite, o

material foi filtrado à vácuo (com papel de filtro para precipitados finos), lavado

com éter etílico e seco em dessecador com silica gel e em estufa a

80°C,conforme descrito no item III.2.2.1.A.

B) Via solução de tetracloreto de titânio

Nesta preparação procurou-se eliminar os íons cloreto após a

formação do complexo, conforme já descrito no caso dos outros citratos

metálicos

Para o preparo da solução aquosa de citrato de titanilamônio,

primeiramente foi dissolvido ácido citrico monohidratado (2 moles por mol de

titânio) em volume conhecido da solução padrão estoque de Ions TiO2*. O

valor de pH da solução foi ajustado para 4, com hidróxido de amônio para

promover a complexaçao É importante durante esta etapa evitar o

aquecimento do sistema, mantendo-o em banho de água gelada. Deste modo

foi possível preparar uma so'ucSo límpida, pouco viscosa e estável, contendo

o complexo de citrato de titanilamônio com aproximadamente 0,5M em titânio

e apresentando grande quantidade de Ions Cr\

A precipitação de citrato de titanilamônio foi realizada pelo

gotejamento com bureta da solução aquosa acima sobre uma mistura de

acetona, etanol absoluto e ácido fórmico, nas proporções volumétricas de
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precipitação foi conduzida em frasco fechado de polietileno e em meio

mantido sob forte e constante agitação magnética, mantida por alguns minutos

após o final da adição da solução aquosa Após o repouso de três horas, foi

adicionada acetona ao meio, cerca de 5-10% inicial do volume para favorecer

uma eventual pós-precipitaçâo

Depois de filtrado, o precipitado foi lavado três vezes com

acetona no próprio recipiente, mediante decantação e substituição do meio

liquido sobrenadante, utilizando-se um volume de lavagem equivalente a 5% do

volume da precipitação. O meio. após a substituição do liquido foi deixado sob

agitação por 15min e posteriormente mantido em repouso para decantação e

digestão por duas horas. O precipitado foi filtrado em funil de Büchner,

utilizando-se papel de filtro para precipitados finos e posteriormente transferido

para dessecador com silica-gel e estufa a 80°C, conforme descrito no item

III.2.21.A, para secagem.

O pó de citrato de titanilamonio preparado, ainda apresentava ions

cloreto. A eliminação deste ion, bem como outras eventuais impurezas

presentes (ions amônio, citrato), foi realizada através da reprecípítaçao nas

mesmas condições de preparação.

O pó de citrato de titanilamonio foi dissolvido aos poucos no

mfnimo de água possível, procurando-se obter uma solução concentrada.

Hidróxido de amônio quando adicionado ao sistema em alternância com água

(1,5-2% em volume por volume de água) e com o pó, auxiliou na dissolução.

Esta solução contendo aproximadamente 330g/l do complexo e pH 4, foi

precipitada em um volume de 8 vezes de uma mistura contendo: acetona:

etanol absoluto . ácido fórmico na razão volumétríca de 2:1:0,03 e mantida em

repouso por uma noite. O precipitado foi lavado por oito vezes, no próprio

recipiente de polietileno, com um volume de acetona equivalente a 5% do

volume da solução precipitante, até o teste negativo de cloreto com solução de

nitrato de prata 0.3M (item III.2 1.4). A seguir o precipitado foi filtrado e seco

em dessecador com silica gel e estufa a 80°C, conforme descrito no item

III.2.2.1.A
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O citrato de titanilamônio CTi-12 obtido é branco e solto. Foi

armazenado em um frasco com boa vedação e caracterizado.

Nas Tabelas 5A e 58 estão apresentadas condições de

preparação dos citratos CPb-8, CZr-8 e CTi-12. Os citratos foram

caracterizados por espectroscopia no infravermelho, análise elementar, análise

de impurezas, análise gravimétrica, TG e DTA.

TABELA 5A. Preparação dos citratos de chumbo, de titânio e de zirconio I -
Condições de preparação da solução aquosa dos citratos
aniomacais

AMOSTRA

CTi-12

CPb-8

CZr-8

SOLUÇÃO DE PARTIDA

SAL

TiCi4

Pb(NC>3)2

ZrOCI2.8H20

[CATION]
moles/ L

1,5 - 2,0"

meio H3Cit*

2,0

SOLUÇÃO DO CITRATO AM0N1ACAL

Câtion /
H^Cit

1: 2

3 : 2,6

1: 1

pH

4,0

8,5 - 9,0

6,0-6,5

(Cation]
mole6 /L

0,5

1,5-2,0

1,0-1.5

• Dissolução parcial de massa do sal em solução de ácido at rico monohidralado
•* EmmeiodeHCl J.5M
• • • M»? tabelas esteo representados as melhores rotas obtidas nas preparações.

TABELA 5B: Preparação dos citratos de chumbo, de titânio e de zirconio. II
Condições de precipitação e lavagens

AMO3TRA

CTi-12

CPb-8

CZr-8

MISTURA DE3IDRATAHTE
(PROPORÇÃO VOLUMÉTKICA)

1 etanol 2 acetona 0,03 ácido
fôrmico

1 ftanol . 0,03 ácido fórmíco

2 rtanol ;1 acetona . 0,C3 ácido
fôrmico

REPREC1PITAÇAO/
PURIFICAÇÃO

1 ctanol 1 tectona : 0,03 ôcido
fómnico

1 fUno! : 0,03 ácido fóanico

1 ctanol .1 «cetona 0,03 ácido
fôrmico

LAVAGEW3
(DECAÍ^JTATÁO)

«':<rtona

I etanol 0,03 ácido
fôrmico

1 ctanol . 1 actftona 0,01
ácido fôrmico
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111.2.3 - DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DOS CITRATOS METÁLICOS

A decomposição térmica dos citratos metálicos foi realizada com

a finalidade de orientar os tratamentos térmicos posteriores e conhecer as

respectivas temperaturas de decomposição e os produtos formados.

Utilizou-se mufla, registrador de temperatura acoplado a um

termopar Pt/Pt Rh 13%, e cadinhos de alumina e platina (menos para os CPb)

previamente limpos e tarados.

A amostra foi aquecida em patamares crescentes de temperatura

por 2 horas. Após o resfriamento da mufla, uma amostra de material foi

recolhida e caracterizada por DRX e IV.

II.2.4 - PREPARAÇÃO DO TITANATO DE CHUMBO E DO ZIRCONATO DE

CHUMBO

As investigações das condições de formação do titanato de

chumbo (PT) e do zirconato de chumbo (PZ) a partir da mistura dos CPb • CZr

(CPZ) e CPb + CTi (CPT), respectivamente, visam elucidar as reações de

estado sólido para a formação de PZT via citratos.

As misturas precursoras denominadas CPZ e CPT foram obtidas

via mistura mecânica dos citrato preparados no item III 2.2

III.2.4.1 - Preparação das misturas precursoras de tttanato de chumbo

(CPT) e de zirconato de chumbo(CPZ).

Quantidades correspondentes às proporções molares de 1 : 1

(Pb.Zr) dos citratos CPb-6 e CZr-5 (padronizadas por gravimetria) foram

pesadas e misturadas por ação mecânica de bolas de zircônia (moinho de
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bolas) em meio de éter etilico por 40 min. Para 10g de pó foram utilizados

40ml de éter etilico, bolas de zircônia em volume correspondente a 1/4 do

volume do frasco de poiipropileno de alta densidade de 250 ml.

A pasta obtida foi seca primeiramente ao ar e depois em estufa a

60°C, o pó foi separado das bolas de zircônia por meio de uma peneira de

malha 1mm e posteriormente seco a 80°C em estufa. Este material

denominado de CPZ, foi armazenado em dessecador para caracterização.

Com o mesmo procedimento foi preparado cerca de 10g de CPT,

contendo Pb e Ti nas proporções molares de 1 : 1 , partindo de CPb-6 e

CTi-12.

O diagrama de blocos, Figura 24, resume as etapas da

preparação das misturas CPZ e CPT, as quais foram caracterizadas por TG e

DTA e espectroscopia infravermelho.

Hl.2.4.2 - Decomposição térmica dos precursores CPZ e CPT

Os pós de CPZ e CPT foram calcinados entre 350°C e 850°C em

forno tipo mufla sob atmosfera ambiente. Utilizou-se cadinhos de alumina e

controle da temperatura com auxílio de um registrador acoplado a um termopar

Pt/Pt-Rh 13%.

A calcinaçâo do material, esquematizada na Figura 24, foi

realizada em duas etapas. As amostras foram aquecidas lentamente da

temperatura ambiente até a região 300-350°C, permanecendo por 30 minutos.

Posteriormente, a temperatura foi elevada até a temperatura desejada e

mantida por 2 horas. A retirada das amostras iniciou-se após o forno atingir

200°C, sendo homogeneizadas em almofanz quando resinadas â temperatura

ambiente.

Todos os produtos obtidos após as calcinações, denominados de

PZ e PT foram caracterizados por técnicas físicas (DRX e espectroscopia

infravermelho).
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CPb I | CZrouCTi

MISTURA
Moinho c/bolas

(éteretihaj

I
Evaporação do solvente

SECAGEM (80 °Ç)

CPZ ou CPTl

I
Tratamento térmico

(mufla)

I lentamente

300 - 350° C/30 min

I
Calcinaçlo (2h)

330-85ÜC

1
Resfriamento

do forno (200 °C)

I
Decag]omer»çfto

em almofarlz

PZ ou PT

Figura 24: Esquema da preparação e de decomposição térmica do CPZ e do CPT.
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Rl.2.5 - PREPARAÇÃO DO PZT

O titanato zirconato de chumbo foi obtido pela calcinação dos

precursores CPZTs. Neste trabalho esta denominação representa misturas dos

citratos de chumbo, titânio e zircônio ou a mistura dos citratos de zircônio e de

chumbo com o oxido de titânio.

Na preparação dos CPZTs foram adotadas duas técnicas:

coprecipitação (III 2 51) e mistura mecânica (III 2 5 2) dos citratos previamente

preparados.

llt.2.5.1 - Coprecipitação

Dois métodos foram estudados neste trabalho, para a preparação

da mistura precursora do CPZT e posteriormente na preparação do PZT.

M.2.5.1.A - Via oxido de titânio

KI.2.5.1.A.1. - Preparação do CPZT-1

Neste caso, cerca de 10g de PZT com estequiometna formal

53/47 (Zr/Ti), denominado neste trabalho de PZT-1, foi preparado a partir dos

citrato de zircônio, citrato de chumbo e oxido de titânio.

Este foi o primeiro estudo na preparação de PZT via citratos

metálicos desenvolvido nesta pesquisa, sendo que na época a única fonte de

Ions li*4 disponível no laboratório era o TÍO2

Quantidades correspondentes dos citratos de chumbo e

zircônio (proporção molar 1 : 0,53) foram dissoMdas separadamente no menor

volume de água possível Em seguida as soluções foram misturadas e o pH
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comgido à 6 com hidróxido de amõnio. A solução obtida foi gotejada sobre

uma dispersão etanólica (1 etanoi: 0,06 ácido fórmico) de TiO2 mantida sobre

forte agitação magnética, conforme a Figura 25. Imediatamente, a suspensão

foi filtrada em sistema à vácuo e o pó lavado com etanoi.

Os pós obtidos, com aspecto úmido foram transferidos

rapidamente para o dessecador com silica gel onde foram secos à baixa

pressão por dois dias. Só depois do pó apresentar-se seco é que foi realizada

a secarem em estufa a 80°C por dois dias Este material foi denominado de

CPZT-1.

CPb-6 Sy CZr-S|

J
Mistura

(Agitarão magnética)

SutpensSo
ctanóKra de

TiO2

Agóaçãs

Prccipitaçio e FUlraçSo

1
Prtcipitado

I
Lavagem com etanoi

I
SECAGEM

CPZT-1
53/47

1
FOtrado

Figura 25: Esquema da preparação do CPZT-1.
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HI.2.5.1.A.2 - Decomposição térmica do CPZT-1

Os pós de CPZT-1 apresentavam-se muito higroscópicos,

exigindo cuidados em sua utilização. Depois de desaglomerado em almofaríz

o pó de CPZT-1 foi submetido ao tratamento térmico em tomo tipo mufla, sob

atmosfera ambiente, utilizando cadinhos de alumina. A queima do material foi

realizada em duas etapas. Primeiramente a amostra foi colocada no forno à

temperatura ambiente, o qual foi aquecido a 550-600°C, permanecendo nesta

temperatura por 30min Posteriormente a temperatura foi elevada até a

temperatura de calcinaçao e mantida por 4 h.

Depois de resinada â temperatura ambiente, as amostras

calcinadas PZT-1 foram retiradas e desaglomeradas em almofariz de ágata

Os pós assim obtidos foram caracterizados por DRX

Os diagramas de blocos das Figuras 25 e 26 apresentam as

etapas esquematizadas.

550- «00° C (30 min)

CALCINAÇÀO (4 h)

700 • 750 • 800 - 850°C

Res&MDttnto do forno

PZT 1

Figura 26 Esquema de decomposição térmica da mistura precursora CPZT-1
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III.2.5.1.B. - Via solução de citratos

III.2.5.1.B.1 - Estudo das condições de precipitação dos citratos

Várias misturas de solventes foram testadas (éter etílico, acetona,

etanol, ácido fórmico) para avaliar as condições de precipitação

estequiométrica

Alíquotas de 2,00ml de solução padronizada dos citratos CTi 12 ,

CZr-8 e CPb-8, em condições proporcionais de concentração e pH, foram

precipitadas em 20m! de diferentes soluções de etanol, acetona e ácido

fórmico. Após o repouso na solução mãe por aproximadamente 30 minutos, o

piecipitado foi coletado em papel de filtro quantitativo para precipitados finos e

lavado com a respectiva solução precipitante. Os precipitados pós-

precipitados foram recolhidos no papel de filtro e calcinados at4 massa

constante nas seguintes temperaturas: 900°C para CTi e CZr e 700°C para o

CPb.

A eficiência da precipitação foi analisada com base na massa

obtida após a calcinação, considerando-se a formação de TÍO2 , Z1O2 e PbO.

Foram observados também: o aspecto físico do precipitado e a ocorrência de

pós-precipitaçao no sobrenadante quando da mistura deste com a solução de

lavagem ou de algumas gotas de acetona.

M.2.5.1.B.2.- Preparação do CPZT-q

Neste caso, cerca de 10g de PZT com estequiometría formal

52/48 (Zr/Ti), denominado neste trabalho de PZT-q , foi preparado a partir dos

citratos CPb-8, CTi-10 e CZr-5.

Citrato de chumbo, CPb-8 (previamente padronizado por

gravimetria) foi dissolvido em água com auxilio de hidróxido de amõnio para

ajuste do pH 8 e obtenção de uma solução 1,08 M. Esta solução foi transferida
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para um balão volumétrico e completado com água destilada, tomando-se o

cuidado para evitar a turvação do meio.

Do mesmo modo, quantidades dos citratos CTi-12 e CZr-5

(previamente padronizados por gravimetria) foram dissolvidas em água

resultando em soluções com concentração 0.26M e 0.56M, respectivamente

Alíquotas equivalentes destas soluções foram misturadas de modo

a obter uma solução contendo os ions Pb : Zr: Ti nas proporções molares

1 : 0,52 : C.48. Subseqüentemente, hidróxido de amõnio concentrado foi

adicionado gota à gota ao meio, sob constante agitação magnética até pH

entre 6,5-7,0, obtendo-se uma solução dos citratos com concentrações

próximas a 0.14M de Zr, 0.13M de Ti e 0.27M de Pb.

A variação do pH do meio, foi acompanhada com um eletrodo de

vidro acoplado a um pHmetro MICRONAL B-374

A precipitação do CPZT-q foi realizada pelo gotejamento da

solução aquosa sobre uma mistura de acetonaetanol ácido fórmico Esta

mistura, contendo as proporções volumétricas de 2 : 1 : 0,06, respectivamente

e correspondia a um volume de 10 vezes o volume da solução aquosa. A

precipitação foi realizada em frasco de polietileno sob forte e constante

agitação magnética.

Após repouso de 1 hora o precipitado foi filtrado em funil de

Büchner com papel de filtro para precipitados finos, lavado com a própria

solução de precipitação e posteriormente transferido para secagem em

dessecador com silica gel e estufa a 80°C, conforme orientações no Item

111.2.2.1.

O pó de CPZT-q assim obtido foi armazenado em dessecador e

apresentava-se higroscópico.

O diagrama de blocos, Figura 27, apresenta os esquemas das

etapas do processamento.
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I Sç CPb 8 I
I

CZr S| [SfCTi ÍÕ|

MISTURA
(Agita rio ntagnMra)

1
Sotaçao do dtritof (pH 6,5 - Ifi)

I
PRECIPITAÇÀO - ETOH: ACET: TORM

1 : 2 : 0j06

1
IVedphado

I
Laragem

I

I
REPOUSO

1
HLTRACAO

Filtrado

Secagem

Figura 27: Esquema da preparação do CPZT-q.

III.2.5.1.B.3 • Decomposição térmica do CPZT-q

O pó de CPZT-q foi submetido ao tratamento térmico entre 500-

800°C em forno tubular, sob atmosfera ambiente, utilizando barquinhas de

alumina.

A decomposição do material foi realizada em etapas. Inicialmente

a amostra foi aquecida lentamente até 300°C, permanecendo nesta

temperatura por 30 minutos. Em uma segunda etapa a temperatura foi elevada

até a temperatura de calcinaçâo, permanecendo por duas horas. O forno foi
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desligado e resfríado até a temperatura ambiente e as amostras calcinadas

foram retiradas e desaglomeradas em almofariz de ágata para caracterização

porIVeDRX

O diagrama de blocos, Figura 28 esquematiza as etapas do

tratamento térmico do CPZT-q

I CPZT-q

11
Tatamento Térmico (forno tubular)

I lentamente

30Q°C / 3D min

Calcinarão (7h) - 300,600,70 0,800° C

I
Resfriamento i temperatura ambiente

DcsaglomeraçJo

n
IP2T q

Figura 28: Esquema da decomposição térmica do CPZT-q.

111,2,5.2 • Mistura mecânica

Através da mistura mecânica foi obtido cerca de 50g de PZT com

estequiometria formal 53/47 <Zr/Ti). denominado de PZT-m.

111.2,5.2.1 - Obtenção da mistura precursora -CPZT-m

Quantidades adequadas dos citratos CPb-8, CTi-12 e CZr-8

equivalente a estequiometría 53/47, foram pesadas e misturadas por ação



76

mecânica de bolas de zircônia (moinho de bolas) em meio de éter etflico

por 8 horas.

Para obter 130g de material foi utilizado um frasco de

polipropileno de alta densidade de 500ml, contendo bolas de zircônia em

quantidade correspondente â metade do volume do frasco e 120ml de éter

etílico. Adições posteriores de éter etílico foram necessárias quando o meio

formava uma pasta sem fluidez suficiente, como resultado da evaporação do

éter e interação do mesmo com a amostra A pasta obtida foi primeiramente

seca ao ar e em estufa a 60°C por 2h. Para facilitar a separação do pó das

bolas de zircônia utilizou-se peneira de malha 1mm

Após a secagem a 80°C em estufa por uma noite o pó foi

peneirado em malha 0,053mm e armazenado em dessecador.

O diagrama de blocos, Figura 29, esquematiza as etapas de

processamento e caracterização.

cpb-e CZr 8

MISTURA EM MOINHO
DE BOLAS DE Z1RC0NIA

1
EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE

1
SECAGEM EM ESTUFA (ftO"c)

CPZ1 m

[ c n 12

Figura 29: Esquema da preparação do CPZT-m.
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Ml.2.5.2.2 - Decomposição térmica do CPZT-m

O pó de CPZT-m foi submetido ao tratamento térmico em forno

tipo mufla sob atmosfera ambiente, utilizando cadinhos de alumina,

previamente limpos e secos. O controle da temperatura na decomposição

térmica, foi realizado com auxilio de um registrador de temperatura acoplado a

um termopar Pt/Pt-Rh 13% As amostras foram colocadas na parte posterior

da mufla e a porta da mufla permaneceu parciamente aberta durante as

calcinaçoes

A decomposição do material foi realizada em etapas. A mistura

de CPZT-m foi aquecida lentamente até 300°C permanecendo nesta

temperatura por 1h aproximadamente. Considerando-se que havia grande

quantidade de pó e que durante a queima o pó se aglomerava, eventuais

desaglomeraçôes do pó foram necessárias entre 200-250°C para facilitar a

combustão uniforme de toda matéria orgânica. Para evitar a inflamação da

matéria orgânica, a mufla só foi aberta após resfriamento a 150°C.

Posteriormente este material, de cor preta, foi desaglomerado e moldo com

bolas de zircõnia a úmido com acetona por 6h

Após a secagem em estufa a 80°C o pó moldo e desaglomerado

foi calcinado a 400°C por cerca de 3h, obtendose um pó amarelo,

denominado de PZT-m ESTOQUE.

Depois de homogeneizado em almofanz de ágata , o PZT-m

ESTOQUE foi dividido em quantidades iguais e calcinado em temperaturas

entre 500 a 1000°C por 2h em forno tipo mufla. Depois de desligada a mufla, a

retirada das amostras iniciou-se quando a temperatura atingiu valores de

300°C. Após resfriamento à temperatura ambiente o pós foram

desaglomerados em almofanz.

O diagrama de blocos da Figura 30, indica as etapas do

processamento e caracterização dos PZT-m. Os pós foram caracterizados por

DRX e espectroscopia infravermelho.
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CPZT

I
Tntanawto Tênue» (nralb)

300°C -Ik

j Aqneri—eni» knto

DESAGLOMERAÇÀO
(moint» c / M u — COB acvtona)

EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE

I
SECAGEM EM ESIUFA (80 ° Q

CALCINA<pAO400V

P Z T - M ESTOQUE
I

CALCINAÇAO (2h) 30Q°C a 8Q0°C

IPZT - m

Figura 30: Esquema da decomposição térmica do CPZT-m

M.2.5.2.3 - Caracterização dos compactos

Os pós calcinados entre 400-800°C por 2h, foram previamente
moldos em moinho de bolas por cerca de 15min.

Cerca de 1,6g de amostra foi prensada unixíalmente a 2,5
toneladas, obtendo-se pastilhas com dimensões médias de 2,5mm de
espessura e 12,45mm de diâmetro. Estas foram colocadas em moldes de
borracha (dedeiras cirúgicas), selando com um barbante sob vácuo. A seguir
introduziu-se as dedeiras numa câmara de pressão contendo álcool e fez-se a
prensagem ísostática a 230MPa. As pastilhas prensadas isostaticamente,
foram secas em estufa a 100°C.

As modificações estruturais dos pós calcinados e dos compactos
foram acompanhadas por técnicas de análise física, de picnometria de
mercúrio e de hélio, porosímetria de mercúrio e ísotermas de adsorçâo de N2

(método BET).
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M.2.6 - MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO

Foram utilizadas as seguintes técnicas para caracterização dos

materiais obtidos neste trabafto.

M.2.6.1 - Análise elementar

Análise elementar foi realizada no Instituto de Química da USP

(São Paulo), com o objetivo de determinar os teores de C, H, N, nos citratos

CZr-8, CPb-6 e CTi-12, conforme descrito por Ohlweiler (W).

