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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo a síntese de cerâmicas ferroelétricas do sistema 

titanato e zirconato de chumbo modificado com lantânio, considerando a ocorrência de 

vacâncias nos sítios A (    e B (    da estrutura perovskita, através das fórmulas químicas 

estequiométricas                    
 (         )   e                                  

   , 

respectivamente, onde x representa a fração molar de lantânio, com valores de 0,02; 0,04; 

0,06; 0,08; 0,10 e 0,12 e y = 0,70 (representando a razão de Zr/Ti=70/30). Os pós-utilizados 

para a conformação das cerâmicas foram sintetizados pelo método convencional de Reação do 

Estado Sólido (RES), também conhecido por mistura convencional de óxidos ou método 

cerâmico tradicional. A calcinação foi realizada a 900°C por 2 horas. Amostras cerâmicas em 

forma de pastilhas foram obtidas mediante prensagens uniaxial e isostática, seguido pelo 

processo de sinterização à temperatura de 1250°C durante 2 horas, em atmosfera rica em 

chumbo. Para obter a temperatura dos eventos térmicos foi utilizada a técnica de Análise 

Térmica Diferencial (DTA). A formação das fases ferroelétricas desejadas foi verificada por 

Difração de Raios-X (DRX), realizada à temperatura ambiente nas amostras em forma de pó-

calcinado e posteriormente nas pastilhas cerâmicas sinterizadas. Para algumas composições 

uma pequena concentração de PbO sem reagir foi observada. Amostras cerâmicas com 

densidades maiores que 88,5% foram obtidas. Utilizou-se a técnica de Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) para investigar as características microestruturais das cerâmicas, 

revelando um tamanho médio dos grãos em escala micrométrica (m) para todas as 

composições estudadas. A microanálise por Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) confirmou 

a composição desejada em todos os casos. As propriedades dielétricas foram investigadas em 

uma ampla faixa de frequência e temperatura, a fim de se obter a temperatura de Curie (    e 

estudar o comportamento dielétrico do sistema ferroelétrico. Os resultados obtidos foram 

discutidos e comparados de acordo com as teorias descritas na literatura atual. 

 

Palavras-chaves: Síntese. Cerâmicas. Ferroelétricos. PLZT. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the present work was related to the synthesis of lanthanum modified lead  

zirconate titanate ferroelectric ceramics, considering the occurrence of vacancies at the A-site 

(    or B-site (    of the perovskite structure, through the stoichiometric chemical formulas 

                   
 (         )   and                                 

   , respectively, 

where x is the molar fraction of lanthanum with values of 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10 and 

0.12, and y = 0.70 (representing the Zr/Ti=70/30 ratio). The method used for the synthesis of 

the samples was the Solid State Reaction (SSR), well known as the conventional oxide 

mixture or ceramic method. The calcination process was performed at 900° C for 2h. Pellets-

shaped ceramics samples were obtained from uniaxial and isostatic pressing, followed by the 

sintering process at a temperature of 1250°C, during 2h, under lead atmosphere containing, 

being that for some compositions low concentration of PbO was observed. For determining 

the temperature of thermal events was used technique called Differential Thermal Analysis 

(DTA). The formation of the desired ferroelectric phases was confirmed by X-ray Diffraction 

(XRD), room at temperature, performed on the calcined powder and the sintered ceramic 

samples. The Scanning Electron Microscopy (SEM) technique was used to investigate the 

microstructure of the ceramics, revealing an average grains size on m scale. The EDS 

microanalysis confirmed the desired composition.  The dielectric properties were investigated 

in a wide frequency range and temperature in order to obtain the Curie temperature (TC) and 

verify the dielectric character of the studied system. The obtained results have been discussed 

and compared according to the theories described in the current literature. 

 

Keywords: Synthesis. Ceramics. Ferroelectric. PLZT. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta da ferroeletricidade, vários sistemas ferroelétricos foram 

desenvolvidos para serem usados em diversas áreas do setor industrial, destacando-se seu uso 

em dispositivos eletroeletrônicos tais como capacitores, atuadores eletromecânicos, sensores 

piroelétricos, memórias não voláteis, entre outros. Dentre os materiais ferroelétricos mais 

estudados, se encontram aqueles baseados no sistema titanato e zirconato de chumbo, com 

fórmula química Pb(Zr1-yTiy)O3 e denominado de PZT. O PZT representa uma solução sólida 

formada pelos sistemas antiferroelétrico zirconato de chumbo (PbZrO3) e ferroelétrico titanato 

de chumbo (PbTiO3).1,2 Essa solução sólida tem sido amplamente estudada por exibir 

excelentes propriedades dielétricas, ferroelétricas, piroelétricas e piezoelétricas.3 No entanto, 

no intuito de melhorar algumas propriedades para aplicações práticas específicas, o sistema 

PZT pode ser modificado com aditivos iso-valentes ou hetero-valentes. O íon lantânio (La+3) 

se destaca como modificante entre vários aditivos por proporcionar algumas características 

relevantes ao sistema ferroelétrico PZT, tais como um melhor controle nos processos 

envolvidos para obter cerâmicas altamente densas, redução da dispersão da luz, entre outras 

características 1. Assim, o sistema ferroelétrico titanato zirconato de chumbo modificado com 

lantânio (conhecido como PLZT) torna-se um sistema visado para inúmeras aplicações 

tecnológicas. Algumas propriedades são alteradas em relação às propriedades do PZT, tais 

como, aumento no valor do campo coercitivo (EC), aumento da permissividade dielétrica e 

incremento da transparência óptica, proporcionando aplicações desses materiais em 

dispositivos ópticos e eletrônicos.1-4 Relacionado com essas propriedades, o sistema PLZT 

tem sido utilizado em outras várias aplicações, tais como dispositivos de memória 

ferroelétrica de acesso aleatório (FeRAM), memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM)5, 

detectores de infravermelho4, capacitores dielétricos, janelas ópticas, sensores e atuadores, 

entre outras.1 

Desde seu desenvolvimento em 1969, o sistema PLZT tem sido responsável por uma 

considerável atenção dos pesquisadores e engenheiros em todo mundo, que têm se esforçado 

para obter uma melhor compreensão desse sistema e através das pesquisas realizadas, vários 

métodos de sínteses foram propostos. Por outro lado, técnicas de caracterizações têm sido 

aprimoradas para obter informações mais detalhadas das muitas propriedades que esse sistema 

possui e produzir cerâmicas para aplicações práticas a partir dos estudos desenvolvidos.6  A 

maioria das pesquisas envolvendo o sistema PLZT tem sido direcionada para as composições 
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com razão de Zr/Ti=65/35 e quantidade de lantânio entre 0,06 e 0,09 (La/Zr/Ti=6-9/65/35), 

devido a estarem próximas do chamado Contorno de Fases Morfotrópico (CFM)1, região onde 

podem coexistir duas ou mais fases ferroelétricas. É possível encontrar estudos que concluem 

que o PLZT com composições x/70/30, no limite do contorno de fase morfotrópico com 

coexistência de fases antiferroelétrica (AFE) e ferroelétrica (FE), possui propriedades voltadas 

para aplicações de dispositivos de armazenamento de imagens, para temperaturas próximas à 

temperatura ambiente.7 Dependendo da composição, o PLZT apresenta uma propriedade 

específica adequada para um determinado tipo de aplicação.  Neste trabalho optou-se por 

utilizar a composição x/70/30 do sistema PLZT, pois mesmo estando localizado fora do CFM, 

o sistema apresenta algumas propriedades físicas peculiares em uma faixa de concentrações 

de lantânio, tais como características relaxoras, onde o sistema apresenta uma forte 

dependência dos parâmetros dielétricos com a frequência aplicada e uma transição de fases 

difusa. Embora o sistema PLZT tenha sido amplamente estudado, poucos trabalhos têm sido 

reportados na literatura para composições com a razão de Zr/Ti abordada neste trabalho 

(70/30).  

O objetivo principal deste trabalho é estudar os eventos térmicos e as propriedades 

estruturais, microestruturais, ferroelétricas e dielétricas do sistema PLZT, para as 

composições de La/Zr/Ti=x/70/30, em função do aumento da concentração de lantânio (x). As 

cerâmicas ferroelétricas do sistema PLZT serão produzidas pelo método de reação do estado 

sólido, considerando a formação de vacâncias nos sítios A (VA) ou B (VB) da estrutura 

perovskita.  

A dissertação foi organizada de forma a apresentar o projeto desenvolvido da seguinte 

maneira: 

O capítulo 1 descreve uma revisão bibliográfica referente aos materiais ferroelétricos 

compreendendo o contexto histórico da ferroeletricidade, suas propriedades e características e 

os fenômenos apresentados por essa classe de materiais. A estrutura perovskita, característica 

do sistema estudado, bem como as alterações que nela ocorrem com a influência da 

temperatura será abordada neste capítulo. Por último, o sistema titanato e zirconato de 

chumbo modificado com lantânio também é abordado.  

Os métodos mais utilizados na síntese de cerâmicas ferroelétricas são apresentados no 

Capítulo 2, sendo estes: i- o método reação do estado sólido (RES), ii- método de 

coprecipitação, iii- método de Sol-Gel, e iv- método dos precursores polimérico (MPP), 

também conhecido por método de Pechini.  
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No capítulo 3, os procedimentos experimentais utilizados para obter as cerâmicas 

estudadas são descritos detalhadamente, compreendendo as etapas de síntese dos pós, 

prensagem e sinterização. Também neste capítulo, é apresentada uma breve descrição das 

técnicas e parâmetros utilizados no projeto para realizar as caracterizações necessárias, tais 

como, Análise Térmica Diferencial (DTA), Difração de Raios-X (DRX), medidas de 

densidade pelo método de Arquimedes, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

microanálise por Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) e medidas dielétricas.  

Os resultados obtidos e as discussões decorrentes serão apresentados no capítulo 4, 

abordando os eventos térmicos e as propriedades estruturais, microestruturais, dielétricas e 

ferroelétricas. A discussão dos resultados está baseada nas teorias correntes abordadas na 

literatura. O capítulo 5 apresenta as conclusões do projeto. As perspectivas futuras para 

continuidade do trabalho são apresentadas no capítulo 6. Por fim, no capítulo 7 são 

apresentadas as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS MATERIAIS FERROELÉTRICOS 
  

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Em meados do século XVII, na cidade francesa de La Rochelle, o farmacêutico Elie 

Seignette sintetizou pela primeira vez o tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 

(NaKC4H4O64H2O), um composto monocristalino de estrutura ortorrômbica que ficou 

conhecido como “sal de Rochelle”8. Em 1921, Joseph Valasek publicou o trabalho intitulado 

“Piezo-electric and allied phenomena in Rochelle salt”9, no qual relatava que a polarização 

espontânea podia ser invertida com a aplicação de um campo elétrico externo; esse estudo foi 

realizado nos cristais do sal de Rochelle. Estudos posteriores deram origem ao termo 

ferroelétrico devido à semelhança com as propriedades dos materiais ferromagnéticos, tais 

como, curva característica de histerese e tensão mecânica associada, diferenciando-se em seus 

mecanismos fundamentais bem como em suas aplicações8. 

Anteriormente à descoberta da ferroeletricidade, o fenômeno da piroeletricidade havia 

sido observado pela primeira vez em um cristal de turmalina em 314 a.C, mas somente em 

18248 o termo de piroeletricidade foi adjudicado à variação da polarização elétrica espontânea 

com a temperatura nesses sistemas. Os irmãos Jacques e Pierre Curie realizaram em 1880 um 

estudo sobre o efeito da pressão em alguns materiais (sal de Rochelle, quartzo e turmalina)10, 

constatando assim a formação de cargas elétricas quando uma pressão era aplicada nesses 

cristais.11 Com os avanços desses estudos, também perceberam que a recíproca dessa teoria 

era verdadeira. Em 1881 esse fenômeno foi denominado de “piezoeletricidade”.  

O sal de Rochelle apresentou algumas limitações no que diz respeito à 

reprodutibilidade em sua síntese e por exibir a ferroeletricidade em um estreito intervalo de 

temperaturas, o que fez com que inviabilizasse sua aplicação prática. Novos cristais 

ferroelétricos somente foram sintetizados entre os anos 1935 e 193811, destacando-se os 

fosfatos e os arseniatos, principalmente o fosfato di-hidrogênio de potássio, com fórmula 

química KH2PO4 e conhecido como KDP, sendo este amplamente utilizado como transdutor 

eletromecânico naquele período. Estimuladas pela Segunda Guerra Mundial, pesquisas foram 

desenvolvidas devido à necessidade de utilizar capacitores com maior permissividade 

dielétrica, quando comparados com os capacitores existentes na época (por exemplo: TiO2, 

MgTiO3 e CaTiO3, com valores de permissividade dielétrica menores ou iguais a 100).  Outras 

pesquisas também foram realizadas paralelamente e levaram à descoberta do titanato de bário 
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(BaTiO3)10,11, com permissividade dielétrica superior a 1100. O BaTiO3 foi o primeiro 

material ferroelétrico policristalino descoberto que apresenta estrutura perovskita. Essa 

estrutura, que será abordada com mais detalhes na seção 1.2.3, ajudou a compreender o 

fenômeno da ferroeletricidade e despertou o interesse dos pesquisadores em descobrir novos 

materiais ferroelétricos com estruturas similares para aplicações práticas, tais como o niobato 

de lítio (LiNbO3) e o tantalato de lítio (LiTaO3) em 1949. Por outro lado, em 1950 o PbTiO3 

foi descoberto como material ferroelétrico e em 1952 foi reportado pela primeira vez um 

sistema composto por uma solução sólida de PbTiO3 e PbZrO3
12, denominado de titanato e 

zirconato de chumbo (PZT), sendo proposto um diagrama de fases para este sistema. Mais 

tarde, devido à incessante procura por materiais ferroelétricos para diversos tipos de 

aplicações, o sistema titanato e zirconato de chumbo modificado com lantânio (PLZT) foi 

descoberto e tem sido amplamente estudado até os dias atuais1,6,10. 

 

1.2 FENÔMENO DA FERROELETRICIDADE 
   

 Os materiais ferroelétricos apresentam uma polarização espontânea reversível, ou seja, 

a polarização tem valor diferente de zero na ausência do campo elétrico aplicado cuja direção 

pode ser revertida pela aplicação de um campo elétrico externo na direção oposta8.  Os 

ferroelétricos são um subgrupo dos materiais piroelétricos, que por sua vez, são um subgrupo 

dos materiais piezoelétricos. Algumas características referentes aos materiais ferroelétricos 

serão abordadas nas próximas seções. 

 

1.2.1 Domínios Ferroelétricos 

  

Um cristal ferroelétrico apresenta polarização espontânea para temperaturas abaixo de 

uma temperatura característica, denominada de temperatura de Curie (TC). Quando todos os 

dipolos que participam da polarização estão em uma única direção, a energia eletrostática do 

sistema é extremamente grande e o sistema torna-se muito instável. Naturalmente, o sistema 

sempre tende a minimizar a sua energia potencial através da formação de domínios que são as 

regiões do cristal com um grande número de dipolos todos orientado na mesma direção8. Os 

domínios são separados por contornos chamados de paredes de domínios. Cada dipolo da 

célula unitária é influenciado pelo vizinho de modo que um grande número de células 

unitárias na mesma direção interage mutuamente8. Para materiais cerâmicos policristalinos, 
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um único domínio não pode ser alcançado porque os eixos do cristal dos grãos (cristalitos) no 

material são dispostos de forma aleatória e não pode ser alterado pelo campo elétrico. Quando 

uma transformação de fase se inicia, os domínios serão nucleados em diversos locais dentro 

do cristal e os núcleos de domínios crescerão ao longo dos eixos ferroelétricos até que a 

transformação da nova fase em todo o volume é completada. Em ferroelétricos uniaxiais, os 

domínios podem ter apenas duas direções possíveis de orientação do dipolo. Portanto, a 

polarização será orientada em sentidos opostos para domínios adjacentes. Neste caso, as 

paredes de domínio são denominadas de 180°, como mostrado na Figura 1(a). Para a estrutura 

tetragonal, os domínios adjacentes formam entre si ângulos de 90° e 180° (Figura 1b). Para a 

fase ferroelétrica com a célula unitária de estrutura romboédrica, a polarização está orientada 

ao longo da diagonal da célula. Os ângulos entre os domínios adjacentes são de 70,5° e 110°, 

de modo que as paredes dos domínios são denominadas de 70,5° e 110°, respectivamente8. 

