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Sintese e caracterizayao estrutural, fisica, ferroeletrica e atica de ceramlcas
ferroeletricas transparentes (CFT's) foram realizadas para 0 sistema (Pb,La)(Zr,Ti)03'
Pos de titanato zirconato de chumbo modificado com lantanio (PLZT) foram
preparados por processo convencional
de mistura de oxidos (MO) e por urn metoda
alternativo de co-precipitac;ao quimica (CO), que utiliza dois estagios de calcinayao. A
analise comparativa da estequiometria final, em amostras de PLZT obtidas pelos dois
metodos de sintese de pas, foi realizada pela tecnica de difrac;ao de raios-X, e apresentouse ineficiente.
0 espectro de difrayao de raios-X das amostras sinterizadas
convencionalmente a 12000C acusou apenas a existencia de uma unica fase perovskita
(como desejada) e com simetria indistinta da cubica. Urn metodo qualitativo indireto para
a verificac;ao de estequiometria (comparativa entre os metodos de sintese) foi proposto,
adicionando-se aos dados de difrayao de raios-X os val ores de densidade e de propriedades
dieh~tricas das amostras. A partir dai, obteve-se que 0 material preparado por precipitac;ao
quimica apresenta maior homogeneidade quimica e composic;ao final mais proxima
aquelas obtidas na literatura (preparadas a partir da mesma composiyao nominal).
A analise de evoluc;ao de fases e dos parametros estruturais de composiyoes de
PLZT MO e CO, proximas it regiao de transic;ao de fase (ferro-paraeletrica) difusa, foi
realizada para diferentes temperaturas de calcinayao, atraves de dados de difrayao de raiosX e espectroscopia
Raman. As composic;oes escolhidas, com formula nominal
(Pbl-xLax)(ZrO.6STiO.3Sh-x/403,
x=0.08, 0.09 e 0.10, foram denominadas como PLZT
8/65/35, 9/65/35 e 10/65/35, respectivamente.
Para a obtenc;ao de amostras de PLZT MO e CO 8, 9 e 10/65/35, com qualificac;oes
requeridas pelas CFT's (como por exemplo, porosidades residuais menores do que 1%),
foram montadas duas tecnicas de sinterizac;ao: (1) por dois estagios, com controle de
atmosfera de PbO, e (2) por prensagem uniaxial a quente. No primeiro caso, observou-se
densidades relativas com valores de ate 97% da densidade ideal, para as condic;oes (tempo
e temperatura) estudadas. No segundo caso, para as condic;oes de tempo, temperatura e
pressao estudadas, observou-se uma microestrutura com graos pequenos e densidades
superiores a 99%.
Transmissao de luz (do visivel ao infravermelho proximo) de ate 30% foi
observada em amostras MO prcparadas por prensagem a quente. As amostras CO, tambem
prensadas a quente, apresentaram valores otimos de transmissao na ordem de 16%. Estes
resultados foram analisados segundo processos de espalhamento e absoryao de luz por
poros e fases precipitadas nos graos e contornos de grao. 0 comportamento do efeito
eletro-otico foi discutido em termos da concentrac;ao de La e dos metodos de preparac;ao,
com 0 auxilio de medidas complementares das propriedades dieletricas e ferroeletricas do
material.

Synthesis and characterization of the physical, ferroelectric and optical properties
of the transparent ferroelectric ceramics (TFC) were performed for the (Pb,La)(Zr,Ti)03
system.
Lanthanum modified lead zirconate titanate (PLZT) powders were prepared by
conventional oxides mixture (denominated MO) process and by an alternative coprecipitation (CO) method, that uses two calcination stages. The comparative analysis of
the final stoichiometry, in PLZT samples obtained from the two methods, was realized by
X-ray diffraction. It was verified that samples sintered at 12000C show only one perovskite
phase (as desired) and symmetry indistinct from cubic. An indirect qualitative method for
comparison of the synthesis processes was proposed, adding to X-ray data the values of
density and dielectric properties of the samples. Then, it was observed that co-precipitated
material presents higher chemical homogeneity and a final composition closer those
obtained by others works (with the same nominal composition).
The evolution of the phases and structural parameters of the PLZT CO and MO~
near the region of diffuse (ferro-paraelectric) phase transition, was examined for different
temperatures of material calcination, through of X-ray diffraction data and Raman
spectroscopy.
The
chosen
compositions,
with
nominal
formula
.(Pbl-xLax)(ZrO.65TiO.35)I-xJ403,
x=0.08, 0.09 e 0.10, were denominated as 8/65/35,
9/65/35 and 10/65/35 PLZT, respectively.
Samples of PLZT MO and CO (8, 9 and 10/65/35) with required qualifications for
CFT's (for example, residual porosities less than 1%), were sintered by two techniques: (1)
by two stages, with PbO atmosphere control, and (2) by uniaxial hot-pressing. In the first
case, it was observed relative densities up to 97% of the ideal density for the studied
conditions (time and temperature). In the second case, for the analyzed temperature, time
and pressure, it was observed a microstructure with small grains with densities greater than
99%.
Light transmission (from visible to near infrared) up to 30% was found for hotpressed MO samples. The hot-pressed CO samples presented transmission maximal values
of ~ 16%. These results were analyzed through processes of scattering and absorption by
pores and precipitated phases in grains and grain boundaries. The behavior of the electrooptic effect was discussed for La concentration
and synthesis methods, with
complementary measurements of the material dielectric and ferroelectric properties.