Nesta técnica, os teores (% em massa) de C, H, N e O foram

calculados com base, na composição dos produtos da oxídaçâo da matéria

orgânica CO2, NO, e H20.

n.2.6.2 - Espectroscopla de emissão atômica

A espectroscopia de emissão atômica foi utilizada com o objetivo

de obter uma análise semi-quantitativa das impurezas presentes nas amostras

CZr-8, CPb-6, CTi-12 e CPZT-M.

Esta técnica permite determinar a maior parte dos ions metálicos e

não metálicos em uma amostra, por comparação do espectro desta amostra

com os de elementos puros, atingindo uma sensibilidade de 0,0001% <w>. Os

elementos presentes na amostra absorvem uma quantidade de energia

suficiente para transferir um ou mais elétrons para níveis mais energéticos.

Quandos este elétrons excitados retomam ao estado fundamental, emitem uma

quantidade de energia com comprimento de onda característico. Uma vez que

os estados energéticos são bem definidos e apenas algumas transições são

permitidas, consegue-se identificar a presença do elemento.
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M.2.6.3. Análise gravimétrica

A análise gravimetríca <89- 95> foi adotada para determinar os

teores de Pb. Zr e Ti nos respectivos citratos, calculados com base na massa

residual de PbO, ZrO2 e TiO2, respectivamente e confirmados por DRX

Para as análises foi utilizado cerca de 1g de amostra, cadinhos de

alumina ou platina previamente tarados, fomo tipo mufla e balanças analítica e

serra-analítica A temperatura foi aumentada lentamente e a calcinaçâo foi

iealizada em duas etapas. Na primeira etapa por l h a 200-250°C e na segunda

etapa por 3h a 900°C para os CTi ou CZr e a 700°C para os CPb.

A calcinaçâo foi repetida até a obtenção de massa constante, com

o sistema aquecido diretamente na temperatura final Os resultados obtidos

eqüivalem à média de três medidas.

111.2.6.4. Espectroscopia vibracional infravermelho (IV) (14.15)

Neste trabalho, a espectroscopia de absorção vibracional no

infravermelho permitiu:

1. Auxiliar na identificação das estruturas dos citratos metálicos;

2. Acompanhar a decomposição térmica dos citratos metálicos

(parte orgânica), formação da ligação cátion/oxigênio e formação de

intermediários (cartoonatos);

3. Caracterizar as misturas precursoras do PZ, PT e PZT;

4. Acompanhar a decomposiyâo térmica das misturas precursoras

CPZ, CPT e CPZT, a organização das IigaçOes cátions/oxigênio e a formação

de intermediários.
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de vibração, de rotação e de deformação das ligações entre os átomos numa

molécula ou dos átomos ou Ions distríbuildos em um reticulo cristalino. Com

isto é possível identificar a presença de grupos orgânicos, a decomposição e

a formação de cadeias carbônicas ou compostos inorgânicos.

Por interação com a radiação infravermelho (200-4000 cm-1),

parte da radiação incidente é absorvida pela ligação quimica em determinados

comprímetos de onda. A multiplicidade das vibrações (movimentos das

ligações) que ocorrem simultaneamente origina um espectro de absorção

extremamente complexo, característico dos grupos funcionais das moléculas,

assim como da configuração geral dos átomos.

O espectro no IV das amostras foram obtidos com o aparelho

Specord IR-80, com diluição 1 50 em KBr e prensadas na forma de pastilhas.

IH.2.6.5 - Análise térmica

As técnicas termoanallticas empregadas neste trabalho foram a

análise térmica diferencial e a termogravimetna.

Estas técnicas permitiram:

1. Caracterizar a evolução da decomposição térmica dos citratos

em função da temperatura;

2. Auxiliar na identificação das temperaturas de trabalho;

3. Caracterizar a decomposição das misturas precursoras e a

formação do PT, PZ e PZT.

111.2.6.5.1 - Análise térmica diferencial

A variação de energia da amostra é medida em função de uma

taxa constante, de aquecimento, permitindo acompanhar a decomposição
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A variação de energia da amostra é medida em função de uma

taxa constante, de aquecimento, permitindo acompanhar a decomposição

térmica das amostras por reações que envolvam liberação ou absorção de

calor

A amostra e referência (alumina) são submetidas à mesma taxa

constante de aquecimento. Com o aquecimento, a variação da entalpia das

reações processadas na amostra são proporcionais às diferenças de

temperaturas registradas entre a amostra e referência.

Os resultados são representados na curva térmica diferencial

(DIA), na qual as reações endotérmicas apresentam um deslocamento da

curva para baixo da linha base, correspondente ao ponto zero para AT,

enquanto as reações exotérmicas têm a linha base deslocada para cima.

As curvas DTA das amostras foram obtidas utilizando-se o

aparelho BP Engenharia, com velocidade de aquecimento 12,5°C/min,

velocidade do papel i5cm/h e cerca de 2 a 3mg de amostra.

ttl.2.6.5.2 - Termogravimetria

A massa da amostra é medida em função da temperatura à uma

taxa constante de aquecimento, permitindo acompanhar o comportamento

térmico das amostras por reações que envolvem perdas de massa <••>.

Os resultados são representados pela curva termogravimétrica

(TG), que pode auxiliar nas conclusões sobre a composição dos resíduos.

As curvas TG das amostras foram obtidas utilizando-se o aparelho

Perkín-Elmer modelo TGS-2, com elemento aquecedor de Pt, auto-balança à

vácuo, modelo AR-2 com sensibilidade para 0,1 mg. Utilizou-se entre 6 a 9mg

de amostra, com a razão de aquecimento de 12,5°CAnín, a velocidade do

registro de 15cm/h e atmosfera de ar sintético.
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Hl.2.6.6 - Difratometría de rasos-X (DRX)

Neste trabalho a difratometría de raios-X (DRX) foi utilizada para

identificar as fases presentes e caracterizar os produtos obtidos na.

1. Evolução da decomposição dos citratos metálicos em função

da variação da temperatura;

2. Calcinação e nas análises gravimétricas dos citratos metálicos;

3. Evolução da decomposição da misturas precursoras CPZ, CPT

CPZT em função da temperatura,

4. Evolução da formação do PT, PZ e PZT em função da

temperatura,

5. Sínterização do PZT preparado via mistura mecânica dos

óxidos

Um feixe de radiação X incide na amostra, provocando um feixe

de raios difratados quando o ângulo de incidência do feixe (26) e a distância

interplanar de uma determinada série de planos cnstalográficos ( d ^ )

satisfazem a lei de Bragg (")

nX • 2 . dhkl • sen 6 (07).

A multiplicidade das difrações geradas em função da taxa de

variação constante do ângulo de difração gera o difratograma de raíos-X.

A identificação das fases presentes na amostra é realizada

mediante a comparação dos resultados (conjunto dos d^kle das intensidades

relativas) com as fichas JCPDS <100> e trabalhos de pesquisa relacionados.

Os difratogramas de pó foram obtidos com um difratômetro de

raios-x HGZ-4B, com radiação Cuka (1,5405 A), gerada a 36KV, corrente 20

A e velocidade de varredura variável.
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III.2.7 -MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

As técnicas para a carrcterizaçSo da microestrutura física dos

materiais empregadas neste trabalho foram : picnometria de hélio e

picnometria de mercúrio, porosimetria de mercúrio, medidas de superfície

específica.

Estas técnicas foram importantes para :

1. Determinar as densidades e áreas dos produtos da

decomposição térmica do CPZTm, obtidos entre 300~800°C;

2. Determinar as densidades do PZT obtido a 600°C e sintetizado

entre 1000-1200OC.

3. Determinar a distribuição e volume dos poros nos pós e

compactos dos PZTs calcinados entre 400 e 800°C

111.2.7.1 - Medidas de densidade

III. 2.7.1.1. - Picnometria de hélio

A picnometria de hélio fornece dados para o cálculo da densidade

real de sólidos, com base nas propriedades do gás hélio com comportamento

considerado de gás perfeito.

Amostra com massa conhecida e seca, é colocada no interior da

câmara da amostra (Vc), a qual é preenchida com gás hélio até pressão

aproximada de 19500 Pa (P^). Em seguida, uma válvula de expansão é aberta

e o gás expande-se para oi/ra câmara de volume calibrado (Ve) Faz-se a

leitura de pressão (P2), sendo p2<Pi- A aplicação de equações de balanço de

massa para o gás permite o cálculo de volume da amostra quando os volumes

da câmara vazia (Vc) e da câmara de expansão (Ve) são conhecidos.
Para as medidas foi utilizado o picnometro de hélio da marca
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Micromerictis, modelo 1705. A densidade real da amostra é calculada pela

equação <101>:

. m amostra
d = (08),

V

Vv1

onde o denominador refere-se ao volume da amostra.

Várias leituras são realizadas e o resultado é fornecido com base

no desvio padrão das diferentes leituras de densidade

111.2.7.1.2 - Picnometria de mercúrio

A picnonetría de mercúrio fornece dados que permitem calcular a

densidade aparente de um corpo sólido poroso, com base no volume de

mercúrio introduzido na amostra compactada.

Para as medidas foi utilizado um sistema construído no

laboratório: uma câmara externa onde é adicionado mercúrio e tem a função

de manter a pressão no sistema. No interior desta é mantido um picnâmetro

contendo uma câmara da amostra (VCC|) de volume conhecido, com entrada

capilar para os fluidos (ar e mercúrio) e uma bomba de vácuo.

A amostra seca e compactada de mass; ma e volume Va é

colocada no interior da câmara da amostra de volume Vce(| O conjunto é

pesado (mv) Retirado o ar do sistema, mercúrio é introduzido até prrencher a

câmara da amostra. O sistema é novamente pesado (mc).

A densidade aparente (d^) do compacto é calculada pela equação:
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m
d - <09>>

V»n
Hg

onde,

d = densidade do mercúrio à temper atui uonbiente e

v , (in • in )
C«II " c * = volume aparente da araotítra

Kl.2.7.2. - Medida de superfície específica

A técnica empregada para medidas de área superficial especifica

baseiam-se nas isotermas cie absroção de N2, pelo método de Brunauer,

Ermmette Teller (BET).

Este método baseia-se na determinação do volume de N2 (Vm)

necessário para formar uma camada monomolecular sobre a superfície do

adsorvente (amostra) na temperatura do N2 liquido.

Neste trabalho foram realizadas medidas de área superficial

especifica nas amostras calcinadas entre 300-800°C. Foi utilizado o medidor

de área especifica CG 2000 da marca CG Equipamentos Científicos,

acoplado a um integrador processador model CG 300.

O cálculo da área especifica da amostra fornecido diretamente

pelo integrador processador baseou-se nas equações (102):

JEJJL.-L. do,,
V(P-P) CVm CVm P
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onde,

P = pressão que foi sujeita a amostra;

Vo = pressão de saturação do N2 liquido;

V = volume de N2 adsorvido à pressão parcial P/Po;

Vm = volume de N2 gasto para recobrir uma monocamada;

C = constante na qual intervém a energia de condensação e

SB = S 0 .V m (11),

onde,

Sg = área superficial da amostra;

So = área recoberta por ml de N2 (CNTP);

Vm = volume gasto de Np, calculado a partir da equação de BET, acima.

M.2.7.3 - Porosimetria de mercúrio

A porosimetria de mercúrio 0°3> fomece dados para o cálculo do

diâmetro médio de poros e também da área de superfície.

Esta técnica baseia-se no fenômeno da capilaridade que govema

a penetração de um liquido em pequenos poros, dada pela relação proposta

por Washbum:

onde,

D = diâmetro de poro;

P = pressão aplicada;

Y = tensão superficial;

6 = ângulo de contanto.
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O volume de mercúrio penetrado nos poros é medido diretamente

em função da pressão aplicada. Um volume de mercúrio é forçado para o

interior dos poros da amostra pela aplicação de pressão a qual é medida pela

mudança na capacitância elétrica de um capacitor coaxial cilíndrico formado

por placas externa e interna, as quais revestem as superfícies de um capilar

preenchido com mercúrio. A medida que o mercúrio penetra nos poros, o

nível de mercúrio no capilar modifica-se alterando proporcionalmente a

capacitância, permitido relacionar com a mudança de volume causada pela

penetração de mercúrio.

A área de superfície do pó compactado também pode ser

calculada a partir da distribuição de poros usando a equação <1M>:

Bg (13).

o
Rootare e Prenzlow 0°*) deduziram a equação acima sem

qualquer consideração a respeito da geometria do poro, exceto que o trabalho

requerido para introduzir o mercúrio nos poros é medido como trabalho PV.

Conhecendo-se a tensão superficial do mercúrio e o ângulo de contato do

mercúrio com o material compactado, a área de superfície pode ser

determinada. A precisão do método está limitada a poros maiores que 3jim,

pois para poros menores os erros cometidos devidos à

compressibílidade do mercúrio não justificam o uso do método para

porosímetría A tensão superficial de mercúrio, y, pode ser considerada

constante e igual a 485 erg/cm?. O ângulo de contato G para óxidos varia entre

130° e 140°, sendo 130° o valor recomendado na literatura

O equipamento usado para a obtenção das medidas de

distribuição de tamanho de poros foi um porosímetro Micromeritics modelo

Poro Size 9310, acoplado a um computador PC XT.
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IV - RESULTADOS

IV.1 - PREPARAÇÃO DOS CITRATOS

Os citratos de chumbo, titânio e zircônio para ftns cerâmicos,

foram preparados com base no método originalmente descrito por Mulder <69),

1970.

Os citratos foram obtidos pelo método de desidratação da

solução aquosa na fase alcoólica, resultando na formação de um sólido

pulverulento branco, higroscópico, com precipitados volumosos e floculados.

Após secagem em dessecador e estufa, o pó apresentava-se

fríável e mais estável quanto à absorção de água.

Pós obtidos com propriedades adequadas para os objetivos

propostos foram preparados segundo orientações descritas no ftem

"Preparação dos Citratos - Parte Experimental", conforme indicado nas

Tabelas 5A e 5B.

IV.1.1 -Análise Elementar

Os resultados de análise elementar dos citratos CPb-8, CZr-8 e

CTi-12, estão apresentados na Tabela 6.

Os teores de carbono (C), de nitrogênio (N), de oxigênio (O) e do

cátion metálico estão apresentados em porcentagem em massa em relação à

massa da amostra seca a 80°C em estufa. Os teores de carbono , hidrogênio

e nitrogênio são médias de duas medidas, enquanto o teor de oxigênio foi

calculado sobre os demais elementos.
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Os teores de zircônio, titânio e chumbo, da Tabela 6 são

resultados médios de três determinações gravimétrícas, realizadas conforme

descrito no item III 2 6 3

Os resultados indicam que as amostras CPb-8, CZr-8 e CTi-12

apresentam um teor significativo de nitrogênio. Com estes valores é possível

relacionar o teor de nitrogênio (N) com o teor de metal (M), determinando a

proporção molar de nitrogênio e metal nas diferentes amostras

Considerando-se que a fonte de carbono é o grupo citrato o qual

apresenta seis átomos de carbono e atuaria como ligante L do metal pode-se

prever as composições dos citratos, quanto a razão metal: ligante (M: L).

Para a amostra CPb-8, a razão encontrada de Pb : L foi de 1,35 e

a razão N : Pb foi de 1,44. A amostra CTi-12, Ti : L encontram-se na razão

0,55, enquanto a razão N: Ti foi de 2,92. Na amostra CZr-8, a razão tíeZr :L

determinada experimentalmente foi de 0,94 e a razão de N 2i foi de 1,31.

TABELA 6: Análise elementar dos cítratos de titânio, de zircônio e de chumbo.

AMOSTRA

CZr-8

CTi-12

CPb-8

ANÁLISE ELEMENTAR (% m/m)

C

21.23

25.24

13.80

H

3.52

4,73

1.93

N

5,09

7.85

4,83

O

22,92

52.99

29.73

M

25.24

9.19

49.71

RAZÃO MOLAR

METAL/
LIGANTE

0 94

0.55

U

NITROGÊNIO/
METAL

U l

2.92

1.44
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IV.1.2 - Análise Gravímétrica

Os resuKados das análises gravimétricas, o teor do cátion metálico

e o acompanhamento do rendimento das preparações destes citratos estão

apresentados na Tabela 7.

TABELA 7: Caracterização das amostras quanto ao teor de cátions metálico e
resultados dos rendimentos obtidos nas diferentes preparações.

AMOSTRA

CPb-8

CPb-6

CZr-8

CZr-5

CTi-12
CTt-10

CATION METÁLICO, M ^

MASSA /£

ESPERADA

313,0

63,63

61.82

14,54

51,82

7,555

OBTIDA

271.3

54,22

58,73

12,70

48,72

4,87

PORCENTAGEM (%)
"»Vf/nV7it

ESPERADA»

50.13-60.10

-

26.05-27.45

-

9,30

-

OBTIDA

49.71

54.33

25.24

27.39

9,190

9,601

RENDIMENTO

86.68

85,21

95.0

87.34

94,0

64.56

MASSA
C l TIDA

(tf

545,8

99.80

232.7

46 31

530

50.8

* Calculada em função das fórmulas propostas nas Tabelas 30,31 e 32.

Os resultados apresentados referem-se â composição de chumbo,

zircônío e titânio, média de três determinações gravimétncas satisfatórias

realizadas ao mesmo tempo e na mesma mufla. Foram utilizadas amostras

tratadas previamente a 80°C por 6 a 8 horas em estufa.

Os resultados mais discordantes de teor de cátion foram obtidos

nas amostras de chumbo, onde o teor de chumbo no CPb-8 foi de 49,7%

Considerando-se que estes materiais seriam utilizados como

precursores nas demais etapas investigadas neste trabalho, uma quantidade

suficiente de amostra-estoque foi preparada visando obter resultados

comparativos
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O rendimento nas preparações dos citratos variaram em tomo de

85 a 95% quanto ao cátion metálico, sugerindo que os processos

desenvolvidos na preparação dos citratos. permitiram a precipitação de

quantidades expressivas dos citratos, com um rendimento satisfatório.

Dos resultados referentes aos rendimentos verifica-se que o

método utilizado na preparação do CTi-10 resultou em um rendimento

significativamente abaixo do CTi-12. A variação de 64,5% para CTi-10 a 94%

para o CTi-12 podem ser explicada pela perda de titânio durante as etapas de

lavagem do hidróxido de titânio precipitado e posterior dissolução deste

hidróxido na preparação do citrato de titânio.

IV.1.3 - Determinação Semiquantitativa

Os resultados das análises químicas por espectroscopia de

emissão atômica semiquantitativa de impurezas metálicas gerais, presentes

nas amostras CPb-8, CZr-8 e CTi-12, estão indicados na tabela 8.

Nas análises as amostras CTi-12 e CZr-8 foram calcinadas a

900°C durante 2 horas. A amostra CPb-8 foi analisada na forma original.

Considerando-se os metais citados, como as únicas impurezas

metálicas presentes e em função das possibilidades oferecidas pela técnica

empregada, é possível avaliar o nível da pureza das amostras. Observa-se que

a maioria dos metais analisados estão em níveis de concentração inferior

aqueles alcançados pela técnica utilizada. Somando-se todos os valores

encontrados é possível estimar que o grau de impureza metálicas dos citratos,

está em tomo de 0,421 para o CPb-8; 0,4245 para o CZr-8 e 0,4605 para o

CTi-12, sendo que os maiores contribuintes são o ferro no CPb-8 (0,03%), o

cobre e o ferro no CZr-8 (0,03% e 0,01%), e chumbo no CTi-12 (0,05%),

estando os demais abaixo dos limites do aparelho.
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TABELA 8: Análise semiquantitativa dos citratos CPb-8, CZr-8 E, CTi-12 pela

técnica de espectroscopia de emissão atômica.

METAL

V . B. Sn

P

Cr. Ni. Mr. Co. Sb

Bi

Al

Mn

Cu

Cs

Fe

Ba

Zn

Pb

TEOR % (m/m)

CPb-8

< 0.003

< 0.15

< 0.0045

< 0.0015

< 0.002

0.002

0.0015

0.0075

0.03

< 0.045

< 0.15

CZr-«

< 0.003

< 0.015

< 0.0045

< 0.0015

0.005

< 0.0015

0.03

0.004

0.01

< 0.045

< 0.15

0.005

CTi-12

< 0.003

< 0.15

< 0.0045

< 0.015

< 0.002

< 0.0015

0.008

0.006

0.015

< 0.045

< 0.15

0.05

HI. 1.4- Espectroscopia Vibracional Infravermelho

Os espectros vibracionais infravermelho dos citratos CPb-8, CZr-8

e CTi-12 estão apresentados na Figura 31.

Os espectros infravermelho dos três citratos mostram

semelhanças nas bandas de absorção. Estas semelhanças se traduzem nas

freqüências vibracionais de ligações localizadas nas regiões 3600-2400 cm-1,

1800-1200cm-i e 1000-400 cm-i

Na região de 3600-2400 cm 1 são observadas duas bandas

largas, intensas e conjugadas. A mais intensa, com máximo entre 3320 c m '
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e 2970 cm-1 é compatível com os modos vibracionais de estiramento da

ligação N-H do grupo NH4
4 <27>. A primeira banda é caracterizada por uma

base larga, miciando-se em regiões próximas a 2400 cm1 (mais evidente no

caso do citrato de chumbo ), evidenciando as bandas de estiramento CH de

CH2 em 2890 e 2960cm-1 <27>. Para o CTi-12 é observada uma banda fraca

em 2500-2700cm*1 atribuída a vibração da ligação OH de ácido ligado<105-106>.

A segunda banda, menos intensa, na região de 3320-3600 cm*1, pode ser

atribuída às vibrações de estiramento da ligação O-H, do grupo hidroxila da

cadeia carbônica 007) e d?i água <27)

A região intermediária do espectro é caracterizada pela presença

de bandas intensas e múltiplas, com máximo em 1650 cm*1 (1560 cm*1 para o

CPb-8) e em 1400 cm-1, as quais são atribuídas às vibrações de estiramento

anti-simétrico e simétrico, respectivamente, do grupo COO~ (105- 106> A

vibração da ligação COO~ em 1560 cm*1 para o CPb-8 é consistente com os

resultados de Brown <108> típicas de uma ligação iõnica enquanto que a

vibração em 1650 cm-1 para o CTi e CZr pode ser atribuída segundo

Nakamoto(109> a complexos monodentados. As vibrações de deformação da

ligação O-H <27- ™7) e de estiramento da ligação N-H do grupo NH4* <11°. 27>,

podem contribuir para a intensidade das bandas 1650 e 1400cm"1.

As bandas em 1730 cm-1 e 1240-1210 cm-1 nos espectros das

amostras CTi-12 e CPb-8 são típicas respectivamente das vibrações da

carbonila (C=O) <105> e do acoplamento das vibrações das ligações C-0 e O-H

(105) respectivamente, do grupo COOH não dissociado.

Nos espectros infravermelho das três amostras são evidenciadas

também as vibrações em freqüências abaixo de 1200 cm*1, especificadas na

Tabela 9: C-OH em 1040-1090 cm-1 (27); COO-H entre 900-950 cm-1 W) ; C=O
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entre 685-710 cm10°5>; COO-M em acetatos entre 600-800 cm-1 O1*) e M O

em 400-700 cm-1 <1n). Considerando-se a complexidade das amostras e

sobreposição das bandas de vibrações em mesmas freqüências, toma-se

limitada a atribuição desta região do espectro.

o
'5

I I i I pi i n pi
4000 3000 2000

I I I \ l \ J I I I I I I I
(000 WO

NJmero de ondo / cm-l

Figura 31: Espectros infravermelho das amostras CTi-12, CPb-8 e CZr-8 secas a
80°C.
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TABELA 9: Principais freqüências no infravermelho para as amostras dos citratos
metálicos.