 

Figura 1: Ilustração esquemática de alguns domínios ferroelétricos. (a) domínios 
antiparalelos com paredes de 180°; (b) domínios com paredes de 180° e 90°. 

 
Fonte: Adaptado de Kao.8 

 

1.2.2 Histerese Ferroelétrica 
 

Os materiais ferroelétricos são caracterizados por possuir uma dependência não linear 

entre o vetor polarização e o campo elétrico. Este comportamento descreve uma dependência 

P vs. E conhecida como curva de histerese13, conforme mostrado na Figura 2. Inicialmente o 

cristal apresenta domínios ferroelétricos orientados aleatoriamente (ponto 0). Quando o 

campo elétrico externo (  ⃗⃗⃗⃗  aplicado é pequeno, a polarização aumenta linearmente com a 

aplicação de  ⃗ . Isto ocorre principalmente devido ao campo de polarização induzida, uma vez 

que o campo não é suficiente para fazer a orientação de todos os domínios (segmento 0A). 

Com aumento do campo aplicado, a polarização aumenta não linearmente porque todos os 
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domínios começam a orientar-se no sentido do campo elétrico (segmento AB). Para altos 

valores de  ⃗ , a polarização atingirá um estado de saturação correspondente ao segmento BC, 

em que a maioria dos domínios estão alinhados na direção do campo elétrico aplicado. 

Quando o campo é gradualmente reduzido para zero a polarização diminui seguindo o 

segmento CBD.  Extrapolando o segmento linear CB para o eixo de polarização em E pode se 

obter a polarização espontânea     , dada pelo segmento 0E. O segmento 0D representa a 

polarização remanescente      do material. A    é menor do que a    porque quando o campo 

é reduzido a zero alguns domínios podem retornar às suas posições originais, devido às 

condições de tensão, reduzindo assim a contribuição destes domínios para a polarização. O 

campo elétrico necessário para que a polarização se anule é chamado de campo coercitivo    

(segmento 0R). Quando o campo elétrico diminui no sentido oposto, a polarização é invertida, 

indicando que os domínios já foram formados antes da polarização e que o movimento das 

paredes dos domínios resulta na mudança de direção da polarização. A histerese surge a partir 

da energia necessária para inverter os dipolos metaestáveis durante cada ciclo do campo 

aplicado8.  

 

Figura 2: Curva de histerese típica para um material ferroelétrico, dada pela dependência da 
polarização (P) com o campo elétrico (  ⃗⃗⃗⃗ . 

 
Fonte: Adaptado de Kao.8 
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1.2.3 Estrutura Perovskita 

 

Dentre os materiais ferroelétricos que provavelmente têm sido mais estudados se 

encontram o BaTiO3, PZT, e KNbO3. Eles apresentam estrutura cristalina do tipo perovskita 

(mostrada na Figura 3), cujo nome originou-se do mineral titanato de cálcio (CaTiO3)1. Essa 

estrutura possui uma formula química geral ABO3, onde A representa um cátion metálico 

(mono-, di- ou tri-valente) localizado nos vértices da estrutura e com maior raio iônico quando 

comparado com o cátion metálico B (treta- ou penta-valente), localizado no centro da 

estrutura1. Por sua vez, os átomos de oxigênio são representados pela letra O e estão presentes 

nas faces do cubo formando uma estrutura na forma de octaedro com os átomos do sítio B em 

seu centro (BO6). A origem da ferroeletricidade nestes materiais depende do deslocamento do 

cátion B do centro do octaedro (de acordo com a Figura 3b). Quando há esse deslocamento a 

estrutura deixa de ser centrossimétrica (Figura 3a) passando a ser não centrossimétrica, sendo 

o momento dipolo resultante diferente de zero. A polarização espontânea resulta como 

consequência das interações entre os dipolos permanentes adjacentes, os quais estão alinhados 

todos na mesma direção. A ferroeletricidade só é exibida para temperaturas abaixo da TC. Para 

valores de temperatura acima da TC a polarização desaparece e o material se encontra na fase 

paraelétrica.  

 

Figura 3: Representação de uma estrutura perovskita para o BaTiO3; (a) centrossimétrica, no 
estado paraelétrico T ≥ Tc e (b) não centrossimétrica, no estado ferroelétrico (T < Tc). 

 
Fonte: Adaptado de Jullian14. 
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Devido a uma variedade de cátions com diferentes raios iônicos que podem ser 

candidatos a ocupar a estrutura perovskita, Goldschimidt definiu um fator de tolerância (t) 

para prever a estabilidade da estrutura1, baseada nos raios iônicos do composto, descrito pela 

equação (1). 

  
      

√       
                                                            (1) 

 Os parâmetros RA, RB e RO são os raios iônicos dos íons A, B e O, respectivamente. 

Quando t = 1, o empacotamento é dito ser ideal, correspondendo ao ponto em que cátions e 

ânions estão em contato entre si e todas as distâncias A-O são iguais a √  das distâncias B-O. 

Quando t > 1, os íons podem se mover dentro do octaedro. Em geral, para que a estrutura 

perovskita seja estável, o intervalo para o valor de t é de 0.9 < t < 1.1. 

 

1.2.4 Transição de fases em ferroelétricos e temperatura de Curie (TC) 
 

Os materiais ferroelétricos sofrem uma transição de fases que corresponde a uma 

mudança na simetria da célula unitária. Essa transição ocorre em temperaturas características 

e é seguida pela amplitude da polarização elétrica e/ou a modificação da orientação. O ponto 

de Curie ou temperatura de Curie (TC) representa a temperatura em que o material 

ferroelétrico sofre uma transição estrutural da fase não centrossimétrica (ferroelétrica) para a 

fase centrossimétrica (paraelétrica) em T>TC. Os ferroelétricos denominados de ferroelétricos 

“normais”, por exemplo, apresentam a condição citada acima. A permissividade dielétrica tem 

seu valor máximo no ponto de Curie. Já acima da TC, o material é paraelétrico, não exibe 

ferroeletricidade, e a permissividade dielétrica obedece à lei de Curie-Weiss, como expresso 

pela equação (2).  

 

    
 

    
  

 

  
                                                        (2) 

 
 Nesta equação, o parâmetro C é conhecido como constante de Curie, sendo T a 

temperatura, To a temperatura de Curie-Weiss,    é a permissividade dielétrica relativa (ou 

constante dielétrica) e    a permissividade dielétrica do vácuo. A transição de fases 

ferroelétrica-paraelétrica pode ser diferenciada como “normal” e “relaxora”, de acordo às 

características da curva de permissividade dielétrica com a temperatura. Ferroelétricos com 
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transição de fase relaxora, por exemplo, não obedecem a essa lei de Curie-Weiss para 

temperaturas acima da TC. Este tópico será abordado na próxima seção. 

 Para temperaturas abaixo da TC, onde os materiais exibem o fenômeno da 

ferroeletricidade, a estrutura ferroelétrica é criada devido a uma distorção da célula unitária. 

Como resultado, na fase ferroelétrica a estrutura cristalina sempre tem uma simetria menor do 

que na fase paraelétrica. 

 

1.2.5 Ferroelétricos normais e relaxores 

 
 Como apontado na seção anterior, os materiais ferroelétricos podem ser subdivididos 

de acordo com o tipo de transição de fases em ferroelétricos “normais” e “relaxores”. Para os 

ferroelétricos “normais”, a transição de fases ferroelétrica-paraelétrica é bem definida, em 

uma temperatura característica dada pela temperatura de Curie (Tc). Com o aumento da 

temperatura, da fase ferroelétrica para a fase paraelétrica, a curva da permissividade dielétrica 

em função da temperatura apresenta uma anomalia em TC, com um pico muito bem definido, 

enquanto a curva da polarização espontânea em função da temperatura decai a zero 

abruptamente. Assim, esse comportamento é típico de transição de fase de 1ª ordem. A 

temperatura de máxima permissividade dielétrica (Tm), que para os ferroelétricos “normais” 

coincide com TC, não apresenta uma dependência com a frequência do campo elétrico 

aplicado. Deste modo, para temperaturas entorno da máxima permissividade dielétrica não se 

observa dispersão com a frequência. Este comportamento pode ser observado na Figura 4.  

 

Figura 4: Comportamento da permissividade dielétrica com a temperatura para um 
ferroelétrico “normal” de PMN-PT. 

 
Fonte: Adaptado de Lente15. 
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Por outro lado, os ferroelétricos “relaxores” apresentam algumas características peculiares que 

os distinguem fortemente dos ferroelétricos “normais”16. Uma característica interessante 

nestes materiais é que a curva de permissividade dielétrica com temperatura exibe uma forte 

dependência com a frequência do campo elétrico aplicado para temperaturas abaixo de Tm, 

com um forte deslocamento da mesma para temperaturas mais altas com o aumento da 

frequência. Outra característica destes materiais é a presença da chamada transição de fase 

difusa (TFD), a qual representa uma transição que se estende em um amplo intervalo de 

temperaturas distribuído em torno da temperatura de máxima permissividade dielétrica (Tm). 

Devido a isso, pode-se observar um pico largo no máximo da permissividade dielétrica 

(conforme ilustrado na Figura 5), que se desloca com o aumento da frequência aplicada. 

Dessa forma, pode-se dizer que os ferroelétricos relaxores apresentam um intervalo de 

transição de fases e não uma temperatura especifica de transição, sendo TC ≠ Tm.  

 

Figura 5: Dependência da parte real e imaginária da permissividade dielétrica com a 
temperatura, medida em diferentes frequências, para um material ferroelétrico relaxor. 

 
Fonte: Bokov 17. 

 

Tentativas em explicar tal fenômeno surgiram nos últimos anos, embora ainda não seja 

bem compreendido. Uma das teorias mais aceitas é as existências de Nano Regiões Polares 
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(NRPs), as quais possuem diferentes volumes18 e orientações da polarização19. As NRPs 

aparecem em temperaturas elevadas (denominadas de temperatura de Burns) no estado 

paraelétrico, devido às interações de curto alcance que estabelecem uma polarização local 

termicamente equivalente oscilando entre estados polares20. 

Com o objetivo de entender os ferroelétricos “relaxores” e diferenciá-los em algumas 

propriedades dos ferroelétricos “normais”, alguma das principais características destes dois 

sistemas ferroelétricos, tais como ciclo de histerese ferroelétrica, transição de fases e 

dependência da polarização com a temperatura, são apresentadas na Figura 6.  

 

Figura 6: Comparação entre as propriedades dos ferroelétricos "normais" e relaxores". (a) 
Ciclo de histerese ferroelétrica para um material ferroelétrico “normal” e um ferroelétrico 

“relaxor”. (b) Polarização remanescente ou de saturação em função da temperatura na 
transição de fase. 

Ferroelétrico “Normal” Ferroelétrico “Relaxor” 

(a)  
 

(b)   

Fonte: Adaptado de Samara21. 
 

O ciclo de histerese ferroelétrica apresenta consideráveis alterações quando são 

comparados os ferroelétricos normais e os relaxores, como podemos observar na Figura 6(a). 

Para os ferroelétricos normais, a curva de histerese apresenta um grande valor da polarização 

remanescente (PR) e maior campo coercitivo (Ec). Os relaxores têm como propriedade um 

ciclo de histerese bastante estreito e com baixo valor da polarização e do campo coercitivo21. 

As diferenças referentes à polarização em função da temperatura na região de transição de 
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fase entre os materiais ferroelétricos normais e relaxores estão apresentados na Figura 6(b). 

Para os materiais ferroelétricos relaxores, a polarização remanescente e a polarização de 

saturação diminuem para valores desprezíveis em temperaturas muito maiores que a 

temperatura de máxima permissividade dielétrica, agora, para os materiais ferroelétricos 

normais em Tc ambas às polarizações são nulas. 

 

1.3 SISTEMA FERROELÉTRICO PLZT 

 
Conforme definido anteriormente, o sistema ferroelétrico titanato e zirconato de 

chumbo modificado com lantânio, conhecido por PLZT, é baseado na solução sólida formada 

pelo sistema pseudo-binário de PbZrO3-PbTiO3 (PZT). Os cátions de La+3 adicionados na 

estrutura do PZT substituem os cátions de Pb+2 devido aos raios iônicos serem similares. 

Assim como o PZT, o sistema PLZT pertence à família de materiais com estrutura cristalina 

do tipo perovskita (ABO3), onde os cátions Ti+4 e Zr+4 ocupam o sítio B e os cátions Pb+2 e 

La+3 ocupam o sítio A da estrutura perovskita. Os cátions Pb+2 e La+3 possuem valências 

diferentes e, devido a isso, quando é realizada a substituição de chumbo por lantânio acarreta 

na perda da neutralidade de cargas do sistema. Deste modo, para que a neutralidade das cargas 

seja mantida, vacâncias (sítios vazios) são criadas na rede cristalina. Essencialmente, tais 

vacâncias podem ser formadas no sítio A ou no sítio B da estrutura perovskita. Quando a 

compensação de cargas ocorre exclusivamente pela formação de vacâncias no sítio A (VA), a 

composição é representada pela seguinte fórmula geral dada na equação (3) 22,23. 

 

                   
 (         )                                                                 (3) 

 

Quando a compensação de cargas ocorre somente no sítio B (VB), a composição pode 

ser descrita pela fórmula representada na equação (4) 22,23.  

  

                                
                                                             (4) 

 

As equações (3) e (4) assumem certo número de criação de vacâncias. Por exemplo, na 

equação (3), a cada dois íons de La+3 inseridos na estrutura é criada uma vacância no sítio A, 

e de acordo com a equação (4), a cada quatro íons de La+3 é criada uma vacância no sítio B. 

Alguns estudos mostram a coexistência de vacâncias nos sítios A e B, onde a maioria de 
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vacâncias é criada no sítio A para uma maior concentração de zirconato de chumbo e a 

maioria de vacâncias é no sítio B para composições com maior concentração de titanato de 

chumbo1.  

O sistema PLZT pode ser obtido em forma de cerâmicas, filmes finos (com espessura 

< 5 µm) ou filmes espessos (com espessura 5-50 µm)6. Cerâmicas ferroelétricas de PLZT são 

classificados como materiais cerâmicos transparentes com excelentes propriedades eletro-

ópticas, embora para obtê-las os métodos utilizados na síntese e conformação são muito 

importantes e extremamente caros. Alguns trabalhos reportados na literatura mostram que 

geralmente uma transparência ótica moderada é obtida nesses materiais quando sintetizados 

por métodos químicos por via úmida e realizando o processo de sinterização por prensagem a 

quente23,24. A Figura 7 ilustra o diagrama de fases do sistema PLZT, apresentando as 

diferentes aplicações que possui o sistema PLZT dependendo da composição analisada. Como 

pode ser observado na figura, a solubilidade do lantânio depende da razão Zr/Ti. A área de cor 

laranja representa as fases ferroelétricas com estrutura tetragonal (FETet) e romboédrica 

(FERh). Em roxo é apresentada a fase anti-ferroelétrica de estrutura ortorrômbica (AFEOrtho) e 

a área na cor branca representa a fase paraelétrica de simetria cúbica. O contorno de fases 

morfotrópico é representado pela cor rosa, seguindo uma linha vertical.  

Já composições com maiores concentrações de titanato de chumbo PbTiO3, e 

representadas pela cor azul, são utilizadas para aplicações piroelétricas, no uso de sensores de 

radiação. A região representada pela cor verde engloba composições com ótimo potencial 

para aplicações em transdutores ultrassônicos. Materiais com composições na área 

representada com linhas paralelas (SFE) exibem um comportamento relaxor. A região cinza 

refere-se à área composicional com características anti-ferroelétricas (AFE). Por último, o 

excesso de concentração de lantânio em uma determinada composição de Zr/Ti resulta na 

formação de fases mistas, geralmente La2Zr2O7 e La2Ti2O7, região está demarcada por linhas 

cruzadas no diagrama de fases. 