Materiais ceramicos ferroeletricos com caracteristicas
observados,

pela

primeira

vez,

por

Le e Thacher

6ticas interessantes

em

1969[ 1,2J.

0

foram

material,

especificamente, era baseado em composil;oes de titanato zirconato de chumbo modificado
com lantanio (ou PLZT). De uma serie de investigal;oes constatou-se que: (1) placas finas
e polidas desse material transmitiam
birrefringencia
transmissao

luz visivel; (2) exibiam espalhamento

de luz e

Mica variaveis com urn campo eletrico extemo; (3) 0 comportamento

de luz dependia da magnitude e da direl;ao de polarizal;ao;

de

e (4) areas

pequenas e localizadas do corpo ceramico podiam ser chaveadas (em termos da dire9ao do
eixo de polarizal;ao) independentemente
posteriormente

das areas adjacentes. Alem disso, verificou-se

que esses materiais ceramicos espalhavam luz mais eficientemente

para

tamanhos medios de grao superiores a 2J.lm, enquanto que efeitos de birrefringencia 6tica
eram mais noticiaveis para graos menores que este valor, ja que 0 efeito de espalhamento
nao mascarava 0 comportamento de anisotropia 6tica dos cristalitos.
No inicio da decada de 70 os esfor90s concentraram-se
ferroeletricas

com alta transmitancia.

na obten9ao de ceramicas

Entre as maiores dificuldades

encontrava-se

a

eliminal;ao de porosidade residual, obtenl;ao de contomos de grao sem fases precipitadas
(principalmente

de PbO) e ausencia de impurezas. Como resultado, obtiveram-se corpos

ceramicos de PLZT densos e sem impurezas, altamente transparentes,

principalmente

a

partir de processos de co-precipital;ao quimica para a prepara9ao de p6s e de tecnicas de
sinterizal;ao por prensagem a quente[3,4J.
A alta transparencia e os altos val ores dos coeficientes eletro-6ticos (quadratico
linear,

dependendo

da estequiometria)

de algumas

composil;oes

de PLZT,

ou
queo

comparados aos de monocristais ferroeletricos, estimularam 0 aparecimento de inumeros
dispositivos (janelas 6ticas, chaveadores, moduladores, mostradores, protetores, filtros de
cor, etc.) nos anos seguintes

a sua descoberta[5-7J.

Do ponto de vista da fisica do estado s6lido desses sistemas, urn interesse maior
vem sendo despertado, a partir dos meados da decada de 80, principal mente pel as suas
caracteristicas particulares em relal;ao as transil;oes de fase ferro-paraeletricas.

Para curvas

tipicas da constante dieletrica em fun9ao da temperatura verificou-se transil;oes difusas e
uma forte dependencia do valor de maximo, e da temperatura em que ele ocorre, com a
frequencia do campo eletrico de medida (conhecido como efeito relaxor)[8,9l.

Contudo,

ate 0 momento, nenhum modelo explicou satisfatoriamente este fenomeno.
Embora as cenlmicas da familia do PLZT sejam as mais estudadas e utilizadas
comercialmente
esHio

sendo

entre as ceramicas ferroeletricas
realizadas

em

outras

transparentes

composil;oes,

tais

(CFT), varias pesquisas
como

Pb(Mg,Nb )03

e

(Sr,Ba)Nb206[lOl,

principalmente devido ao forte efeito de envelhecimento

apresentado

pelo PLZT.
No Brasil,

0

desenvolvimento e

0

estudo de materiais cenlmicos ferroelt~tricos sao

recentes ( a partir do final dos anos 80). Isto pode ser observado pelas contribuic;oes

a

relativas

a

area em congressos nacionais dos ultimos anos. Quanto ao que se refere

obtenc;ao e estudos de CFT, ainda nada se fez. Neste trabalho, tivemos como objetivos
principais

