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RESUMO 
 

 
O Sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 foi sintetizado com o uso do método Pechini. A 

resina polimérica calcinada a 350°C/3h e 30 min foi analisada por FTIR, onde foram 

observadas bandas referentes a radicais orgânicos do tipo éster. A curva TGA indicou a 

decomposição polimérica ocorrendo entre 30°C e 740°C. Por DTA foi observado um 

pico próximo à 100ºC referente à perda de água do material. Entre 500ºC e 800ºC foi 

observado um pico intenso referente à decomposição dos polímeros e a provável 

cristalização da zircônia. O pó calcinado nas temperaturas de 350°C/3h e 30 min, 500°, 

600°, 700o, 800o e 900oC/3h foram analisados por DRX, sendo observado a formação 

da fase cristalina com o aumento da temperatura. Os espectros de difração de raios-X 

mostraram a presença de duas fases, tetragonal e cúbica, demonstrando assim, que a 

adição do cério e neodímio levam a estabilização da zircônia.  

 

Palavras-chaves: Método Pechini, zircônia, cério-neodímio. 

 

1.0 – INTRODUÇÃO  
  

Os materiais cerâmicos são largamente utilizados em vários setores da sociedade 

no mundo atual, as suas aplicações são várias, desde em ferramentas de corte até 

sensores de oxigênio em automóveis. A necessidade de melhorar e criar novos 

materiais nos leva a pesquisar e modificar as estruturas dos mesmos. Uma das formas 

de promover estas modificações é introduzindo dopantes no cerne dessas estruturas, 
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estes por sua vez, tem a função de modificar as propriedades do material de modo a 

adequar este material a determinadas aplicações.  

A zircônia é um material cerâmico que apresenta três fases, tais como 

monoclínica, tetragonal e cúbica. A estrutura monoclínica é estável em temperatura 

ambiente e as estruturas tetragonal e cúbica só ocorrem a altas temperaturas, mas com 

o arrefecimento da temperatura a estrutura retorna a estrutura monoclínica, ocorrendo 

uma expansão de cerca de 3 a 5% em sua cela unitária, ocasionando a propagação de 

trincas no corpo sólido [1]. De acordo com a literatura o cério possui a propriedade de 

estabilizar a zircônia nas formas tetragonal e/ou cúbica em temperatura ambiente [2]. 

Os átomos de cério substituem posições de zircônio se difundindo pela rede cristalina, a 

medida que estes átomos são introduzidos nessa rede ocorre a formação de vacâncias 

de oxigênio, devido a oxidação de íons Ce na estrutura. No entanto esse não é o fator 

fundamental na estabilização da estrutura, o dopante age como agente estabilizador 

local, gerando um campo cristalino[3]. A adição de alguns elementos químicos na rede 

cristalina da zircônia irá resultar em uma única fase tetragonal da estrutura [4,5] 

denominada policristais de zircônia tetragonal (TZP). 

A zircônia parcialmente dopada com cério possui alta resistência a fratura e 

estabilidade térmica, sendo por este motivo considerada uma transformação de 

condições induzidas da fase tetragonal para monoclínica [6,7]. Essa transformação 

apresenta firmeza no mecanismo efetivo e em reação a transformação é evitada. 

No presente trabalho foi mantido uma quantidade constante do dopante e do 

tempo de queima, ocorrendo variação apenas na temperatura de calcinação. Para o 

sistema criado houve a adição de mais de um dopante, como já citado o cério é um 

estabilizador, mas para efeito de estudo ele foi adicionado em uma quantidade inferior a 

que é necessária a promover uma estabilização, nesse ponto entra o neodímio que é 

conhecido formador de solução sólida com formação de vacâncias. Os átomos de Ce4+ 

e Nd3+ concorrem por posições na rede cristalina da zircônia, isso faz com que ocorra, 

provavelmente, uma maior dificuldade para se chegar a um arranjo que contenha as 

fases tetragonal e/ou cúbica. 
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O objetivo do trabalho é estudar o comportamento do sistema 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 no processo de estabilização na forma tetragonal e/ou cúbica da 

zircônia, obtidas com o uso do Método Pechini. 

