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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram preparados pós de Titanato zirconato de chumbo, com razão 

Zr/Ti 53/47, pelo método dos precursores poliméricos. Os pós foram dopados com 

estrôncio nas concentrações de 0,0; 0,2; 0,4 e 0,6 mols % de íons Sr2+. Os efeitos da 

adição dos íons sobre as propriedades piezoelétricas e constituição de fases foram 

investigados por medidas piezoelétricas e DRX. O percentual das fases tetragonal e 

romboédrica foi calculado por refinamento de Rietveld. Os resultados mostraram que o 

material cerâmico dopado com 0,4 mols% de Sr2+ apresentou maiores valores dos 

parâmetros piezoelétricos: d33 = 289 µC/N e Kp = 0,43. Os valores mais altos para as 

constantes piezoelétricas foram obtidos para a concentração de 0,4 mols % de Sr2+, 

ocorrendo também maior mudança estrutural da fase romboédrica para tetragonal. 

 

Palavras-chave: PZT, propriedades piezoelétricas, estrôncio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O titanato zirconato de chumbo, Pb(Zrx Ti1-x)O3 (PZT) é um material  muito 

estudado devido às suas propriedades piezoelétricas e ferroelétricas. Ele é utilizado em 

dispositivos microeletrônicos como memórias não voláteis, em sistemas 
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eletromecânicos como sensores e actuadores, em transdutores ultrasônicos, entre 

outros1-4. 

As propriedades elétricas do PZT dependem da relação estequiométrica Zr/Ti, do 

processo de síntese e do uso de dopantes5. No entanto, propriedades como: constante 

dielétrica, valores de polarização, freqüência de ressonância, constante piezoelétrica de 

carga, etc. apresentam melhores valores para composições próximas ao limite 

morfotrópico de transição de fases, por coexistir as fases romboédrica e tetragonal 

(LMF)6-7.  

A Piezoeletricidade foi descoberta em 1880 por Pierre e Jacques Curie. Esta 

propriedade refere-se à capacidade que alguns materiais cristalinos possuem de 

produzir uma carga elétrica proporcional a uma deformação mecânica ou, uma 

deformação mecânica quando o material é submetido a um campo elétrico8.  

As propriedades piezoelétricas do PZT, assim como todas as outras propriedades 

elétricas podem ser alteradas e/ou otimizadas, visando aplicações específicas em 

dispositivos microeletromecânicos. A resposta piezoelétrica está intimamente 

relacionada com a deformação da rede cristalina do material sendo que esta estrutura 

depende da composição estequiométrica, relação Zr/Ti e também do uso de dopantes9-

10. Alguns estudos mostram que o PZT dopado com estrôncio apresenta melhores 

propriedades piezoelétrica em relação ao PZT puro3. 

O principal objetivo deste estudo é verificar a influência da inserção de pequenas 

quantidades de Sr2+ (<1,0 mol%) na rede cristalina do PZT sobre suas propriedades 

piezoelétricas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O processo de síntese do PZT baseou-se no método Pechine11, que consiste na 

quelação de cátions (neste caso Ti2+ e Zr2+) com ácido cítrico, em solução aquosa. A 

solução de citrato é então misturada com etilenoglicol para promover a poliesterificação, 

onde os cátions se mantêm homogeneamente distribuídos. 
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Esta reação ocorre com eliminação de água, a temperaturas entre 90°C e 120°C. 

A parte orgânica é posteriormente decomposta, a baixa temperatura, formando óxidos 

bastante reativos e com estequiometria controlada. 

Foram preparados pós de PZT com composição Pb1-Y(Zr0.53Ti0,47)O3 com Y= 0,0; 

0,2; 0,4 e 0,6% mols % de íons Sr2+. O material resultante da reação de 

poliesterificação foi decomposto em forno elétrico tipo mufla, com aumento gradativo de 

temperatura até 500°C, para liberação da matéria orgânica (carvão). Após esse 

processo, os pós foram calcinados a 700°C, durante 3 horas, para eliminação do 

material orgânico residual e também para sua completa cristalização. O óxido resultante 

(PZT) foi misturado com álcool isopropílico e moído em moinho tipo atritor com esferas 

de zircônia, durante 90 minutos.  

Os pós foram então caracterizados por difração de raios-X para posterior análise 

estrutural através do refinamento de Rietveld. Depois foram prensados, na forma de 

pastilhas, em molde de 12 mm de diâmetro e compactados isostaticamente sob 

pressão de 200 MPa. Após compactação, foram sinterizado a 1100°C por 4 hs, em 

forno tubular e caracterizado por medidas elétricas. 