0

desenvolvimento

(Pb,La)(Zr,Ti)03,

de materiais

bem como

ceramicos

a caracterizac;ao

basica

ferroeIetricos
desse

transparentes

sistema

de

(propriedades

estruturais, fisicas, ferroeleticas, 6ticas e eletro-6ticas).
No capitulo 1 fazemos uma rapida revisao de ceramicas ferroeletricas transparentes
(hist6rico,

definic;oes, fenomenologia,

caracteristicas

diagrama

basicas e aplicac;oes), baseada

desenvolvimento

acompanha

preparac;ao (convencional

0

de fases,

em ceramicas

preparac;ao

de PLZT, ja que seu

das CFT . No capitulo II, discutimos

de mistura de 6xidos, MO, e altemativo

quimica, CO) e de caracterizac;ao dos p6s ceramicos desenvolvidos
capitulo

III, apresentamos

e discutimos

os resultados

do material,

os metodos de
de precipitac;ao

neste trabalho. No

encontrados

para a evoluc;ao

estrutural e de fases dos p6s preparados pelos dois metodos (MO e CO) para composic;oes
pr6ximas

a regiao

de transic;ao de fase difusa. No capitulo IV, mostramos os resultados

obtidos na densificac;ao de nossas amostras atraves de sinterizac;ao por dois estagios e
sinterizac;ao por prensagem uniaxial a quente. Ambas as tecnicas foram realizadas em
montagens desenvolvidas

no pr6prio laborat6rio do Grupo de Ceramicas Ferroeletricas

(DF/UFSCar). No capitulo V, apresentamos os resultados para a caracterizac;ao 6tica e
eletro-6tica

das amostras sinterizadas.

Uma revisao dos efeitos eletro-6ticos

quadr<itico em materiais e apresentada, com
Os resultados

encontrados

para

0

0

linear e

desenvolvimento da teoria para policristais.

efeito eletro-6tico

sao discutidos

com base nas

caracteristicas dieletricas e ferroeletricas das amostras analisadas, bem como na influencia
da concentrac;ao de lantanio e do metodo de preparac;ao.
Vale salientar ainda que com a sintese de CFT's estamos abrindo uma nova frente
de pesquisa no pais, tanto para os estudos de fisica basica como para aplicac;oes
tecnol6gicas desses materiais.
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CAPiTULO

1- CERAMICAS

FERROELETRICAS

TRANSPARENTES

-

UMA BREVE REVISAO

Materiais eletro-oticos sao aqueles nos quais urn sinal eletrico pode ser
transformado em uma informa~ao otica ou fun~oes oticas podem ser controladas por
uma sinal eletrico[1l Tais materiais foram inicialmente monocristais do tipo KDP,
LiNb03, LiTa03, e SBN, ou mesmo cristais liquidos. No final da decada de 60,
cenlmicas ferroeletricas transparentes, ou CFT, sintetizadas pela primeira vez por Land
e Thacher[21, passaram a ser as mais novas integrantes na classe dos materiais eletrooticos. Estes materiais podem apresentar alta transparencia otica, altos coeficientes
eletro-oticos, tempos de resposta nipidos, alta resistividade eletrica, e baixo consurno de
energia entre outros fatores. Desde sua obten~ao, inumeras aplica~oes (janelas oticas,
filtros de cor, moduladores, mostradores, dispositivos de armazenamento de imagens,
etc.) vem sendo desenvolvidas[3-61, baseadas em suas propriedades imicas. Materiais
eletro-6ticos monocristalinos atendem adequadamente a maioria dessas aplica~oes com
dispositivos de alta performance, tais como chaveadores, moduladores e detetores
6ticos muito nipidos[1l Contudo, sua utiliza~ao em dispositivos de mem6ria e
armazenamento de iinagens, que exigem grandes areas com alta densidade de "bits",
esbarra nas intera~oes de tensao de longo alcance que ocorrem entre os estados de
informa~ao adjacentes. A situa~ao exigida e tal que urn estado de informa~ao deva ficar
separado de seus vizinhos dentro de urn limite largo 0 suficiente para interromper 0
efeito de tensoes, e pequeno 0 suficiente para manter 0 isolamento numa escala
micrometrica. Este e, praticamente, 0 caso de uma ceramica eletro-6tica: os graos
(cristalitos), com diametros medios na faixa de microns, sao aleatoriamente orientados
e separados entre si por urn contorno com caracteristicas ligeiramente diferentes
daquelas dos graos.
De uma forma geral as vantagens de ceramicas eletro-6ticas em rela~ao aos
monocristais sao resumidas como[7,8l (a) CFT's podem ser fabricadas a principio em
qualquer forma ou tamanho; (b) na maioria das vezes seu custo de produ~ao e menor;
(c) seu eixo 6tico e controlado pela dire~ao do campo eletrico aplicado (e e colinear
com ele), e pode ser chaveado para qualquer dire~ao em pequenas ou grandes areas; (e)
sua atividade otica (birrefringencia efetiva) pode ser variada pelo chaveamento da
magnitude e/ou dire~ao da polariza~ao ferroeletrica; e (f) algumas de suas propriedades