 

2.0 – METODOLOGIA 
 

2.1 – MÉTODO PECHINI DE PREPARAÇÃO DE PÓ 
 

Este método utiliza a polimerização em meio orgânico na formação de 

citratos metálicos, para a preparação de pós cerâmicos. O processo deu início, 

partindo de alcóxidos que quando dissolvidos em solução de ácido cítrico, 

juntamente com água, irão formar quelatos polibásicos. A adição de álcool 

polihidróxido a esta solução causará uma reação de condensação formando éster 

e liberando água. Na temperatura de 140°C ocorre a poliesterificação permitindo a 

evaporação do excesso de álcool e água . Na faixa de 300°C a 700°C ocorre a 

saída de matéria orgânica e a fase cristalina cresce com alta homogeinidade 

química e alta área de superfície. 

 

2.2 – PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIA E FERRO 
(II)(0,1M) COM DICROMATO DE POTÁSSIO (0,02M) 
 

As soluções foram preparadas utilizando como base o procedimento padrão 

de preparações de soluções: Uma solução de sulfato de amônio e ferro (II) (0,1M) 

e uma solução de dicromato de potássio (0,02 M). Utilizou-se 10ml da solução de 

sulfato de amônio e ferro (II), e a esta foi adicionado 40ml de ácido sulfúrico 

(H2SO4) (0,1M) e uma pequena quantidade do indicador ácido N-fenilitranílico. A 

solução foi então titulada sob agitação com a solução de sulfato de amônio e ferro 

(II) ao qual foi verificado o ponto de equivalência da titulação através da mudança 

na coloração da solução. 
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2.3 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE CÉRIO (IV) (0,1M) 
 

A solução foi obtida pela dissolução de 10,1g de sulfato de cério (IV) em 

mistura de ácido sulfúrico concentrado e água destilada, sob agitação constante a 

uma temperatura de aproximadamente 50°C. Foi então obtida uma solução 

límpida diluída para um balão volumétrico de 250 mL e transferida para um 

recipiente plástico. 

 
2.4 – DETERMINAÇÃO DA TERRA-RARA (Tr+4) POR TITULAÇÃO COM A 
SOLUÇÃO DE FERRO (II) 
 

A terra-rara (Tr+4) foi determinada, utilizando 0,1g de oxalato de sódio e 

15ml de ácido sulfúrico (0,1M). A solução foi então aquecida e após resfriamento 

foi adicionado 15 mL de sulfato de terra-rara (Tr+4) , foi então verificada uma 

mudança na coloração da solução, para solução incolor. A solução foi aquecida 

novamente e então adicionado 15 mL de solução terra-rara, verificando uma nova 

mudança na coloração. Após repouso a solução em excesso de terra-rara (Tr+4) foi 

titulada por solução de ferro (II) utilizando como indicador a ferroína. 

 

2.5 – PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE EDTA (0,01 MOL/L) COM 
ÓXIDO DE ZINCO (0,01 MOL/L) 

 

Foram preparadas duas soluções usando um procedimento padrão, tais, 

como: uma solução de EDTA (0,01 mol/l) e uma solução de ZnO (0,01 mol/l). Em 

seguida utilizou-se 10ml da solução de ZnO, adicionando 3ml de NH4OH e uma 

porção de ericromo T. A solução foi titulada, sob agitação com a solução de  

EDTA, observando a mudança de coloração, na qual visualizou-se o ponto final da 

titulação. 
 
2.6 – OBTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE NITRATO A PARTIR DO ÓXIDO DE 
NEODÍMIO (Nd+3) 
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Para a obtenção do nitrato de neodímio Nd(NO3)3 partiu-se de seu óxido 

(Nd2O3), que foi adicionado à uma solução de ácido  nítrico 1:1, sob agitação a 

quente (500C). Foi obtida uma solução límpida sendo filtrada e diluída para  200 

mL. A solução foi então armazenada em recipiente plástico.  