O aumento da concentração de lantânio conduz a uma diminuição da estabilidade da 

fase ferroelétrica, representando uma diminuição da temperatura de Curie (TC) do material.  
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Figura 7: Diagrama de fases do sistema PLZT, representando a diversas aplicações 
dependendo da composição. 

 
Fonte: Adaptado de Haertling10. 

 

1.3.1 Características dos íons (raio iônico) Pb+2, La+3, Zr+4, Ti+4. 
 

O elemento lantânio (La) pertence ao grupo dos lantanídeos, classe que compreende 

números atômicos (NA) com valores entre 57 e 71. A valência do La é +3 (La+3). A 

distribuição eletrônica do La+3 é [Xe], na representação cerne. Quando o La+3 possui número 

de coordenação (NC) igual a 12 o raio iônico (RI) é 1,17 Å. Já quando NC= 6, o raio iônico do 

lantânio é de 1,03 Å25. O íon Pb+2 possui configuração eletrônica [Xe]4f145d106s2 e raio iônico 

1,19 Å, próximo ao raio iônico do La+3. Por isso o lantânio tem tendência de ocupar o sítio A 

da estrutura perovskita, substituindo o íon Pb+2. 

O elemento titânio (Ti) pode possuir número de oxidação +2, +3 e +4. O íon Ti+4, 

utilizado neste trabalho, tem um raio iônico de 0,745 Å de acordo com trabalhos reportados na 

literatura 26,27 e uma configuração eletrônica [Ar]. Para o íon Zr+4 o raio iônico é 0,86 Å, e 

devido a esse fato, conforme discutido acima, por terem valores dos raios iônicos próximos, o 

Zr substituí o Ti no sítio B da estrutura perovskita. A configuração eletrônica do Zr é [Kr]. A 

Tabela 1 apresenta algumas características dos íons presentes no sistema PLZT. 
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Tabela 1: Características dos íons presentes no PLZT: Número atômico (NA), Configuração 
eletrônica (CE) e Raio iônico (RI). 

Íon NA CE * RI (Å) 
Pb+2 82 [Xe]4f145d106s2 1,1925 

La+3 57 [Xe] 1,1725 

Ti+4 22 [Ar] 0,74526,27 

Zr+4 40 [Kr] 0,8626,27 

O-2 8 [Ne] 1,2625 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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2 MÉTODOS DE SÍNTESES DE “PÓS-CERÂMICOS” 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Materiais cerâmicos avançados que são utilizados em aplicações elétricas, magnéticas, 

eletrônicas e ópticas requerem algumas propriedades específicas, as quais são influenciadas 

pelas características dos “pós” utilizados como precursores na conformação do material final. 

Tais características são a distribuição do tamanho das partículas, estado de aglomeração, 

pureza dos reagentes de partida e composição química28. Com o intuito de satisfazer essas 

características e por causa da crescente demanda de cerâmicas com melhor funcionalidade e 

desempenho29, vários métodos de síntese foram descobertos e várias rotas alternativas 

referentes aos métodos já existentes foram desenvolvidas e/ou aprimoradas ao longo das 

últimas décadas. Neste capítulo serão apresentados os principais métodos de síntese utilizados 

na síntese dos pós-cerâmicos, particularizando no método de Reação do Estado Sólido (ou 

método convencional) e os métodos de obtenção por via úmida (rotas químicas), tais como, 

coprecipitação, sol-gel e precursores poliméricos (ou Pechini).  

 

2.2 MÉTODO DE REAÇÃO DO ESTADO SÓLIDO (RES) 

 

O método de reação do estado sólido, também conhecido como método cerâmico 

convencional, ou mistura de óxidos, provavelmente é o método de síntese mais utilizado para 

obtenção de pós-cerâmicos utilizados na conformação das cerâmicas utilizadas em aplicações 

tecnológicas. Neste método podem ser utilizados como reagentes precursores carbonatos, 

óxidos metálicos e sais dos metais desejados30. Após a seleção e pesagem dos pós-

precursores, a primeira etapa do método consiste no processo de moagem, o qual tem como 

objetivo a mistura e homogeneização dos pós precursores e diminuição do tamanho das 

partículas. A etapa de moagem pode ser realizada manualmente, com auxílio de um almofariz 

e pistilo, ou mecanicamente, com o uso de um moinho. Existem vários tipos de moinhos que 

podem ser empregados nesta etapa, embora o mais utilizado seja o de rotação e utilizando 

como agente de moagem “bolas” de alumina ou de zircônio, que dá o nome de moinho de 

bolas.  

O moinho de bolas geralmente é constituído de um objeto cilíndrico girando na 

direção horizontal o qual contém os agentes de moagem (as bolas) e as partículas dos 
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reagentes a serem moídos28. Neste tipo de moinho, a moagem pode ser a seco ou úmida31. Na 

moagem úmida comumente utiliza-se álcool isopropílico ou água destilada. A Figura 8 ilustra 

o movimento dos agentes de moagem dentro de um frasco. A diminuição do tamanho das 

partículas depende do atrito entre as bolas e os reagentes. A eficiência do processo de 

moagem depende de vários fatores, tais como, as propriedades do próprio pó-precursor 

(reagente), velocidade de rotação do moinho, volume ocupado no frasco, tempo de moagem, 

tamanho das bolas e a proporção entre a massa das bolas e a massa dos precursores. 

 

Figura 8: Esquema do movimento característico de um moinho de bolas. 

 
Fonte: Rahaman 28. 

 

Posteriormente ao processo de moagem, o pó resultante da mistura dos pós 

precursores é submetido a um tratamento térmico a temperaturas elevadas, chamado de 

calcinação. A Figura 9 ilustra uma representação esquemática que tenta explicar as etapas 

envolvidas na formação do produto desejado. A reação ocorre inicialmente entre os óxidos 

AO e BO2 em contado (Figura 9a) e continua sucessivamente por interdifusão dos íons 

(Figura 9b) até a completa reação dos pós precursores (Figura 9c), podendo ser representada 

pela equação química AO + BO2 ⟶ ABO3.  

O tamanho das partículas do pó obtido na moagem por moinho de bolas, geralmente, 

são de aproximadamente de 1 a 10 µm, considerados grandes em comparação com outros 

métodos, limitando assim a interdifusão durante a calcinação e podendo acarretar na formação 

de fases secundárias indesejadas30, uma vez que, conforme os produtos vão se formando, a 

difusão dos íons se torna mais difícil, tendo a velocidade de reação diminuída. Às vezes torna-

se necessário realizar vários ciclos de moagem e calcinação para completar a reação. Esse 

método tem como principais desvantagens as dimensões não uniforme das partículas, 

formação de fases indesejadas durante os tratamentos térmicos, os quais são realizados em 
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altas temperaturas quando comparado com outros métodos e perda da estequiometria devido à 

volatilização de alguns reagentes quando submetidos a altas temperaturas (exemplo o PbO). 

  

Figura 9: Representação esquemática da reação dos precursores por estado sólido; (a) óxidos 
precursores AO e BO2, (b) estágio intermediário da reação e (c) reação total. 

 
Fonte: Adaptado de Rahamam28. 

 

2.3 MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO 
 

O método de co-precipitação é um dentre vários métodos de sínteses empregados na 

produção de compostos que contém mais de um tipo de metal em sua fórmula química, os 

quais são comumente conhecidos por óxidos complexos28. Esse processo consiste em 

sintetizar compostos óxidos multicomponentes através de uma etapa intermediária, onde há a 

precipitação dos íons metálicos em solução.    

Uma solução de sais de metais (geralmente nitratos), alcóxidos metálicos ou de uma 

mistura de sais e alcóxidos, é misturada com um agente precipitante comum para todos os 

metais. A precipitação simultânea dos íons metálicos envolvidos tem início quando a 

solubilidade dos mesmos na solução é diminuída, devido ao aumento da concentração do 

agente precipitante. São frequentemente utilizados como agentes precipitantes; hidróxido de 

amônio, ácido oxálico, ácido cítrico ou outro ácido orgânico, uma vez que, muitos metais 

possuem baixa solubilidade na presença desses reagentes32.  

Embora seja o ideal ocorrer a precipitação quantitativa e simultânea de todos os íons 

presentes na solução e sem a segregação das partículas constituintes, isso pode não ocorrer 

devido as diferentes constantes de solubilidade de cada espécie de íons metálicos presentes na 

solução precursora. Para esse caso, é necessário adicionar dois ou mais agentes precipitantes, 

a fim de tornar todos os íons insolúveis na solução precursora.  Outra forma de promover a 

co-precipitação simultânea dos diferentes íons é utilizar como agente precipitante um 
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composto multifuncional orgânico, uma vez que, podem coordenar-se com mais de um tipo de 

íon metálico. Também é possível a precipitação direta de um complexo com estequiometria 

heterometálica já formada na solução precursora, podendo minimizar a segregação do 

componente individual durante a precipitação. Essa diferença na constante de solubilidade 

entre as várias espécies de íons podem afetar a cinética de precipitação, promovendo 

modificações na estequiometria desejada do precipitado conforme o avanço do tempo de 

reação30.  A fim de manter a homogeneidade química a escala molecular, é necessária a 

precipitação de todos os íons metálicos, a qual depende do controle de alguns parâmetros, tal 

como a temperatura, a concentração dos reagentes e pH da solução. Dessa forma, pós com 

melhores características podem ser produzidos, possibilitando obter cerâmicas de boa 

qualidade. 

Após o processo de precipitação, os precipitados são submetidos aos processos de 

filtração e lavagem, tendo como objetivo a remoção das impurezas solúveis e diminuir a 

formação de aglomerados. O processo de lavagem, geralmente é feito com solventes 

orgânicos. O processo de co-precipitação permite obter nanopartículas, tipicamente em torno 

de 100 a 500 nm, assim, reduzindo consideradamente as distâncias de difusão quando 

comparado com as requeridas para o método convencional (reação do estado sólido), 

resultando em uma diminuição no tempo de reação entre os íons envolvidos e, 

consequentemente, obtêm-se o composto desejado em temperaturas menores30.  

 

2.4 MÉTODO SOL-GEL 
 

O processo de Sol-Gel é uma alternativa para a síntese de materiais óxidos. 

Inicialmente, a partir de precursores moleculares, óxidos complexos são obtidos através de 

reações inorgânicas de polimerização33. Basicamente, o processo Sol-Gel consiste na síntese 

de uma cadeia inorgânica por uma reação química em solução a baixa temperatura. As cadeias 

inorgânicas podem também ser obtidas por outras reações químicas, por exemplo, a partir da 

fase de vapor ou por meio de processos de altas temperaturas, como a fusão34. O termo “Sol-

Gel” é frequentemente utilizado para descrever a síntese de óxidos inorgânicos por métodos 

químicos conhecidos por via úmida33, sendo “Sol” definido como uma dispersão de partículas 

coloidais (partículas sólidas com diâmetro de 1 a 100 nm) e “Gel” uma rede interligada rígida, 

com poros de dimensões micrométricas e cadeias poliméricas cuja medida de comprimento é 

maior que um micrometro35. Existem três tipos básicos diferentes de soluções precursoras 

utilizadas para formar óxidos pelo processo Sol-Gel descritos na literatura30,36; soluções 
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contendo: i- coloides, ii- sais metálicos ou iii- soluções de classe polimerizante. Em todos os 

três casos, há um estado intermediário denominado de Gel. Os géis resultantes são 

classificados como polímeros quando resultam da polimerização de uma solução química e 

como coloidal se obtidos a partir de uma suspensão coloidal. Nesse último caso, o “Gel” é 

formado por interações eletrostáticas entre as partículas coloidais do “Sol” 30. Para obter os 

pós através do método Sol-Gel, geralmente é mais utilizada uma solução aquosa de sais 

metálicos ou alcóxido em um solvente orgânico. Para melhor compreensão do método, a rota 

baseada na hidrólise de alcóxidos metálicos será descrita a seguir.  

O processo envolve a síntese de cerâmicas por hidrólise de compostos orgânico-

metálicos, geralmente alcóxidos metálicos, M(OR)x onde M é o metal e R é o radical orgânico 

monovalente de fórmula geral -(CnH2n+1), pertencente ao grupo denominado de alquila, sendo 

n o número de vezes em que “OR” está ligado ao metal, e sendo condizente com o número de 

valência do mesmo. Quando se adiciona água, os alcóxidos metálicos reagem por hidrólise. A 

hidrólise é realizada sob condições controladas de pH, mas para obter partículas com 

tamanho, morfologia e aglomeração desejadas, outros fatores também são importantes, tais 

como: a natureza do solvente, o tipo e a concentração dos alcóxidos ou sais metálicos e a 

temperatura da solução. As condições da reação podem resultar na formação de uma solução 

viscosa (Gel), a qual é seca e calcinada para produzir um pó composto de óxidos. As reações 

que ocorrem em soluções são complexas, mas envolvem hidrólise e condensação para 

sintetizar as espécies poliméricas. A adição de água no alcóxido metálico promove uma 

hidrólise conforme representado na equação (5). 

 

M(OR)x + H2O → M(OR)x-1(OH) + ROH                                      (5)      

 

O processo de hidrólise é seguido pelo processo de condensação, formando a ligação 

metal-oxigênio-metal (M-O-M)36. Esse processo pode ser de eliminação do álcool ou 

eliminação da água, as quais estão representadas nas equações (6) e (7), respectivamente. 

 

2M(OR)x-1(OH) → M2O(OR)2x-3(OH) + ROH                                  (6)         

2M(OR)x-1(OH) → M2O(OR)2x-2  +  H2O                                       (7) 

 

Outra rota utilizada é a coloide, onde partículas coloidais provenientes de sais são 

utilizadas como precursores. Inicialmente, por exemplo, um sal do metal desejado é 
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convertido em um processo químico para a dispersão de óxido, o qual forma uma dispersão 

coloidal (Sol) em adição ao ácido diluído ou H2O. A remoção de H2O e/ou ânions da solução 

coloidal produz um Gel. A calcinação do Gel produz um óxido após a decomposição dos 

sais37. O processo de Sol-Gel tem várias vantagens quando comparado com os métodos 

convencionais, destacando-se, por exemplo, o elevado grau de pureza, homogeneidade 

molecular, baixa temperatura de tratamento térmico e facilidade no controle estequiométrico. 

Outra propriedade desse método é obter filmes finos a partir de géis, os quais são de grande 

importância tecnológica30.  

 

Figura 10: Esquema exemplificando as etapas envolvidas na síntese de materiais pelo 
processo Sol-Gel, considerando como reagente precursor alcóxidos de silício. 

(a) Hidrólise (b) Condensação (c) Reações de Policondensação. 

 
Fonte: Adaptado de Hench35. 

 

Para uma melhor compreensão do método, a Figura 10 ilustra as reações principais 

envolvidas para a síntese de sílicas, utilizando como reagentes precursor alcóxido de silício 

Si(OR)4.  Na Figura 10(a), o Si(OR)4 sofre hidrolise ao reagir com H2O, conforme já foi 

discutido acima. Nesta etapa há formação de Si(OH)4 e CH3OH, em razão de 1:4 mols. A 

condensação é representada na Figura 10 (b), onde duas moléculas de Si(OH)4 reagem entre si 
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formando o composto a base de grupos siliexanos (Si-O-Si) e liberando uma molécula de 

H2O. A reação de policondensação entre 3(HO)Si-O-Si(OH)3 e Si(OH)4 tem como produto um 

sistema de SiO2 (Figura 10c) e moléculas de H2O são eliminadas por aquecimento. Quando 

são formadas suficientes ligações de Si-O-Si em uma região dentro da mistura, tais regiões 

respondem de forma cooperativa como partículas coloidais. Com o tempo, as partículas 

coloidais de sílica condensadas, juntam-se para se tornar uma rede tridimensional. As 

características físicas do Gel dependem do tamanho das partículas e a extensão da ligação 

cruzada antes da gelificação. Na gelificação, a viscosidade aumenta rapidamente35. 