FREQÜÊNCIAS EXPERIMENTAIS (on"1)

CJ'b

3280-3650

3280-2400

2980

2800-2400

1560

1390

1390-1320

1710

1280,1230

1140,1060
1040
900

840-800

720-680

640-400

CZr

3280-3650

3280-2600

2940, 2980-
3000

1640

MO0

1270-1450

-

1210-1260

1020-1140

880-900

840-730

740-690

620-420

CTi

3320-3650

3320-2880

2940, 2980-
3000

2880-2400

1650

1410

1450-1300

1730

1210-1250

1040-1150

960

840-730

760-695

550-400

FREQÜÊNCIAS
TEÓRICAS (cm*1)

3200-3550

3030-3300

2850-2960

3200-2500

2700-2500

1610-1550

1650

1420-1300

1430-1390

1410-1340
1410-1260
1725-1700

1320-1210

1150-1040

900-950

600-200

710-685

700-400
580-520.460-360

ATRIBUIÇÃO

-ettirtmento do grupo OH da cadeia
(107)
-estiramento O-H «tonado (27)
-estiramento simétrico e
antiiimethco O-K da HjO (27;.
-HiO de cristal izaçáo fracamente
l,R ada(«).
estiramento N-H em amonio ̂ Z7^

estiramento C-H (CH7. CH,) <.77>

-estiramento O-H ligado ácidos e
ftlcoois(105)
•estiramento OH ligado em Ácidos
(dímero«)(105:>

•ertiramento anti-fimetrico COO*
iônico (108.109)
•estirvnento «nli-símctrico COO*
monod«rtadoí109>
-estiramento «imétrico COO'(1U3^
'deformação N-H em
•mon,o(27."0>
-ertiramento C-O em akooit 0 0 6 )
•estiramento N-0 em nitratos
-deformtçloO-HC105)
estiramento C - 0 em ácidos
tliféttcos(105)
estiramento C-O (105)

deformação C-OH em elcooj* (27)

deformação angular fora do plano
COO-H í 9 6 )
•eitiramento COO-M em tcetatos
012)

-deformação N-O em nitntos (^ )
estiramento C=O ^1Ü5Í

•HgaçloM-0 <"•>
•ligacBoM-OHi e QJK>yHi<1 U)
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O espectro infravermelho do ácido cftrico monohidratado utilizado

nas preparações está na Figura 32 e a descrição e atribuição das bandas estão

na Tabela 10.

O conjunto de três bandas na região de 1800-1100 cm1

caracteriza o grupo COOH não dissociado, com a seguinte atribuição:

estiramento da carbonila (C=O) em 1710 cm-1 <i05.i06>; vibrações de

deformação da ligação O-H em 1100-1290 cm-1 <113> e estiramento da

ligação C-O em 1440-1290 cm1 <105>. A banda larga na região 3700-2500 cm 1

característica de água sorvida na amostra, pelas suas características,

sobrepõem-se às demais freqüências vibradonais (Tabela 10) características

das vibrações das ligações OH dos grupos COOH OM) e a-Ndroxi

participando inclusive de pontes de hidrogênio inter e intramoteculares <27>, bem

como as vibrações características de água de cristalização <2/>

c

m
%

i i i . i i • i •

to i* &

Número d* ondo / 100 em-1

FIGURA 32: Espectro infravermelho do ácido citric o monohidratado.
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TABELA 10: Principais freqüências vibracionais infravermelho do ácido citrico
monohidratado.

FREQÜÊNCIA
OBSERVADA/cm-1

92C - 980 (.mf)

1190máx
1100-1290(10

l?90máx
1290-1440 (m)

1710(7;

1650e1620

1800-37O0O)
2400 • 2600

3300 - 3600

FRtQUÊNCIA
LITERATURA/cm'1

953-844 (w)

1210-1320(t)

1280
1100

1395-1440(w)

1310.1410(f)

1410 (m)

1725-1710 (f)

1640-1615

1670-1650 (•)

2500 • 2700 ( w )

2500-3300
2500-3000 (b)

2500 - 3400 (b)

3200 - 3600 (b)

3100-3600

3560-3500
3690-3590-

ATRIBU1ÇAO

dcformaçlo angular ligação O-H
fora do plano (forma dimérice)
deformaçío O-H no plano,
ertiramento C-0 C.TI ácidos
ertinamento C-0 -dtmeros
deformação O-H em álcoois
ectiramento C-O, acoplado com
deformaçfioO-H no plano em ácidos
ertiramento C-O de álcoois
terciários
deformaçío CHj modificada pelo
grupo CO, referente 4 -CH?-COOH
ertiramento C-0 em ácido»
alifàtico» aatundot
efttramento O-H em água sorvida

ertiramento C-O em ácido com
pontes intermolecuiar
água sorvida
ertiramento O-H ligado em ácidos
(dímeros)

ertiramento O-H cm ácidos, vários
picos intermediários
ertiramento O-H em álcoois,
ligações intrs-moleculares
estiramento O-H ligado inter e intra-
molecular
ertiramento O-H fracamente ligado
(H?O cristalização)
estiramento O-H livre em ácidos
ertiramento O-H livre em álcoois

REFERÊNCIA

96

114

96
105
105

105

115

105

27

105

105

106
114

106

27

27

105
27

s = Intensa

w-fraca

in — média

sh = ombro

sv= multo alta

b-larga
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IV.2 - DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DOS CITRATOS.

Durante a calcinaçSo dos citratos foi observado com o

aquecimento que o pó inicialmente branco passava a apresentar diferentes

cores: preta, marrom, amarela, laranja, parda ou branca.Observou-se também

a evolução de grande quantidade de gases dispersos em partículas

constituindo a fumaça. A presença de carbonatos foi detectada nos produtos

de CPb-6 calcinados em temperaturas entre 255 a 650°C com a evidência de

efervescência após adição de solução diluída de HCI (1:1 v/v) Ressalta-se que

a nao efervescência não representa a ausência de carbonatos nas demais

amostras.

IV. 2.1. - Espectroscopia vibracional infravermelho

A evolução das decomposições térmicas das amostras de CPb-

6, CZr-5 e CTi-10, acompanhadas por espectroscopia no IV, estão

representadas nas Figuras 33, 34 e 35, respectivamente. Os espectros

infravermelho são caracterizados por bandas largas e intensas comuns em

materiais derivados de ácidos tricarboxflicos <96> e de óxidos <111) Fatores

estes que, aliados às limitações de resolução oferecidas pela técnica, tornam a

interpretação do espectro infravermelho limitada.

Os resultados descritos foram baseados nas freqüências e

atribuições das vibrações das Tabelas 9,10 e 11.

A decomposição térmica dos três citratos é caracterizada pelo

desaparecimento das bandas características de modos vibracionaís das

ligações N-H, O-H (3600-2500 crrH) W «*), COO" (1800-100 cm-') O<>5>, em

função da temperatura. Em contrapartida, observa-se a definição de acordo

com a Tabela 11, de bandas características de vibrações M-0 (Zr-O, Pb-O,
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Ti-O), em regiões abaixo de 900 cm*1 caractenzando-se pelo aumento da

ordem a curta distância.

As temperaturas de decomposição da fase orgânica e a

identificação de formação da ligação M-0 variam para cada citrato

TABELA 11: Freqüência de vibração das ligações: M-O cm óxidos metálicosíl ] !>.

COMPOSTO

PbO
ortonoiribíco

PbO

tetmponnl

Pb1O4

T1O2
anatase

TiO2

rutüo

Zrt>2
monoclínico

ZfO2
cúbico

REGIÃO, c m 1

500 m ; 377 s ; 300 s

nSo apresenta bandas em 700-250

650 w ; 525 s ; 445 s ; 3 8 0 s ; 3 2 0 m

700s, vb ; 525 sb ; 347 m

695 sb ; 608 sb ; 423 w ; 352 w

745m ; 620 sh ; 530 sb ; 450 w ;
420 w ;375 w ; 360 sh

490 sb

5 = intensa
w = fraca

m = média
sh = ombro

5v= muito cita
b= larga

IV.2.1.1 - Amostra CPb-6

Observa-se no espectro da amostra CPb-6, previamente seca a

80°C, Figura 33, a presença de bandas em freqüências semelhantes aquelas

descritas no caso da amostra CPb-8, Figura 31.
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Numero de onda / 100 cm-'

Figura 33. Evolução da decomposição térmica do CPb-6 cm função da temperatura
por espectroscopia infravermelho.

Após a calcmaçSo a 255°C verifica-se o desaparecimento da

banda entre 2500-3600 cm*1 antenomente atribuída às vibrações da ligação

N-H do grupo N r V e O H \ Concomitantemente observa-se uma redução

das bandas em 1560crrH e 1390cnr1 atribuldas.à vibrações de COO-.O05106*.

Em contrapartida, observa-se a definição de uma banda abaixo de 600cm-i,

atribuída à ligação Pb-0 O") e bandas fracas em 859-600 cm*1-

O espectro da amostra aquecida até 495°C indica uma banda larga

e intensa em 1410 cm*1,que diminue em intensidade com o aquecimento e é

estável até 650°C Observa-se também a definição de duas bandas em 730 e

840 cm-1 e o desaparecimento de qualquer banda originalmente atribuída ao

grupo citrato. Estas três bandas são atribuídas à ligação C-0 em

carbonatos<107>
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IV. 2.1.2- Amostra CZr-5

Observa-se no espectro infravermelho na Figura 34 da amostra de

CZr-5, previamente seca a 80°C por duas horas em estufa, a presença de

bandas em freqüências semelhantes àquelas descritas no caso da amostra

CZr-8, Figura 31.

No espectro infravermelho da amostra aquecida a 180°C nfio sSo

observadas alterações significativas em relação à amostra na forma original.

Em 650°C, só é observada uma banda larga e intensa em freqüência abaixo de

900cm-1 , a qual pod' ser atribuída aos vários modos vibracionais

característicos da ligação /.(-O ("').

o
•o

I
s

660-C/2I»

40 90 20 10 2

Numero de onda /100 cm-1

Figura 34: Evolução da decomposiçào térmica do CZr-5 em função da temperatura
por espectroscopia infravermelho.
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IV.2.1.3 - Amostra CTM O

O espectro da amostra seca a 80°C por 12h da Figura 35,

apresenta bandas largas e de pequena intensidade, resultado que é

caracterizado por pequenas separações das freqüências de absorção,

indicando provavelmente baixa ordem a curta distância entre os átomos.

Entretanto, tais bandas estão distribuídas em freqüências semelhantes aquelas

encontradas no espectro da amostra CTi-12, referentes aos modos

vibracionais dos grupos COO", OH e NH. Com a calcinação da amostra a

500°C observa-se o desaparecimento das bandas relacionadas com o grupo

citrato e a definição de uma banda larga abaixo de 900 crrr\ atribuída as

vibrações características dos vários modos vibracionais da ligação Ti-O<111>.

e
O

IO

o

40 20 10
Numero de ondo/IOO cm-'

Figura ^5. Evolução da decomposição térmica do CTi-12 em fiinção da temperatura

por espectroscopia infravermelho.
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IV.2.2 - Drfratomctria de raios-X

Os difratogramas de raios-X dos produtos de decomposição

térmica dos citratos CPb, CZr e CTi nas temperaturas definidas estão

representados na Figuras 36, 37 e 38.

IV.2.2.1-Amostra CPb-6

A evolução da decomposição térmica do CPb-6 foi acompanhada

por ORX de amostras aquecidas no intervalo de temperatura de 130°C a

760°C Os difratogramas das amostras aquecidas nas diferentes temperaturas

estão na Figura 36.

Observa-se que a 130°C CPb-6 apresenta-se pouco cristalino e a

atribuição dos d̂ w não foram compatíveis com a literatura.

A 200°C, o material de cor marrom apresentava-se não cristalino

aos raios-X. Com o aquecimento a 250°C observou-se uma transformação

para urn material cristalino. Também foi verificado que o aquecimento leva a

alterações nas intensidades dos picos de difração, que caracterizam mudanças

na estrutura cristalina e aumento da cristalinidade.

As distâncias interplanares dn|<) nos DRX de amostras aquecidas

entre 250°C e 760°C indicaram que os respectivos dnk| são típicos do PbO

das fichas 15-0570 O00) (Tabela 12) e 5-0561 <1<>0) (Tabela 13)

Em 360°C há definição de picos em distâncias interplanares

típicas do PbO.PbCO3, Ficha 17-729 000) (Tabela 14).

Os DRX indicaram a formação de PbO a 250°C como uma

mistura das fases ortorrômbica e tetragonal. Considerando-se os picos da face

(111) da fase ortorrômbica e (002) da fase tetragonal, correspondentes a

I/I0=100%, observa-se a relação 78% da fase ortorrômbica e 22% de fase

tetragonal.
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Figura 36: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente dos produtos da
decomposição térmica da amostra C?-6.

OOrtoTTÔmbico T=Tetragonal = PbCO4 .
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TABELA 12: Distâncias interplanares d^y da ficha 15-0570 (93) para o oxido de

chumbo (Massicot) com simetria ortorrômbica.
PbO

á (A)
5.893
3.067
2.946
2.744
2.377
2.008
1.850
1/797
1.724
1.640

6
100
31
28
20
12
14
14
15
13

hkl
001
111
002
200
020
202

212.022
220
113
311

TABELA 13: Distâncias interplanares dhfcj da ficha 05-561
chumbo (Litharge) com simetria tetragonal.

para o oxido de

PbO2

d (A)
5.018
3.115
2.809
2.510
1,988
1.872
1.675
1.558
1.542

5
100
62
18
8
37
24
6
11

hkl
001
101
110
002
200
112
211
202
103

TABELA 14: Distâncias interplanares dhfci da ficha 17-729 0^0) para o carbonato
de chumbo.

PbCO,.PbO

d (A)
4.14
4.07
3,22
3.18

2.935
2.859
2,568

I/L,
30
55
100
95
30
60
40

bid

•
•
-
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O aquecimento da amostra entre 250°C a 640°C, leva ao

desaparecimento da fase tetragonal è à tendência de estabilização da fase

ortorrômbica.

Entre 640°C e 760°C observa-se a ocorrência da inversão da

intensidade dos picos, como por exemplo, as faces (111) e (002); (200) e

(201), etc. Este efeito pode estar relacionado com uma reorientação do cristal

com o aquecimento.

Foi identificada a formação de fase estranha ao PbO,

representada pelos picos em d= 2,57 A; 2,83 A; 3,24 A e 4,13 A que são

compatíveis com os dnkl da Ficha 17-729<100> (Tabela 14), para o PbC03.Pb0.

Foi observado o pico em d= 5,209 A não identificado.

Uma mesma amostra foi seqüencialmente calcinada nas

temperaturas assinaladas. Para análise, uma quantidade de amostra era

separada após tempos pré determinados de tratamento térmico.

ÍV.2.2.2 - Amostra CZr-5

A decomposição térmica da amostra CZr-5, acompanhada por

DRX, está representada na Figura 37.

Em 120°C o material, de cor branca é não cristalino aos raios-X

Com o aquecimento a 400°C, observa-se o inicio da organização

cristalográfica a partir de uma fase não cristalina. Em 507°C o material

apresenta baixa crístalinidade, com organização das faces (111) e (202) do

ZrO2 tetragonal, segundo a ficha 14-534 <10°) da Tabela 15.

Entre 400 e 1000°C observa-se um aumento da crístalinidade,

acompanhada por uma transição de fases entre 500 e 650°C. Os dn|d são

compatíveis com uma mudança de uma fase rica em ZrO2 tetragonal a baixa

temperatura, para uma fase rica em ZrO2 monocKnica, ficha 13-307 da Tabela

16. Esta transição é acompanhada pela redução da intensidade da face (111)

tetragonal e aumento da intensidade das faces (111) e (11-1) monocKnica. Em

650°C observa-se que o material é cristalino, onde coexistem ambas as fases.

Não foram encontradas fases cristalinas estranhas às descritas.
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Figura 37: Dtfratogranias de raios-X à temperatura ambiente dos produtos da
decomposição térmica do CZr-5

M=Monoclínico T=Tetragonal
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TABELA 15: Distâncias interplanares djjj da ficha 14-534 0°°) para o oxido de
zircónio com simetria tetragonal.

ZrCh
d (A)
2.949
2.548
2.542
1.804
1.551
1.535
1.474
1.291
1.270

1/I«
100
20
60
100
40
80
40
40
60

hki
111
002
200
202
113
311
222
004
400

TABELA 16: Distâncias interplanares dhkl da ficha 13-307
zircônio (Baddfletite) com simetria monoclínica.

para o oxido de

Zrt>2

d (A)
5.04
3.69
3,63
3.16
2,834
2,617
2,598
2.538
2.488
2,328
2,213
2.182
2.015
1,989
1.845
1.818
1,801
1,780
1.691
1.656

1/1*
6
18
14
100
65
20
12
14
4
6
14
6
8
8
18
12
12
6
14
14

hkl
100
011
110
111
111
002
020
200
102
021
211
102
112
202
022
220
122
211

300,202
013.221
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IV.2.2.3 -Amostra CTi-10

A decomposição térmica da amostra de CTi entre 80 e 818°C

acompanhada por DRX está representada na Figura 38.

A 80°C, o material apresenta características cristalinas, cuja

distribuição dos dhW não apresentaram similaridade com as fichas até então

existentes na literatura.

A 350°C o material, de cor preta, apresentava-se não cristalino

aos raios-X.

ft < Z I "
ittol

A *
1811)005) «20(

•0*C
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(Ull m «WJ

•'I'loo,^

A

(112) (103)

I

A
A

(101

It
(110)

A
A

A

we

•5O«C

450-C

s»o*

* — V J I gK.,-,. .

• 0 40 30 to 10

2e / grau

Figura 38: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente dos produtos da
decomposição térmica do CTi-10.

A - Anatase R = Rutilo
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A partir de 450°C material apresentava tendência cristalina com

inicio da organização das faces (211), (105), (200), (211), (004), (103) e (101)

da estrutura cristalina anatase do TiO:, compatível com a ficha 21-1272 <100>

da Tabela 17.

O aquecimento entre 450 e 818°C, conduz à alterações nos o^j

que caracterizam uma transformação da fase anatase em 450°C (ficha 21-

2172), para a fase rutito estável em 818°C (ficha 21-1276) <«»> da Tabela 18

A 650°C ambas as fases coexistem, porém a fase rutilo é aparentemente a

mais estável.

Não foram observadas indicações de substâncias cristalinas

estranhas às descritas, de acordo com a metodologia utilizada

TABELA 17: Distâncias interplanares d^jj da ficha 21-1276 <IO0> para o oxido de
titânio (Rutilo) com simetria tetragonal.

T1O2

d (A)

3,247

2.487

2,297

2.188

2,054

1.6874

1.6237

1.4797

1.4328

1.3598

1,3465

I/Io

100

50

8

25

10

50

20

10

10

20

12

Md

110

101

200

111

210

211

220

002

310

301

112
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TABELAIS: Distâncias interplanares djjj da ficha 21-1272 íl00> para o oxido de
titânio (Anatase) com simetria tetragonal.

TiO2

<í (A)

3.52

2.431

2.378

2,332

1.892

1.6999

1,6665

1,4930

1.4808

l / Io

100

10

20

10

35

20

20

4

14

hkl

101

103

004

112

200

105

211

213

204

IV.2.3-Análise Térmica

IV.2.3.1 - Análise Térmica Diferencial

Os resultados dos tratamentos térmicos dos precursores CPb-6,

CZr-5 e CTi-10, foram avaliados pelas reações de decomposição térmicas que

envolvem absorção (endotémnícas) ou liberação (exotérmicas) de calor

utilizando as curvas de análise térmica diferencial, DTA da Figura 39.

Observa-se que a maior parte das transformações envolvem

liberação de calor, caracterízando-se pela presença de reações exotérmicas.

As curvas de DTA para estes precursores apresentam um

deslocamento da linha base a medida que o aquecimento prossegue.

As curvas OTA caracterizam-se por bandas largas e consecutivas.
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Figura 39: Curva DTA dcs citratos : (a)CPb-6, (b)CZr-5e (c)CTi-10.

massas: 300mst velocidades: aquecimento: 12,5 °C/min
papel: 15 cm/h
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IV. 2.3.1.1. - Amostra CPb

A curva de DTA da Figura 39(a) para a amostra CPb-6 indica que

na decomposição deste precursor, estão envolvidas 3 etapas, representadas

por três bandas A primeira etapa é endotérmica, representada por uma banda

entre 200-260°C, a qual pode ser atribuída a eliminação de solvente sorvido,

água, amônia e decomposição parcial da matéria orgânica acompanhada de

uma possível redução do CPb à chumbo metálico, como verificado em

experimentos realizados e em trabalhos da literartura<108> A segunda etapa,

entre 275-310°C, pode estar associada a decomposição da matéria orgânica

resultando na formação de carbonatos <63> e oxido de chumbo Por outro lado,

iniciando-se em 320°C, a terceira etapa é caracterizada por uma banda larga

ocupando uma área muito maior do que as duas etapas anteriores, com

máximo exotérmico em 420°C e ombros em 370°C e 440°C podendo ser

atribuída à decomposição da fase carbonato <63>, concomitantemente com a

decomposição da matéria orgânica por ventura existente. A partir de 475°C um

patamar praticamente é estabelecido, sendo interrompido por um

deslocamento exotérmico acima de 580°C

O perfil da curva de DTA permite interpretar que a partir de 200°C,

reações com liberação continua de calor ocorrem até 475°C, distribuídas em

um estágio inicial menos energético e num estágio final mais energético. Estes

estágios podem ser atribuídos as reações subsequentes de decomposição da

matéria orgânica resultando na formação de carbonatos e a uma fase estável a

partir de 485°C até 900°C, oxido de chumbo. Acima de 600°C, o deslocamento

da curva pode estar associado com a decomposição de resíduos de

carbonato, como verificado nos espectros infravermelho da Figura 33, bem

como com a evaporação de PbO.
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IV. 2.3.1.2 - Amostra CZr

A curva de DTA da Figura 39(b) para a amostra de CZr-6, indica

que a decomposição deste precursor ocorre em três etapas, representadas por

três bandas largas: a primeira etapa endotérmica de 110-330°C, com máximos

em 140°C e 310°C; a segunda etapa, entre 326-446°C e a terceira etapa, entre

446-755°C. A última etapa é a mais intensa e de maior área que as primeiras,

com máximo em 570-700°C, após o qual se verifica uma queda acentuada de

energia. O primeiro estágio pode ser atribuído a eliminação de solvente, água,

amônia acompanhado da decomposição parcial da matéria orgânica enquanto

que os demais estágios estão associados a decomposição da matéria

orgânica e formação de ZK>2 monocllnico e tetragonal.

Estes três estágios podem ser atribuídos às subsequentes

reações de decomposição da matéria orgânica resultando na formação de uma

fase estável a partir de 740°C até 900°C, provavelmente ZrO2

IV.2.3.1.3- Amostra CTí

A curva de DTA para a amostra de CTi-10 da Figura 39(c) indica

que a decomposição deste precursor ocorre em duas etapas. A primeira etapa

é endotérmica, representada por ombro entre 100-140°C e por uma banda

mais intensa entre 140-200°C. A segunda etapa é exotérmica e é representada

por um banda larga e intensa entre 210-570°C, apresentando máximo em 460 e

520°C, após o qual ocorre uma queda brusca.