podem ser controladas ou otimizadas pela variayao do tamanho de grao (cenlmicas com
graos medios >2J.lm apresentam espalhamento de luz controlavel eletricamente).
A obtenc;ao de alta transparencia 6tica e uma necessidade basica para

0

material

ferroeletrico cenlmico utilizado em dispositivos eletro-6ticos, caso contnirio nenhuma
das outras propriedades seria efetivamente aproveitada. Embora
maioria

das cer~micas dieh~tricas (:::::::3eV)deixe-as

eletromagnetica

0

gap de energia da

transparentes

para a radia9~o

da regiao do visivel ao infravermelho

cenlmicos preparados convencionalmente
de grao que prejudicam

possuem poros, fases secundarias e contornos

grau de translucidez

0

controle desses fatores durante

0

pr6ximo (0.3-10Jlm), corpos

6tica. Tecnicas especificas

para

0

processamento e fabrica9~o foram desenvolvidas para

obtenc;ao de ceramicas ferroeletricas transparentes livres de poros e com alto grau de
homogeneidade 6tica, destacando-se entre elas metodos de precipita~ao quimica de p6s
e sinterizac;ao por prensagem
discuss~o

sobre

a quente[9-11],

caracteristicas

transparentes (processamento,

basicas

Nas pr6ximas se~oes sera feita uma breve
de

materiais

cer~micos

ferroeIetricos

fabricac;ao, propriedades microestruturais,

ferroeletricas,

6ticas, etc.) bem como de suas aplicac;oes tecnol6gicas.

Essas caracteristicas

discutidas com base nas ceriimicas do sistema (Pb,La)(Zr,Ti)03,

serao

ou apenas PLZT, nao

apenas por serem foco deste trabalho como tambem por sua hist6ria se confundir com

0

desenvolvimento das pr6prias eFT's.

Materiais cenlmicos sao definidos como s6lidos inorganicos

nao metalicos,

compostos por agregados de cristalitos (com diametro medio menor do que 100Jlm)
orientados aleatoriamente

(ou seja, sao materiais policristalinos)[12,13],

Embora os

cristalitos possuam uma estrutura interna ordenada como a de urn monocristaI. suas
orienta~oes aleat6rias d~o um carMer isotr6pico as propriedades
material cerami co. Tais propriedades
pr6prios cristalitos,

macrosc6picas

sao urn resultado direto das propriedades

do
dos

de suas orienta~oes relativas e dos contornos formados por eles

(contornos de graos). A figura 1 representa, de forma simplificada,

microestruturas

provaveis de um material policristalino cer~mico com suas principais defini90es.

Urn subgrupo dos materiais piroeh~tricos, que possuem a caracteristica de serem
espontaneamente
ferroeletricos
eletricos

polarizados em determinada faixa de temperatura, e conhecido como

(materiais

esponHineos,

FE)[14,15l.
agrupados

Tais materiais possuem momentos
em

determinadas

direyoes,

de dipolos

formando

angulos

especificos entre os grupos (dominios ferroeletricos). Os dominios sao reversiveis sob a
ayao de urn campo eletrico externo (inferior ao campo de ruptura dieletrica).
comportamento

e ilustrado pela curva caracteristica

campo eletrico aplicado a urn material ferroeletrico,
principio

verifica-se

aplicado,

ate que

0

urn pequeno efeito

da polarizayao em funyao do
representada

na figura 2. A

para baixos valores do campo eletrico

campo se torna suficiente para alinhar os dominios na sua dire9ao

(a polarizayao alcanc;a sua saturac;ao rapidamente a partir daO. Reduzindo
zero, obtem-se uma polarizac;ao permanente
remanescente,

Pr). Quando

alcanc;a novamente
retirar

0

0

0

campo a

0

liquida diferente de zero (polarizayao

campo e revertido, a polarizac;ao cai a zero e depois

valor de saturac;ao, porem com direc;ao oposta. Novamente, ao se

campo observa-se a existencia de uma polarizac;ao nao nula ( mas agora, -Pr),

formando assim
reverte

Tal

0

0

cicIo de histerese. 0 campo no qual a polarizac;ao passa pelo zero e

sinal e conhecido como campo coercitivo, Ec. Tal comportamento

nao apenas para materiais ferroeletricos monocristalinos
ceramicos.