 

2.5 MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS (MPP) 
 

Em 1967, M. P. Pechini38 desenvolveu o método dos precursores poliméricos (MPP), 

também conhecido como método Pechini, o qual tinha inicialmente como objetivo a síntese 

de titanatos, zirconatos, niobatos e alcalinos terrosos para serem utilizados em capacitores. 

Esse método tem sido muito utilizado nos dias atuais para sintetizar uma grande variedade de 

compostos formados por óxidos complexos para a produção de filmes ou pastilhas cerâmicas. 

No método de Pechini, quelatos polibásicos são formados a partir da reação entre ácidos α-

hidrocarboxílicos contendo pelo menos um grupo hidroxila. Geralmente utiliza-se o ácido 

cítrico (HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H) com íons metálicos37. Os reagentes de partidas 

geralmente utilizados como fonte de íons metálicos são os nitratos, carbonatos e alcóxidos 

metálicos28. A etapa inicial consiste em misturar um mol do íon metálico com 2 a 8 mols do 

ácido α-hidrocarboxílicos, com o objetivo de manter a estabilidade da resina. Dessa forma, os 

quelatos são formados. Em seguida, os quelatos sofrem uma reação de esterificação quando é 

adicionado álcool polihidroxílico; por exemplo, o etileno-glicol (HOCH2CH2OH). Quando a 

mistura é aquecida aproximadamente a 100 °C ocorrem reações de poliesterificação. Um 

exemplo da reação de esterificação entre o ácido di-carboxílico e um di-álcool é descrito na 

reação mostrada a seguir:  

 

                             O       O                                O        O 
                             ║       ║                                ║        ║ 
HO–R–OH + HOC–R’–COH   ⟶ HO–R–O–C–R’–C–OH + H2O                            (8) 
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O produto dímero resultante do éster contém um grupo hidroxila (HO-) na 

extremidade esquerda da cadeia e um grupo ácido carboxílico (-COOH) na extremidade 

direita. Dessa forma, pode reagir com outro ácido di-carboxílico e com outro di-álcool e 

formar um tetrâmero. Esse tipo de reação ocorre na sequência, levando a formação de um 

polímero30: 

 

                                    O        O                                 O        O 
                                    ║        ║                                 ║        ║ 

xHO–R–OH + xHO–C–R’–C–OH ⟶ H[O–R–O–C–R’–C]xOH + (2x -1) H2O       (9) 
 

 

O ácido cítrico e o etileno-glicol são amplamente utilizados nesse processo, devido a 

três aspectos fundamentais: (i) muitos cátions metálicos, exceto os monovalentes, formam 

estruturas estáveis em complexos quelatos com o ácido cítrico; (ii) o complexo metal-ácido 

pode ser estabilizado em etileno-glicol, já que possui dois grupos hidroxilas com grande 

afinidade de complexar com átomos metálicos; (iii) reações sucessivas de éster entre o ácido 

cítrico e o etileno-glicol podem ocorrer para formar a resina poliéster, uma vez que o ácido 

cítrico contém três grupos ácidos carboxílicos (-COOH) e um grupo alcoólico (-OH) em uma 

molécula e o etileno-glicol contém dois grupos hidroxilas (-OH) em uma molécula, 

favorecendo assim a formação da resina polimérica30. 

Para obter os óxidos na forma de pó, a pirólise do material orgânico e a eliminação de 

água tornam-se necessárias. A resina polimérica é aquecida aproximadamente à temperatura 

de 400 °C durante um período de tempo, removendo assim os materiais orgânicos. O pó 

obtido tem dimensões na escala nanométrica (nm), possuindo poucas partículas aglomeradas e 

facilitando a reação para formar o produto desejado, quando submetido ao processo de 

calcinação. Assim, a quebra das ligações do polímero ocorre em dois estágios distintos: um 

primeiro estágio ocorre a baixas temperaturas, onde as ligações do tipo éster são destruídas, e 

um segundo estágio ocorre quando se realiza a etapa de calcinação do pó, onde ocorre à 

destruição dos sítios nos quais os cátions estão coordenados. As vantagens do método Pechini 

quando comparado com o método de reação de estado sólido são a facilidade em preparar 

composições de óxidos complexos e boa homogeneidade referente ao tamanho das 

partículas37. A Figura 11 ilustra de maneira resumida as reações envolvidas no método dos 

precursores poliméricos. 
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Figura 11: Esquema representando as reações envolvidas no método dos precursores 
poliméricos. O ácido cítrico reage com o cátion metálico, geralmente um alcóxido metálico, 

formando quelatos (citrato metálico). O citrato metálico ao ser aquecido com o etileno-glicol, 
ocorre a polimerização. 

 
Fonte: Adaptado de LIU 39. 
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3  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E TÉCNICAS DE 
CARACTERIZAÇÕES 

 

3.1 SÍNTESE 
 

As amostras cerâmicas do sistema PLZT utilizadas no desenvolvimento deste trabalho 

foram sintetizadas pelo método de reação do estado sólido (RES), considerando a razão 

estequiométrica La/Zr/Ti=x/70/30 (onde x=2, 4, 6, 8, 10 e 12) e vacâncias no sítio A e B da 

estrutura perovskita. Na Tabela 2, estão apresentadas as fórmulas químicas de todas as 

composições estudadas, de acordo com as equações (3) e (4), e suas respectivas 

nomenclaturas, sendo essas utilizadas para identificar as amostras a partir desta seção. 

 

Tabela 2: Fórmula química das amostras sintetizadas e suas respectivas nomenclaturas, para 
identificar as mesmas. 

Composições (Fórmula Química) Nomenclatura 

                 
                  PLZT2VA 

                 
                  PLZT4VA 

                 
                  PLZT6VA 

                 
                  PLZT8VA 

                 
                  PLZT10VA 

                 
                  PLZT12VA 

                                     
    PLZT2VB 

                                   
    PLZT4VB 

                                     
    PLZT6VB 

                                   
    PLZT8VB 

                                     
    PLZT10VB 

                                   
    PLZT12VB 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

3.1.1 Síntese por Reação do Estado Sólido 

 

Como descrito anteriormente, o método RES consiste na mistura de reagentes em estado 

sólido, os quais podem ser de diferentes compostos (óxidos, carbonatos ou nitratos), tendo 
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como etapas básicas a moagem e calcinação. A moagem pode ser manual ou mecânica. Após 

o processo de moagem é fornecido ao sistema energia térmica para promover a reação entre as 

espécies atômicas envolvidas, com o objetivo de obter o “pó-calcinado” por interdifusão dos 

íons. Os reagentes precursores utilizados na síntese foram óxidos de alta pureza, os quais 

estão relacionados na Tabela 3, mostrando as respectivas massas molares, marca e a pureza 

dos mesmos. 

 

Tabela 3: Informações referentes aos reagentes utilizados na síntese do sistema PLZT. 

Reagentes Fórmula 
Química Massa Molar Marca Pureza 

Óxido de 
Chumbo PbO 223,1994 (g/mol) Vetec 99 % 

Óxido de 
Zircônio (IV) ZrO2 123,2228 (g/mol) Riedel-de-Haën 100 % 

Óxido de 
Titânio (IV) TiO2 79,8658 (g/mol) Lanfan 99,8 % 

Óxido de 
Lantânio (III) La2O3 325,8092 (g/mol) Vetec 99,99 % 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

A massa de cada reagente necessário para obter a composição química desejada foi 

calculada de acordo com as reações estequiométricas considerando a pureza dos reagentes. A 

reação estequiométrica geral para as amostras PLZT2VA, PLZT4VA, PLZT6VA, PLZT8VA, 

PLZT10VA e PLZT12VA, em que foram consideradas vacâncias no sítio A da estrutura 

perovskita, é representada na equação (10). 

 

1-(3x/2) PbO + (x/2) La2O3 + (y) ZrO2 + (1-y) TiO2 + (x/2)VA   ⟶  

                                                                                   Pb1-(3x/2)LaxVA
(x/2)(ZryTi1-y)O3           (10)                

 

Para valores de x = 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 e 0,12, e y = 0,70, conforme aumenta a 

concentração de lantânio, há um aumento no número de vacâncias no sistema. A equação (11) 

representa a estequiométrica para as amostras PLZT2VB, PLZT4VB, PLZT6VB, PLZT8VB, 

PLZT10VB e PLZT12VB. 

 

(1-x) PbO + (x/2) La2O3 + y •(1- x/4) ZrO2 + (1-y)•(1 – x/4) TiO2 + (x/4)VB ⟶ 

                                                                              Pb1-xLax(ZryTi1-y)1-(x/4) VB
(x/4) O3           (11)   
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Após os cálculos estequiométricos, realizou-se a pesagem dos reagentes precursores em 

uma balança analítica (SHIMADZU, modelo AY220), com precisão de ± 0,2 mg. Neste 

trabalho, empregou-se a moagem mecânica em um moinho de bolas de fabricação no 

GFEMM, ilustrado na Figura 12a. Utilizou-se como agente de moagem bolas de alumina com 

8 mm de diâmetro, em proporção de 20:1 (massa das bolas : massa dos reagentes). Em um 

frasco de polietileno, os reagentes juntamente com as bolas e álcool iso-propílico foram 

submetidos ao processo de moagem por 12 horas, tendo como objetivo a homogeneização e a 

diminuição do tamanho das partículas dos reagentes. Tais condições foram definidas 

realizando testes variando a proporção de massa de bolas e massa de reagentes (20:1 e 10:1) e 

tempos de moagens diferentes (8 horas e 12 horas). Após a etapa de moagem, a mistura foi 

seca a aproximadamente 100 °C em uma estufa (marca FANEM, modelo 311CG). Os pós-

precursores foram desaglomerados em um almofariz e pistilo de ágata. Antes do processo de 

calcinação, realizou-se a Análise Térmica Diferencial (DTA) nós pós-precursores, definindo 

assim a temperatura de calcinação e sinterização. 

 

Figura 12: Equipamentos utilizados na síntese das amostras: (a) Moinho de bolas de 
fabricação no GFEMM, utilizado para a moagem e (b) Forno elétrico (marca Fornitec), 

utilizado no processo de calcinação das amostras. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Para realizar o processo de calcinação os pós-precursores foram colocados em um 

cadinho de alumina com tampa e levados ao forno (Figura 12b), seguindo uma rampa de 

aquecimento com taxa de 5 °C/min e uma temperatura de 900 °C por 2 horas. Após o término 

da calcinação, tornou-se interessante a moagem dos pós-calcinados com o objetivo de obter 

melhor homogeneidade e diminuição no tamanho das partículas10. Está é uma etapa muito 

importante no processo, pois ao longo da moagem aumenta o risco de contaminação da 

amostra. O tempo de moagem depende das características particulares do pó10. A proporção 
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de massa das bolas e massa dos reagentes foi mantida (de acordo com a moagem dos pós-

precursores) e o tempo de moagem foi reduzido para 4 horas, seguido pela secagem dos pós. 

A técnica de difração de raios-x foi utilizada nesta etapa com a finalidade de confirmar a 

formação das fases desejadas.  

 

3.1.2 Conformação dos “pós” em “Corpos Cerâmicos”  
 

A conformação dos pós-calcinados em pastilhas cerâmicas de forma cilíndrica, foi 

realizada para promover uma aglomeração uniforme das partículas e favorecer a sinterização, 

assim podendo se obter amostras com maiores densidades. Esse processo envolveu duas 

etapas de prensagem: a prensagem uniaxial e a prensagem isostática. 

 
Figura 13: Etapas empregadas na prensagem uniaxial: (a) antes de aplicar a pressão, (b) 

pressão aplicada ao material e (c) obtenção da "amostra verde". 

 

Fonte: Adaptado de Camargo40. 
 

Na prensagem uniaxial os pós-calcinados foram misturados com uma pequena 

quantidade de aglutinante em almofariz de ágata, com objetivo de facilitar a compactação. O 

pó-calcinado com o aglutinante é colocado em um molde metálico de aço inoxidável, de 

forma cilíndrica (Figura 13a). Nesta técnica, a pressão é aplicada somente na direção vertical 

(Figura 13b), utilizando uma prensa “MacFort / 3 Ton” e uma pressão de 13,73 MPa por 5 

minutos. A pressão é retirada, obtendo uma amostra de forma geométrica cilíndrica (Figura 

13c) a qual denominamos de amostra verde.  

Após a prensagem uniaxial, realizou-se a prensagem isostática, que consiste no método 

de conformação onde o material é colocado em um molde flexível de látex, e por sua vez é 

inserido em um recipiente contendo um fluído viscoso submetido a uma determinada 



44 
 

pressão40. A pressão aplicada sob um fluído confinado em um recipiente é transmitida 

igualmente pelo fluído em todas as direções e atua sobre todas as partes internas do recipiente, 

de modo que o material submetido a esse processo é prensado uniformemente em todas as 

direções, de acordo com o princípio de Pascal41. O esquema referente a uma prensagem 

isostática é ilustrado na Figura 14. A prensagem isostática foi realizada em uma prensa de 

“fabricação caseira” aplicando-se uma pressão de 350 MPa por 7 minutos. No final do 

processo obtêm-se as amostras denominadas de “cerâmicas verdes”. A densidade geométrica 

das mesmas foi calculada e comparada com as densidades teóricas de cada composição, 

obtendo a densidade relativa a verde.   

 

Figura 14: Esquema referente a uma prensagem isostática. 

 
Fonte: Adaptado de Rahaman28. 

 

3.1.3 Sinterização dos “corpos cerâmicos verdes” 
 

A sinterização é um processo onde a porosidade é removida do “corpo cerâmico verde”, 

com objetivo de obter cerâmicas com maior densidade42, através do processo de coalescência 

dos grãos. Durante a sinterização o corpo da “cerâmica verde” é aquecido até altas 

temperaturas (próximas ao ponto de fusão do material cerâmico), ocorrendo alterações na 

cerâmica, tais como, mudanças na forma dos grãos e alterações na sua forma e diminuição dos 

poros ou eliminação dos mesmos.  

No processo de sinterização do PLZT, temos que considerar o fato de que o óxido de 

chumbo (PbO) é volátil na proximidade da temperaturas utilizada e, caso não se faça um 

controle para evitar sua perda, o processo pode levar a não obter a composição 

estequiométrica desejada. O efeito da volatilização do PbO pode ser evitado adicionando 

excesso de PbO de acordo com a composição estequiométrica utilizada (geralmente de 3 a 

10%) ou mantendo uma atmosfera rica em PbO durante o processo de sinterização43.  Neste 

trabalho foi adotada a segunda opção, onde as amostras foram colocadas em cadinhos de 
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alumina durante todo o processo com atmosfera rica em PbO. A temperatura do processo de 

sinterização foi de 1250°C com duração de 2 horas para todas as composições seguindo uma 

rampa de aquecimento de 5°C/min. O resfriamento foi realizado com uma taxa de 10°C/min, 

embora essa etapa depende da inércia do forno a partir de uma determinada temperatura.  

Após obter as amostras sinterizadas, as mesmas foram caracterizadas estruturalmente 

mediante a técnica de DRX. Para tanto, foi necessário polir as amostras com pó de Al2O3 para 

eliminação de resíduos e/ou impurezas nas superfícies das mesmas. A partir dos difratogramas 

obtidos é possível identificar as fases ferroelétricas desejadas. A Figura 15 ilustra a fotografia 

com as amostras obtidas em dimensões reais.  