Os resultados da curva e DTA permitem interpretar que com o

aquecimento a amostra inicialmente passa a absorver calor entre 100 e 210°C

distribuídos em dois estágios pouco energéticos os quais podem ser

atribuídos à eliminação de solvente sorvido, água e amônia. A partir de 210°C,

há um deslocamento brusco da linha base, ínicíandose o segunda etapa, com
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evolução crescente de calor ao qual podem ser atribuídas as etapas

subsequentes de decomposição da matéria orgânica com a formação de uma

fase estável a partir de 570°C até 900°C, provavelmente TiO2 A evolução

desta banda abrangendo um intervalo longo de temperatura caracteriza que o

processo envolve várias reações subsequentes e que a geração de calor é

lenta ocasionada por lentas reações durante a decomposição da matéria

orgânica, analogamente aos citratos de chumbo e zircônio

IV.2.3.2 - Termogravimetria

Os comportamentos térmicos das amostras também foram

avaliados por reações que envolvem perda de massa , representadas nas

curvas termogravimétricas (TG) da Figura 40.
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Figura 40; Curva terniogravimétrica (TG) dos citratos: (a) CPb-6, (b) CTi-10 e

(c) CZr-5
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IV.2.3.2.1 - Amostra CPb

A curva TG da Figura 40(a) para a mostra CPb-6 indica que a

decomposição deste precursor ocorre em vários eventos com perda de

massa continua. Para melhor entendimento podemos dividir a decomposição

do CPb a partir de 100°C em 5 etapas, as quais estão especificadas na

Tabela 19.

As duas pnmeiras etapas, 100°C a 300°C representam 18,9% da

massa e podem ser atribuídas à decomposição parcial da matéria orgânica

(citratos) com a formação de um intermediário instável o qual é decomposto

nas etapas subsequentes até a última etapa 450-460°C. Nesta última etapa

verifica-se um patamar, com características associadas à formação de uma

fase estável até temperatura de 730-750°C, no caso da amostra PbO O

pequeno desvio da curva neste último intervalo de temperatura pode estar

associado à evaporação de PbO.

IV.2.3.2.2 - Amostra CTi

A curva da TG da Figura 40 (b), indica que no intervalo de 30°C

até 640°C , a amostra CTi-10 sofre decomposiçôo ténmica distribuída em três

estágios, como apresentado na Tabela 20

A primeira etapa até 190°C, envolvendo várias etapas

intermediárias, corresponde a 8,6% da massa da amostra a qual podemos

atribuir â eliminação de amônia , água adsorvida ou de solvente sorvido. A

segunda etapa é caracterizada por grande perda de massa associada a

decomposição da matéria orgânica, 27,8%, sendo que a inclinação aparente

da curva indica que a decomposição da matéria orgânica é rápida, acentuada,

com um máximo em 200°C. A terceira etapa é lenta e desenvolve-se em um
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intervalo grande de temperatura (300-690°C), com 25,5% oe perda de massa.

Pode ser atribuída à decomposição da matéria orgânica com a formação de

uma fase estável até 760°C, uma vez que não existem resultados para

temperaturas superiores possível intermediário aparentemente estável

IV.2.3.2.3. - Amostra CZr

A curva de TG da Figura 40(c) para a amostra de CZr-5 indica que

a decomposição deste precursor ocorre em vários estágios intermediários

apresentados na Tabela 21, os quais podem ser agrupados basicamente em

quatro estágios. O primeiro do inicio até 230°C com 11,6% de perda de

massa ao qual pode ser atruibuido à eliminação de amônia, água adsorvida e

decomposição parcial do citrato.

O aspecto apresentado pela curva entre o segundo estágio e o

quarto estágio faz supor que a decomposição principal da matéria orgânica

ocorre próximo a 320°C, 34,4%, com a formação de um intermediário pouco

estável o qual é decomposto nas etapas subsequentes até 610°C a partir da

qual se estabelece uma patamar até 1000°C, indicando a formação de uma

fase estável neste intervalo de temperatura, provavelmente o oxido de zircônio.

A decomposição dos citratos ocorre em vários estágios

orientados para a formação de uma fase estável, atribuída aos respectivos

ôxidos metálicos, cuja obtenção foi gerada pela perda de quantidades

significativas de massa: 35,4% para o CPb; 68,0% para o CZr e 68,7% para o

CTi até o estágio analisado.
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A decomposição dos citratos é caracterizada por transformações

iniciais onde ocorrem perdas significativas de massa, acompanhadas por

reações endotérmicas ocorrendo no intervalo de temperatura entre 30 a 300°C,

dependendo do citrato considerado.

Acima de 300°C são verificadas transformações exotérmicas,

correspondendo a aproximadamente metade da perda de massa da amostra

referentes às etapas subsequentes de decomposição da matéria orgânica e à

formação da fase estável, oxido metálico, sendo esta provavelmente a última

reação a ocorrer

TABELA 19: Comportamento térmico da amostra CPb-6.

Etapas de
dccomposiçlo

1

2

3

4

5

CURVA TG

AT (°C)

0-100

100-260

260-300

300-380

380 - 450

450 - 460

% perda de massa

zero

11,1

7,8

10

1.0

5,5

CURVA DTA

AT(°C)

200-260

275 - 310

320 - 485

Tipo de reação

endo

«o

exo
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TABELA 20: Comportamento térmico da amostra CTi-10

Etapa? d;
decomposição

1

2

3

CURVA TG

t.1 CO
50-60

60-140

140-190

190-300

300-690

•«. perda de massa

1.0

2.2

5.4

27.8

35.5

ClTiVADTA

LI (X)

130 -140

170 - 235

235-635

Tipo de rca^io

endo

endo

exo

TABELA 21: Comportamento térmico da amostra CZr-5.

Etapas de
decomposição

1

2
3

4

CURVA TG

AT(°C)

0-45

45-78

78-120

120 -170

170-230

230 - 250

350 • 430

430 • 610

% perda de massa

1,1
2.2

3.3

2.8

2,2
34,4

12.0

10.0

CURVA DTA

AT (°C)

110 -190

270-330

336 - 446

446-610

Tipo de reação

endo

endo

exo
no
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IV.3 - PREPARAÇÃO DO TITANATO DE CHUMBO E DO ZIRCONATO DE

CHUMBO

IV.3.1 - Preparação

Titanato de chumbo (PT) e zirconato de chumbo (PZ) foram

obtidos a partir da mistura mecânica dos citratos de chumbo, zircônio e titânio.

Durante a preparação das misturas precursoras, denominadas

CPZ e CPT por ação mecânica de bolas de zircónia, verificou-se que o éter

etilico foi o melhor líquido para dispersar as partículas. O pó obtido, de cor

branca, apresentou-se seco, solto, friável e menos higroscopico que os citratos

individuais precipitados em acetona ou álcool etilico.

A utilização de acetona ou etanol resultou na solubilização parcial

dos citratos CPb, CZr e CTi presentes nas amostras de CPZ e CPT. Este

resultado também foi mencionado por Mulder <69>.

O éter etilico apresentou-se como um meio de dispersão

satisfatório, porque ao mesmo tempo que o ponto de ebulição é menor do que

o do etanol ou da acetona, não permite a adsorçõo de água do ambiente, que

poderia associar-se na superfície dos pós durante a secagem.

O produto de decomposição dos citratos resultando em zirconato

de chumbo (PZ) e titanato de chumbo (PT) envolve a decomposição em mufla

da matéria orgânica das misturas CPZ e CPT, respectivamente. A evolução da

decomposição térmica foi acompanhada por DTA, TG, DRX e espectroscopia

no IV, cujos resultados estão apresentados a seguir.

Durante a calcinação foi observada a transformação do material â

medida que a decomposição prosseguia. O pó inicialmente branco, com o

aquecimento e a evolução de grande quantidade de fumaça, passou a
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apresentar diferentes cores: preta, marrom, amarela parda e branca, ao

mesmo tempo que ocorreu a compactação do pó próximo a 300°C.

Os produtos da calcinaçâo apresentaram-se facilmente

desagregados em almofariz.

A presença de carbonatos foi detectada nos produtos calcinados

da amostra CPZ entre 240°C e 685°C e nos calcinados de CPT entre 215°C e

430°C. Este teste foi realizado com a adição da amostra em uma solução

diluída de HCI (1:1 v/v) A evidência da efervescência foi atribuída à eliminação

de gases, principalmente dióxido de carbono, provmdos da decomposição de

carbonatos. Ressalta-se que a nôo efervescência dos produtos de CPT

calcinados entre 215°C e 430°C não representa a ausência de carbonatos na

amostra, devido à quantidade de CO2 e à precisão da medida

IV.3.2 - Análise Térmica

IV.3.2.1 - Análise Térmica Diferencial

O comportamento térmico dos sólidos obtidos a partir da mistura

mecânica foi avaliado pelas reações térmicas que envolvem absorção

(endotérmica) ou liberação (exotérmica) de calor, utilizando as curvas de

análise térmica diferencial (DTA), indicadas na Figura 41. Observa-se a

princípio que a maior parte das transformações envolvem liberação de calor,

ou seja, são exotérmicas

Inicialmente, a amostra CPZ, previamente seca a 80°C absorve

calor entre 100°C e 200°C, como indicado na Figura 41, com um pico de

máximo em 140°C, caracterizado por um pequeno pico que pode ser atribuído

â liberação de solvente sorvido e amonía
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Figura 41: Curvas de análise térmica diferencial das amostras de CPZ e CPT.

A partir de 200°C até 280°C observou-se um patamar, o qual foi

rompido com a formação de uma banda exotérmica que termina em 770°C. A

evolução desta banda apresenta ombros em 330°C, 370°C e 500°C,

caracterizando o processo térmico de reações múltiplas, que são atribuídas as

subsequentes reações de decomposição da matéria orgânica e fomnação da

fase Zirconato de chumbo.

A decomposição do CPT é semelhantemente à do CPZ. A curva

para a amostra CPT, previamente seca a 80°C, mostra um pico pequeno e

endotérmico entre 180°C e 250°C com máximo em 200°C, que pode ser

atribuída â eliminação de amonia e água da amostra.

Em 250°C inicia-se a formação de um pico largo exotérmico,

indicando que o material passa a eliminar calor continuamente até 640°C, com

máximo nesta temperatura. As características desta banda, aliadas à presença

de ombros em 335°C, 440°C, 580°C e o pico em 640°C indicam que a
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decomposição do material é desenvolvida com subsequentes reações de

decomposição da matéria orgânica e formação da fase Titanato de chumbo

As curvas de DTA da Figura 41 indicam que a decomposição do

CPT e CPZ se processa continuamente. nSo sendo possível identificar uma

temperatura de formação de fases intermediárias e eliminação de substâncras

provenientes da decomposição da matéria orgânica Este resultado dificulta a

identificação da temperatura de formação da fase PbZrO5 e PbTiO3

IV.3.2.2 - Termogravimetria

Os comportamentos térmicos das amostras foram avaliados

também por reações que envolvem perda de massa em função da temperatura,

estão representadas nas curvas termogravimétncas (TG), Figura 42.
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Figura 42: Curva tennogravimétrica (TG) das amostra* CPZ e CPT.
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A curva TG para a amostra de CPZ indica que a decomposição

ocorre em dois eventos, O primeiro até 350°C e o segundo até 750°C.

O primeiro evento é representado por processos térmicos

subsequentes e caracterizado por uma decomposição acentuada a 390°C, com

22% de perda de massa atribuída à perda parcial de matéria orgânica , na

forma de dioxido de carbono, água e amônio. O segundo evento, menos

aparente, com 5% de perda de massa, pode ser atribuído provavelmente à

decomposição de intermediários contendo carbonatos ou à evaporação de

PbO

A curva TG para a amostra de CPT, mostra que a decomposição

também ocorre em dois eventos, porém em temperaturas diferentes do CPZ e

com perdas de massa mais acentuadas.

O primeiro evento, do inicio até 300°C, com 32% de perda de

massa pode ser atribuído também à eliminação parcial de matéria orgânica,

amônio e água, seguida da formação de um intermediário instável O segundo

evento, com 36% de perda de massa é representado por reações de

decomposições sucessivas do intermediário, caracterizado por uma

decomposição acentuada a 580°C (20%), atribuída à eliminação de matéria

orgânica restante e carbonatos, levando à formação de uma fase estável até

900°C.

IV.3.3. - Difratometria de raios-X

Os difratogramas de raios-X dos produtos de decomposição

térmica do CPZ e CPT nas temperaturas assinaladas estão representados nas

Figuras 43 (a) e (b).
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Os picos de difração foram identificados pelos índices de Miller,

obtidos nas fichas 6-0452 <100> (Tabela 22) e 20-608 <io°> (Tabela 23), para

PbTiO3 e PbZrO3, respectivamente.
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Figura 43: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente dos produtos de decomposição do:

(a) CPTe(b) CPZ
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IV.3.3.1. Amostra CPZ

Nos difratogramas de raios-X do CPZ da Figura 43 (b) nota-se

que, a partir da amostra calcinada a 350°C, o aparecimento de picos de

difração aumentam em sua intensidade e tomam-se mais resolvidos em função

da temperatura de aquecimento até 850°C, indicando um aumento da

crístalinidade do material Em 350°C o material , de cor preta, é não cristalino

aos raios-X

A 500°C, o material é ainda não cristalino, de cor amarela, porém

é possível observar o início da organização da face (122), a qual corresponde

ao pico de 100%, segundo a ficha 20-608

Os cálculos das distâncias interplanares dos difratogramas de

raios-X de amostras aquecidas (Figura 43(b)) entre 610°C e 850°C para os

calcinados do CPZ, revelaram que as respectivas distâncias são

características do zirconato de chumbo da ficha 20-608 Os picos estão

identificados com os respectivos Indices de Miller.

Não foram identificadas outras fases cristalinas nos calcinados,

de acordo com as possibilidades oferecidas pela técnica, com excessão

do pico em d = 3,740 A (26 = 23,80), cuja identificação é limitada.

IV. 3.3.2. -Amostra CPT

Os difratogramas de raios-X obtidos em função da temperatura de

caicinação para as amostras de CPT a partir de 435°C, indicam um aumento

um aumento da organização crístalográfica até 850°C
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As distâncias interplanares nos difratogramas de raios X da Figura

43 (a), sâo típicas do titanato de chumbo com simetria tetragonal, segundo a

ficha 6-0452 <10°í Os picos estão identificados pelos respectivos índices de

Miller.

Como no caso da formação do PZ, não foram Identificadas fases

cristalinas estranhas, segundo a precisão da técnica de raios-X.

TABELA 22: Distâncias interplanares dy^ da ficha 6-0452 0° O í para o titanato d? chumbo

com simetria tetragonal.

PbTiO»
d (A)
4,15

3.90

2,842

2.758

2,297

2,076

1,950

1.833

1,765

1,744

1,6075

1.4213

1,3787

UOO0

U4O3

Mo
25

50

100

55

40

16

30

14

10

12
40

14

10

12
10

hkl
001

100

101

110

111

002

200

102
201

210

211

202

220

300

301



TABELA 23 Distâncias interplanares á^\ da ficha 20-608
com simetria ortorrômbica.

129
para o zirconaJo de chumbo

PbZrO-j

d (A)
5.24

4.15

4.11

3.26

3.23

2,94

2.92

2.85

2,56

2.39

2.15

2.34

2,08

2.05

1.840

1,748

1.692

1,681

1.457

l/Io
4

14
8

2

6

55

100

6

2

18

2

2
30

16

4

4

35
18

12

hkl
110

120

002

130

112
040

122

210

132

042

230

212

240

004

124
312.330

162
044

244

IV.3.4 - Espectroscopia Vibracional Infravermelho

A evolução da decomposição térmica das amostras de CPZ e

CPT, acompanhada por espectroscopia infravermelho, está indicada nas

Figuras (44) (a) e (b), respectivamente.

Os espectros de infravermelho para ambas as misturas

precursoras (CPZ e CPT) apresentam bandas largas. Estes fatores refletem na

sobreposição de bandas, comum em sólidos e neste tipo de material derivado

de ácidos carboxilicos <9S> tomando os espectros, de difícil interpretação .
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Figura 44: Espectros infravermelho dos produtos da decomposição térmica (a)CPTe(b)

CPZ calcinados por 2 horas.

Nos espectros das amostras de CPT da Figura 44(a) e CPZ da

Figura 44(b) secas a 80°c, estão evidentes as bandas na região de 1000-

1800 cm-1 e de 2500-3500 cm-1, correspondentes âs vibrações similares

àquelas descritas para os espectros de IV para as amostras de CPb-8, CTi-12

e CZr-8, no Item IV. 1.4. Essas bandas que evidenciam a formação do citrato,

estão na regiões de 1800-1560 crrr1 e 1550-1320 cm-1 e correspondem ao

estiramento anti-simétrico e simétrico do grupo carboxilato

A banda entre 2300-3700 cm-1 com máximos em 3100-3200 cm••

devido ao estiramento da ligação N-H do grupo N H / enquanto que o ombro

entre 3300-3700 cm1 é atribuído ao estiramento da ligação O-H da H :O
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Com aquecimento verifica-se que em função da temperatura, a

evolução dos espectros é caracterizada pelo desaparecimento de bandas

correspondentes à vibração das ligações N-H, O-H e aquelas correspondentes

as ligações da cadeia carbônica.

Nos espectros das amostras calcinadas em temperaturas

superiores a 430°C não foram observadas bandas correspondentes às

vibrações características de citrato. Entretanto, nesta faixa de temperatura tem-

se a definição de bandas largas e intensas ('01> na região abaixo de 900cm*1,

atribuídas às vibrações das ligações metal-oxigênio, devido a formação de

Pb-O, Zr-0 e Ti-O <nt) dos respectivos óxidos.

É possível verificar a definição das ligações Pb-O, Ti-0 a partir de

435°C, enquanto que é constatada a evidência da ligação Pb-O e Zr-O em

610°C, nas Figuras 44 (a) e (b), respectivamente.

A calcinaçSo acima de 430°C resulta em uma melhor definição do

espectro infravermelho comparado com as amostras calcinadas em

temperaturas inferiores. Acima de 430°C é observada uma banda fixa e pouco

intensa próximo a 1400 cm*1, que é atribuída à ligação C-0 do grupo

carbonato, referente a um fase estável em 850°C.
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IV. 4 - PREPARAÇÃO DO TITANATO ZIRCONATO DE CHUMBO (PZT)

V.4.1 - Preparação dos precursores e preparação do titanato zirconato de

chumbo

Os precusores do PZT, misturas de citratos denominadas

CPZT-m, CPZT-q e CPZT-1, foram obtidos na forma de um sólido pulvemlento

branco.

Durante a preparação do CPZT-m por ação mecânica de bolas de

zircônia, o éter etflico foi utilizado como liquido de mistura com resultado

satisfatório. O pó obtido apresentou-se seco, solto, friável e menos

higroscópico do que os CPZT-1 e CPZT-q preparados por precipitação em

solução por desidratação.

Os precursores obtidos por desidratação da solução

apresentaram-se hígroscópicos, na forma de precipitados visivelmente mais

aglomerados. Após a secagem em dessecador e estufa, os pós apresentaram-

se friáveis e mais estáveis quanto a absorção de água. O pó de CPZT-1,

precipitado em etanol:ácido fórmico apresentou-se higroscópico e viscoso,

enquanto que o CPZT-q obtido era seco e friável

As preparações do CPZT-1 e do CPZT-q foram mais trabalhosas,

sendo muito importante o cuidado nas etapas de preparação da solução

aquosa, precipitação, lavagem e secagem do produto obtido.

A utilização dos citratos CPb-8, CZr-8 e CTi-10 (previamente

purificados) na preparação do CPZT-q evitou que as etapas de lavagem se

prolongassem, evitando uma reprecipítaçâo a qual poderia afetar na perda de

estequiometría da composição do PZT.

Todos os cuidados anteriormente citados na preparação dos

citratos devem ser obedecidos na precipitação do CPZT.
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Durante a preparação do CPZT-q a mistura desidratante 1 etanol:

2 acetona : 0,06 ácido fórmico resultou no melhor meio desidratante,

permitindo a obtenção de um pó friável. Excessos de ácido fórmico promovem

a dissolução do precipitado.

Durante a decomposição térmica foi observada a transformação

do material à medida que a queima ocorria. Pós inicialmente brancos, com o

aquecimento e a evolução de grande quantidade de gases, mudavam para

cores diferentes, preta, marrom (entre 250°C a 35O°C), amarelada e parda, ao

mesmo tempo que ocorria a compactação do pó próximo a 300°C

Os produtos da calcinaçâo apresentaram-se facilmente

desaglomeráveis em almofariz

A presença de carbonatos foi detectada nos produtos da

decomposição térmica do CPZT-1 entre 650°C-750°C, caracterizado pela

efervescência quando da adição do pó em uma solução diluída de ácido

clorídrico.

(V.4.2 - Coprecipttação dos cftratos

Os resultados das precipitações dos citratos anteriormente

preparados em diferentes condições de concentração e pH estão

representados na Tabela 24.

Em concentração de Pb entre 0,5M e 1M e em pH 9,2, CPb

precipita na forma de pasta viscose em meio de acetona e etanol. Em etanol

na presença de ácido fórmico o precipitado torna-se putverulento Em meio de

acetona e ácido fórmico a precipitação não foi total, verificando-se pós

precipitação quando da adição de excesso de reagente precipitante
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TABELA 24 : Estudo por análise gravimétrica da precipitação dos citratos de

chumbo, de titânio e de zircônio nas seguintes misturas desidratantes:

(A) 1 etanol : 0s03 ácido fórmico, (B) lacetona : 0,03 ácido fómiico,

(C) 1 etanol : 2 acetona : ácido fónnico, (D) etanol, (E) acetona.

Natureza do precipitado após lavagem e repouso em suspensão por 30

minutos.

SOLUÇÃO AQUOSA

AMOSTRA

CPb-8

CTb-6

CZi-8

CZr-5

CTi-12

CTi-10

(CÁTION1
moles L*'

0.5035

1.0818

0J650

0.5586

0,2314

0,2596

pH

9a

9.0

9,0

5.5

8.0

4,0

SOLUÇÃO
DESIDPATAÍ4TE

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C

A
B
C
D
E

NATUREZA DO
PRECIPITADO

fn
prc/ gru
prc/fn

fn
gro
fn

gro

fn
fri/pre
fn

£
£

£
£

gel / prc
gro/Ãs
fri/pre

fnVprc
fii/dis
fn
fn
fri/gru

MASSA DO OXIDO

ESPERADA

0.224?

0.4829

0,06531

0.1377

0,07345

0,04149

OBTIDA

0,2140
0,2151
0.2122

0,4781
0.0

0.4810
0,0»

0,06410
0.06730
0,06487

0.1271
0.1347
0.1339
0.1340

0.06026
0.06906
0,06809

0.01963
0.04127
0.03227
0,0248.1
0,02629

RENDD4EHT0

95.21
95,57
94.41

9737
0.0

99,60
0.0

98.16
103.06
9933

9230
97.80
97.27
97.31

81.48
9338
92.88

4731
97.01
77,77
59.84
6336

fn — precipitado com aparência de um pó solto, fnâvcl
gpj m precipiuio com aparência dt- uma pasta, gíl gpjden*o, chegando a

condensar err» urn úruco corpo
prp ™ ocorrência de pòi precipitação quando da adiçSo de ecetonana lavagem
dn = visível ocorrén:ia de dissolução com posterior adiçlo da soluço
gel - o precipitado aprcíenta aparência de um gíl

padronizsçlo dos citratos (V» m ^ / m C l t ) : CPI-& =50,074 , CTi-12- O9.2P3 , C/s-S = 24.C2Í
CPb-6-56,02 , CTi-10-C.9f.21, CZr-5-29.?93
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Os resultados indicam que podem ser obtidos rendimentos acima

de 94,4 % na precipitação de CPb para as condições A , B e C. Resultados

satisfatórios na precipitação quanto a natureza física do precipitado

principalmente, foram obtidos quando da utilização da solução desidrantante A

(etanol: ácido fórmico).