 
2.7 – DETERMINAÇÃO DA TERRA-RARA (TR+3) POR TITULAÇÃO COM A 
SOLUÇÃO DE EDTA (0,01 MOL/L) 

 

Foi utilizado 1 mL da solução diluída de nitrato de terra-rara Tr(NO3)3 com 

adição de 10ml de água deionizada, 3 mL de solução tampão (ácido acético/ 

acetato de sódio), algumas gotas de indicador (alaranjado de xilenol) e uma gota 

de piridina. Titulou-se, sob agitação com solução padrão de EDTA, observando a 

mudança de coloração, na qual visualizou o ponto final da titulação. 

 

2.8 – PREPARAÇÃO DA RESINA DE ZIRCÔNIO 
 

Foi preparado a solução Pechini de zircônio, inicialmente dissolvendo uma 

determinada quantidade de ácido cítrico à frio em água deionizada, e aquecido a 

temperatura de 70°C sob agitação. Em seguida foi adicionado a esta solução o 

butóxido de zircônio gota a gota sob agitação constante por um período de oito 

horas a uma temperatura de aproximadamente 90°C. Nesta etapa ocorreu a 

reação de complexação do metal com o ácido cítrico, formando o citrato de 

zircônio (quelato). Esta solução límpida e homogênea foi então aquecida a 90°C e 

por gotejamento acrescentou-se o etilenoglicol, ocorrendo desta forma a 

esterificação (formação da resina de zircônio). 

 
2.9 – SÍNTESE DO Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 

 

Para o sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 foi adicionado a resina de zircônio, sob 

agitação, uma solução de sulfato de cério, ambas, previamente calculadas, deixou-
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se homogeneizar por uma hora a 85ºC. Em seguida foi adicionada uma solução de 

nitrato de neodímio. A razão estequiométrica estabelecida para os metais foram 

Zr/Ce/Nd = 0,9/0,05/0,05 em mol.  

 

2.10 – CARACTERIZAÇÃO 

 

O polímero de baixa resistência mecânica foi pirolisado em forno (EDG 

COM, 5P) cumprindo o programa de queima a 350°C/3,5h, obtendo assim a 

degradação da resina, formando um pó fino e homogêneo.  Nesta etapa, uma 

pequena quantidade da amostra foi separada para ser encaminhada para análise 

de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) analisado por um 

espectrofotômetro de infravermelho da BOMEN, modelo ABB, série MB 104, 

análise termogravimétrica Perkin Elmer Modelo TGA 7 HT e análise térmica 

diferencial modelo Mettler TGA/SDTA 851. 

O pó resultante foi desaglomerado em almofariz de ágata e, então, 

peneirado em malha 200 ABNT. 

Após o peneiramento, o pó Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975  foi calcinado nas 

temperaturas de 500°, 600°, 700°, 800° e 900°C/3h. As amostras foram então 

caracterizadas por difração de raios-X (DRX) Shimadzu XRD 6000 utilizando-se 

fonte de radiação CuKα  de 1,5418 Å, com uma tensão de 30 kV e corrente de 20 

mA, em amostras pulverizadas. 

 

3.0 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O espectro de absorção na região do infravermelho na figura 1, para o pó 

calcinado a 350ºC/3h e 30 min para o sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975, mostrou o 

surgimento de várias bandas de absorção resultantes de fase orgânica ainda existente 

no material, isso decorre da baixa temperatura de calcinação a qual o pó foi exposto. O 

espectro exibe bandas de absorção na região de 3195 cm-1, relativos a estiramentos do 

grupo OH- resultante da associação polimérica. A banda na região 2358 cm-1, 

corresponde ao CO2 atmosférico adsorvido nos cátions, de acordo com alguns autores 
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[29]. A banda na região de 1400 cm-1 caracteriza o estiramento assimétrico e simétrico 

do grupo COO-. Na região 1132 cm-1 observa-se estiramentos do grupo éster. A banda 

localizada em 597 cm-1 é atribuída ao Zr-O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) do sistema 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 calcinado a 350ºC/3h e 30 min. 