 

Figura 15: Amostras sinterizadas em 1250 °C com atmosfera rica em PbO.  Nesta figura 2VA 
é 2VB referem-se às amostras PLZT2VA e PLZT2VB, respectivamente. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Todas as etapas envolvidas no processo de síntese e caracterização estão ilustradas na 

Figura 16. Os processos de sinterização e de prensagem (uniaxial e isostática) das amostras 

investigadas neste trabalho foram realizados em parceria com o Grupo de Crescimento de 

Cristais e Materiais Cerâmicos (CCMC) do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, com a coordenação dos professores Dr. Valmor Mastelaro, Dr. Antônio Hernandes 

e Dr. Jean Claude M’ Peko. 
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Figura 16: Fluxograma referente às etapas envolvidas para obtenção das amostras utilizadas 
neste trabalho. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

3.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 
Para desenvolver esse trabalho, várias técnicas de caracterização foram empregadas. A 

Análise Térmica Diferencial foi utilizada inicialmente na caracterização dos pós-precursores 

com objetivo de identificar a temperatura de calcinação e sinterização. Na caracterização das 

cerâmicas foram usadas as técnicas de Difração de Raios-X, medidas de densidade pelo 

método de Arquimedes, Microscopia Eletrônica de Varredura e ainda técnica de 

Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios-X, caracterização ferroelétrica através da 

curva de histerese e caracterização dielétrica. Nas próximas seções deste capítulo, será feita 

uma breve revisão das técnicas utilizadas. 
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3.2.1 Análise Térmica  
 

A definição utilizada para o termo “análise térmica” compreende uma série de técnicas 

de caracterizações, nas quais propriedades físicas das substâncias ou dos produtos das reações 

são medidas em função da temperatura, em uma atmosfera específica, sendo as amostras 

submetidas a uma programação controlada de temperatura44. Algumas das propriedades 

físicas que são analisadas incluem temperatura, entalpia, massa, deformação, condutividade 

térmica, entre outras. No presente trabalho a Análise Térmica Diferencial (DTA, do inglês 

Differential Thermal Analysis) foi empregada. 

 

3.2.1.1 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

DTA é a técnica na qual a diferença de temperaturas (∆T = TA - TR) entre a amostra a 

ser analisada (TA) e um material (inerte) de referência (TR) é monitorada em função do tempo, 

quando a amostra e a referência são submetidas a um mesmo programa controlado de 

temperatura45. A Figura 17 apresenta um instrumento clássico de DTA, onde são colocados 

dois cadinhos, o da amostra (TA) e o da referência (TR), que geralmente ocupam posições 

simétricas no forno resistivo, no qual estão acoplados a termopares.  

Ao iniciar o ciclo de aquecimento, a temperatura da amostra e da referência será 

mantida igual até ocorrer alguma alteração química ou física. No caso de um evento 

endotérmico (∆H é positivo) ocorrer na amostra, à temperatura da mesma (TA) vai ser inferior 

à temperatura da referência (TR) por um período de tempo, uma vez que a referência continua 

seguindo o ciclo térmico programado46. Do mesmo modo, ao ocorrer uma reação exotérmico 

(∆H é negativo) na amostra, a mesma terá sua temperatura superior à temperatura do material 

de referência. Alterações exotérmicas determinam um pico para acima (∆T > 0) e alterações 

endotérmica, determinam um pico para baixo (∆T < 0), os quais estão apresentados na Figura 

18, sendo I e II reações exotérmicas e endotérmicas, respectivamente. 
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Figura 17: Análise Térmica Diferencial, aparato clássico (A= amostra, R= referência). 

 
Fonte: Adaptado de Gabbott 47. 

 

Figura 18: Curva esquemática de aquecimento para um sistema térmico diferencial; (I) 
processo exotérmico e (II) processo endotérmico. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O material de referência usado deve ter algumas características específicas. Por 

exemplo, a condutividade térmica e a capacidade calorífica da referência devem ser 

semelhantes aos da amostra, e o material não deve ser reativo com o suporte da amostra ou 

com o termopar e não pode apresentar nenhum evento térmico dentro da faixa de temperatura 

que será analisado46. Durante todo o ciclo de aquecimento e resfriamento é necessário manter 

uma atmosfera, seja ela inerte ou oxidante, através de um gás que flui pelo sistema em todo 

momento para garantir que as condições sejam tão uniformes quanto possível em todas as 

experiências, o qual interfere nas curvas de DTA45. Assim, o principal uso dessa técnica 

consiste em detectar a temperatura inicial dos processos térmicos e classificá-los 



49 
 

qualitativamente como endotérmico ou exotérmico reversível ou irreversível, transição de 

primeira ordem ou de segunda ordem, entre outras44. 

Com o objetivo de identificar as temperaturas dos processos térmicos de calcinação e 

de sinterização, as medidas foram realizadas nas misturas dos pós precursores em parceria 

com o Laboratório de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores (LNMIS), do Instituto de 

Física da Universidade Federal de Uberlândia, sob a coordenação do Prof. Dr. Noélio Oliveira 

Dantas, em um aparelho da marca SHIMADZU, modelo DTA-50. Os parâmetros utilizados 

em todas as medidas foram: atmosfera de nitrogênio (N2) com um fluxo do gás de 50 ml/min, 

taxa de aquecimento de 10°C/min, faixa de temperatura de 25°C até 1200°C, massa da 

amostra de aproximadamente 5 mg. 

 

3.2.2 Difração de Raios-X (DRX) 
 

A difração de raios-x é uma técnica de caracterização utilizada para estudar a estrutura 

dos materiais cristalinos. Através dos difratogramas algumas informações podem ser 

analisadas, sendo a principal delas a identificação das fases do material analisado. Mediante 

alguns métodos auxiliares outras informações podem ser obtidas, tais como obtenção dos 

parâmetros de rede da célula unitária, grau de cristalinidade, tamanho e orientação 

preferencial dos cristalitos, tensão residual, quantificação das fases formadas quando existir 

mais de uma fase presente no material, e outras informações. As medidas de difração podem 

ser realizadas em temperatura ambiente ou em função da temperatura, com o uso de 

dispositivos que controlam a mesma.  

Os raios-x são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda da 

ordem de angstrom (Å=10-10 m)48. Essa radiação eletromagnética é emitida quando uma 

partícula carregada eletricamente é rapidamente desacelerada. A difração ocorre 

principalmente quando um feixe dessas ondas é incidido sobre um material de espaçamento 

regular, sendo esses espaçamentos da mesma ordem de grandeza da radiação incidente; o 

cristal se comporta com uma rede de difração para os raios-x. Quando várias ondas são 

espalhadas, a relação entre suas fases dependerá da diferença entre os comprimentos das 

trajetórias da radiação49. Essa diferença irá corresponder a um número inteiro de 

comprimentos de ondas. As condições exigidas para que ocorra a difração é expressa pela lei 

de Bragg, a qual demonstra que existe uma relação muito simples entre a distância entre 
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camadas dos átomos, o comprimento de onda da radiação e o ângulo de difração, dada pela 

equação (12). 

nλ = 2dsenθ                                                             (12) 

 

O parâmetro n é a ordem de reflexão, podendo ser qualquer número inteiro (1,2,3......), 

λ é o comprimento de onda, d é a distância entre os planos e θ corresponde ao ângulo entre o 

raio incidente e os planos refletidos. A Figura 19 ilustra o esquema de difração de raios-x de um 

plano cristalino, na qual várias camadas de átomos estão representadas e situadas a uma 

distância d uma das outras. Usando o modelo da reflexão, pode-se perceber que o ângulo 

refletido θ’ é igual ao ângulo de incidência θ. Na ampliação, considerando os raios 1 e 2, 

verifica-se que, para esses raios, a distância a ser percorrida pelo raio 2 deve corresponder a 

um número inteiro de comprimento de onda. Relacionando a expressão da Lei de Bragg com 

a Figura 19 para qualquer distância d, a difração pode se dar em diversos ângulos, cada um 

correspondente a um valor diferente de n.50  

 

Figura 19: Esquema de difração de raios-x de um plano cristalino. 

 
Fonte: Adaptado de Russel50. 

 

Neste trabalho, a caracterização estrutural das amostras foi realizada no Laboratório de 

Multiusuários do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, utilizando um 

difratômetro de Raios-X da marca SHIMADZU, modelo XDR-6000 (Figura 20). Os 

parâmetros utilizados nas medidas para as amostras na forma de pós calcinados e corpos 

cerâmicos foram: intervalo de 2θ entre 10° e 80°, com passo de leitura de 0,02° a uma 

velocidade de 0,1°/min, utilizando o filtro de radiação CuKα1 (1,5406 Å) à temperatura 

ambiente. 
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Figura 20: Difratômetro de Raios-X, SHIMADZU, modelo XDR-6000, pertencente ao 
laboratório Multiusuário do Instituto de Química da UFU. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

3.2.3 Medidas de Densidades 

 

Para determinar a densidade aparente das cerâmicas sinterizadas utilizou o método de 

Arquimedes, regido pelo seu princípio41. Nessa técnica, a densidade aparente (ρap) é calculada 

mediante os valores aferidos da massa da amostra seca (ms), massa da amostra submersa (mi) 

em um líquido de densidade (ρl) conhecida na temperatura ambiente. Esses valores são 

relacionados na equação (13). 

 

    
  

       
                                                            (13) 

 

As medidas de densidades de todas as amostras foram realizadas no Instituto de Física 

de São Carlos – USP, São Carlos, em uma balança analítica da marca Mettler Toledo, modelo 

AG285, acoplada com os acessórios necessários e utilizando água destilada como líquido 

padrão. Os valores obtidos da densidade aparente das amostras são comparados com a 

densidade teórica (ρt) previamente calculada, com o objetivo de obter a densidade relativa (ρr) 

através da equação (14).       

 

       
   

  
                                                   (14) 
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3.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é amplamente utilizada para a 

caracterização da microestrutura em diversos materiais. O princípio de funcionamento desta 

técnica consiste em incidir um feixe de elétrons de alta energia na superfície da amostra; 

provavelmente a maioria dos equipamentos utiliza como fonte de elétrons filamento de 

tungstênio51.  O diâmetro do feixe de elétrons emitidos por sua fonte precisa ser diminuído, 

assim são empregadas lentes eletromagnéticas para obter um feixe de elétrons com um 

pequeno diâmetro da ordem de 10 nm (esse diâmetro depende do equipamento). Em seguida 

esse feixe passa por outra lente denominada de objetiva para controlar o foco do feixe antes 

de atingir a amostra. Acima da lente objetiva, bobinas eletromagnéticas são responsáveis pela 

varredura das amostras52. Como resultado da incidência do feixe de elétrons na amostra, 

alguns tipos de interações são emitidos, sendo uma delas os elétrons secundários51 que 

provém de interações inelásticas entre os elétrons incidentes e a amostra, e foi utilizado neste 

trabalho para gerar as imagens. Vale ressaltar, que as imagens podem ser obtidas por outros 

tipos de interações, conforme descrito na literatura51. 

As amostras utilizadas para as análises precisam ser condutoras ou tornar se 

condutoras para haver escoamento do fluxo de elétrons. Por essa razão as amostras são 

fixadas em um suporte de amostra metálico com materiais que permitam realizar esse 

escoamento (geralmente tinta prata ou fita condutora) e um cobrimento da superfície da 

amostra com materiais metálicos. A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura foi 

utilizada neste trabalho com o objetivo de observar as propriedades microestruturais, 

principalmente o tamanho e a morfologia dos grãos, presença de poros e fases secundárias. As 

medidas foram realizadas no Departamento de Física e Química da Universidade Estadual 

Paulista, Campus Ilha Solteira, em um microscópio marca Zeiss, modelo Evo LS-15. As 

amostras foram previamente cobertas com uma camada de ouro, depositada por Sputtering, as 

quais foram previamente fixadas em suporte de amostras utilizando tinta prata. 

 

3.2.5 Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) 
 

A microanálise eletrônica é utilizada para determinar qualitativamente e 

quantitativamente os elementos presentes em determinada região na amostra analisada. Os 

equipamentos mais modernos de MEV tem acoplado um detector de espectroscopia por 
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energia dispersiva de raios-x (EDX ou EDS). O princípio da técnica baseia-se em incidir um 

feixe de elétrons sobre a amostra e um dos efeitos observados é a geração de raios-x. Os raios-

x são produzidos quando o elétron com determinada energia é desacelerado pela interação 

com o núcleo da amostra52. Através da captação dos raios-x pelos detectores instalados no 

MEV, os elementos são identificados, uma vez que as linhas de raios-x característicos são 

especificas do número atômico da amostra, e a sua energia pode ser utilizada para identificar 

o elemento que está emitindo a radiação51. A técnica de caracterização de EDX será 

empregada neste trabalho com o objetivo de qualificar e quantificar os elementos químicos 

presentes em determinadas regiões nas amostras, podendo assim verificar se a composição 

química desejada foi obtida. 

 

3.2.7 Medida Dielétrica 

 

O comportamento da parte real e imaginária da permissividade dielétrica em função da 

frequência do campo aplicado é obtido através de um impedancímetro ou uma ponte LCR. O 

estudo da permissividade dielétrica em função da temperatura é realizado usando um forno 

acoplado a um controlador de temperaturas. As amostras utilizadas para essas medidas são 

conformadas em formato de capacitores com faces plano-paralelas, colocando eletrodos 

metálicos nas faces opostas para aplicação um estimulo elétrico e observar a resposta 

resultante. Geralmente é aplicada uma tensão elétrica e a partir dela obter as características 

elétricas e dielétricas da amostra mediante coleta de parâmetros como capacitância, 

impedância, admitância, resistência, entre outros. As medidas dielétricas utilizadas neste 

trabalho têm como objetivo identificar as características da transição de fases, bem como a 

temperatura de Curie do material. Para obter essas características foi utilizado um controle de 

temperatura Flyever FE50-RP, uma ponte LCR marca Hioki, modelo 3532-50, e um 

computador para realizar a coleta dos dados. A Figura 21 apresenta o aparato experimental 

utilizado para as medidas dielétricas nesse trabalho. 
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Figura 21: Esquema do aparato experimental para medidas dielétricas. 

 
Fonte: Guarany53. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 PROPRIEDADES TÉRMICAS (DTA) 
  

 A técnica de DTA foi empregada para estabelecer os parâmetros a serem utilizados 

para a calcinação e sinterização dos precursores utilizados. Essa técnica determina as reações 

químicas por processos térmicos envolvidos. As figuras 22 a 27 ilustram os resultados de 

DTA para todas as composições estudadas. Observou-se que em algumas composições, uma 

anomalia foi revelada para temperaturas entorno de 300°C (PLZT2VA), 317°C (PLZT12VB) 

que pode ser devido ao início da formação do titanato de chumbo, onde começa a reagir o 

TiO2 com o PbO, de acordo com resultados reportados na literatura3. Outra anomalia tem 

início na temperatura 817°C para a amostra PLZT2VA e para as outras composições entre 

820°C e 840°C, indicando o início da formação do composto PLZT, e para temperaturas 

próximas a 900°C teremos a formação completa do PLZT. Devido à limitação do aparelho de 

DTA utilizado, a temperatura máxima utilizada foi de 1200°C. Dessa forma, não pode ser 

verificada com precisão a temperatura de sinterização do material. No entanto, seguindo 

critérios de trabalhos reportados na literatura estipulou-se a temperatura de 1250°C para 

realizar esse processo de sinterização. O mesmo critério de caracterização foi seguido para as 

composições restantes.  

 

Figura 22: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT2VA e 
PLZT2VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 23: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT4VA e 
PLZT4VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 24: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT6VA e 
PLZT6VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 25: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT8VA e 
PLZT8VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 26: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT10VA e 
PLZT10VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 27: Medida de DTA realizada no sistema PLZT, para a composição PLZT12VA e 
PLZT12VB 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Encontram-se na literatura várias teorias para a formação da solução sólida PZT a 

partir de óxidos precursores, dentre elas a que envolve como primeira etapa a formação do 

PbTiO3 na temperatura de 500°C, o qual tem início com a reação entre ZrO2 e PbO, formando 

várias soluções sólidas ricas em Zr. No passo seguinte, eles reagem com o PbTiO3, formando 

o PZT em uma temperatura de aproximadamente 1100°C. No entanto, a síntese de cerâmicas 

baseadas em chumbo é afetada pela pressão de vapor relativamente alta de PbO. A 

vaporização de PbO, durante o processamento a altas temperaturas conduz a uma mudança na 

a estequiometria do PZT, e com maiores perdas de PbO, para a formação de ZrO2, à base de 

fases secundárias54. Embora a temperatura de cada tratamento térmico do PLZT sofre 

alteração em relação ao PZT, os tamanhos das partículas iniciais também afetam o valor da 

temperatura, devido à superfície de contato. 