Contudo,

a polarizac;ao

Iiquida

e valido

como tambem para materiais

nos ceramicos

e menor

devido

a

ceramicos

e que as

aleatoriedade da direc;ao dos cristalitos nos graos do policristal.
Outra caracteristica

basica dos materiais

ferroeletricos

transic;oes de fase ferroeletricas (entre as fases ferro-, anti ferro- e paraeletrica) sempre
sao acompanhadas
caracterizadas
mensuraveis

por mudanc;as de simetria[ 14l. As temperaturas

de transic;ao sao

por variac;oes abruptas ou por maximos, ou minimos, em propriedades
desses materiais,

tais como calor especifico,

constante

dieletrica

coeficientes de expansao termica. A temperatura de transic;ao ferro-paraeletrica,

e

na qual

o material deixa de apresentar caracteristicas ferroeletricas e passa para uma estrutura
com simetria cubica, e conhecida

como temperatura

de Curie (Tc). A constante

dieletrica em func;ao da temperatura obedece a lei de Curie-Weiss acima de Tc.
Ceramicas ferroeletricas possuem uma variedade de propriedades exploraveis
para aplicac;oes tecnologicas: alta constante dieletrica, altas constantes piezoeletricas
(material pre-polarizado),

perda dieletrica relativamente baixa, resisitividade

eletrica

alta, etd 15l. Algumas composic;oes especiais podem apresentar alta transmissao otica e
altos coeficientes eletro-oticos, conhecidas como cenlmicas ferroeletricas transparentes
ou CFT.

Materiais ferroeletricos na forma monocristalina normalmente possuem alta
transparencia otica e propriedades eletro-oticas uteis, principalmente quando utilizados
em conjunto com luz polarizada[16l. Contudo, monocristais possuem serias
desvantagens para aplica~oes comerciais devido a sua sensibilidade a umidade, falta de
uniformidade otica em areas grandes, ao seu alto custo de sintese, ou a sua dificuldade
de prepara~ao em orienta~oes e estequiometrias quimicas definidas. Ceramicas
ferroeletricas, por sua vez, n~o apresentam as desvantagens acima, mas s~o conhecidas
por sua alta opacidade que, a principio, tomaria impraticavel sua aplica~ao como
componentes eletro-oticos. Porosidade, contomos de grao e refra~ao devido as paredes
de dominios contribuem para efeitos de espalhamento podem mascarar as propriedades
6ticas para fins de modula.;~o de luz. 0 desenvolvimento de tecnicas para a melhoria
das caracteristicas oticas de PZT (titanato zirconato de chumbo), nos laborat6rios da
empresa Sandia (EVA), levou a descoberta de ceramicas com alto grau de transparencia
representadas pelas composi~oes de PZT modificado com lantanio[ 15l. A tabela I
apresenta um cronograma hist6rico do aparecimento das CFT's. A transpar!ncia foi
finalmente obtida por (1) encontrar a concentra~ao correta de La na formula~ao,
providenciando 0 excesso ideal de PbO para a densifica~ao, e (2) sinterizar 0 material
por prensagem a quente sob condi~oes otimizadas para a obten~ao de densifica~ao
compIeta e tamanho de gr~o controlado. A composi~no foi 8% em mol de lantAniocom
razao Zr/Ti=65/35, designado como PLZT 8/65/35.
Trabalhos continuos buscaram 0 aumento da translucidez de ceramicas de PZT
com diferentes modificadores[2,9,17-19l. 0 lantanio demonstrou ser 0 mais promissor
entre os estudos. A razao para este comportamento ainda nao foi bem compreendida. 0
La possui alta solubilidade em perovskitas do tipo do PZT, formando uma longa serie
de solu~oes s6lidas com fases simples (0 diagrama de fase do sistema PLZT sera
discutido adiante, na se~ao 4.3). A ideia e de que, como 0 lantanio reduz a distor~ao da
cela unitaria, consequentemente, tambem reduz a anisotropia 6tica da rede cristalina.
Ao mesmo tempo este modificante promove urn crescimento uniforme do grao e uma
microestrutura densa, livre de poros.