Os resultados da precipitação da amostra CZr indicam que em

concentrações de zircônio entre 0.26M e 0.56M a natureza do precipitado e o

rendimento da precipitação não são influenciados pelo tipo de meio

desidratante . Os rendimentos da precipitação deste citrato estão acima de

97%.

Em concentração de titânio próxima a 0.23M e em pH =8,0, a

amostra CTi-12 não precipitou quantitativamente em nenhuma das condições

analisadas. Ocorreu pós precipitação quando da adição posterior de solução

desidratante ou de gotas de acetona no sobrenadante. Em meio de acetona

com ácido fórmico o precipitado apresenta-se como uma pasta aderente.

Os melhores resultados na precipitação de CTi quanto a natureza

física do precipitado e recuperação do metal, foram obtidos quando da

utilização da solução desidratante C (etanolacetonaácido fórmico).

Para a amostra CTi -10 em pH = 4 foi verificado que a utilização

de etanol ou acetona puros, resultam em rendimentos próximos de 60%, bem

como o precipitado apresenta-se na forma de pasta aderente.

ÍV.4.3 -Análise semíquantitativa das amostras CPZT-m e PZT-m

Os resultados das análises semiquantitativas de impurezas

metálicas, presentes nas amostras CPZT-m e PZT-m (800°C), estão indicados

na Tabela 25 .As amostras foram analisadas na forma original, sem qualquer

tratamento prévio.
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TABELA 25: Análise seniiquantitativa do precursor CPZT-ni e do PZT-ni peto técnica

de espectroscopia de emissão atômica.

METAL

V . B. Sn
P

Cr. Ni. Mg. Co. Sb
Bi
Al
Mn
Cu
Ca
Fe
Ba
Zn

Hf.Th

TEOR % (m/m)

CPZT - m
< 0.003
< 0.15

< 0.0045
< 0.0015
< 0.002

0.015
0.008

< 0.01
<• 0,07

< 0.045
< 0.15
< 0.2

FZT - m
< 0.003
< 0.15

< 0.0045
<•• 0 . 0 0 1 5

0.05
< 0.003
0.008
O.01
0.05

< 0.045
< 0.15
< 0J>

Considerando-se os metais analisados como as únicas impurezas

metálicas presentes é possível verificar que a maioria dos metais analisados

estão em níveis de concentração inferior à sensibilidade da técnica utilizada

Somando-se todos os valores encontrados é possível verificar e estimar que o

grau de impureza da mistura precursora CPZT-m e do oxido PZT-m estão

abaixo de 0,87%, em função dos limites de detecção do aparelho A maioria

dos elementos, portanto, encontram-se abaixo dos limites, com exceção do

cobre (0,008%) e manganês (0,015%).

IV.4.4 • Decomposição dos precursores CPZT

IV.4.4.1 -Análise Térmica

O comportamento térmico das misturas precursoras CPZT-m e

CPZT-q, foi avaliado pelas reações térmicas que envolvem absorção ou

liberação de calor, DTA, conforme indicado na Figura 45 e por reações que

envolvem perda de massa TG, como indicado na Figura 46
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IV.4.4.1.1 -Análise Térmica Diferencial (DTA)

As curvas DTA para ambas as amostras apresentam

comportamentos semelhantes e indicam que na decomposição destes

precursores estão envolvidas basicamente duas etapas. A primeira etapa é

endotérmica, representada pelo pico entre 210 e 250°C. A segunda etapa é

exotérmica e está representada pelas bandas largas e intensas de 250°C-

300°C até 600°C caracterizada pela presença de ombros em temperaturas

intermediárias, onde se verifica um máximo de calor liberado. A partir de 610°C

é praticamente estabelecido o patamar que estende até 800°C

A evolução desta banda abrangendo um longo intervalo de

temperatura caracteriza o processo que envolve várias reações subsequentes,

que evoluem para resultar em uma fase estável PZT a apartir de 610°C. A

evolução crescente de calor a partir de 250-300°C está relacionada com a

decomposição de uma fase intermedirána formada nesta temperatura.
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Figura 45: Curvas de análises ténnicaf; diferencial (DTA) das misturas: a) CPZT-q, b) CPZT-m

massa de CPZT-m = 200mg, velocidade de aquecimento. = 12,5*C/mín

massa de CPZT-q = 300mg velocidade do papel -
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IV.4.4.1.2 - Termogravimetria (TG)

O comportamento térmico da amostra CPZT-q foi avaliado

também por reações de perda de massa em funçSo da temperatura,

representadas nas curvas termogravimétricas (TG) da Figura 46.
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Figura 46: Curva de decomposição temiogravimétrica da mistura precursora CPZT-q

A curva TG, para a amostra da mistura precursora CPZT-q indica

que a decomposição deste precursor ocorre em basicamente quatro etapas A

primeira etapa até 290°C, é acentuada e responsável por 18% de massa

perdida, sendo atribuída à eliminação de solvente, amônia e água sorvido

concomitantemente pela decomposição parcial da matéria orgânica (citratos)

formando um intermediário, que é decomposto nas etapas posteriores A



139

segunda etapa é mais lenta e ocorre no intervalo de 290-480°C, onde se

verifica um máximo de velocidade de perda de massa em 400°C. A terceira

etapa, entre 480-610°C. é acentuada e rápida, responsável por 10% de perda

de massa. A quarta etapa , menos evidente entre 510-600°C e responsável por

2% de perda de massa, pode ser atribuída à decomposição ou eliminação de

resíduos de matéria orgânica com conseqüente formação de uma fase estável

a partir de 610°C até 900°C

A Tabela 26 apresenta os resultados de TG e DTA, para a

amostra CPZT-q. A decomposição ocorre em vários estágios dirigidos para a

formação de uma fase estável, quer seja energeticamente ou quanto à massa,

atribuída como sendo uma fase oxido , cuja obtenção foi gerada pela perda

total de 42,5% da massa. A partir de 290°C sâo verificadas transformações

exotérmicas, correspondendo aproximadamente ás decomposições

subsequentes da matéria orgânica e à formação de uma fase estável a partir

de600°C, provavelmente PZT.

TABELA 26: Comportamento térmico da amostra CPZT-q.

ETAPAS

1

2

3

4

CURVA TG
AT(#O

25-290

290-480

480-510

510400

% perda de
massa

18

14.5

10

2

CURVA DTA
AT CO

210-250

300-620

Tipo de reaçlo

endo

ao
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IV.4.4.2. - Espectroscopia Vibracional Infravermelho

A evolução da decomposição térmica da amostra CPZT-q

acompanhada por espectroscopia IV, está representada na Figura 47.

O espectro infravermelho para o CPZT-m seco em estufa a 80°C é

semelhante aos espectros dos citratos puros. Duas bandas intensas na região

de 1600cnr1 e 1400cm-1 atribuídas às vibrações de estiramento anti-simétrico

e simétrico do grupo COO", bem como as contribuições dos modos

vibracionais de deformação da ligação OH e estiramento da ligaç&o N-H em

1400crrrV A banda larga e intensa na região entre 3600 e 2200cnr1 é

subdividida em duas bandas conjugadas, atribuídas aos modos vibracionais de

estiramento da ligação N-H do grupo NH4+, e os modos vibracionais de

deformação da ligação OH ligado de água sorvida.

c
o

»::
Número de ondo / cm-1

Figura 47 Evolução da decomposição térmica do CPZT-m em fiinçào da temperatura

por espectroscopia IV.
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Observa-se que a banda na região de 1630cm*1, apresenta-se

subdividida em sua extremidade, em três bandas mais finas, em 1730cm1,

1630cm1 e 1570cm1. À primeira, 1730cm1 podemos atribuir â ligação COOH

anteriormente verificada nos espectros do CTi e CPb da Figura 31.

A banda em 1630cm1 também presente no espectro do CTi e

CZr, pode ser atribuída às vibrações do grupo COO~ na presença de CTi ou

CZr, enquanto que a banda em 1570 cm-1, também encontrada para a amostra

CPb, foi atribuída às vibrações típicas do mesmo grupo, na presença de Pb

No espectro da amostra calcinada a 300°C são evidentes duas

bandas largas em 1400 cm-1 e 1600 cm-1, menos intensas que as

correspondentes no espectro a 80°C. Neste espectro é também observado

uma banda larga definida abaixo de 900 cm 1

Nos espectros das amostras calcinadas à temperaturas a partir de

400°C, nao são observadas bandas correspondentes aquelas obtidas a 80°C

cafmidas nos espectros. Entretanto nesta faixa de temperatura de calcinaçao

tem-se a definição de duas bandas largas abaixo de 900cm-1, com máximo de

aborçâo em 380 cm*1 e 620 cm-1, atribuídas as vibrações das ligações Pb-O,

Zr-OeTi-O*111).

É evidenciado nos espectros das amostras calcinadas entre 500°C e

800°C o aparecimento de pequenas bandas em 1650cm-1 s próximo a região

de 3500cm-1, as quais podem ser atribuídas à água adsorvida após a

calcinaçao e contato da amostra com o ambience.

Os espectros IV para as amostras originais de CPZT-q e CPZT-1,

sdo semelhantes para a amostra CPZT-m, estando definidas bandas largas,

distribuídas em regiões entre 3600-2500 cm-1, 1750-1350 cm*1 e abaixo de

900 cm1.

Os resultados experimentais indicam semelhanças da evolução

dos espectros das amostras CPZT-q e CPZT-1 com os espectros da amostra

CPZT-m, isto é, temperaturas de desaparecimento das vibrações
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correspondentes às ligações da cadeia carbônica, bem como da definição das

vibrações características da ligação M O

A Figura 48 indica a região entre 900200cm1 do espectro IV para

os produtos da decomposição da amostra CPZT-q, entre 610°C a 810°C.

Verifica-se a definição de bandas correspondentes as vibrações da ligação

M-O entre 800-450 cm1 e entre 450-300 cm1 . A 810°C estas bandas são mais

intensas e definidas.

(2
o

I
c

900 600 300
Numero de onda / cm"1

Figura 48 : Espectros infravermelho do produto de decomposição térmica do CPZT-q.
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A região entre 900-200cm-1 está no espectro IV da Figura 49,

para os produtos da decomposição da amostra CPZT-m em 600°C e 800°C. O

espectro IV nesta região apresenta bandas semelhantes porém, menos

resolvidas que aquelas definidas no espectro dos produtos de decomposição

do CPZT-q da Figura 48

900
i i i r

600 300

Número de onda/cm-i

Figura 49 : Espectros infravermelho dos produtos de decomposição térmica do

CPZT-m
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IV.4.4.3 - Dlfratometria de raios-X

A evolução da decomposição térmica do precursor do PZT,

constituído das misturas CP7T preparadas pelos três métodos, foram

avaliadas em função das fases presentes nos produtos da decomposição, por

dlfratometria de raios-X e estão apresentados nas Figuras 50,51, 52 e 53.

IV.4.4.3.1 - Amostra CPZT-q

O resultado da evolução da decomposição térmica do CPZT-q,

obtido por coprecipitação dos citratos na proporção molar 052/048 Zr/Ti,

acompanhada por DRX no intervalo de 500°C a 800°C, está na Figura 50.

Os difratogramas de raios-X mostram picos característicos de

uma única fase cristalina a partir de 500°C, identificada como titanato zirconato

de chumbo (PZT) de estrutura romboédrica (Figura 15 (52>) e denominado de

PZT-q. Em função da sensibilidade da técnica, é possível verificar que o

difratograma a 500°C apresenta picos bem definidos, indicando uma boa

cristalização do material nesta temperatura, sem fases parasitas.

Os difratogramas indicam que o aquecimento de 500°C a 800°C

resulta na melhor cristalização do material, caracterizada pela progressiva

definição do pico identificado com a face (210) do PZT e o aumento da

intensidade dos picos correspondentes às faces (110), (100) e (200), sendo

que entre 700°C e 800°C não são verificadas variações nos difratogramas de

raios-X nas condições de análise.
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(110)

800° C

(211) {200) (111)

Figura 50: Diíratogramas de raios-X i temperatura ambiente, dos produtos de
decomposição térmica do CPZT-q, obtidos após calcinaçào da amostra
nas temperaturas assinaladas por 2 horas.
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IV.4.4.3.2 - Amostra CPZT-1

A evolução da decomposição térmica do CPZT-1, preparado com

a razdo molar Zr/Ti 0,53/0,47, foi acompanhada por DRX no intervalo de

700°C a 850°C, conforme indicado na Figura 51.

O difratograma de raios-X do CPZT-1 a 80°C indica que o material

é não-cristalino aos raios-x, não sendo evidenciados picos correspondentes ao

TÍO2, utilizado na preparação do CPZT-1.

O difratograma de raios-X obtido para o material calcinado a

700°C por 4 horas, mostra a definição de picos cujos os dhk) são típicos das

fases cristalinas zirconato de chumbo (PZ) da Tabela 23 e titanato de chumbo

(PT) da Tabela 22. Nesta temperatura observa-se o aparecimento de uma

terceira fase, identificada por um pico localizado entre as faces (122) PZ e

(101) PT, que apresenta distância interplanar típica do titanato zirconato de

chumbo, PZT, denominado de PZT-1, com simetria romboédrica da Figura 15

A partir de 800°C, o difratograma indica a existência de apenas

uma única fase cristalina identificada como PZT com simetria romboédhca.
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PZT

800-C

eo*c

§0 56 50 49 40 35 30 25 20 15 10
26 / grau

Figura 51: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente dos produtos de
decomposição térmica do CPZT-1, obtidos após calcinaçio nas
temperaturas assinaladas por quatro horas.
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IV.4.4.3.3 - Amostra CPZT-m

A evolução da decomposição térmica do CPZT-m, obtido por

mistura mecânica dos citratos na proporção molar de 0,53/0,47 Zr/Ti, foi

acompanhada por DRX no intervalo de 300°C à 800°C e está apresentada na

Figura 52 Neste caso a mistura foi calcinada em mufla, com a tampa semi-

aberta para permitir circulação de ar.

Em 300°C, o material de cor preta, é não cristalino aos ratos-x

Com o aquecimento a 400°C, observa-se no DRX correspondente um inicio de

organização crístalográfica sendo representada por picos alargados e pouco

intensos e conjugados entre si indicando que o material é pouco cristalino.

O dtfratograma de raios X dos produtos da calcinaçao obtidos a

500°C apresenta a definição de picos cujas distâncias interplanares são tfpicas

da fase PT da ficha 6-0452 da Tabela 22<10°), indicando a estabilização desta

fase, porém não como fase única. São também identificados picos

correspondentes as fases PZ, ficha 20-608 da Tabela 23, bem como as dos

óxidos simples ZrO2 (Tabela 15); TÍO2 (Tabela 18) e PbO (Tabela 12)

No DRX dos produtos obtidos a 700°C são observadas alterações

nos dnk|, não sendo evidente picos correspondentes as fases intermediárias

presentes no DRX dos produtos obtidos a 500°C, principalmente a fase PT.

Por outro lado observa-se a definição de picos atribuídos à fase PZT, a qual

apresenta-se como fase cristalina única entre 700°C e 800°C. com simetria

tetragonal (52>.

Em função da sensibilidade da técnica pode-se obeservar no DRX

dos produtos calcinados a 500°C a organização da face (110) PZT,

representada por um ombro à direita do pico 100% atribuído a fase PT, face

(101) da Tabela 22
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eoo*c

700#C
o

600*C

o o

300*C
M^nUsi

60 60 40 30 20

26 / grau

Figure 52: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente do CPZT-m, obtidos
após calcinação da amostra em mufla nas temperaturas assinaladas por
duas horas.

O = PZT

A = PZ

I = Zr2O

+ = PT

D - PbO.CO3
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Quando da realização da decomposição térmica da amostra de

CPZT-m em forno tipo tubo, foram obtidos os resultados apresentados na

Figjra 53.

Analisando-se os DRX dos produtos obtidos entre 300°C â 800°C,

verifica-se diferenças nos difratogramas, as quais se traduzem em: menor grau

de crístalinidade para os produtos assim obtidos em relação ao obtido em

mufla semi aberta. A 800°C a fase PZT não apresenta-se como fase

única.sendo identificados picos, os quais são atribuídos à fase PT e PZ.

800°C

J*A-w^^^^w^-^lN^lV»*^^ \v-*-^*«*

50
r í'
40 30 20

28 / grau

Figura 53: Difratogramas de raios-X à temperatura ambiente do CPZT-m, obtidos após
calcinaçào da amostra em fomo tubular e nas temperaturas assinaladas por
duas horas.

0 = não identificado A = PZ

• = PZT O = PT
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IV.4.4.4. -Caracterização física dos pós e compactos dos PZT-m

Os dados apresentados neste item foram obtidos para pós e

compactos dos produtos da decomposição térmica do PZT-m entre 300°C e

800°C.

A evolução do material foi acompanhada por técnicas de

penetração de fluídos no interior dos espaços intra particulares

A caracterização dos pós dos produtos da decomposição térmica

do CPZT-m estão na Tabela 27. A caracterização microestrutura! dos

compactos dos produtos da decomposição térmica do CPZT-m estão na

Tabela 28

TABELA 27: Área de superfície específica, densidade , diâmetro médio de poros e
volume de poros para os pós obtidos após a decomposição térmica do
CPZT-m por duas horas nas temperaturas especificadas.

80

300 Ih
sem moer
300 lh

moído
400

estoque
400

500

600

700

800

ÁREA DE
SUtwíut

4n^)
0.60

(r = 0.987)
1.4

(r = 0.999)
3.6

2.3
(r = 0.999)

3 ^
(2 pontos)

2.7
(2 pontos)

U
(r = 0.928)

IX
(r = 0,998)

1.6
(r = 0,788)

HX2EX4DE
REAL
feair3)

3.599 ± 0.004

5.931 * 0,006

6.584 ± 0.004

6,781 * 0,005

7,171 ±0,012

7,428 ± 0,006

7,577 ± 0.008

VOLUME
POROS

0.54

0.24

0.32

0.30

0,082

0,077

0,063

0,075

0,067

DIÂMETRO
FOROS

Cm)
1.90

2.43

0.70

0,94

0.20

0,17

0,22

0,19

0.21

r - coeficiente de correlação
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TABELA 28: Densidade aparente, densidade real, diâmetro médio de poros e volume
de poros para os compactos dos materiais obtidos após a decomposição
térmica do CPZT-m por 2 horas nas temperaturas especificadas.

mUTRATURAflQ

400

500

600

700

SOO

DEN3UAEE

APARENTE

4.747

5.139

5,127

5.325

KEAL

—

7,171 à 0.006

7,175 i 0,015

7,729 i 0.024

7.751 i 0.036

W U M E E E
FOKOS
(orf-f1)

0.088

0.073

0,094

0.070

0.072

HÂMETRODE
PGR06

0,22

0.23

0.26

0.33

0.38

IV.4.4.4.1 - Medidas de superfície especifica

A evolução da microestrutura dos produtos da decomposição

térmica em função da temperatura foi acompanhada pela variação da área

superficial dos pós. Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 27

observa-se que partindo-se de um pó de CPZT-m seco a 80°C, o qual

apresenta uma baixa área superficial (0,6 rrf.g*1), verifica-se uma elevação da

área para valores 1,4 m? g-1 com o aquecimento a 300°C na primeira etapa do

tratamento térmico.

Os pós moídos após o tratamento térmico (300°C m e 400°C

estoque) apresentaram um aumento significativo da área superficial em relação

ao material sem moer.

Considerando-se as amostras moídas, verifica-se uma redução na

área superficial à medida que o aquecimento se processa até 800°C Esta

redução chega a 5 1 % quando comparadas às amostras aquecidas entre 400°C

e800°C.
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IV.4.4.4.2 -Medidasde densidade

IV.4.4.4.2.1 - Picnometria de hélio

As variações nas densidades reais dos pós dos produtos da

decomposição térmica do CPZT-m aquecido entre 300°C e 800°C estão

representadas na Tabela 27.

Os resultados apresentados mostram um aumerto na densidade

em função da temperatura.

Partindo-se de um pó preto, não cristalino aos raios-X (item

IV 4.6), com densidade de 3,599 ± 0,0004g/cm3, verifica-se um aumento da

densidade real de 6,584 t 0,004g/cm3 para o pó PZT-m 400°C 2h/rnoldo

atingindo 7.577 ± 0,008 g/cm3 para o pó PZT-m 800°C/2h, alcançando valores

entre 89,63% e 94,71% em relação à densidade teórica do PZT, que é 8g/cm3.

Os resultados apresentados na Tabela 28 indicam que as

densidades dos pós compactados a verde variam em função da temperatura

de calcinação do CPZT-m Esta variação é representada pelo aumento da

densidade em função da temperatura equivalente por exemplo a uma variação

de 7,5% na densidade real do compacto do pó calcinado a 800°C, em relação

ao pó calcinado a 500°C

Os pós calcinados por duas horas e compactados

isostáticamente a 230MPa, apresentaram densidades aparentes variando de

4,747r/cm* (500°C) à 5,325g/cm3 (800°C). Como a densidade teórica do PZT

é estimada em 8g/cm3, ocorreu uma densificação à verde de 59% e 66%; para

os pós obtidos a 500°C e 800°C, respectivamente. Estes mesmos compactos

apresentaram densidades reais variando de 7,171 ± 0,006g/cm3 â 7,751 g/cm3,

para os materiais obtidos a 500°C e 800°C, respectivamente.
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(V.4.4.4.3. - Porosimetria de mercúrio

A microestrutura dos pós , volume de poros e distribuição do

tamanho de poros, foi acompanhada pelas curvas de penetração de mercúrio,

cujo os resultados estão na Tabela 27.

As curvas de distribuição de tamanho de poros dos pós, produtos

de decomposição do CPZT-m, em diferentes temperaturas apresentam-se

monomodais indicando uma única família de poros. Os resultados de diâmetro

de poro apresentados na Tabela 27, referem-se aos valores médios, enquanto

que os resultados de volume de poros referem-se ao máximo de mercúrio

penetrado na amostra.

Na primeira etapa CPZT-m seco a 80°C apresenta 0,54cm3g-1 de

volume de poros, com diâmetro médio 1,91pm

Com o aquecimento à 300°C verifica-se um significativo aumento

do diâmetro dos poros 2,435 um ,com redução do volume ocupado pelos

mesmos (0,24cm3g-1).

O calcinado a 300°C moldo apresenta poros de tamanho médio

menor que o pó calcinado a 300°C sem moer. Ao mesmo tempo estes poros

são distribuídos em um rrsnor volume na amostra.

Verifica-se que com a calcinação há um decréscimo do volume de

poros, acompanhado de um pequeno aumento do tamanho de poros. Esta

variação pode ser arranjada em duas etapas: a primeira etapa entre 80°C a

400°C (estoque) em que verificam-se maiores volumes e diâmetros de poros; a

segunda etapa entre 400°C e 800°C em que verifícam-se volumes e diâmetros

de poros menores, estando estes entre 0,06 e 0,08cm3g-1 e 0,17 à 0,22 pm,

respectivamente. A primeira etapa envolve material ainda em decomposição,

enquanto a segunda etapa envolve material praticamente decomposto, fase

oxido.
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Os resultados apresentados na Tabela 28 indicam que os pós

compacted >s a verde apresentam um comportamento semelhante a forma não

compactada Os resultados mostram um aumento no diâmetro médio dos

poros, variando de 0,22um para o pó obtido a 400°C para 0,38(jm para o pó

obtido à 800°C.