 

4.2 PROPRIEDADES ESTRUTURAIS 
 

4.2.1 Difração de Raios-X dos Pós Calcinados 

 

 Com o objetivo de estudar a influência das condições de moagem na síntese dos pós, 

foram definidos inicialmente diferentes tempos de moagem e razão entre a massa dos 

reagentes e a massa das bolas. O primeiro teste consistiu em uma razão de 1:10, com duração 

da moagem de 8 horas. Já o segundo teste consistiu de uma razão de 1:20 com duração de 

moagem de 12 horas. A critério de exemplo, a Figura 28 ilustra o padrão de difração de raios-
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x para a composição PLZT6VA, seguindo dois procedimentos com diferentes parâmetros de 

moagem.  

 

Figura 28: Comparação entre os dois procedimentos de moagem utilizados na síntese do 
sistema PLZT. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Analisando a Figura 28, pode-se concluir que o segundo conjunto de parâmetros foi o 

mais eficiente devido a haver uma redução notável da intensidade das fases intermediárias 

formadas (ou dos reagentes ainda sem reagir), e consequentemente um aumento na 

intensidade da fase formada do PLZT, representada na figura com símbolos (*). Isso pode ser 

atribuído a uma diminuição no tamanho das partículas para este caso, comparando com o 

primeiro conjunto de parâmetros, possibilitando assim uma melhor interdifusão das partículas 

durante o processo de calcinação. Os resultados obtidos estão de acordo com o estudo 

realizado no sistema PZT por Yánez-Limón e colaboradores, o qual sintetizaram o PZT 

variando a fonte de Pb (PbO, PbO2 e Pb3O4) utilizando tempo de moagem de 4, 8 e/ou 12 

horas3. Para as amostras preparadas utilizando PbO e tempo de moagem de 4 horas, notou-se 

a presença das fases do PZT, PbO e da fase indesejada denominada de pirocloro. Já para as 

amostras preparadas com tempos de moagem de 8 e 12 horas, somente na primeira (8 h) 

houve uma pequena quantidade de fase pirocloro3. A partir do procedimento referido acima, 

todas as amostras foram submetidas aos mesmos parâmetros de moagem (segundo conjunto 

de parâmetros com razão de 1:20 e 12 horas de moagem).  

As figuras 29 e 30 ilustram os padrões de difração de raios-x para todas as 

composições estudadas de PLZT com vacâncias em A e B (VA e VB, respectivamente) para as 
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amostras calcinadas em forma de pós. Os difratogramas obtidos das amostras calcinadas 

foram identificadas e indexadas como tendo uma estrutura romboédrica mediante o uso da 

carta cristalográfica ICDD 46-0336 do Portal da Pesquisa da CAPES (padrão reportado para a 

composição PLZT10/65/35), uma vez que não foram encontrados na literatura dados 

referentes à mesma composição de Zr/Ti=70/30 empregada neste trabalho. Dessa maneira, os 

resultados confirmaram a formação das fases ferroelétricas para todas as composições 

analisadas, com a presença de todos os picos principais referentes ao sistema PLZT reportado 

da literatura. No entanto, pode-se verificar na Figura 29 a existência de fases segregadas 

(identificadas com o símbolo ∆), ou seja, algumas fases indesejadas que não são 

ferroelétricas. Essas fases podem ser provenientes do método de síntese empregado, uma vez 

que o tamanho das partículas pode influenciar durante o processo de calcinação dos pós-

precursores. Considerando essa hipótese, esses picos indesejáveis podem ser referentes a 

óxidos precursores que não foram completamente reagidos ou à presença de fases 

intermediárias à formação total do PLZT. Na literatura, essas fases indesejáveis são atribuídas 

ao PbO, PbLaTiO3 e ZrO2
55. Conforme aumenta a concentração de La, pode-se observar um 

aumento das fases secundárias indesejáveis.  
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Figura 29: Padrões de difração de raios-X para todas as composições com VB, amostra em 
forma de pó-calcinado, indexados com a fixa cristalográfica ICDD 46-0336. O símbolo Δ, 

representa fases indesejadas. 
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Figura 30: Padrões de difração de raios-X para todas as composições com VB, amostra em 
forma de pó-calcinado, indexados com a fixa cristalográfica ICDD 46-0336. O símbolo Δ, 

representa fases indesejadas. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

4.2.1.1 Tamanho dos Cristalitos 

 

O tamanho médio do cristalito (D) pode ser determinado pela equação de Scherrer48,56, 

a qual estabelece uma relação entre D e a largura à meia altura (ß) de um determinado pico 

obtido pelo difratograma. Geralmente usa-se para análise o pico principal (o de maior 

intensidade) do padrão de difração de raios-x.  
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                                                    (15) 

 
Nesta equação k é um coeficiente que está correlacionado ao formato das partículas, 

cujo valor geralmente utilizado para partículas esféricas é aproximadamente 0,90. O λ é o 

comprimento de onda dos raios-x, sendo λ =1,5406 Å, comprimento de ondas que 

corresponde ao CuKα1. O β é a largura a meia altura do pico, em radiano. Finalmente, θ é o 

ângulo de Bragg, expresso em radianos. Quanto maior o tamanho do cristalito, maior será o 

número de planos cristalográficos nas direções (hkl). A largura à meia altura e o grau de 

cristalinidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais estreito é o pico, maior 

a cristalinidade nas direções do mesmo plano cristalográfico (hkl), ou seja, há mais domínios 

orientados na mesma direção.  

O tamanho médio dos cristalitos obtido para as composições estudadas neste trabalho 

está apresentado na Tabela 4. De acordo com os dados obtidos, não há uma relação entre o 

aumento da concentração de lantânio e o tamanho dos cristalitos. O valor de D é menor para 

as amostras que apresentaram picos mais estreitos na largura à meia altura.  

 

Tabela 4: Tamanho do cristalito calculado a partir dos difratograma de DRX para o pico 
principal (110). 

Composição 
Tamanho médio do 

Cristalito (nm) 
(110) 

Composição 
Tamanho médio do 

Cristalito (nm) 
(110) 

PLZT2VA 42,3 PLZT2VB 43,8 

PLZT4VA 46,9 PLZT4VB 55,8 

PLZT6VA 49,5 PLZT6VB 53,3 

PLZT8VA 41,4 PLZT8VB 40,5 

PLZT10VA 36,6 PLZT10VB 29,9 

PLZT12VA 40,6 PLZT12VB 31,4 
Fonte: Elaboração do próprio Autor 

 

4.2.2 DRX das Amostras Sinterizadas 
  

 Após o processo de calcinação todas as amostras foram sinterizadas, seguindo as 

condições citadas na seção 3.1.3 do procedimento experimental (Capítulo 3). As amostras 

cerâmicas obtidas foram novamente analisadas pela técnica de difração de raios-x, para 
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investigar as características estruturais. Um resultado interessante observado foi que uma vez 

sinterizadas as amostras, os difratogramas revelaram que “aparentemente” não houve 

formação da fase ferroelétrica desejada para todos os casos analisados. A Figura 31(a) mostra 

este resultado para a composição PLZT2VA, sendo necessário, portanto, realizar um 

polimento em todas as amostras no intuito de eliminar resíduos de impurezas da superfície da 

amostra, provenientes do ambiente do forno. Por outro lado, após o processo de polimento se 

garante uma superfície completamente plana nas faces das amostras, o qual é uma das 

condições necessárias para obter o difratograma. A Figura 31(b) ilustra a confirmação da 

formação da fase ferroelétrica do sistema PLZT após o processo de polimento da amostra. 

  
Figura 31: Comparação entre os difratogramas de uma cerâmica sinterizada sem ser 

submetida ao polimento (a) e uma amostra após ser polida (b). 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Os resultados de difração de raios-x referentes às amostras sinterizadas e polidas estão 

apresentados nas Figura 32 e 33. Como pode ser observado, a formação completa da fase 

ferroelétrica do PLZT foi obtida para a maioria das composições, exceto nas amostras 

PLZT4VA, PLZT6VA, PLZT8VA, PLZT10VA e PLZT8VB. 
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Figura 32: Padrões de difração de raios-X para todas as composições com VA, amostra 
sinterizadas e polidas, indexados com a fixa cristalográfica ICDD 46-0336 para a estrutura 

romboédrica (R) e 54895 para estrutura ortorrômbica (O). 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 33: Padrões de difração de raios-X para todas as composições com VA, amostra 
sinterizadas e polidas, indexados com a fixa cristalográfica ICDD 46-0336 para a estrutura 

romboédrica (R) e 54895 para estrutura ortorrômbica (O). 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Nas composições PLZT4VA, PLZT6VA, PLZT8VA, PLZ10VA e PLZT8VB, uma 

pequena quantidade de PbO em excesso foi identificada no pico de difração entorno de 2θ = 

28,7°, concordando este resultado com a literatura55.  

É possível quantificar a fase PbO presente em cada amostra utilizando a equação (16), 

a qual relaciona a intensidade (I) do pico mais intenso do PLZT com a intensidade do pico de 

PbO57: 
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                                                                   (16) 

 

A porcentagem da fase referente ao PbO nas amostras PLZT4VA, PLZT6VA, 

PLZT8VA, PLZT10VA e PLZT8VB são respectivamente 2,86%; 3,69%; 4,81% e 2,52%, 

2,93%.  Com o aumento da concentração de lantânio, a célula unitária sofre uma mudança 

estrutural, podendo assim ter coexistência de fases estruturais de simetrias diferentes. No 

presente trabalho, de acordo com o digrama de fases do PLZT, para composições próximas a 

10% mol de lantânio, há uma coexistência das estruturas romboédrica e ortorrômbica. Esse 

fato pode ser confirmado observando os picos dos difratogramas da Figura 32 e 33. Na 

literatura, vários trabalhos reportam a mudança estrutural da fase romboédrica para a fase 

tetragonal, as quais estão presentes no contorno de fase morfotrôpico4,29,58. No intuito de 

melhor visualizar o efeito do aumento do lantânio nas características estruturais, o pico com 

reflexão entorno de 2 = 45o foi ampliado e ilustrado na Figura 34, para todas as composições 

estudadas. 
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Figura 34: Estudo da evolução da estrutura cristalina referente ao pico (200): (a) PLZT2VA, 
(b) PLZT4VA, (c) PLZT6VA, (d) PLZT8VA, (e) PLZT10VA, (f) PLZT12VA, (g) PLZT2VB, 

(h) PLZT4VB, (i) PLZT6VB, (j) PLZT8VB, (k) PLZT10VB e (l) PLZT12VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Pode se observar que com o aumento da concentração de lantânio, o pico inicial 

(200)R sofre uma divisão, promovendo a aparição de picos dissimétricos (220)O e (002)O, 

indicando que a fase romboédrica (R) tem sido gradualmente diminuída com a mudança para 

a fase ortorrômbica (O). Este efeito é nitidamente observado para as composições PLZT10VA 

e PLZT10VB, confirmando a coexistência das fases ferroelétricas de simetria ortorrômbica, 

com picos (220)O e (002)O, e romboédrica com reflexão (200)R para as composições de PLZT 

com maior concentração de lantânio. 
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4.2.3 Parâmetros de Rede - MQ 
 

 No intuito de determinar os parâmetros de rede das células unitárias referente à 

composição das amostras cerâmicas foi usado o programa MQ, desenvolvido no Instituto de 

Física de São Carlos, USP. O programa é baseado no método dos mínimos quadrados, o qual 

realiza um refinamento dos parâmetros de rede a partir dos dados retirados dos difratogramas 

previamente realizados nas amostras e da simetria existente no retículo cristalino de cada 

composição. Para realizar os cálculos dos parâmetros de rede considerou-se o ajuste para a 

estrutura romboédrica em todas as composições, exceto para as composições PLZT12VA e 

PLZT12VB, para as quais foi considerada uma estrutura ortorrômbica. Embora, as 

composições PLZT10VA e PLZT10VB apresentam coexistência de fases ferroelétrica e 

antiferroelétrica com simetria romboédrica e ortorrômbica, respectivamente, para poder 

quantificar essas fases é necessário aplicar outro método. Mediante isso, consideraram-se 

estruturas romboédricas para essas composições. Os parâmetros de rede calculados estão 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Parâmetros de rede calculados pelo MQ para as composições de PLZT sinterizadas. 
Composição Estrutura Parâmetro de Rede 

PLZT2VA Romboédrica  a = b = c =  4,07658 Å 

PLZT4VA Romboédrica a = b = c = 4,07187 Å 

PLZT6VA Romboédrica a = b = c = 4,05943 Å 

PLZT8VA Romboédrica  a = b = c =  4,05483 Å 

PLZT10VA Romboédrica a = b = c = 4,05409 Å 

PLZT12VA Ortorrômbica a = 4,04498 Å; b = 4,03307 Å; c = 4,04514 Å 

PLZT2VB Romboédrica a = b = c =  4,07364 Å 

PLZT4VB Romboédrica a = b = c = 4,07569 Å 

PLZT6VB Romboédrica a = b = c = 4,06663 Å 

PLZT8VB Romboédrica a = b = c = 4,06519 Å 

PLZT10VB Romboédrica a = b = c = 4,05960 Å 

PLZT12VB Ortorrômbica a = 4,05301 Å; b = 4,02511 Å; c = 4,14987 Å 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

 Os valores dos parâmetros de rede para as composições que apresentam estrutura 

romboédrica estão próximas aos parâmetros de rede da ficha cristalográfica utilizada para 
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indexar os picos (a = b = c = 4,078 Å). Esses parâmetros são importantes para poder estudar 

as propriedades estruturais, bem como calcular a densidade teórica e o volume da célula 

unitária. Nota-se que a inserção de lantânio na rede cristalina do PZT, acarreta em uma 

diminuição dos parâmetros de rede, quando se refere à estrutura romboédrica. Este resultado é 

de extrema importância, pois pode influenciar diretamente nas propriedades elétricas e 

ferroelétricas do sistema estudado. Devido à valência de o íon lantânio ser +3, há uma maior 

interação atrativa entre os átomos do octaédrico de oxigênio maior do que com o íon Pb+2. 59 

 

4.2.3.1 Medidas de Densidade 

 

 A partir dos valores dos parâmetros de rede obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados, foram calculados os valores de densidade teórica e comparados com os valores de 

densidade obtidos pelo método de Arquimedes. Os resultados são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores das densidades aparentes (   ), densidade teórica (          e densidade 
relativa (   , considerando os parâmetros obtidos por MQ. 

Composição     (g/              

(g/cm3 
   (%) Porosidade 

(%) 
PLZT2VA 7,3523 8,0909 90,9 9,1 

PLZT4VA 7,2914 8,0345 90,7 9,3 

PLZT6VA 7,4307 8,0231 92,6 7,4 

PLZT8VA 7,4948 7,9648 94,1 5,9 

PLZT10VA 7,2677 7,9583 91,3 8,7 

PLZT12VA 7,3878 7,8735 93,8 6,2 

PLZT2VB 7,2113 8,1498 88,5 11,5 

PLZT4VB 7,4687 8,1148 92,0 8,0 

PLZT6VB 7,9665 8,1016 98,3 1,7 

PLZT8VB 7,6968 8,0704 95,4 4,6 

PLZT10VB 7,7613 8,0601 96,3 3,7 

PLZT12VB 7,4896 7,9222 94,5 5,5 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
  

Como pode ser observado, as composições nas quais foram consideradas vacâncias no 

sítio A da estrutura perovskita apresentaram densidades relativas menores quando comparadas 

com as amostras com vacâncias no sítio B, exceto para a composição PLZT2VA. Este 
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resultado é de se esperar uma vez que compostos com vacâncias de chumbo, 

consequentemente, uma relativa perda de massa, acarreando em uma diminuição da 

densidade. 