A velocidade da luz em meios densos (cm) e menor do que no vacuo (c),
portanto a razao entre as duas velocidades, definida como 0 indice de refra~ao (n=cJcm)
do meio, e sempre maior do que a unidade (varia entre 1.0003 para 0 ar a 3.0 para
solidos)[20l. a indice de refra~ao de ceramicas de PLZT e considerado muito alto,
n=2.5[7l

o poder de uma substancia

refratar as ondas de luz e algumas vezes descrito
como refringencia, e substancias que possuem dois indices de refra~ao diferentes sao
reconhecidas como birrefringentes[20l Cristais cubicos (isotropicos) nao possuem
birrefringencia, contudo, cristais de todos os outros sistemas possuem. Cristais que
possuem urn unico eixo (eixo 6tico) cujo indice de refra~!o e diferente dos indices dos
eixos ortogonais a ele, sao chamados de cristais birrefringentes uniaxiais. A diferen~a
entre os dois indices de refral;ao (Ltn), ou a birrefringencia propriamente dita, e definida
como:

onde ne e 0 indice de refra~ao de uma onda que oscila em urn plano paralelo ao eixo
otico e se propaga na dire~ao perpendicular a ele, e no e 0 indice de refra~ao de uma
onda que oscila paralela a urn dos outros eixos e se propaga na dire~ao perpendicular a
osci1a~!o. Se ne e maior ou menor do que no, a birrefring~ncia e descrita como positiva
ou negativa, respectivamente.
Ceramicas ferroeletricas de PLZT possuem fases cristalinas principal mente
com simetrias tetragonal e romboedrica, a temperatura ambiente[9l Na escala
microsc6pica s!o materiais birrefringentes uniaxiais e oticamente negativos, com
valores de Ltn na faixa de 0.018 a pr6ximos de zero[7,211 Estes valores SaG pequenos
quando comparados aos de cristais naturais (que podem alcan~ar valores ate 0.30), mas
estao coerentes com a baixa distor~ao da cela unitaria (-1 %). Na escala macroscopica,
a distribui~!o aleat6ria dos cristalitos mascara

0

efeito de birrefing~ncia. a processo de

polariza~ao do material, pela aplica~ao de urn campo eletrico, reorienta os dominios

ferroeletricos na dire~lo do campo, criando urn eixo 6tico (no caso,
uma birrefringencia efetiva. au seja,

0

0

eixo polar) e

material apresenta Ltn=O antes da aplica~ao do

campo, mas possuira urn valor finito (que dependera da sua composi~ao qufmica e do

grau de polariza~ao) ap6s 0 processo de polariza~ao . A reorienta~ao de dominios
produz uma varia~ao nas propriedades 6ticas do material. No caso de ceramicas de
PLZT com simetria cubica, sem polariza~ao espontanea, um eixo polar. e
consequentemente um eixo 6tico. e induzido apenas durante a aplica~ao do campo.

o valor de L1n e uma quantidade

significativa para

0

fenomeno de atraso de fase

otica de um material eletro-otico. esquematizado na figura 3. Luz monocromatica
linearmente polarizada, ao entrar em uma ceramica energizada eletricamente. divide-se
em duas componentes perpendiculares entre si. Xl e x2. Por causa dos diferentes indices
de refra~ao ne e no, as duas componentes, com diferentes comprimentos de onda,
propagar-se-ao no material com velocidades diferentes. resultando em wna diferen~a de
fase (atraso de fase). Estas componentes nao se interferem ate a saida do material, onde
se combinarao resultando em uma onda rotacionada em rela~ao a onda original. 0
atraso de fase, designado por r, e uma fun~ao de L1n e do caminho percorrido no
material, t, e e dado pela rela~ao:

Quanto malOr L1n, maior e

0

atraso de fase. Haveni uma certa voltagem eletrica

suficiente para um atraso de meia-onda entre uma componente e outra. resultando em
uma rota~ao de 900 da luz linearmente polarizada. Esta rota~ao permitira que a luz
passe totalmente por um segundo polarizador. se este estiver perpendicular ao primeiro
(condi~ao cruzada), ou que seja bloqueada se estiver paralelo. 0 chaveamento da
ceramica com urn campo eletrico de urn estado de atraso de fase zero para urn de meiaonda, criara urn chaveador de luz . Nota-se na figura 3, que as dire~~es de vibr~Ao dos
polarizadores sao de 450 em rela~ao a dire~ao do campo aplicado. ou do eixo 6tico.
para a condi~ao de observa~ao de efeito maximo. Nesta configura~ao. a rwo
intensidade de luz transmitida e a incidente e:

!.J.. = sin 2 _1r_' r_ = sin2
I,

A.