Quanto ao volume de poros nas amostras calcinadas entre 400°C

a 800°C verifica-se com uma tendência a decrescf r com a temperatura, como

pode ser observado na Tabela 28.
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V - DISCUSSÃO

Titanato zirconato de chumbo (PZT), como os demais óxidos

cerâmicos tem sido obtido a partir de matérias-primas, contendo sais

inorgânicos que carregam para a mistura precursora, diferentes tipos de (ons,

tais como cloreto, nitrato, sutfatos, acetatos, etc. Alguns destes (ons, por

exemplo, cloretos e sulfatos, podem acarretar uma contaminação indesejável

no óxido ou na mistura de óxidos obtida. São (ons que, quer seja pelo seu

tamanho ou por suas cargas de Valencia, podem estabilizar ligações com o

sólido precipitado no seio da solução, dificultando sua eliminação durante as

etapas de lavagem. Por outro lado, se carregados para o precipitado, ou

quando fazendo parte do precursor que será decomposto via térmica, podem

não ser eliminados no aquecimento uma vez que, teoricamente, alguns destes

Ions, por exemplo, sulfatos são decompostos térmicamente em temperaturas

acima da temperatura de formação do óxido, portanto mais elevadas.

A utilização de matérias-primas contendo estes íons, obrigam a

utilização de etapas de purificação e lavagem que podem exigir um consumo

demasiado de tempo e de reagentes para eliminação eficiente.

Por outro lado, existe uma dificuldade de se utilizar ou preparar

sais comuns de diferentes cations, quer seja pelo custo ou pelo próprio

procedimento de obtenção, obrigando com isto a preparação de um óxido

misto partindo-se de matérias-primas diferentes, as quais em solução

indubitavelmente terão comportamentos químicos diferentes, afetando as

características da cinética de formação do precipitado. Este efeito não fica só

na precipitação, mas pode propagar-se para o material calcinado.

Teoricamente, estes sais teriam um comportamento térmico

diferente. Em caso de um estudo aprofundado das reações de estado sólido

seria necessário o estudo de variáveis flsico-qulmícas, tais como natureza e

reatividade das substâncias, temperatura de decomposição e tempo.
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Por outro lado, a mistura mecânica dos óxidos para preparar

materiais cerâmicos, técnica convencionalmente utilizada, elimina esta

preocupação básica porque o processo utiliza matérias-primas sem as etapas

de purificação, isto é, basta simplesmente misturar e calcinar o precursor

(óxidos simples).

A contaminação do produto obtido se reduzirá basicamente

aqueles elementos presentes na matéria-prima. Então o processo cerâmico

exige matéria-prima com grau de pureza elevado.

No entanto, esta vantagen é comprometida quando o processo

de mistura mecânica é avaliado do ponto de vista das reações que resultam na

formação do produto final. Admitindo-se que a matéria-prima constituindo-se

de oxido com 100% de pureza (outra barreira para a formação do produto) as

reações químicas ocorrem a partir de reagentes com uma composição estável,

que, para a decomposição, é necessário ultrapassar uma elevada barreira

correspondente a energia de ativação. A formação do produto geralmente,

ocorre por transporte de fons entre estruturas cristalinas estáveis, transporte

este que em estado sólido é controlado por difusão das espécies

caracterizando a heterogeneidade do material. Este processo de difusão é

mais facilitado em solução líquida e mistura gasosa.

Assim, partiu-se de sais com o mesmo ânion, que apresentam

reatividades química semelhantes em diferentes meios (líquidos ou sólidos) e

principalmente, que pudessem ser misturados e precipitados

estequiometricamente. Para tanto, devem ser ao mesmo tempo solúveis no

meio e insolúveis em outro meio, formando precipitados friáveis facilmente

laváveis, cujas características físicas, não são perdidas quando da secagem,

sendo decompostos a óxidos sem deixar resíduos indesejáveis.

Assim procurou-se preparar e purificar os citratos dos metais:

chumbo, titânio e zircõnio.

Citratos metálicos com pureza satisfatória indicados Tabela ft,

obtidos pela desidratação de soluções aquosas através da ação da mistura de
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etanol, acetona e ácido fórmico, resultaram em produtos cuja decomposição

permitiu a obtenção de pós friáveis de PbO, ZrO2 e TiO2, bem como, de

titanato zirconato de chumbo.

A obtenção do pó a partir de soluções aquosas de citrato pode

introduzir dificuldades em relação á decomposição química do produto final

porque o elevado teor de matéria orgânica de citrato, que se decompõe,

constitui em uma fonte significativa de carbono, cujo produto resultante é

principalmente o íon carbonato.

As características do pó dependem diretamente das condições de

desidratação (precipitação) e secagem, as quais dependem diretamente das

características da solução aquosa dos citratos.

0 número de espécies contendo citratos complexos possíveis,

obtido da literatura, e dos equillbnos apresentados nas Tabelas 29, indicam

que várias espécies intermediárias podem ser formadas na solução. Essas

espécies são estáveis em função do pH e da composição da solução,

conforme os valores das constantes de estabilidade dos complexos. Embora

as condições experimentais não reproduzam aquelas indicadas na Tabela 29

podemos utilizar esses resultados para orientar a identificação dos citratos

metálicos amoniacais mais estáveis. Por exemplo, em pH=4, ácido cltrico e

titânio podem formar o ânion complexo Ti(OH)2(HL2)3', cuja constante de

estabilidade é (1,9 ± 0,025)x1016, portanto mais estável que a espécie

TiO(H2L)2 com K= 3,09.10"2, também possível, porém menos previsível.

Em função das propriedades quelantes do ácido cltnco, o arraste

de cátions estranhos existentes no seio da solução ocorre, exigindo pois, que

cátions indesejáveis sejam eliminados anteriormente às etapas de

complexaçâo Neste trabalho, as matérias-primas, consistem de sais com

pureza analítica (P.A). A contaminação de Fe nos citratos é condizente com a

maior estabilidade dos citratos de Fe (III) em relação as estabilidades de dos

citratos em geral<27> •
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TABELA 29: Constantes de estabilidade para os equilíbrios de formação de alguns citralos de
titânio, de zircônio e de chumbo, sesundo dados encontrados na literatura

CATION

T144

TIO24

Zi^4

Pb 2 4

MHO

0,3 HaCl

PH

2.OK9CIO4

I.2HCIO4

2,0 HCÍO4

1 KC!

0.3 KNO3

2 NaCIO4

pH = 0 h 4

(25°C;

EQliBRIOEM SOLUÇÃO
AQUOSA

Ti(OH)2
24 4 h-~ 4 HL2" 0

Ti(OH.)2HL2
3-

T.O24 + H2L" « TiCH7I.4

T,OH2L
4 4 H2L « T,O(H2L)2

Zr44 4 H^L » ZrK2L34 4 H4

Z ^ 4 4 H.,L « 7xH2L34
 + H4

Zr44 4 HL2" C5 ZrHL24

Pb 2 4 4 L ? - « PbOLiL)2" 4 H4

Pb(H_!L) 2 -4 H4 0 FblT

Pb(H_]L)OH3~4 H4 c=> Pb(HjL)3"

Pb 2 4 4 L 0 PbL

Pb 2 4 4 2L » PbL2

Pb2+ 4 H + 4 L » FbHL

Pb 2 4 4 2H4 4 L c=> PbHjL

Pb 2 4 4 2H4 4 2L 0 PbüjL?

FbW4 4H*«a.«»H.LI

LogK

H-.C8i0.05

1 4 9

(1)3.8710.03
(2)3.1210.06

3,4110,08

10.7610.04

-1,1

7,1

9 5

4,0810,10

6.061 0,20

8,1510,05

10,8510,10

14,95 10,15

21,6810,15

REFERÊNCIA
S

87

116

84

84

117

118

92

L - C 6 H 5 O 7
3 ' - C6H7O7 1*
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Portanto, a preparação de cada um dos citratos envolve

condições de pH, concentração, proporção molar dos reagentes (cátton : ácido

cltrico) e natureza das soluções precipitantes e de lavagem, como

apresentadas nas Tabelas 5 (a) e (b).

O pH das soluções aquosas de citratos, além de alterar os

equillònos químicos de complexação de cátion pelos grupos carboxilatos do

citrato, controla as condições de precipitação e estabilidade do precipitado nas

etapas de desidratação.

O controle do pH da solução aquosa entre 5 - 6 foi necessário

porque o meio fortemente ácido não permite a complexação estequiométrica

dos cátions, diminuindo o rendimento, enquanto que em pH básico, com

excesso de hidróxido, leva à formação de precipitados gelatinosos e aderentes

pelo favorecimento de interações interpartículas e solvente-part(cuia, formando

uma pasta que após a decomposição térmica resuttava em pós com fortes

aglomerados. Isto foi verificado também por Mulder (63; na obtenção de

citratos em etanol 99,5% utilizando amõnia para o controle do pH.

Considerando-se que o limite de água contido no meio

desidratante depois da coprecipitação è importante, as soluções aquosas dos

citratos tinham que ser tão concentradas quanto possível, tornando-as

viscosas e instáveis se deixadas por muito tempo.

Durante as etapas de neutralização com a adição de hidróxido de

amorno concentrado, verificou-se precipitação intermediária entre pH 2 e 7

(dependendo do sistema). No caso do CPb forma-se precipitados

putverulento, enquanto que no caso do CZr pode formar precipitado gelatinoso.

Durante esta etapa, ocorre um forte aquecimento que, favorecido pela

viscosidade do meio, promove a formação de um depósito do precipitado

sobre o vidro Como o meio no qual o precipitado foi formado molha o vidro,

possíveis gérmens de cristalização são fixados nas paredes do béquer, os

quais com o resfriamento da solução ou repouso, provocam a turvação do

meio
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Esta turvaçâo do meio pode afetar a estequiometría,

principalmente, quando dos ensaios de precipitação simultânea em que a

solubilidade diferenciada dos citratos, direciona ao arraste heterogêneo dos

cations do seio da solução, fato que modifica o caracter homogêneo da

solução de partida. Para minimizar tal inconveniente duas hipóteses são

possíveis. A primeira é utilizar bequeres de polietileno, proposta por Mulder
íi3\ a segunda é realizar a precipitação imediatamente após o preparo da

solução do citrato. Uma das causas que podem levar à turvação da solução

aquosa do citrato é a precipitação heterogênea, devido aos gérmens de

cristalização, os quais estariam depositados nas paredes de vidro ou

dispersos no seio da solução.

Das soluções preparadas, as mais instáveis foram CTi-10 pelo

método do hidróxido de titânio, CPb e CZr. Alguns autores sugerem a

utilização de ácido fórmico para a formação de formatos solúveis em sofuçSo

aquosa, evitando-se a formação de espécies insolúveis. Portanto, a

estabilidade das soluções aquosas é regida pela formação de precipitados

intermediários, os quais podem ser evitados se a adição dos reagentes for

lenta, evitando-se a elevação da temperatura e a saturação rápida do meio.

Durante a precipitação em mistura desidratante, a solução aquosa

de citrato foi adicionada gota a gota no liquido higroscópico. Quando atinge o

meio secante, a água é rapidamente removida da solução salina confinada

nessa gota. Ao mesmo tempo, o sal citrato do metal precipita, porque o Kps

na mistura é atingido bruscamente, tomado-o insolúvel.

A desidratação é rápida e é efetuada a nível de cada gota,

produzindo a criação de vários núcleos isolados*1 ">, levando à formação do

pó, constituído por aglomerados de grãos de pequeno tamanho. Esta hipótese

foi confirmada posteriormente nos resultados de microscopia eletrônica de

varredura dos produtos da decomposição térmica do CPZT-m, considerando-

se que o CPZT-m foi obtido da mistura mecânica dos citratos de chumbo, de

titânio e de zircônio.
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Os solventes orgânicos, etanol, acetona e ácido fórmico

apresentam grande afinidade pela água, bem como apresentam menor tensão

superficial <27>. As forças capilares presentes no grão, e interações

interpartlculas características dos grupos citratos (73> serão reduzidas

provavelmente pela formação de pontes de hidrogênio entre o solvente

orgânico e os grupos ativos na superfície da partícula, sem contar ainda a

retirada de água do meio. Assim sendo, a interação interpartlcuias será

reduzida durante as etapas de secagem, inibindo a formação de aglomerados

fortes ('«).

A natureza do meio desidratante depende da solução aquosa.

A utilização da reprecipitação como técnica de purificação e

eliminação de impurezas foi satisfatória, fato este acompanhado na eliminação

de (ons cloretos. Outros contaminantes, porventura existentes (ácido cltrico,

citrato de amônio. hidróxidos, Ions amònio e nitrato ), foram considerados

eliminados nas etapas de decomposição térmica.

Neste trabalho, foram obtidos pós friáveis e floculosos, facilmente

desaglomeráveis, secos e ainda higroscópicos, vanando-se a natureza do

meio desidratante para cada solução aquosa do citrato, utilizando-se grande

quantidade de mistura desidratante em relação â solução e realizando-se a

última lavagem com acetona. Em geral, verificou-se que etanol e acetona

puros resultam em precipitados deliquescentes, pastosos e aderentes. A

utilização de ácido fórmico, mantendo-se o pH próximo a 4-5, permitiu a

obtenção de sólidos putverulentos e pouco higroscópicos, principalmente no

caso do CPb. Ao mesmo tempo, a formação de formato de amônio resultante

da neutralização do ácido fórmico com excesso de hidróxido de amônio

favorece a floculação de citrato de metal e a obtenção do sólido pulverulento.

Excessos de ácido fórmico resultaram na dissolução do precipitado, devido ao

deslocamento do equilíbrio favorecendo a formação de sais solúveis,

conforme mencionado por Mulder <69\ Bootelsky (91>, Li et atli
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Foi observado que o pó tomava-se mais estável quanto à

absorção de água, após as etapas de secagem. Porém, quando o pó

precipitado foi diretamente aquecido em estufa a 80°C, verificou-se sua

dissolução. Para evitar esse inconveniente Mulder <63> e outros autores

propuseram a secagem a 40°C à vácuo. Porém, neste trabalho verificou-se

que é possível obter os citratos por secagem a 80°C em atmosfera ambiente,

quando os mesmos são primeiramente secos em dessecador com silica gel à

baixa pressão.

Considerando o exposto podemos estabelecer condições

importantes para o sucesso do processo de preparação de cerâmicas

utilizando-se citratos metálicos:

- a solução aquosa contendo os cations e ácido cltrico deve ser

concentrada, de preferência acima de 1M;

- o controle do pH é essencial para obtenção de pós adequados

para o processamento;

- o Ion amônio é importante para estabilizar o complexo

intermediário formado;

- o volume do meio precipitante deve ser no mínimo 8 vezes o

volume do meio aquoso, a fim de se obter um precipitado menos higroscópico;

- a desidratação é mais eficiente quando a solução aquosa é

adicionada gota a gota;

- a higroscopicidade apresentada pelos citratos pode ser

diminuída mantendo-se o meio desidratante em pH próximo a 4, utilizando-se

ácido fórmíco e,

- a decomposição deve ser realizada em atmosfera oxidante,

como discutido adiante.
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Os resultados da análise elementar (Tabela 6) e de

espectroscopia IV (Figura 31) indicam que os citratos obtidos pelo método de

desidratação alcoólica contem os grupos amonio, ligante citrato e cátion

metálico. A presença de água de cristalização não pode ser confirmada,

porém em função das características higroscópicas deste sal pode ser

caracterizada como água adsorvida, conforme caracterizado por bandas

largas no IV em 3200-3600 cnr1 <27>.

Os espectros IV das amostras preparadas são consistentes com

as vibrações atribuídas ao grupo carboxilato, indicando as formações dos

citratos de chumbo, zircônio e titânio. Os resultados de espectroscopia IV não

são absolutos e foram comparados com os espectros IV do ácido citrico e

com as atribuições das vibrações características de carboxilatos da literatura.

A complexação do cátion por espécies dissociadas do H3L, é caracterizada

pela presença de duas bandas intensas em 1650-1450cnr1 e entre 1410-

1390cm-1. na Figura 31 e Tabela 9.

Quando ocorre a dissociação do grupo COOH, a ressonância

verificada entre as duas ligações do grupo COO~ cria uma alteração da

vibração do grupo carbonila C=O do ácido em 1710cm-1, para ser trocada por

duas bandas: 1630-1560cm-1 e em 1410-1390cnr1. as quais correspondem as

vibrações assimétricas e simétricas do grupo COO~, respectivamente. As

freqüências de vibração destas bandas variam com a natureza do grupo

substituinte e do Ion metálico, como indicado por Bellamy^), ito<115> Para

efeito de análise, a banda atribuída ao estiramento assimétrico é a mais

característica da natureza da ligação COO-M, uma vez que várias vibrações

do esqueleto da cadeia carbônica ocorrem na extensão de 1400 a 1360cm*1.

As alterações nas freqüências de vibração da banda o COOr para

os três Ions indicadas na Tabela 9 caracterizam a complexação dos mesmos

pelo grupo citrato. Isto é confirmado também pela ausência de precipitado em

pH abaixo de 2 quando da adição de hidróxido de amonio a solução contendo

ácido cftríco e o sal do cátion de metal.
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A estrutura do H3L é complexa e permite a formação de ligações

por pontes de hidrogênio inter e intra molecular no estado sólido, bem como a

formação de dimeros caracterizados pelas bandas 2700-2500cnrr1 e 980-

920cm-1 conforme a Tabela 10. Tais ligações alargam as bandas e deslocam

as freqüências de vibração em relação ao ácido monocarboxílico Com a

formação dos citratos verificou-se que esta banda em 2700-2500cnv1

desapareceu, dando lugar a duas bandas, entre 3600-2900cm-1, comuns aos

três citratos.

A banda com máximo em 3100-3000cm-1 infere a presença do

Ion amônio no complexo^27), confirmado pelas análises elementares. A

identificação de grupos NH4+, como citrato de amônio, formato de amônio ou

como contra íons do complexo, não pode ser decisiva em função da presença

de bandas largas e sobreposição das bandas na região de 1430-1390cm*1

característica da deformação NH fora do plano do NH44 No entanto há forte

evidência do estíramento N-H caracterizado pela banda a 3200-3000 cm V

A técnica IV é bastante sensível para indicar a presença de grupos

carbonatos nas amostras precipitadas, porém carbonato foi confirmado

também pela efervescência e liberação de dióxido de carbono.

Os resultados experimentais de análise elementar e os trabalhos

de literatura de BobtelskyW) ,Zhonin<*6 • «>, BottaryW), MulderfW, e

RyabinovicW84), sugerem a presença de ligantes do tipo HL3, L3" e H^L

Espécies menos dissociadas não devem estar presentes na composição dos

citratos obtidos em pH=8

O trabalho de Pearce<77>, confirma que, em função do pH, o

primeiro grupo ácido do ácido cítrico a dissociar-se é o grupo COOH central,

posteriormente os grupos COOH das extremidades e por último o grupo
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As razões metal : citrato e nitrogênio : metal apresentadas na

Tabela 6 para os diferentes citratos metálicos indicam que os precipitados

obtidos nas respectivas soluções são consistentes com as fórmulas obtidas na

literatura conforme a Tabela 29. Algumas das possíveis fórmulas sugeridas

estão apresentadas nas Tabelas 30, 31 e 32.

Os processos desenvolvidos na preparação dos citratos.

permitem a obtenção de quantidades expressivas dos mesmos, com

rendimento satisfatório.

Dos citratos obtidos o procedimento de preparação de CZr

apresentou maior reprodutibilidade, Tabela 29, independente da natureza do

sofvente desidratante usado. A mistura 2 etanol: 1 acetona : 0,03 ácido fórmico

apresentou-se a mais viável, permitindo economia de solventes em relação a

utilização de etanol utilizado por Mulder*69).

Os resultados apresentados na Tabela 6 sugerem que o citrato de

zircônio obtido em pH = 6 como uma espécie estável e solúvel em água é

formado pelas proporções molares zírcõnio : nitrogênio : ligante iguais a

1 : 1 : 1 e 1 : 2 : 1 permitindo elaborar a Tabela 30.

Várias espécies em solução aquosa de ácido c It rico e (ons

zircõnio podem ser formadas, como mencionado por Ryabchikovf84). De

acordo com Bobtelsky <ô1 >. em pH próximo a 7 a espécie mais estável é L3-,

confirmado pela não identificação de espécie COOH por espectroscopia IV da

Figura 33. Os estudos de Zaghete'w> menciona a presença de espécies

ZrO nH2O em solução de pH acima de 4. A tendência dos ions zircõnio em

formar espécies hidrolisadas do tipo ZrO2* foi citada por Lee <83>. Parry <12°)

preparou um citrato de zircomlamônio a partir do ácido cltnco, hidróxido de

amônio, ao qual atribuiu a fórmula (NH4)[ZrOC6H407] 2H2O Desta forma, CZr-

8 bem como CZr-6 devem apresentar, preferencialmente, as estruturas

constadas na Tabela 30 : NH4[ZrOL] ou (NH4)2[Zr0H.1L], hidratadas ou não

formando um complexo monodentado segundo NaKamoto <11°), pela evidência

banda oCOOajs em 1640cm*1, resultado que está em desacordo com as

previsões de Ryabchikov'6'11 .
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TABELA 30: Resultados da análise elementar do citrato CZr-8 - Estudo da decomposição. Os
resultados estão indicados em porcentagem em massa em relaçflo a amostra na
forma original.

FÓRMULAS PROPOSTAS

Amostra CZr-8

NHtíZrO(L)] PM = 314,267

NH<|ZrO(L}}H>O PM-332,267

(NHi^lZrOH. i L] PM = 367,2

NHJZKOH^CDJ PM - 33 2.267

NHJZrOCL)] 2H>O PM = 350,22

NHA[ZKOH)H.IL] PM - 329.3

ANÁLISE ELEMENTAR
(% m / m )

C

21.23

22.94

21.69

19.61

21,69

20.56

21,88

H

3,52

2.89

334
3.27

334
3.71

2.75

N

5.09

4.46

4,21

7,62

4,21

4.00

4.25

O

44,92

40.73

4332
34.86

4332

45.68

38.86

M

25.24

29.03

27.45

24,84

27,45

26.05

27.70

TABELA 31: Resultados da analise elementar do citrato CTi-12 - Estudo da decomposição. Os
resultados estão indicados em porcentagem em massa em relaç&o a amostra na
forma original.

FÓRMULAS PROPOSTAS

Amoftra CTI-12

(NH^ITÍCOHJXLXHL)! PM =515,157

(NU*), [Ti(OH)7(L)CHL).H7O PM -533.165

ANÁLISE ELEMENTAR (Vi m / m )

c
25,24

27.96

27.03

H
4,73

4.89

5,10

N

735

8.15

7,88

0

52,99

49.77

50,83

M
9.190

9,298

8,98

TABELA 32: Resultados da análise elementar do citrato CPb-8 - Estudo da decomposição. Os
resultados estfio indicados em porcentagem em massa em retaçfio a amostra na
forma original.