 

4.2.4 Refinamento da estrutura obtido pelo método Le Bail. 
 

Os parâmetros de rede também foram calculados pelo método Le Bail60. Esse método 

é utilizado para ajustar os padrões de difração quando se conhece o sistema cristalino e o 

grupo espacial de simetria, sem recorrer ao modelo estrutural. A principal aplicação é a 

obtenção em conjunto de intensidades integradas que podem ser usadas para a solução de 

estruturas desconhecidas. Geralmente esse método é utilizado para obter bons valores dos 

parâmetros de rede para ser utilizado posteriormente pelo método Rietveld. Apenas os 

parâmetros da célula unitária e picos são variados na minimização dos mínimos quadrados, 

quando se utiliza esse método60. Foi utilizado o programa Jana2006 para realizar os 

refinamentos. As figuras que ilustram os refinamentos obtidos por esse método estão no 

apêndice A. 

Os parâmetros de rede obtidos estão apresentados na Tabela 7. Observa-se que com o 

aumento da concentração do lantânio, há uma diminuição em relação aos parâmetros de rede 

para todas as amostras que apresentam estrutura romboédrica. Comparando estes valores com 

os parâmetros de rede obtidos pelo MQ, houve um aumento significativo e, por consequência, 

a densidade teórica e a densidade relativa sofreram alterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabela 7: Parâmetros de rede calculados pelo programa Jana, utilizando o método Le Bail 
para as composições de PLZT sinterizadas. 

Composição Estrutura Parâmetro de Rede Volume GOF Rwp 

PLZT2VA Romboédrica a = b = c =  4,1081 Å 69,3 Å3 2,65 7,72 

PLZT4VA Romboédrica a = b = c = 4,0987 Å 68,9 Å3 4,26 7,76 
PLZT6VA Romboédrica a = b = c = 4,0948 Å 68,7 Å3 4,36 8,86 

PLZT8VA Romboédrica a = b = c = 4,0851 Å 68,2 Å3 4,06 10,11 
PLZT10VA Romboédrica a = b = c = 4,0825 Å 68,1 Å3 3,88 11,31 

PLZT12VA Ortorrômbica a = 4,0992; b = 4,0712 Å 

c = 4,0474 Å 
67,5 Å3 2,62 6,46 

PLZT2VB Romboédrica a = b = c =  4,1078 Å 69,3 Å3 2,33 5,33 
PLZT4VB Romboédrica a = b = c = 4,1049 Å 69,2 Å3 4,06 7,75 

PLZT6VB Romboédrica a = b = c = 4,0873 Å 68,3 Å3 2,17 5,70 
PLZT8VB Romboédrica a = b = c = 4,0834 Å 68,1 Å3 3,12 7,57 

PLZT10VB Romboédrica a = b = c = 4,0810 Å 68,0 Å3 3,18 8,67 
PLZT12VB Ortorrômbica a = 4,0982 Å; b = 4,0703 Å; 

c = 4,0463 Å 
67,5 Å3 2,69 8,03 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

As densidades obtiveram valores superiores para todas as amostras, exceto para a 

composição PLZT8VA. A mostra de maior densidade relativa também foi a PLZT6VB. Todas 

as amostras mostraram densidades relativas acima de 90%, confirmando a obtenção de 

amostras com altas densidades e revelando a qualidade do processo de síntese utilizado. A  

 

 

 

 

 

Tabela 8 apresenta os valores das densidades aparente (   ), teórica (        ), relativa 

(   
   

        
) e a porosidade. 
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Tabela 8: Valores da densidade aparente (ρap), densidade teórica (ρteórica), densidade relativa 
(ρr) e porosidade, considerando os parâmetros obtidos pelo método Le Bail. 
Composição     (g/              

(g/cm3 
   (%) Porosidade 

(%) 
PLZT2VA 7,3523 7,9095 93,0 7,0 

PLZT4VA 7,2914 7,8726 92,6 7,4 

PLZT6VA 7,4307 7,8124 95,1 4,9 

PLZT8VA 7,4948 7,7859 93,3 6,7 

PLZT10VA 7,2677 7,7982 93,2 6,8 

PLZT12VA 7,3878 7,6975 96,0 4,0 

PLZT2VB 7,2113 7,9499 90,7 9,3 

PLZT4VB 7,4687 7,9192 94,3 5,7 

PLZT6VB 7,9665 7,9808 99,8 0,2 

PLZT8VB 7,6968 7,9614 96,7 3,3 

PLZT10VB 7,7613 7,9302 97,9 2,1 

PLZT12VB 7,4896 7,9122 94,7 5,3 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

4.3 PROPRIEDADES MICROESTRUTURAIS 
 

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As imagens obtidas pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras 

de PLZT em forma de corpos cerâmicos foram utilizadas para investigar a morfologia, o 

tamanho médio dos grãos e a presença de fases líquidas. As imagens foram obtidas por 

elétrons secundários (modo SEI) com aumento de 15000x, as quais estão apresentadas da 

Figura 35 à Figura 40, para todas as composições estudadas. Em todas as figuras (da 35 à 40), 

(a) representam as composições nas quais foram consideradas vacâncias no sítio A e (b) 

representam aquelas composições com vacâncias no sítio B. Os dados desta secção são 

comparados com as densidades obtidas através dos parâmetros calculados pelo MQ. 
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Figura 35: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT2VA (b) Amostra PLZT2VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 36: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT4VA (b) Amostra PLZT4VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 37: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT6VA (b) Amostra PLZT6VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 38: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT8VA (b) Amostra PLZT8VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 39: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT10VA (b) Amostra PLZT10VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 40: Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 
15000x (a) Amostra PLZT12VA (b) Amostra PLZT12VB. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 A partir das micrografias obtidas, pode-se confirmar a alta densidade relativa obtida 

nas medidas de densidades. A composição PLZT6VB, a qual apresenta maior densidade (   = 



76 
 

98,3%), revelou uma micrografia que quase não apresenta poros em sua microestrutura e seus 

grãos são consideravelmente uniformes devido aos seus tamanhos não serem muito 

discrepantes. Da mesma forma, podemos observar uma presença maior de poros nas amostras 

PLZT2VA e PLZT2VB, as quais obtiveram menos densidades relativas, com valores de 90,9% 

e 88,5%, respectivamente, quando comparadas com as demais composições. 

 O tamanho médio dos grãos (   foi calculado com o auxílio do programa Image-Pro 

Express, e os resultados são mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores referentes ao tamanho médio dos grãos (   para cada composição. 
Composição        Composição        

PLZT2VA 4,11 PLZT2VB 6,58 

PLZT4VA 2,20 PLZT4VB 3,29 

PLZT6VA 2,40 PLZT6VB 2,31 

PLZT8VA 2,16 PLZT8VB 2,13 

PLZT10VA 2,24 PLZT10VB 2,00 

PLZT12VA 2,35 PLZT12VB 2,10 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

 Como o objetivo de melhor visualizar a evolução do tamanho dos grãos com o 

aumento da concentração de lantânio, os tamanhos médios dos grãos   ) foram plotados em 

função da concentração de lantânio (x), conforme ilustrado na Figura 41.  

  

Figura 41: Dependência do tamanho de grãos em função da concentração de lantânio, para as 
composições onde foram consideradas vacâncias no sítio A (com símbolo preto) e vacâncias 

no sítio B (com símbolo vermelho). 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Observa-se que em ambos os casos (VA e VB) a adição de lantânio favorece a 

diminuição do tamanho médio do grão. No entanto, com o aumento da concentração de 

lantânio o tamanho do grão tem uma tendência de aumentar novamente para altas 

concentrações.  

Alguns trabalhos reportados na literatura observaram um aumento no tamanho dos 

grãos em função do aumento da concentração de lantânio58. Eles observaram que sob 

condições tradicionais de sinterização, onde se utiliza temperaturas elevadas (acima de 

900°C), as altas temperaturas favorece à volatilização do PbO. Este resultado indica a 

possibilidade da formação de mais vacâncias no sítio A em relação à quantidade de vacâncias 

formadas no sítio B da estrutura perovskita. Baseado nessa ocorrência, Tang e colaboradores 

estudaram a influência da adição de lantânio na evolução da microestrutura em cerâmicas de 

PLZT x/56/44 58. Quando a concentração de lantânio está entre 2 e 10% mol, durante a 

sinterização, a adição de La+3 acontece pela difusão através do contorno de grão. Com a 

formação de vacâncias, a difusão ocorre através dessas vacâncias, facilitando a formação da 

fase desejada com o aumento da concentração de lantânio. Isso acarreta no aumento do 

tamanho dos grãos, uma vez que a temperatura necessária para ocorrer a sinterização é 

menor58. 

 

4.3.2 Microanálise por Energia Dispersiva de Raios X (EDX)  

 
A microanálise por EDX foi utilizada neste trabalho com o objetivo quantificar e 

qualificar os elementos presentes nas amostras. A caracterização foi realizada com aumento 

de 5000x para todas as amostras e em duas regiões diferentes. Para obter a concentração por 

EDX, os dados são coletados em “% atômica” e “% massa”, sendo esta última utilizada para 

determinar o número de mols de cada íon, estabelecendo uma média entre as duas regiões. As 

figuras que ilustram as áreas onde foram realizados as microanálise e o espectro obtido por 

EDX estão no apêndice B.  

Os dados obtidos pelos cálculos envolvendo a “% massa”, através da análise por EDX 

para as amostras com vacâncias em A (VA) estão apresentados na Tabela 10.  Os resultados 

para a amostra PLZT2VA, indicaram a fórmula estequiométrica média 

Pb0,8856La0,021(Zr0,8680Ti0,2909)Ox. Os elementos La e Ti se encontram com número de mol 

0,021 e 0,2909, respectivamente, o que indica que estão próximos dos valores esperados, que 

seriam teoricamente de 0,02 e 0,30. Observando os elementos Pb e Zr, há uma diferença nos 
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valores que deveriam ser próximos a 0,97 e 0,70, mas apresentam 0,8856 e 0,8704. A 

diminuição de Pb, pode ser devido a volatilização do PbO. A amostra PLZT4VA apresenta um 

comportamento similar ao da composição PLZT2VA, com fórmula estequiométrica 

Pb0,8813La0,0459(Zr0,8704Ti0,299)Ox, sendo a concentração de La e Ti próximos ao valor esperado.  

 
Tabela 10: Razões estequiométricas obtidas para as amostras de PLZT xVA. 

Amostra Região 
Elementos 

Pb La Zr Ti 
Teórico EDX Teórico EDX Teórico EDX Teórico EDX 

PLZT2VA 

1ª 0,97 0,8895 0,02 0,0231 0,70 0,8755 0,30 0,2957 
2ª 0,8818 0,0190 0,8606 0,2861 

Média ---- 0,8856 ---- 0,0210 ---- 0,8680 --- 0,2909 

PLZT4VA 

1ª 0,94 0,8640 0,04 0,0454 0,70 0,8662 0,30 0,2964 
2ª 0,8586 0,0465 0,8746 0,3016 

Média ---- 0,8613 ---- 0,0459 ---- 0,8704 --- 0,299 

PLZT6VA 

1ª 0,91 0,8329 0,06 0,0688 0,70 0,8590 0,30 0,3057 
2ª 0,8290 0,0689 0,8642 0,3117 

Média --- 0,8309 --- 0,0688 --- 0,8616 --- 0,3087 

PLZT8VA 

1ª 0,88 0,7742 0,08 0,0854 0,70 0,8746 0,30 0,3111 
2ª 0,7940 0,0848 0,8872 0,3023 

Média --- 0,7841 --- 0,0851 --- 0,8809 --- 0,3067 

PLZT10VA 

1ª 0,85 0,7453 0,10 0,1171 0,70 0,9047 0,30 0,3138 
2ª 0,7528 0,1162 0,8901 0,3117 

Média --- 0,7490 --- 0,1166 --- 0,8974 --- 0,3127 

PLZT12VA 

1ª 0,82 0,7622 0,12 0,1249 0,70 0,8300 0,30 0,2870 
2ª 0,7573 0,1299 0,8335 0,2879 

Média --- 0,7597 --- 0,1274 --- 0,8317 --- 0,2874 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

O Pb apresenta estequiometria menor em relação ao esperado e o Zr uma maior 

estequiometria. Para as amostras PLZT6VA, PLZT8VA, PLZT10VA e PLZT12 VA, observa-se 

uma estequiometria média de Pb0,8309La0,0688(Zr0,8616Ti0,3087)Ox, 

Pb0,7841La0,0851(Zr0,8809Ti0,3067)Ox, Pb0,7490La0,1166(Zr0,8974Ti0,3127)Ox e 

Pb0,7597La0,1274(Zr0,8317Ti0,2874)Ox, respectivamente. Existe a presença acima do esperado para 

o La em todas as composições, embora esteja próximo ao valor teórico. A estequiometria de 

Pb está abaixo do esperado para todas as composições, isso é devido a volatilização do PbO. 
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O Zr apresenta valores de 0,13 a 0,19 acima do esperado. Já o Ti apresenta estequiometria 

bem próxima do esperado para todas as composições.  

Para as amostras onde se esperariam vacâncias em B (VB), os dados obtidos estão 

relacionados na Tabela 11.  

 

Tabela 11: Razões estequiométricas obtidas para as amostras de PLZT xVB. 

Amostra Região 
Elementos 

Pb La Zr Ti 
Teórico EDX Teórico EDX Teórico EDX Teórico EDX 

PLZT2VB 

1ª  0,98 0,9082 0,02 0,0197 0,6965 0,8602 0,2985 0,2977 
2ª  0,9071 0,0230 0,8585 0,2965 

Média --- 0,9076 --- 0,0213 --- 0,8593 --- 0,2971 

PLZT4VB 

1ª  0,96 0,8791 0,04 0,0466 0,693 0,8621 0,297 0,3055 
2ª  0,8870 0,0424 0,7987 0,3019 

Média --- 0,8830 --- 0,0445 --- 0,8304 --- 0,3037 

PLZT6VB 

1ª  0,94 0,8504 0,06 0,0702 0,6895 0,8724 0,2955 0,3050 
2ª  0,8527 0,0666 0,8749 0,3000 

Média --- 0,8515 --- 0,0684 --- 0,8736 --- 0,3025 

PLZT8VB 

1ª  0,92 0,8320 0,08 0,0916 0,686 0,8703 0,294 0,3044 
2ª  0,8258 0,0881 0,8857 0,2982 

Média --- 0,8041 --- 0,0898 --- 0,8780 --- 0,3013 

PLZT10VB 

1ª  0,90 0,8055 0,10 0,1095 0,6825 0,8602 0,2925 0,2851 
2ª  0,8028 0,1122 0,8766 0,3151 

Média --- 0,8041 --- 0,1108 --- 0,8684 --- 0,3206 

PLZT12VB 

1ª  0,88 0,7564 0,12 0,1362 0,679 0,9191 0,291 0,3199 
2ª  0,7570 0,1342 0,9207 0,3214 

Média --- 0,7567 --- 0,1352 --- 0,9199 --- 0,3206 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
As fórmulas estequiométrica média para as essas composições são: PLZT2VB: 

Pb0,9076La0,0213(Zr0,8593Ti0,2971)Ox; PLZT4VB: Pb0,8830La0,0445(Zr0,8304Ti0,3037)Ox; PLZT6VB: 

Pb0,8515La0,0684(Zr0,8736Ti0,3025)Ox;  PLZT8VB: Pb0,8041La0,0898(Zr0,8730Ti0,3013)Ox; PLZT10VB: 

Pb0,8041La0,1108(Zr0,9199Ti0,3206)Ox; PLZT12VB: Pb0,7597La0,1352(Zr0,9199Ti0,3204)Ox. Os valores 

estequiométricos do Pb para todas as amostras estão ligeiramente abaixo do esperado. Embora 

para as todas as composições se mostre uma pequena quantidade de La em excesso, a 

estequiometria obtida por EDX está bem próxima da teórica. O Zr também apresenta valores 

um pouco acima do esperado, da mesma maneira que foi observado nas amostras com VA, 
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mas a amostra PLZT12VB contém um excesso de Zr bem expressivo (o valor esperado é 

0,679 e o obtido por EDX é 0,9199). Assim como para as amostras com VA, o Ti apresenta 

valores próximos ao teórico para as amostras com VB. 