_1r_'

~_._t
A.

entre a

onde Ii

ea

intensidade de luz incidente, I(

comprimento da luz monocromatica.

ea

intensidade de luz transmitida e 'A.e

0

Da eq. 4 vemos que, quando [=0 ou multiplos

inteiros de 'A.,a razao de intensidades e zero, e quando [=n'A.l2 (n=I,3,5, ...), a razao e 1.
o primeiro maximo e conhecido como voltagem de meia-onda, ou V 1t. A rela9ao acima
mostra que a intensidade de luz ondula em maximos e minimos. A figura 4 apresenta
este comportamento
9/65/35.

E

para diferentes comprimentos de onda para ceramicas de PLZT

interessante reparar que ha mais maximos e minimos (ondas de atraso) para

comprimentos de ondas menores (azul) do que para comprimentos de onda mais longos
(vermelho), para

o

0

mesmo intervalo do campo eh~trico analisado.

efeito eletro-otico em ceramicas ferroeletricas

formas: (I) como urn efeito quadratico

pode se apresentar de tres

(efeito Kerr), tal que Lln

e

uma funcrao

quadratica do campo eh~trico F: (2) como urn efeito linear (efeito Pockels), onde

ha

uma relacrao linear entre L1n e E; e (3) materiais de memoria otica, com estados eletro6ticos remanescentes

chaviaveis. Estes efeitos estiio representados

na figura 5 e siio

encontrados em composi90es de PLZT distintas, porem com concentracroes de La muito
pr6xinas. Pela figura, nota-se que as propriedades

ferroeletricas

curva de histerese) estao vinculadas ao comportamento
R ere,

respectivamente.

R

2f

= -] ,r·(·j<,

.2

2f

r =----=
c

n3

•( •

I~'

pela

do efeito eletro-otico. Para os

e

realizada pelos seus coeficientes

E podem

ser ca1culados pelas seguintes

dois primeiros casos, a caracteriza~iio do efeito
eletro-oticos
relal;oes[22l

(caracterizadas

2!1n
·E2

n]

2!1n
n3 • E

---

Desde a obten'rao de transparencia de PLZT[2,19], varias outras composi'roes
foram estudadas como cenlmicas ferroeletricas transparentes[9,24-32]

(ver Tabela II).

Em alguns easos, as propri~dades desses materiais

similares as do

SaD

praticamente

PLZT, e poderiam substitui-lo se fossem mais simples de serem produzidos,
sempre e

0

0

que nem

caso. Composi'roes de PLZT continuam sendo as (micas cenlmicas eletro-

6ticas comerciais.
A formula geralmente utilizada para todo

0

sistema PLZT e[19J:

onde os ions La+ 3 substituem os ions Pb+ 2 nos sitios A da estrutura perovskita AB03
(discutida a seguir, na seyao 4.2). Esta formula assume que toda a compensayao de
carga e realizada por vacancias nos sitios B (Zr,Ti),

A eela unitaria tipiea de cedimicas de PLZT esta representada na figura 6 para
temperaturas

designada por
estrutura perovskita ou do tipo octaedro de oxigenio[12J. Nos sitios A, Pb+2 e La+3
revezam-se, enquanto que nos sitios B, Zr+4 e Ti+4. Em temperaturas inferiores a Tc, a
eel a unitaria

acima de Tc (simetria cubica). Ela e do tipo AB03,

distorce-se,

passando

para

simetrias

tetragonal,

romboedrica

ou

ortorrombica.

°

diagrama de fase a temperatura ambiente do sistema PLZT esta representado

na figura 7. Dados de propriedades dieletricas, difrayao de raios-X, ciclos de histerese e
propriedades oticas foram utilizados para estabelecer os contomos de fase e regioes de
estabilidade[9J. 0 diagrama foi baseado em centenas de composiQoes preparadas por
mistura de oxidos, a partir da formula 8, e prensadas

a

quente. Da figura 7, pode-se

notar que: (1) sol U90es s6lidas existem em toda a faixa da raz~o Zr/Ti e baixas

concentra<;oes de La; (2)pequenas varia<;oes na concentra<;ao de La produz grandes
varia<;oes nas areas de estabilidade de fase; (3) a solubilidade do lanH\nio na estrutura
do PLZT e menor que 35%;(4)

acrescimo de La reduz a estabilidade

0

das fases

ferroeletricas (romboedrica e tetragonal) em favor das fases cubica nao-ferroeletrica
ortorrombica anti-ferroeletrica

e

(fase nao- polar com momentos de dipolo entre celas

unitarias adjacemes alinhados opostamente); e (5) a adiyllo de La reduz a temperatura
de Curie Tc quase que linearmente numa taxa de 370C por mol de lantanio. A area
hachuriada,
representa

ao tango

do contorno

das fases

uma regiao de fases ferroeletricas

elt~tricos suficientemente

metaestaveis

(induzidas

(FE-PE),
por campos

altos) e com transiyllo de fase difusa. Este fen6meno

descrito como urn comportamento
efeito eletro-6tico

ferroeletrica-paraeletrica

e

"relaxor", e composi<;oes desta regiao apresentam

quadrMico[21J. Outros nomes pelos quais tambem e descrito

comportamento ferroeletrico das fases nessa regiao SaD"penferroeletricidade"

0

e "quasi-

ferroeletricidade"[7] .