 
A figura 2 mostra as curvas TG-DTG para a resina polimérica do sistema 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 calcinada a 350°C/3h e 30 minutos. A primeira perda de massa 

ocorreu entre 50° e 120°C, sendo atribuída à perda de moléculas voláteis, associadas 

provavelmente à saída de água residual adsorvida no sistema. A segunda fase entre 

120° e 470°C, correspondente a decomposição do resíduo orgânico proveniente da 

quebra das unidades C-H provenientes das ligações entre polímeros (ligações 

cruzadas). A terceira etapa entre 470° e 740°C está relacionada a decomposição das 

cadeias de citratos com ligações C-C. A quarta etapa acima de 740°C refere-se a 

degradação oxidativa do polímero e a mineralização do material com a formação dos 

óxidos.  
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Figura 2 - Análise termogravimétrica do sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 calcinado a  

350ºC/3h e 30 min. 

 

A Figura 3 mostra a curva referente à análise por DTA para o sistema 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975, o primeiro pico surge a uma temperatura de aproximadamente 

100ºC referente a saída da água. Após essa temperatura surge um pico de alta 

intensidade que tem inicio em aproximadamente 500ºC e finalizando em 700ºC 

referente a decomposição da matéria orgânica que está presente em grande 

quantidade. Após 900°C surge um pico referente a oxidação do material , essa 

oxidação depende da razão de Ce/Zr [8]. Após 1000ºC ocorre a transformação da fase 

monoclínica para tetragonal na estrutura da zircônia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Análise térmica diferencial do pó Zr0,9Ce0,05Nd0,05 O1,975  a 350o C/3h e 30 min. 
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A Figura 4 mostra a difração de raios-X das amostras do sistema 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975, na qual foi calcinada em diferentes temperaturas (350°C/3h e 30 

minutos, 500°, 600°, 700°, 800° e 900°C/3h). 

O espectro de difração de raios-X (DRX) para o sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 

calcinado nas temperaturas de 350°C/3h e 30 min e 500°C/3h mostraram a existência 

de halos largos característico de material amorfo, ou seja, sem a presença de picos  de 

cristalinidade. Com o aumento da temperatura observou-se a presença de fase 

cristalina. O pó calcinado na temperatura de 600°C/3h não mostrou a formação de fase 

cúbica da zircônia (detalhe entre 2θ = 70 – 80°) prevalecendo a formação da fase 

tetragonal. Para as temperaturas de 700° a 900°C/3h mostram incidência de fase 

cúbica da zircônia. Mas como a intensidade entre 2θ = 70 – 80° foi abaixo de 5%, isto 

demonstra que também ocorreu a formação da fase tetragonal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 – Difratogramas de raios-X do sistema Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 nas temperaturas 

350ºC/3h e 30 min, 500°, 600, 700, 800 e 900°C/3h. 
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∗ : Zircônia tetragonal. 

• : Zircônia Cúbica. 
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4.0 – CONCLUSÃO  
 

Uma análise geral do estudo realizado para o sistema Zr0.9Ce0,05Nd0.05O1,975, 

mostrou que com a adição do íon cério conhecido como estabilizante da zircônia, 

juntamente com o neodímio formador de solução sólida, levaram a formação das 

estruturas tetragonal e cúbica com o aumento da temperatura de calcinação, observada 

por DRX. Estas estruturas surgem devido a presença dos íons Ce e Nd em solução 

sólida que substituem posições de zircônio na rede cristalina, causando defeitos 

estruturais no material do tipo vacâncias de oxigênio favorecendo a estabilização da 

zircônia.  
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STABILIZED ZIRCONIA WITH THE ADDITION OF THE CERIUM AND NEODIMIUM  
 

ABSTRACT 
 

 

Zr0,9Ce0,05Nd0,05O1,975 system was synthesized with the use of the Pechini method. 

The polymeric resin was calcined at 350°C/3h and analised by FTIR that show bands 

relative to organic. Radicals esther type. The TGA curve indicated the polymeric 

decomposition occurring from 30°C to 740°C. DTA analysis show a exothermic peak in 

100ºC due to loss of water of material. From 500ºC to 800ºC was observed a intense 

peak due to polymer decomposition and the zircônia crystallization. The calcined 

powder from 350ºC/3h e 30 min to 900º/3h were analysed by XRD that show the 

crystalline phase formation with the increase of temperature. The X-ray diffraction 

pattern show the presense of two phases, such as tetragonal and cubic of zircônia 

demonstrating that neodymium and cerium additions led to zircônia stabilization. 

 

 

Key Words: Pechini method, zirconia, cerium-neodymium 
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