O fator de acoplamento eletromecânico planar, Kp, foi determinado a partir das 

freqüências de ressonância, Fr e anti-ressonância, fa, medidas em um analisador de 

espectros. Usou-se uma curva de calibração de Kp em função de (fa-fr)/fr para se obter 

os valores do fator de acoplamento planar. Nesse caso, as amostras foram, 

previamente, polarizadas, o que foi feito colocando as pastilhas metalizadas em um 

banho de óleo de silicone, sob uma temperatura de aproximadamente 120C e 

aplicando um campo elétrico de aproximadamente 4000V, durante uma hora sob 

aquecimento, mantendo o campo por mais 30 min sem aquecimento. A fonte utilizada 

foi um amplificador de alta voltagem. 

A determinação do parâmetro piezoelétrico, d33, foi realizado em aparelho 

previamente calibrado com amostras piezoelétricas padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os pós de PZT puro e dopado com estrôncio, calcinados a 700°C, apresentaram 

alta cristalinidade e sem picos de difração referentes a fases secundárias. Os dados 

obtidos por DRX foram utilizados para a quantificação das fases cristalinas, 

romboédrica e tetragonal, por refinamento de Rietveld.  

O material cerâmico sinterizado a 1100°C apresentou boa densificação, sendo que 

a presença do dopante favoreceu o aumento desse parâmetro.  

Na Tab. 1 são apresentados os valores de densidade do material cerâmico 

sinterizado e o percentual atingido considerando a densidade teórica máxima que é de 

8,0 g/cm3. Encontram-se também os percentuais das fases cristalinas que foram 

determinadas por refinamento.  

 

Tabela 1 – Densidade das amostras de PZT e percentuais das fases cristalinas 
 

Amostras 

Densidade do material 
cerâmico sinterizado 

Composição de fases dos 
pós calcinados a 700°C 

(g/cm3 ) (%) Tetragonal Romboédrica 

PZTP 7,60 95,0 61,7 38,3 
PZT02S 7,77 97,1 78.3 21.7 
PZT04S 7,78 97,5 82.2 17.8 
PZT06S 7,82 97,7 78.4 21.6 

 

Observa-se maior quantidade de fase tetragonal que fase romboédrica sendo que 

as amostras dopadas apresentam maior quantidade da fase tetragonal em relação ao 

PZTP. A presença do dopante favoreceu a densificação e a formação da fase 

tetragonal. O maior percentual de densificação foi para a amostra com 0,6 mols % de 

íons Sr2+ (PZT06S).  

Na Tab. 2 estão os valores das constantes piezoelétricas: o fator de acoplamento 

eletromecânico planar (Kp) e a Constante piezoelétrica de carga (d33). Os valores são 

para as amostras cerâmicas sinterizadas a 1100°C. 

 

Tabela 2 – Valores das constantes piezoelétricas para as amostras sinterizadas. 
 

Amostras Kp d33 (C/N) 

PZTP 0,32 163 
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PZT02S 0,30 235 

PZT04S 0,43 289 

PZT06S 0,21 220 

 

Pelos valores obtidos é possível verificar que todas as amostras dopadas 

apresentam valores de d33 maiores que o PZT puro, o que não acontece no caso do Kp. 

O PZT dopado com estrôncio apresenta valor maior de Kp somente para a 

concentração de 0,4 mol %.  

As propriedades elétricas têm relação direta com as quantidades de cada fase 

formada e com os parâmetros de rede do cristal formado, neste estudo observa-se que 

a composição que apresentou maior quantidade de fase tetragonal também apresentou 

maiores valores de Kp e de d33. Já o PZTP, que tem maior quantidade de fase 

romboédrica apresentou o menor valor de d33. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os pós obtidos pelo método dos precursores poliméricos apresentaram duas fases 

cristalinas: tetragonal e romboédrica. A inserção dos íons Sr2+ na rede cristalina 

influenciou no equilíbrio de fases tetragonal-romboédrica sendo favorecida a fase 

tetragonal.  

Os íons dopantes alteraram a estrutura cristalina e a estabilidade da célula 

unitária, pois foram observadas alterações nas propriedades piezoelétricas do PZT. 
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STUDY ON THE PIEZOELECTRIC BEHAVIOR AND STRUCTURAL CHANGES OF 

STRONTIUM DOPED PZT 

 

ABSTRACT 

 

Lead zirconate titanate, with Zr/Ti ratio of 53/47 was prepared by the polymeric 

precursor method. The powders were doped with 0.0, 0.2, 0.4 and 0.6 mol% of Sr2+ and 

the effects of Sr2+ additions on piezoelectric properties and on the phase constitution 

were investigated by XRD. The percentages of tetragonal and rhombohedral phases 

were calculated through Rietveld refinement. The results indicated that addition of Sr2+ 

ions in the amount of 0.4 mol% in the ceramic structure maximally increase the values of 

piezoelectric parameter to d33 = 289 µC/N and Kp = 0.43. The values found for the 

piezoelectric properties were among the highest at the concentration of 0.4 mol% of 

strontium and this composition showed the highest structural change from the 

rhomboedral to the tetragonal phase perovskita. 

 
 
 
Key-words: PZT, piezoelectric properties, strontium 

 

 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

238