 

4.4 PROPRIEDADES DIELÉTRICAS 
 

Após investigar as propriedades estruturais e microestruturais das amostras por meio 

das técnicas de caracterizações utilizadas e descritas nas seções anteriores, nesta seção serão 

analisadas e discutidas as propriedades dielétricas das composições estudadas. As 

propriedades dielétricas foram investigadas a partir da dependência da permissividade 

dielétrica em função da temperatura e da frequência, tendo como objetivo estudar as 

características da transição de fases e a fenomenologia associada à mesma para cada 

composição, uma vez que, conforme aumenta a concentração de lantânio é esperado obter 

propriedades dielétricas com comportamento diferentes. Neste trabalho, a dependência da 

permissividade dielétrica real (ε’) e imaginária (ε”) em função da temperatura, foi obtida em 

ampla faixa de frequências.  

A Figura 42 ilustra a dependência da permissividade dielétrica real e imaginária em 

função da temperatura, em diferentes frequências de campo elétrico aplicado, para as 

composições PLZT xVA (sendo x = 2, 4, 6, 8, 10 e 12). A amostra PLZT2VA apresenta um 

comportamento típico de uma transição de fase normal, uma vez que não há a dispersão do 

valor máximo da permissividade dielétrica em função da frequência aplicada, sendo 

observado um pico relativamente estreito. Para esta composição a temperatura de transição de 

fase ferroelétrica-paraelétrica obtida está ao redor de 287,4°C e o valor máximo da 

permissividade dielétrica real (ε'm) foi obtido em torno de 29206, para uma frequência de 100 

Hz. O valor esperado segundo o digrama de fases apresentado por Haertling23 é 

aproximadamente 304°C. Segundo Dai, amostras com 2% de lantânio possuem respostas 

dielétricas significativamente maiores, perto da transição de fases quando comparados com o 

PZT puro16.  
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Figura 42: Dependência com a temperatura das componentes real (ε’) e imaginária (ɛ”) da 
permissividade dielétrica em várias frequências para as amostras PLZT2VA, PLZT4VA, 

PLZT6VA, PLZT8VA, PLZT10VA, PLZT12VA. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

A composição PLZT 4VA apresenta um comportamento de um ferroelétrico normal 

com temperatura de máxima permissividade dielétrica (Tm) em torno de 242,7°C e ε'm = 

18929, para 100 Hz. Com o aumento da frequência o valor da permissividade dielétrica decai. 

Segundo o diagrama de fases encontrado na literatura, a Tm está próxima à temperatura de 

248,8°C 23. Em relação ao pico apresentado por essa composição comparado ao obtido pela 

composição PLZT2VA, observa-se um ligeiro aumento na largura do pico. 
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 A composição PLZT6VA mostra um pico de permissividade dielétrica mais alargado, 

quando comparado às composições PLZT2VA e PLZT4VA, evidenciando características de 

uma transição de fases difusa (TFD), com uma ligeira dispersão da permissividade dielétrica 

com frequência para temperaturas abaixo da Tm.  Os valores obtidos de Tm e ε'm foram de 

171,5°C e 12444, respectivamente, na frequência de 100 Hz. A Tm para essa composição está 

de acordo com o valor esperado, na literatura (~ 169°C)23. É importante salientar que os 

valores de Tm obtidos da literatura e aqui apresentados não foram explicitamente reportados 

para cada composição. Eles foram extraídos rudimentarmente do diagrama de fases teórico 

reportado previamente23 do qual alguns autores reportam pequenas discrepâncias com os 

valores obtidos em seus trabalhos. Por outro lado, o dito diagrama de fases, que relaciona a 

dependência da Tm em função da concentração de lantânio. Por tanto, espera-se que os valores 

de Tm obtidos para as composições estudadas neste trabalho estejam bem próximas do valor 

esperado.  

Por outro lado, a composição PLZT8VA apresenta características de comportamento 

relaxor, onde a permissividade dielétrica máxima (ε'm) diminui em relação à frequência 

aplicada e Tm experimenta um deslocamento para altas temperaturas. Este resultado está de 

acordo com trabalhos reportados na literatura, onde para composições com concentrações de 

lantânio a partir 8% mol, um comportamento relaxor é observado para composições ricas em 

Zr61,62. De fato é possível afirmar que não é uma transição de fase cristalográfica63. O número 

de NRPs capazes de acompanhar o campo elétrico externo alternado diminui com o aumento 

da frequência, de modo que somente algumas regiões contribuem para a permissividade 

dielétrica. Assim, a componente real da permissividade dielétrica diminui com aumento da 

frequência medida. Como citado anteriormente, o máximo da permissividade dielétrica dos 

sistemas relaxores não está relacionado com a transição cristalográfica.  

Para o PLZT8VA os valores obtidos de Tm é ε'm foram de 99,0oC e 123,0°C e 8905,6 e 
7522,9 para as frequência de 100 Hz e 1 MHz, respectivamente. Observa-se uma forte 

dependência de Tm com a frequência obtendo-se 24,0°C de diferença, entre 100 Hz e 1 MHz. 

O comportamento característico relaxor também é observado nas amostras PLZT10VA e 

PLZT12VA. Para a primeira, a Tm obtida foi de 57,2°C com ε'm = 5090,9, sendo a frequência 

100 Hz. Para 1 MHz, Tm= 85,4°C e ε'm= 4429,8. De acordo com os resultados reportados 

por Sharma e colaboradores62 os valores de Tm e ε'm, para a composição de PLZT10VA são 

aproximadamente 85°C e 2214, respectivamente. No entanto, na síntese e análise das 

amostras o autor não considerou a criação de vacâncias pela inclusão do lantânio na estrutura 



83 
 

do PZT e assume a estrutura como uma coexistência das fases tetragonal e ortorrômbica. A 

Tm para composição PLZT 12VA está bem próxima à temperatura ambiente, a qual tem um 

valor de 31,1°C e ε'm= 2849,4; para 100Hz de frequência e para 1 MHz 58,8ºC e 2518,4. 

 

Figura 43: Dependência com a temperatura das componentes real (ε’) e imaginária (ɛ”) da 
permissividade dielétrica em várias frequências para as amostras PLZT2VB, PLZT4VB, 

PLZT6VB, PLZT8VB, PLZT10VB, PLZT12VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Um comportamento similar quanto às características da transição de fases foi obtido 

para as amostras de PLZT com vacâncias no sitio B. Os resultados são apresentados na Figura 

43, para as composições PLZT xVB (sendo x = 2, 4, 6, 8, 10 e 12). O comportamento referente 
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à classificação de ferroelétricos normais ou relaxores, coincide com a mesma concentração de 

lantânio em relação às composições PLZT xVA, independente de considerar vacâncias no sítio 

A ou B da estrutura perovskita. As amostras PLZT2VB e PLZT4VB apresentam características 

de ferroelétricos normais. Já a PLZT6VB apresenta o início de uma TFD, embora seja 

classificado como ferroelétrico normal. Assim como para as amostras com VA, as amostras 

PLZT8VB, PLZT10VB e PLZT12VB apresentam características relaxoras. 

 

A Tabela 12 apresenta de forma resumida os valores obtidos de Tm  e ε'm para todas as 

amostras. 

 

Tabela 12: Valor da permissividade dielétrica ε'm e da temperatura de máxima permissividade 
dielétrica (Tm) em função da composição de lantânio. 

Composição 
(x %mol) 

VA VB 
Tm ε'm Tm ε'm 

2 287,4 29206 292,0 25750 
4 242,7 18929 236,3 16224 
6 171,5 12444 171,8 12551 
8 99,0 8905,6 101,3 9252,2 
10 57,2 5090,9 60,0 5183,9 
12 31,1 2849,4 31,4 2443 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
 

As figuras 44 e 45 ilustram a dependência das componentes real da permissividade 

dielétrica com a temperatura, para as composições de PLZTxVA e PLZTxVB, 

respectivamente, para a frequência de 100 Hz. Observa-se claramente uma diminuição da 

intensidade de ɛm, assim como um alargamento nos picos de transição de fases, com o 

aumento da concentração de lantânio. 
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Figura 44: Componente real da permissividade dielétrica (ε’) em função da temperatura, na 
frequência de 100 Hz, para as amostras PLZT2VA, PLZT4VA, PLZT6VA, PLZT8VA, 

PLZT10VA, PLZT12VA. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 45: Componente real da permissividade dielétrica (ε’) em função da temperatura, na 
frequência de 100 Hz, para as amostras PLZT2VB, PLZT4VB, PLZT6VB, PLZT8VB, 

PLZT10VB, PLZT12VB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Por fim, as figuras 46 e 47 exibem a dependência da temperatura de máxima 

permissividade dielétrica (Tm) e a permissividade dielétrica real máxima (ɛm) em função da 

concentração de lantânio no sistema PLZT x/70/30, para a frequência de 100 Hz. Uma 

diminuição de Tm com o aumento da concentração de La foi observado. Este comportamento 

é típico do sistema PZT quando dopado com um íon atuando como doador. Portanto, o 
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aumento da concentração de lantânio produz uma diminuição da estabilidade ferroelétrica, em 

favor da formação da fase paraelétrica, conduzindo a uma redução de Tm, o que representa 

uma característica muito importante para aplicações práticas em torno da temperatura 

ambiente2. 

 

Figura 46: Comportamento da temperatura de máxima permissividade dielétrica (Tm) e da 
componente real da permissividade dielétrica (ɛ’), em função do aumento da concentração de 

lantânio para o sistema PLZT xVA. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 47: Comportamento da temperatura de máxima permissividade dielétrica (Tm) e da 
componente real da permissividade dielétrica (ɛ’), em função do aumento da concentração de 

lantânio para o sistema PLZT xVB. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 Este trabalho teve como objetivo principal a síntese de cerâmicas ferroelétricas do 

sistema PLZT obtidas pelo método de reação do estado sólido, e considerando a formação de 

vacâncias nos sítios A e B da estrutura perovskita. Uma série de composições de PLZT com 

razão de La/Zr/Ti=x/70/30 foram sinterizadas, onde x = 2, 4, 6, 8, 10 e 12 representam as 

concentrações de lantânio. Várias técnicas foram empregadas para a caracterização do 

material. 

 Os parâmetros utilizados nos processos de calcinação e de sinterização dos precursores 

usados foram obtidos pela técnica de DTA. A partir dos resultados obtidos, utilizou-se 900°C 

para a temperatura de calcinação e 1250°C para a temperatura de sinterização para todas as 

composições. Os resultados obtidos pela técnica de DRX confirmaram as fases ferroelétricas 

desejadas nas composições estudadas, com uma pequena quantidade de PbO em excesso para 

algumas composições. O tamanho do cristalito foi calculado pela fórmula de Scherrer, 

obtendo tamanho médio entre 31,4 Å a 55,8 Å. Com o aumento da concentração de lantânio, 

as estruturas cristalinas das amostras sinterizadas foram alteradas gradualmente da estrutura 

romboédrica para a estrutura ortorrômbica. Através dos parâmetros de rede calculados as 

densidades teóricas referentes às composições estudadas foram obtidas. As densidades 

relativas referentes às amostras apresentaram densidades superiores a 90%, exceto para 

amostra PLZT2VB que foi de 88,5%, quando considerados os parâmetros de rede obtidos pelo 

MQ. Já para as densidades obtidas pelo método Le Bail, todas as amostras obtiveram 

densidades superiores a 90%. 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) possibilitou confirmar as altas 

densidades obtidas. Os tamanhos médios dos grãos obtidos pelo método de reação do estado 

sólido estão na escala micrométrica (m). A adição de lantânio favorece a diminuição do 

tamanho médio dos grãos, sendo que, os tamanhos dos grãos sofreram um aumento 

novamente para altas concentrações de lantânio. A microanálise por EDX revelou uma 

estequiometria próxima dos valores teóricos esperados para todas as composições para Ti e 

La, embora algumas ligeiras diferenças foram obtidas para o Zr e Pb. 

Através da caracterização dielétrica pode-se constatar que o aumento da concentração 

de lantânio promove uma diminuição da temperatura de transição de fases ferroelétrica-

paraelétrica, fato que está associado à diminuição da estabilidade ferroelétrica em favor da 
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formação de uma fase paraelétrica. A diminuição quase-linear da Tm revela com o aumento da 

concentração de lantânio revela a alta solubilidade do íon lantânio na estrutura perovskita. 

Foram observadas diferentes características típicas de materiais normais e relaxores, 

segundo varia a concentração de lantânio, confirmando os resultados reportados no diagrama 

de fases do sistema PLZT.  

Embora na literatura atual não existam trabalhos que reportem resultados para o 

sistema PLZT na composição analisada neste trabalho (x/70/30), pode-se concluir que os 

resultados obtidos até o momento mostra que foram obtidas amostras ferroelétricas de elevada 

qualidade, cujas características físicas podem ser exploradas no intuito de otimizar os 

parâmetros necessário para futuras aplicações. 
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
Como continuidade do trabalho desenvolvido, podem-se citar algumas caracterizações 

futuras que podem oferecer novas informações para uma melhor interpretação de alguns dos 

comportamentos obtidos.  

Para tanto, propõe-se investigar as propriedades estruturais pela técnica de 

Espectroscopia Raman, que permitirá estudar de forma mais detalhada as características 

estruturais do sistema PLZT com o aumento da concentração de lantânio, a partir do 

espalhamento inelástico da luz sobre a matéria.  

Analisar a quantificação das fases formadas e ocupação de cada sítio cristalográfico da 

estrutura perovskita pelo método de Rietveld. 

Realizar a caracterização ferroelétrica com o objetivo de investigar detalhadamente a 

curva característica de histerese, bem como os parâmetros envolvidos, uma vez que materiais 

com características estruturais diferentes foram obtidos. 

Por outro lado, um estudo que se tornou prioritário é investigar o efeito de campos 

elétricos externos de AC e DC de amplitude variável, no intuito de analisar o efeito decorrente 

da aplicação do campo externo na resposta dielétrica não linear. Neste sentido, tanto os 

mecanismos responsáveis pelo caráter relaxor observado em algumas composições, quanto a 

sua natureza, pode ser identificado com maior precisão. 

Síntese das composições estudadas neste trabalho por outro métodos tais como aqueles 

por via húmida, no intuito de comparar ambos os métodos e verificar a conformação de 

cerâmicas com características otimizadas. 
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APÊNDICE A – MÉTODO LE BAIL 
 

Nas Figuras de A.1 e A.12 são mostrados os resultados de refinamento pelo método Le 

Bail dos difratogramas de raios-X em temperatura ambiente para o sistema PLZT. Nestas 

figuras são ilustrados os difratogramas experimentais, os difratogramas obtidos no 

refinamento e a diferença entre resultados experimentais e calculados.  

 

Figura 48: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 2VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 



97 
 

Figura 49: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 2VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

 
Figura 50: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 4VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 51: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 4VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 52: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 6VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 53: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 6VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Figura 54: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 8VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 55: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 8VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Figura 56: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 10VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 57: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 10VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

Figura 58: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 12VA sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 59: Refinamento pelo Método Le Bail da amostra PLZT 12VB sinterizada. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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APÊNDICE B – MICROANÁLISE POR ENERGIA DISPERSIVA DE 
RAIO-X (EDX) 

 

As figuras B.1 a B.12, ilustram o espectro obtido por EDX para todas as composição 

de PLZT no qual podem ser observado picos com intensidades em função da energia 

espalhada pelos íons Pb+2, Zr+4, Ti+4, La+3 e O-2.  Em todas as figuras, (a) representa a 1ª 

região onde foi feito EDX e (b) a 2ª região. 

 
Figura 60: Análise Química realizada na amostra PLZT2VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 61: Análise Química realizada na amostra PLZT4VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 62: Análise Química realizada na amostra PLZT6VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 63: Análise Química realizada na amostra PLZT8VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 64: Análise Química realizada na amostra PLZT10VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 65: Análise Química realizada na amostra PLZT12VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 66: Análise Química realizada na amostra PLZT2VB: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 67:  Análise Química realizada na amostra PLZT4VB: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 68: Análise Química realizada na amostra PLZT6VB: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 69: Análise Química realizada na amostra PLZT8VB: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 
Figura 70: Análise Química realizada na amostra PLZT10VB: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 71: Análise Química realizada na amostra PLZT12VA: (a) 1ª região, (b) 2ª região. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  