FORMULAS PROPOSTAS

Amoftra CPb-8

Pb,(L>, PM-999,69

<NlL>Pb(Pb(L),] PM « 828,58

<NH ĵPb(Pb(H_,L)fc PM - 1033.76

(NH4>2[Pb(H_,L)HJO) PM • 393,39

(NH4)4Pb[Pb(H.iL)OH]2 PM-1086,74

ANALISE ELEMENTAR (V. m/m)

C

1330

14.40

1739

13.94

18.29

13,04

H

l̂ J

1.0
2.19

1,56

3.58

3,10

N

4 »
•*••*

3.40

2.7

7.12

5,07

0

29.73

223
27,02

21.6)

32.50

20,27

M

49,71

62,17

50.13

60.10

52.63

56^5
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Neste trabalho, a síntese de citratos de titânio foi obtida a partir de

T1CI4 e convenientemente esquematizada para obtenção de T1O2 e óxidos

mistos. A literatura <6S 12I> recomenda evitar a utilização de TiC^ e sugere o uso

de orlo titanato de n-butila, o qual não era disponível no laboratório. As

dificuldades encontradas no preparo do CTi a partir de TiCÎ  foram sanadas no

procedimento de obtenção da amostra CTi-12. Tais dificuldades foram:

concentração elevada de (ons cloreto, precipitado bastante higroscópico,

viscosidade e comportamento aderente do precipitado, os quais foram

resolvidos com a utilização da mistura desidratante constituída de 1 etanol: 2

acetona: 0,03 ácido fórmico, seguida de várias etapas de reprecipitação.

Acredita-se que estas dificuldades são conseqüências do teor elevado de

cloreto e de hidróxido de amônio, obrigando a utilização de soluções diluídas,

cuja precipitação foi fatalmente influenciada pela grande quantidade de água,

cloreto e amônio presentes. Nenhum estudo sobre a influência de cloreto de

amônio foi realizado. Porém, o elevado teor de íons cloreto leva à

estabilização de PbCI2, quando da coprecipitação dos três citratos, Alterando a

natureza do precipitado.

A utilização de hidróxido de titânio, recém precipitado, no preparo

do CTi-10, apresentou-se inconveniente porque requeria a lavagem do

precipitado para eliminar cloreto induzindo, no entanto, a formação do oxido de

titânio hidratado e diminuindo o rendimento da preparação.

O cítrato de titânio CTi-12, preparado em pH=4 apresenta,

segundo a análise elementar (Tabela 6) a proporção molar Ti ligante.nitrogênio

de 1 : 2 : 3. Segundo trabalhos de Zholnin<66> a respeito da estabilização do

ânion complexo lTi(OH)2C6H5O7CeHeO7Í3-, representado por [Ti(OH)2LHL]-3 e

também pelos equillbnos indicados na Tabela 29, pode-se propor que o CTi-

12 seja constituído, preferencialmente por (NH4)3(Ti(OH)2(L)(HL)]( hidratado ou

não. A presença do ligante HL na estrutura deste citrato é condizente com a

identificação de uma banda em 1730 cm-1 no espectro IV , Figura 31,

correspondente às vibrações do grupo COOH. Um complexo monodentado
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também pode ser proposto para este citrato pelas mesmas razões que no

caso do CZr e com as mesmas restrições indicadas anteriormente para o CZr.

Esta estrutura esta sujeita às alterações em sua estabilidade, acima de pH=5,

onde são estabelecidas ligações coordenadas entre o Ti e o grupo hidróxido

do carbono terciário, segundo as conclusões de Zholmm <86> e os resultados

adversos obtidos por Mulderf69».

A precipitação intermediária em pH entre 3 e 7 seguida da

dissolução do precipitado impediu a obtenção do CPb em pH menor que 8,5.

Este precipitado não foi analisado. Provavelmente esta precipitação deve-se à

formação do complexo insolúvel Pb3L2, citado por Bobtelsky <9I> e Brown <109).

o qual é dissolvido â medida que o valor de pH aumenta até 9,5, gerando as

espécies (PbH^Lp- e [PbL2P* em solução conforme as estruturas da

Figura 21.

A solução aquosa de CPb apresentou-se como sendo a mais

instável. A turvação verificada pode ser explicada em função da estequiometria

utilizada 3:2, a qual pode ter gerado um excesso de fons Pb+2- em relação as

estequiometnas acima propostas ,para a formação de espécies solúveis.

Estes Ions Pb*2 em excesso, presentes na solução em pH acima

de 8,5 após a dissolução do precipitado intermediário, possivelmente Pb3L2 ,

podem ter sido consumidos na formação de hidróxidos e carbonatos, os quais

precipitaram simultaneamente com o CPb. A alta concentração da solução

aquosa (1,5 a 2 M) pode ter sido suficiente para favorecer a precipitação.

O aparecimento da efervescência no CPb-6 com adição de ácido

clorídrico, pressupõe a presença de carbonato de chumbo nesta amostra, cuja

formação é citada na literatura <91>e é favorecida em função do valor de pH,

entre 9-9,5 e em meio alcoólico ou cetõnico. Mulder <91> utilizou amónia gasosa

ao invés de hidróxido de amõnio e PbO para evitar a formação de PbCC>3,

aconselhando também a armazenar a solução em frasco fechado.
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A identificação de carbonato na amostra CPb-6 e nos produtos da

decomposição térmica, pode explicar as diversidades dos teores de chumbo e

carbono verificados nos resultados aspresentados nas tabelas 6 e 32 (análises

elementar e gravimétnca), as quais se basearam na decomposição total dos

citratos a óxidos.

Os resultados propostos para a composição M : L : N são

condizentes com a literatura, na medida em que o ion Pb42 pode estabelecer

vários equilíbrios com ácido cltríco e seus derivados (Tabela 29) em um

mesmo pH, pois as constantes de estabilidade são muito próximas .Com base

nos trabalhos de Bobtelsky<91> e Bottari W). os equilibrios da Tabela 29 e os

resultados da tabela 6, levaram a propor os dados da tabela 32. Isto permite

concluir que a amostra CPb-8 pode também tratar-se de uma mistura de

compostos solúvel e insolúvel em água, levando a interpretação dos resultados

da Tabela 6 favorecendo a este citrato.

Os resultados obtidos nas análises elementares indicam elevado

teor de fons amônio fazendo parte do complexo, contrariando os resultados de

Brown'109), principalmente, que também utilizou hidróxido de amônio para

correçôo a pH 5,5 e obteve Pb3l-2.2H2O.

Considerando-se que os teores de C, H, O e N são funções das

presenças de espécies não controladas e adsorvidas no precipitado, tais como

água, fons citratos, amônio, carbonato e hidróxido, o teor de chumbo passa a

ser o mais confiável. Isto posto, pode-se selecionar dos diferentes compostos

apresentados na Tabela 32 e sugerir as estruturas mais prováveis para o

CPb-8: (NH4)2PbIPbL2]( (NH4)2Pb[Pb(H.1L)OHJ2, hidratadas ou não. Tais

citratos teriam, segundo Nakamoto <110>- um caracter iônico da ligação M-L ,em

função do deslocamento da banda uCOOass para a freqüência 1560cnr1 mais

energéticas no espectro IV da Figura 31. Esta última estrutura em que aparece

o íon hidroxila fazendo parte do ânion complexo pode ser sugerida em função

do pH elevado e baseada nos resultados de Bobtelsky<91>. O CPb-6 o qual é

insolúvel em água e apresenta um teor de 54% em Pb, apresentou

características similares aos resultados de Brown <109>, o qual é identificado

como sendo Pb(C6H5O7)n.H2O



171

Os resultados de decomposição térmica dos citratos das Figuras

36, 37 e 38 indicam, de modo geral a formação das fases óxidos dos

respectivos metais. A decomposição envolve em grande parte a perda da

matéria orgânica por reações altamente energéticas, envolvendo vários

eventos térmicos, endotérmicos e exotérmicos, que superpõem-se nas

representações gráficas das curvas de DTA e TG das Figuras 39 e 40. Este

calor liberado leva a um aumento acelerado da temperatura do sistema,

acelerando as reações químicas de decomposição térmica, bem como, se não

controlado pode conduzir à coalescência e formação de agregados densos.

Este comportamento foi verificado nos casos em que o aquecimento foi

rápido. MuldeH69) propôs a utifização de atmosfera diluída com N2 para evitar

o superaquecimento durante a decomposição.

A evolução dos eventos térmicos apresentadas nas curvas TG

para os três citratos, bem como para as misturas CPZ, CPT e CPZTm faz

supor que as transformações ocorrem do inicio até a temperatura final com a

continua evolução de massa, não se verificando patamares correspondentes à

formação de composto estável. As reações de decomposição são

aparentemente lentas, não ocorrendo em temperaturas constantes.

A decomposição dos citraios resulta na formação dos óxidos

acompanhada da evolução de CO2, CO e H2O. Brown <109> e de

Srjvastava <107>, mencionaram a formação de compostos intermediários,

produtos da decomposição parcial da cadeia carbônica, tais como acetatos,

oxaiatos, ácido aconitico (C$O6H6), que não foram identificados em função da

metodologia dos trabalhos.

Os resultados deste trabalho indicam que os óxidos são obtidos

como fases cristalinas a partir de uma fase não cristalina, constituída

basicamente de produtos da decomposição parcial dos citratos e de carbono,

obtidos próximo a 300°C.

A amostra CTi decompõe-se a TiO2 anatase como fase cristalina

única a partir de 450°C, enquanto que CZr decompõe-se em ZrO2 como uma
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mistura de fases cristalinas monocllnica e tetragonal a partir de 500°C. O

comportamento do CPb é adverso. PbO na presença de PbO.PbCO3 pode

ser obtido entre 200-250°C. Este resultado representa a maior estabilidade

térmica dos citratos CTi e CZr em relação do CPb.

A formação da fase carbonato de chumbo é influenciada pela

concentração de CO2 na atmosfera da mufla. Esta fase que se decompõe

acima de 495°C (Figura 33) foi verificada em temperaturas de 650°C, acima

portanto da temperatura de decomposição de 400°C, segundo estudos de

Lin<63>. Em função das condições de calcinação, outro comportamento

verificado na decomposição do CPb, comum no caso de carboxilatos de

chumbo <109> é a redução do PbO a Pb°. Ellingham<122> identificou a redução do

PbO, em temperaturas abaixo de 200°C, endotérmíca e sendo

termodinamicamente favorecida em função do elevado teor de C e H

presentes na amostra e das características de pó finamente dividido.

Estas temperaturas de formação de fases podem ser alteradas

em função de modificações na atmosfera de calcinação, principalmente na

concentração de O2. que segundo Kopens023) afeta as características

energéticas e de decomposição.

Os resultados de TG e DTA, quando comparados com os

resultados de IV e DRX, indicam, em função das condições de análise, que a

matéria orgânica é eliminada basicamente em temperaturas entre 500 e 650°C,

acompanhadas pela evolução da estrutura cristalina das fases óxidos

formadas. Resíduos de carbono não foram identificados nestas temperaturas.

Porém, a literatura <69> cita que em função das condições de calcinação

resíduos de carbono na ordem de 0,1 a 0,3% na forma de CO2, permanecem

no oxido em temperaturas mais elevadas que as citadas.
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A mistura de dois cations via ação mecânica foi atingida em níveis

satisfatórios, quando da utilização de sais citratos dos respectivos cations,

permitindo a obtenção dos respectivos óxidos PZ e PT, independente da

estabilização das fase carbonato.

A mistura mecânica dos citratos utilizando éter etllico como liquido

dspersante permitiu a obtenção de precursores friáveis, mais estáveis quanto

d absorção de água, em relação aos citratos precipitados. Este

comportamento pode ser associado às características do éter etllico como

agente inerte, não dissolvendo o material e menos hidrófilo que outros

solventes. Descartando-se as dificuldades em se obter misturas homogêneas

por ação mecânica, neste trabalho as matérias-primas são os próprios citratos

purificados em etapas anteriores. A composição é basicamente de

componentes que são eliminados com a calcinaçâo, enquanto que todos os

Ions inicialmente misturados estariam presentes no sólido obtido, o qual não

necessita passar por etapas de purificação, as quais levariam a solubilização

parcial dos Ions e possível perda de estequiometria. Esta técnica, permite a

mistura dos cátions sem as dificuldades normalmente encontradas para se

eliminar ions contaminates ou possível perda de estequiometria, que

acompanham os processo em solução.

A obtenção de PT e PZ é dirigida em função da decomposição da

matéria orgânica conforme indicado nas Figuras 44 (a) e (b) e pela formação

de uma fase não cristalina estável em temperaturas abaixo de 350°C,

proveniente da decomposição da matéria orgânica.

PT e PZ foram obtidos a partir da fase não cristalina, com

formação de carbonatos estáveis até temperaturas de 850°C, isto é, além da

temperatura de formação final da fase oxido cristalina. A presença de

carbonatos pode constituir em uma contaminação indesejada para o

processamento do material.

O comportamento térmico apresentado pelas misturas CPZ e

CPT é análogo aquele dos citratos CPb, CTí e CZr em que os eventos
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térmicos endotérmicos e exotérmicos se superpõem nas representações

gráficas das Figuras 41 e 42, terminando em temperaturas acima da

decomposição final dos CTi e CZr determinadas nas curvas de análises

térmicas correspondentes.

Analogamente às decomposições dos citratos simples, podemos

agrupar a decomposição das misturas de dois citratos em dois estágios

identificados por uma transição de fase entre 350°C e 430°C através dos

espectros de IV da Figuras 44. Esta transição é representada pela passagem

de uma fase contendo grande quantidade de matéria orgânica, água s amõnio

para uma fase constituída basicamente de óxidos e carbonato.

Até 250°C-300°C verifica-se eventos endotérmicos

correspondentes a eliminação de amônio, água, bem como, uma

decomposição parcial da cadeia carbônica, mais especificamente a parte do

esqueleto, identificadas pelas variações nas bandas do espectro de IV

(Figura 44). A evolução dos espectros no IV das amostras de CPZ e CPT em

função da temperatura de calcinaçâo, permite supor que, com o aquecimento,

primeiro há eliminação do grupo amônio entre temperaturas 80°C e 236°C,

então de água até temperaturas próximas a 350°C.

A fase de transição seria formada por um intermediário

representado por uma fase não cristalina aos raios-X, em que os Ions Ti44 e

Zt4* estão ligados ao grupo orgânico carboxilato ou equivalente arranjados

aleatoriamente, enquanto que PbO não cristalino estaria disperso na amostra.

A existência deste intermediário é proposta com base nos

resultados: estabilização de bandas na região entre 1300cnv1 e 1800cm-1 nos

espectros infravermelho (caracterltisca da vibração vCOOi menor

organização a curta distância da ligação M-0 definida pela banda larga na

região abaixo de 900cm-1 em relação àquelas obtidas nos espectros das

amostras aquecidas em temperaturas acima de 435°C e a estabilidade dos

CZr e CTi acima de 450°C e formação de PbO abaixo de 250°C.
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A partir de 300°C-350°C, eventos fortemente energéticos e

exotérmicos (Figura 45 e 46) estão associados com a decomposição da

matéria orgânica remanescente. A reação está associada principalmente com

a decomposição do grupo carboxilato dando lugar à formação das fases

óxidos PZ e PT, definidas por duas bandas abaixo de 900cm-1 e pela fase

carbonato, atribuída pela banda em 1400cm-1, produto da decomposição

térmica do CPb, segundo Figuras 33 e 39.

A utilização da mistura mecânica dos citratos permitiu a obtenção

de PT e PZ por mecanismos energéticos diferentes daqueles obtidos por

mistura mecânica dos óxidos simples.

O processo permitiu a obtenção de PT a partir de 510°C e de PZ

a partir de 610°C como únicas fases cristalinas v enquanto que Chandrateya

determinou a formação exotérmica da fase PT em 600°C e a formação

endotérmica da fase PZ a 780°C.

Pode-se afirmar que a formação dos óxidos PT e PZ advém

diretamente da fase amorfa obtida na transição de fase. Não foram

constatados as presenças de PbO,ZrO2 e TiO2 nos difratogramas de raios-X

ao nível da resolução da técnica utilizada para os produtos da decomposição

térmica do CPZ e CPT, Figuras 45, apesar da formação destes óxidos em

temperaturas abaixo de 500°C, quando da calcinaçSo dos respectivos citratos.

Quanto à estabilidade dos citratos CPb, CTi e CZr podemos

propor de acordo com os resultados de IV, DRX, DTA e TG, que CTi é menos

estável que o CZr. Ao mesmo tempo verificou-se que CPT é menos estável

que o CPZ, fato que confirma os resultados anteriores e define a maior

labilidade do Ion Ti4* em relação aos (on Zr**, causando o seu deslocamento

da estrutura orgânica para a rede cristalina em temperaturas menores.

Podemos, portanto, admitir que os (ons Ti4* e Zr4* são

deslocados da estrutura orgânica, mais especificamente do grupo carboxilato

somente em temperaturas acima de 350°C e que as fases PZ e PT , se

formam pelo transporte dos (ons Ti4*e Zr4* do grupo carboxilato para a fase



176

PbO, sendo o transporte dificultado pela presença de carbono e carbonato O

pó nesta temperatura é preto. A indefinição de fase carbonato nos

difratogramas de DRX para os produtos de decomposição térmica das

misturas precursoras, CPZ , CPT , nõo permite identificar a fase carbonato

cristalina. Porém a presença de carbonato foi identificado apenas nos

espectros de infravermelho dos produtos da decomposição térmica do CPb.

Zaghete <3> determinou a formação de carbonatos de zircônio e titânio como

produtos da decomposição térmica de soluções preparadas pelo método

Pechini.

A mistura de três cations, via ação mecânica, apresentou

resultados adiversos daqueles obtidos pela coprecipitação. Os diferentes

processos estudados de mistura dos citratos para a obtenção dos precursores

CPZT influenciaram nas reações de formação do PZT e na estabilização ou

não de intermediários, PT ou PZ, que orientaram na estabilização da estrutura

cristalina final do PZT.

Do mesmo modo que na obtenção de CPZ e CPT, o éter etllico

apresentou-se como o melhor líquido dispersante na mistura dos três citratos,

permitindo a obtenção de pós de CPZT-m friáveis e menos higroscópicos que

os pós de CPZT-1 e CPZT-q, obtidos via solução. Não pode-se descartar o

fato que após as etapas de secagem, estes pós, CPZT-1 e CPZT-q,

apresentaram-se mais estáveis quanto a sorção de água

Outras vantagens do método de mistura mecânica em relação à

coprecipitação baseiam-se nas etapas de preparação do precursor, estando

relacionadas com a redução do tempo de preparação e secagem do

precursor, com a quantidade de reagentes utilizados e com a facilidade do

processo.

A preparação das matérias-primas CPb, CZr e CTi, sua

purificação e padronização em etapas anteriores, foi importante para acelerar

a preparação dos precursores CPZT-1 e CPZT-q via coprecipitação, evitando-

se as etapas de eliminação de Ions indesejáveis, tais como, Ions cloreto. Por
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outro lado, as desvantagens neste método referem-se às dificuldades de

obtenção de uma solução aquosa límpida e homogênea dos três citratos. A

menor solubilidade do CPb em relação aos CZr e CTi determinou a

preparação de solução mais diluída do que o ideal, isto é, aquelas

determinadas na precipitação dos citratos. Este fato explica a

higroscopicidade dos precursores CPZT-1 e CPZT-q em relação ao CPZT-m.

Outra característica da coprecipitação é a obtenção de precipitados

floculosos, exigindo uma desaglomeração previa antes e durante as etapas de

decomposição térmica.

Neste trabalho, não foi estudado por técnicas físicas a influência

das três rotas nas características dos precipitados e produtos de

decomposição, com execão do CPZT-m.

A utilização da mistura 1 etanol: 2 acetona : 0,03 ácido fórmico

como líquido desidratante em relação à mistura etanol: ácido fórmico, sugerida

por Mulder(69), apresentou resultados mais satisfatórios: precipitados mais

secos, menos higroscópicos e não viscosos. Estudos das condições de

precipitação levados a efeito e apresentados na (Tabela 24) e as observações

nc decorrer dos trabalhos indicaram que o comportamento da precipitação

(rendimento) e a natureza do precipitado dos três citratos são diferentes no

mesmo meio desidratante. Considerando-se as soluções dos citratos CPb-8,

CZr-8 e CTi-12, por exemplo, em concentrações e pH proporcionais , observa-

se que, em função do rendimento, os diferentes cátions não precipitam nas

mesmas proporções. Este comportamento sugere um estudo que determine o

desvio da estequiometria durante a precipitação, permitindo uma precipitação

quantitativa em função da estequiometria desejada.

A decomposição térmica das misturas precursoras CPZT está

caracterizada pelas curvas DT(Figura 45) e TG(Figura 46). Os resultados

permitem propor , a nível da técnica estudada, comportamentos semelhantes

na decomposição dos precursores CPZT-1, CPZT-m e CPZT-q Eventos
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endotérmicos e exotérmicos se superpõem nas representações gráficas. As

curvas de DTA e TG não são absolutas ara identificação das transformações

que se processam no decorrer da decomposição sendo necessário recorrer ás

técnicas de IV e DRX. Os aspectos da curva DTA e TG indicam que o

processo envolve várias reações subsequentes, com liberação de calor

acompanhade de grande perda de massa, abrangendo um longo intervalo de

temperatura entre 300-620°C. Este comportamento pode estar associado á

reações desenvolvidas lentamente no decorrer do processo de elevação da

temperatura e também à decomposição da matéria orgânica remanescente

com formação dos óxidos. Porém os resultados não descartam a possibidade

da elevada energia envolvida nos processos exotérmicos de decomposição

mascarar qualquer ocorrência de transição de fase e não são verificados

picos que definem uma transformação de fase cristalina. Transformações

conhecidas tipicamente endotérmicas nas reações a palir de óxidos, tais

como a formação de PZ e PZT (Figura 13)<43> , podem estar sendo

mascaradas pela energia liberada nas decomposições da matéria orgânica.

A decomposição dos precursores CPZT com a conseqüente

formação do PZT é semelhante ás decomposições das misturas CPZ e CPT

discutidas anteriormente, apresentando três etapas básicas e uma transição de

fase entre 300-400°C.

A primeira etapa até 300°C é semelhante ao comportamento da

decomposição das misturas binárías. Diferenças passam a ser observadas

após a fase de transição, identificada pelos resultados de IV (Figura 47) e DRX

(Figura 50 a 53).

Em função dos resultados de IV o intermediário identificado na

decomposição das misturas binárías pode ser considerado característico da

decomposição dos citratos. É caracterizado por um pó preto, produto da

decomposição parcial dos citratos, em que uma fase não cristalina estável a

3OO-400°C contém Ions ligados ao grupo carboxjlato identificado

principalmente por duas bandas com máximos em 1600e 1400cm*1. Neste



179

intermediário as ligações M-0 estão definidas por uma banda larga abaixo de

900cm*1 de baixa resolução.

Os resultados de IV e DRX sugerem que o segundo e terceiro

estágio sSo caracterizados pela decomposição do grupo carboxilato

acompanhada pela evolução em função da temperatura da ligação M-0

(Figura 47-49) , da organização cristalográfica (Figuras 50 a 53)

acompanhadas da formação de intermediários PT, PZ e óxidos simples. O

terceiro estágio, acima de 600°C representa a transformação dos

intermediários cristalinos (óxidos) em PZT. Na decomposição do CPZT-q os

resultados sugerem a ausência do segundo estágio.

Portanto, a decomposição dos precursores CPZT, com base nos

resultados para a amostra CPZT-m, para ser mais eficiente deve ser realizada

com aquecimento lento na primeira etapa e durante a fase de transição, isto é,

até aproximadamente 400°C. Este procedimento possibilita maior tempo de

residência da amostra nas temperaturas de decomposição, a fim de permitir

uma melhor decomposição e eliminação dos resíduos orgânicos. A

estabilização destas fases intermediárias, entre 400-700°C que podem

dificultar a formação da fase PZT em baixas temperaturas é inconveniente. Por

outro lado os resultados de T 6 indicaram que até proximo a 600°C ocorre

perda de massa. Assim para melhorar os resultados propoenvse um estudo

nesta faixa de temperatura de modo a balancear ambos os efeitos.

As diferenças observadas nas evoluções térmicas dos diferentes

precursores CPZT, acompanhadas por DRX, indicam que o método de mistura

dos citratos e a matéria-prima influenciam nas características do precursores

cerâmicos e consequentemente nas reações de estado sólido.

A preparação do precursor CPZT-q por coprecipitação dos três

citratos CPb-8, CZr-5 e CTi-1, em mistura de 1 etanol: 2 acetona ; 0,03 ácido

fórmico, permitiu a obtenção de PZT a partir de 500°C, como fase única e com

estrutura romboédríca, Figura 50. A estequiometria formal nesta preparação

52/48, corresponde, segundo resultados de Kala<52> e ZagheteW, a uma fase
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PZT com estrutura predominantemente tetragonal. Zaghete<3> determinou a

estabilização da fase romboédrica até temperaturas de 700°C, para esta

estequiometna, utilizando o método Pechini na preparação, e associou a

estabilização da fase romboédrica à baixas temperaturas em função da

presença de uma fase PZT rica em zircônio, a quaf com o aquecimento a

800°C e transporte de íons zircônio para a fase rica em titânio se estabiliza

uma estrutura tetragonal.

Por outro lado a preparação do precursor CPZT-1 por

coprecipitação dos citratos CPb-6 e CZr-5 sobre uma suspensão de oxido de

titânio, permitiu a obtenção da fase PZT em 750°C como fase predominante e

que PT e PZ são intermediários estáveis da reação de formação indicadas na

Figura 51. Os resultados indicam que com aquecimento de 700-850°C PZ e PT

reagem formando PZT, de estrutura cristalina, predominate romboédrica,

como fase única a partir de 800°C. Os resultados de DRX da Figura 51,

indicam que o CPZT-1 apresenta heterogeneidade química, a qual pode ser

associada ao caracter heterogêneo da mistura precursora, ;to é, oxido de

titânio na presença dos CPb e CZr. A 800°C as amostras, PZT-1 e PZT-q

apresentam semelhanças cristalinas a nível da técnica de DRX utilizada.

A estabilização preferencial da fase PZ a 700°C em relação à fase

PT, permite propor que neste caso PZ forma-se preferencialmente em relação

ao PT, orientando a formação de PZT romboédrico. O intermediário a 300°C

seria constituído de Ions zirconio ligados ao grupo carboxilato, enquanto que

os íons titânio constituem a estrutura cristalina mais estável TiO2 Com o

aquecimento, ions zirconio estariam livres em temperaturas mais baixas que os

Ions titânio para a formação de PZ.

PZT com simetria predominantemente tetragonal foi obtido a partir

de 600°C, quando da mistura mecânica dos citratos CPb-8, CZr-8 e CTi-12 em

éter etllico. A formação de intermediários, preferencialmente PT entre 400-

500°C, permite propor a estabilização de PZT tetragonal em temperaturas

acima de 700°C. Estes resultados concordam com o a maior labtlidade do



181

grupo carboxilato com o Ion titânio em relação ao ion zircônio, bem como com

a menor estabilidade do CPT em relação ao CPZ.

A identificação de picos de DRX com dhM típicos de vários óxidos

nos calcinados em temperaturas entre 400-500°C , permite propor também que

o método de mistura mecânica não atinge o nivel de homogeidade química do

precursor em relação ao nivel alcançado pelo método da coprecipitaçâo dos

citratos. A formação de PT preferencialmente ao PZ está em acordo com a

menor estabilidade do CPT determinada por DRX e IV indicada nas

Figuras 43 e 44. A heterogeneidade do precursor pode estar relacionada com

a formação de centros com heterogeneidade química. Aqueles centros ricos

em titânio e chumbo, em função da menor estabilidade do CPT, são

decompostos em temperaturas menores induzindo a estabilização da fase PT.

Posteriormente, a decomposição dos demais centros leva à liberação de

zircônio o qual transporta-se para a fase PT.contribuindo para formação de

uma fase PZT rica em titânio.

Assim PZT-m foi obtido a partir de óxidos intermediários,

preferencialmente PT, enquanto que PZT-q foi obtido diretamente de uma fase

não cristalina e em temperaturas mais baixas que o anterior. Estas diferenças

estão associadas ao nivel da homogeneidade química e física dos precursores

CPZT nos diferentes métodos.

Considerando o exposto acima, a microestrutura do oxido é

influenciada pelas características desta fase amorfa. A medida que a cadeia

carbônica é eliminada, criam-se vazios no interior da partícula. Com o

aquecimento ocorre a coalescência gerando uma compactação do pó, como

verificado quando da obtenção da fase não cristalina a 300°C, bem como o

deslocamento da linha base nas curvas de DTA. Podemos prever que a

matéria orgânica foi decomposta , deixando os átomos metálicos isolados

entre si, principalmente por átomos de carbono. Uma decomposição posterior,

levaria à oxidação dos átomos metálicos formando vários núcleos de
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cristalização isolados. Consequentemente, serão gerados grãos de pequeno

tamanho, pelo impedimento do transporte de matéria, com fracas ligações

entre os grãos, os quais estariam formando agregados dos aglomerados,

dando uma característica porosa ao produto calcinado. Os gases , produtos da

decomposição, durante sua eliminação contribuem para manter uma estrutura

porosa, ao mesmo tempo que sua saída é facilitada

As reações de formação da fases PT e PZ podem ser descritas

na seguinte seqüência: Parte-se de um precursor composto por cátions

metálicos ligados ao grupo citrato. Quando aquecido, inicialmente na presença

de oxigênio, ocorre a decomposição parcial da matéria orgânica por oxidaçâo,

dom.nando reações endotérmicas. Tem-se, então, os cátions presos pelo

grupo carboxilato a novas espécies orgânicas, a qual continua se oxidando a

dióxido de carbono, monóxido de carbono e água, através de reações

predominantemente exotérmicas. Os grupos carboxilatos ligados aos cátions

são os últimos a serem eliminados, antes de formar a fase oxido do metal.

Nesta fase, à temperatura de 300°C-350°C não há definição de fases óxidos.

Portanto,é a partir desta temperatura que podem se formar os óxidos PbTiO3,

PbZrO3 , PbTiO3.PbZrO3 e carbonato por reações exotérmicas. Com o

aquecimento, resíduos da matéria orgânica são eliminados a medida que

ocor. 3 um rearranjo da estrutura cristalina dos óxidos mistos. Na formação do

PZT, em função da formação de PbTiO3 ou PbZrO3, preferencialmente é

formado PZT rico em titânio ou zircõnio, respectivamente. Com aquecimento,

zircônio ou titânio são liberados de fases menos estáveis (orgânica ou não) e

transportados para a fase PZT até a formação de PbTiO3.PbZrO3. Com

aquecimento ocorre um rearranjo na estrutura cristalina.

Considerando-se precursores CPZ, CPT e CPZT ricos em

carbono, durante a oxidaçâo tem-se a formação de uma atmosfera saturada

em dióxido de carbono, monóxido de carbono e água no interior da câmara do

forno, gerando uma atmosfera bastante redutora.
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Comparando-se as Figuras 52 e 53 podemos verificar que a

decomposição dos precursores CPZT-m é função das condições do

tratamento térmico. Os melhores resultados são obtidos quando a

decomposição é realizada em mufla, de modo que a atmosfera gerada no seu

interior possa ser renovada com a entrada de agente comburente (O2) e salda

dos gases produtos da decomposição, principalmente CO, CO2 e NO,

conforme constatou Koppens<123>. A atmosfera no forno tubular fica mais

saturada em produtos da decomposição, evitando as reações de estado sólido

que levam à formação do PZT, como foi identificado pela presença de PT a

800°C.

A utilização de desidratação de soluções aquosas de citrato dos

metais, por meio de gotejamento com auxilio de uma bureta e a posterior

mistura mecânica dos citratos precipitados, permite a obtenção de pós

precursores com baixa área de superfície (0,6 m2/g), Tabela 27, e com poros

grandes (0,53 cm3.g-1).

A ação mecânica na mistura dos citratos permitiu a obtenção de

pós do precursor CPZT-m e dos calcinados, segundo as curvas de

porosimentria de mercúrio com distribuição monomodal de poros.

Os resultados apresentados na Tabela 27, permitem acompanhar

a evolução da microestrutura do material com o aquecimento, sendo

compatível com a exposição acima, sobre a decomposição da matéria

orgânica. À medida que a matéria orgânica se decompõem entre 80-300°C, os

gases produtos da decomposição levam à estabilização de poros , ao mesmo

tempo que a estrutura é quebrada aumentando a área de superfície. Ocorre

também simultaneamente uma contração da estrutura provavelmente

associada â formação de uma fase liquida observada em pós ricos em

carbono (carvão) obtidos em temperaturas abaixo de 300°C. Esta fase não foi

estudada e pode ser a responsável pela criação de uma camada na superfície
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das partículas que com a alta energia liberada na decomposição leva a

coalescência dos grãos, explicando a diminuição do volume dos poros.

O intermediário a 300°C é formado por aglomerados rígidos que

podem ser facilmente desaglomerados em meio de acetona, como verificado

com a elevação da arei superficial em cerca de 600%, com conseqüente

diminuição de diâmetro e freqüência de poros Esta etapa e a moagem do

PZT-m 400°C estoque é muito importante tendo em vista a concentração de

matéria orgânica que leva a coalescência dos grãos. Estes pós correspondem

aqueles obtidos na fase de transição Suas características (homogeneidade

microestrutural) e reatividade (homogeneidade química) influenciam na

formação PZT-m. Apesar da presença de resíduos orgânicos até temperaturas

mais elevadas, 600°C, é nesta fase que so inicia a formação de

intermediários.

A partir de 400 a 800°C a diminuição de 51% na área superficial e

aumento no volume de poros e aumento na densidade, indica provavelmente

um crescimento dos grãos, que são acompanhados pelo transporte de massa

associado as reações de estado sólido orientadas na formação do PZT, as

quais permitem a obtenção de um compacto a verde com 66% de

densificação, Tabela 28, a 800°C

O método de mistura mecânica permite a obtenção de PZT-m a

700°C,com estrutura tetragonal, apresentando área de superfície de 1,6 m2g-1,

densidade real em tomo de 7,577+0,008 g cm-3 que eqüivale a 94,71% da

densidade teórica do PZT.
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A sinterizaçào apresentada no item Anexo 1, neste trabalho, foi

utilizada apenas para a caracterização do PZT a verde preparado. Não foi

objetivo do trabalho investigar a evolução da miscroestrutura do produto.

Os DRX da Figura A 1 , permitem concluir que o sistema utilizado

na sinterização foi suficiente para evitar a eliminação de PbO, quando provido

de vedação por meio de pó de PZT-*-Pb. A utilização de pó e pastilhas de

PZT+Pb e PZ, permitiram que a maior atividade do PbO destes compostos*51)

evitasse a evaporação de PbO do compacto PZT-m. Este fato foi confirmado

pela ausência da fase ZrO2 nos difratogramas de amostras sinterizadas a 1150

e 1200°C. A definição da fase ZrO2 e obtenção de PZT tetragonal no

compacto tratado a 1100°C é explicada pela ausência de vedação do sistema,

como exemplificado pelo difratograma da amostra obtida a 1000°C. A

atmosfera gerada no interior do sistema, sem a vedação é perdida para o

exterior deslocando o PbO do compacto quando da decomposição do pó

atmofera. Como a atividade do PbO indicada na Figura 16 é maior no PZ do

que em PT e PZT<51>. ocorre a volatilização do PbO da fase PZ do PZT,

levando a formação de ZrO2 livre e PZT rico em titânio, com estrutura

tetragonal.

No entanto, também é possível obter PZT com estrutura

romboédrica e densificação de 97,2%, sem fases parasitas, fazendo-se a

sinterização com atmosfera saturada em PbO.

Os resultados indicam que ocorreu processo de sinterização nas

faixas de temperatura 1150-1200°C caracterizado pela densificação do

compacto e a sua proximidade com a densidade teórica do PZT.

A variação da massa durante a sinterização permite propor que a

•levada densidade do PZT sinterizado a 1200°C , 8,06710,028 g.cm-3, está

associada à condensação de PbO na superfície do compacto, a qual foi

identificada pela presença de manchas de cor marrom.
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VI - CONCLUSÕES

Conseguiu-se a otmização do processo de obtenção dos citratos

de chumbo amoniacai, de zirconilamônio e de titanilamônio a partir de

, ZrOCI2.8H2O e TiCI4> respectivamente, com pureza satisfatória

Os óxidos ZrO2. TiO2 e PbO foram obtidos a partir da

decomposiçSo térmica dos citratos em 500°C, 450°C e 250°C

O processo de desidratação alcoólica mostrou-se satisfatório para

a obtenção de pós de PZ, PT e PZT a partir de citratos metálicos.

Parâmetros essenciais para a eficiência do processo de

desidratação e precipitação:

1. pH da solução a quosa dos citratos;

2. proporção de água na solução desidratante, durante e após

a precipitação;

3.composição da mistura desidratante, utilizada na

precipitação e lavagens;

4. remover o excesso de solvente em dessecador à vácuo

antes de secar,

5. purificação do precipitado por dissolução, reprecipitação e

lavagens.

As reações de estado sólido que levam à formação do PZT

dependem:

1. do processo de mistura dos citratos de titanilamônio,

zirconilamônio e de chumbo amoniacai;

2. da reatividade do cátion titânio;

3. da decomposição de uma fase não cristalina constituída

basicamente de grupos carboxilatos ligados ao cátion e

resultante do produto da decomposição térmica dos

citratos entre 300°C - 350°C.
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O grupo carboxilato como ligante orgânico apresenta-se mais lábil

quando ligado ao fon titânio do que quando ligado ao Ion zirconila, resultando

na formação de PT preferencialmente em relação ao PZ, influenciando na

estabilização da fase tetragonal

O acompanhamento da evolução térmica dos CPZT obtidos por

diferentes rotas revelou que as reações envolvidas na formação do PZT

dependem do método da mistura dos citratos.

- PZT-1 preparado pela coprecipitação dos citratos de

zirconilamônio e de chumbo amoniacal em uma dispersão etanólica de T1O2,

com estequiometría formal 53/47. foi obtido como fase única durante a

calcinação a 800°C com estrutura romboédrica, rica em zircônio. PZT foi

obtido a partir de fases intermediárias regidas pela formação de PZ em

temperaturas abaixo de 700°C.

- PZT-m preparado pela mistura mecânica dos citratos e

estequiometría formal 53/47 foi obtido como fase única durante a calcinação a

700°C, com estrutura tetragonal rica em titânio. PZT foi obtido a partir de fases

intermediárias regidas pela formação preferencial de PT a partir de 400°C;

- PZT-q preparado pela coprecipitação dos citratos na mistura

desidratante acetona : etanol : ácido fórmico 2:1:0,06 com estequiometría

formal 52/48 foi obtido como fase única durante a calcinação a 500°C com

estrutura romboédrica.

Verificou-se que a utilização de citratos como precursores de

óxidos do tipo PT, PZ e PZT podem introduzir resíduos de carbono no produto

final, na forma especialmente de carbonatos

A utilização de citratos preparados em meio desidratante permitiu

a obtenção de PZT com estrutura romboédrica e densificaçâo de 97,2% após

sinterízação a 1200°C.
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VIU. ANEX01

Sintetização

A.1 -EXPERIMENTAL

A sintetização neste trabalho foi utilizada como um procedimento

ilustrativo, com a intenção de investigar o material preparado via mistura

mecânica.

O pó de PZT-m ESTOQUE calcinado a 600°C em mufla por 2h,

desaglomerado em moinho de bolas e posteriormente compactado de acordo

com o Item III.2.5.2.3. foi sinterizado entre 1100°C e 1200°C por 2h em

sistema fechado (Figura A1). Utilizou-se pastilhas de PZ+Pb e pó de PZT+Pb

para formação da atmosfera de sintenzação.

.CADINHO

tlnfníoic»

Figura Al: Desenho esqueniático do sistema utilizado na sintetização do PZT-ni
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A barquinha contendo a pastilha de PZT-m (Figura A1), foi

introduzida gradativamente no forno à temperatura de sinterização e

transportado gradativamente para regiões de temperaturas mais elevadas (de

200 em 200°C), permanecendo nestas por 15 minutos, até a temperatura de

sinterização. Terminada a sinterização o sistema foi transportado para regiões

de 800°C por 15min e depois gradativamente até 100°C, após a qual foi

resfriado no ambiente.

Em algumas sinterizações , o sistema foi vedado com pó de PZT

+ PbO , para evitar evolução da atmosfera gerada no interior do sistema.

A Figura A2, apresenta um esquema das etapas do

processamento e caracterização dos compactos sintetizados.

IPZT-m ESTOQUE j

PESAGLOMERAÇÀO EM MOINHO DE BOLA 00 rói)

PRÉ PRENSAGEM

I ""
ISOSTÁnCA

SINTERILAÇAO
(Atmosfera PZ + Pb ambiento fechado)

I
PZT

Sintetizado

Figura A2: Esquema da sintetização do PZT-m
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A.2 -RESULTADOS

Os compactos de PZT-m preparados a partir dos pós commuídos

de CPZT-m calcinadados a 600°C, foram sintenzados em sistema fechado e

na presença de pastilhas de PZ+Pb e pó de PZT+Pb.

Neste trabalho foram preparados os pós de PZT-m sem excesso

de Pb.

Os compactos foram sintenzados nas temperaturas e 1100°C ,

1150' C e 1200°C, conforme as condições especificadas na Tabela A.1.

Os compactos foram caracterizados por DRX, Figura A3 . e por

técnicas de picnometría de mercúrio, picnometna de hélio e por

acompanhamento de perda de massa.

A.2.1 - Dffratometría de Raios-X

Os resultados de DRX para compactos sintenzados nas

temperaturas de 1100°C à 1200°C estão na Figura A.3, com o difratograma

de uma amostra calcinada a 1000°C, em sistema aberto, para comparação.

Observa-se que os difratogramas dos compactos sintenzados a

1200°C e 1150°C em sistema fechado e vedado com pó de PZT+Pb,

apresentam ângulos 26 de difração de raios-X, com picos finos e intensos

consistentes com os difratogramas obtidos por Kala et alli <52>, para amostra

de PZT com simetria romboédrica, os quais foram identificados pelos

respectivos indices de Miller.

Nos difratogramas de raios-X dos compactos sintenzados a

1100°C em sistema fechado, sem vedação com pó de PZT+Pb e do

compacto sinterizado em 1000°C em sistema aberto, verifica-se que

apresentam os mesmos ângulos de difraçâo. Os difratogramas são

caracterizados por picos intensos e finos, localizados em distâncias

interplanares que caracterizam a presença de três fases.
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Figura A 3 . Difratogramas de raios-X do PZT-m ginterizado em atmosfera saturada de
PbO em sistema de ambiente fechado. (•) amostra calcinada em sistema
aberto.
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Uma fase é predominante, cujos picos coincidem com os

dtfratogramas do PZT tetragonal obtido por Kala<*2). As demais fases são

identificadas pela definição dos picos em d=2,837 e d=3,153, os quais

correspodem as fases de intensidades I / Io 100% do PbTiO3 (101), Figura

43(a) e do ZrO2 (11-1), Figura 38.

Comparando-se as intensidades dos picos com I / Io 100%, das

três fases determinadas, podemos observar no difratograma a 1100°C, a

presença da fase PZT com simetria tetragonal (100%) contendo 22% da fase

PTe2%deZrO2

Por outro lado observa-se que a contaminação das fases PT e

2rO2 são mais intensas 1000°C em atmosfera não saturada de PbO,

representada pelas intensidades de 66% e 4%, respectivamente.

A.2.2 - Caracterização Ff sica do PZT sintetizado

A caracterização microestrutural dos compactos por

picnometria de mercúrio e de hélio , bem como o acompanhamento da perda

de massa, estão indicados na Tabela A 1 Os resultados foram coletados com

amostra compactada de 11 mm de diâmetro (média) e 1,6mm de espessura em

massa em tomo de 1,3g Tais dimensões da pastilhas não permitiram a

utilização da técnica de porosimetria de mercúrio.
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TABELA A.l: Densidade real, densidade aparente, variação de massa dos compactos

de PZT-m (600°C) sinterizados em ambiente fechado e nas condições

especificadas abaixo.

TEMTCR4TURA

1100»»

1150**

1200

1200**

TEMPO
«0

2

2

2

2

OONHÇCES
NIÍRNAS

sem vcdaçlo
pó PZT+Pb

p«stPZ+rb
vcdaçlo

póPZT+PZ
past PZ+Pb

vcdaçlo
pó PZT+Pb
past PZ+Pb

vedação
pó PZT+Pb

past PZ+Pb

VAKIAÇtoM
MASSA
fin*

-2.901

-0.740

+ 0.16

-0.076

DENSDAEE
pMtth

APARENTE

7.012

7.269

7.780

7.772

REAL

7.729*0.013

7.731±0.021

8.06210.028

7,996±0,014

* CondiçOes utilizadas para manter uma atmosfera saturada de PbO no interior do sistema
(Figura A l ) .
"Difratogramas de raios-X, Figura A 3 .

A.2.2.1 • Variação da massa

Os resultados indicam que a sinterízação a 1100°C por 1h em

sistema fechado sem vedação, permitiu uma perda de massa de 2,9 %

Quando a temperatura foi elevada para 1150°C por 2h , a utilização de um

sistema fechado com vedação, permitiu a redução da perda de massa do

compacto a 0,74%.

Na sinterízação a 1200°C, houve uma significativa redução na

perda de massa do compacto, 0,076%, chegando em alguns casos a levar a

um aumento da massa do compacto de 0,16% acima da maior massa do

compacto a verde. Este resultado anômalo pode estar relacionado com o

excesso de pó atmosfera.
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Os compactos sinterizados a 1200°C, apresentaram manchas

marrom na sua superfície livre, com a presença de manchas de coloração

amarela, indicando uma provável condensação do PbO da atmosfera sobre a

superfície livre.

A.2.2.2 - Medidas de densidade

Os resultados de pícnometria de mercúrio apresentados na

Tabela A.1, indicam um aumento na densidade aparente em função da

temperatura de sinterízação. O compacto sinterízado a 1100°C apresentou

uma densidade aparente de 7,012 g.cnr3, enquanto que a 1200°C foi

alcançadas densidade de 7,780 g.cnv3.

Considerando-se que a densidade teórica do PZT é de 8 g cm-3,

ocorreu uma densificação de 87,6% a 97,2% entre 1100°C e 1200°C, nas

condições de análise.

Os resultados de picnometria de hélio dos compactos sinterizados

a 1100°C apresentaram densidade real iguat a 7,729 i 0,013 g.cnr3, enquanto

que a 1200°C o compacto obtido a 1200°C, apresentou uma densidade de

esqueleto igual a 8,062 ± 0,028 g.cnr3.