Ceramicas

SaD

geralmente preparadas a partir da mistura de 6xidos, carbonatos,

acetatos e nitratos[I 2, 13], 0 trabalho inieial em cenlmicas de PLZT baseou-se no
metodo de mistura de oxidos, mas apresentou-se

inadequado do ponto de vista da

uniformidade quimica e 6tica[9J. Urn metodo de prepara<;ao quimica especifico para
estas composi<;oes foi desenvolvido,
pureza como precursores[llJ.

utilizando

soluyoes organo-metalicos

de aIta

Tal processo obteve sucesso na produyllo de grandes

volumes de PLZT, com alto b1faude qualidade 6tica.

Em adi<;ao
densifica<;ao do

a

escolha de composi<;ao e de processamento

de po, a etapa de

material ceramico e mais uma etapa critica para a obtenyao de

transparencia. A tecnica que mais tem encontrado sucesso na fabrica<;llo de produtos
com

qualifica<;oes

isostatica)[11,33],

para
em

as CFT
altas

e

0

temperaturas

de prensagem

a

(lIOO-13000C).

quente

(uniaxial

ou

Outras

tecnicas

de

densifica<;ao envolvem sinterizayao com atmosfera rica em PbO e fluxo de 02[34], por

dois estagios com controle de atmosfera[35],

e por dois esmgios com prensagem a
quente e subsequente tratamento termico em atmosfera de PbO[36l

Em rela9ao as propriedades quimicas de materiais eletro-oticos, as cenlmicas de
PLZT possuem as seguintes vantagens[7];
estabilidade em atmosferas oxidantes

a

(1) insensibilidade

a umidade;

altas temperaturas(>8000C);

(2) alta

(3) resistenCia

a

a9ao de bases fortes, tais como NaOH; (4) dureza moderada (5 na escala Mohs), que
facilita 0 polimento;(5)

alta resistencia a todos os solventes organicos. Quanto as

desvantagens: (1) fraca resistencia a acidos fortes, tais como H2S04, HCl e HN03, e
quase nenhuma resistencia ao HF, mesmo diluido, e que por isso
utilizado para
como

0

0

e

normalmente

ataque quimico deste material; (2) susceptibilidade a acidos fracos, tais

acido acetico, se PbO em excesso esta nos contomos de grao; e (3) facit

tendencia a se redu:lir em atmosferas

nM-oxidantes,

como H2 e N2, mesmo em

temperaturas relativamente baixas (a partir de 5400C), tomando-se opacas. Embora 0
PLZT seja considerado quimicamente incrte a temperatura ambiente, ele contem oxido
de chumbo que volatiliza a temperaturas >9000C.

6.2 - Propriedades microestruturais[7,15]
Materiais do sistema PLZT sao caracterizados
uniformes

de graos orientados

aleatoriamente.

praticamente nenhuma porosidade

e

por microestruturas

Em ceramicas

prensadas

altamente

a

quente

evidenciada, como resultado da pressao extema

que auxilia na rem09ao dos poros enquanto 0 material ainda esta termoquimicamente
ativo.

°

tamanho dc grao final e controlado pelas condir;oes de preparayao do po e da

sinteriza9ao.

Ceramicas

eletro-6ticas

sao preparadas,

geralmente,

com diametros

medios de graos na ordem de 2 a lOlJm, dependendo do efeito eletro-6tico desejado. Se
a birrefringencia

e

0

efeito desejado, ent~o gr~os pequenos s~o necessarios para

0

material com memoria ferroeletrica (que apresenta efeito eletro-otico linear) e, tanto
pequeno como grande, para materiais em estados nao-ferroel6tricos
efeito eletro-otico

quadrMico). Se efeitos de espalhamento

(que apresenta

serao utilizados,

tamanhos de griIo grandes seriIo requeridos para ambos materiais.

entao

Outro fator de interesse na microestrutura

desses materiais e a ausencia de

segundas fases precipitadas ao longo dos contornos de graos e em pontos triplos. em
cenlmicas de alta transparencia.

Se existem, saD fases liquidas de PbO em excesso nao

volatilizado e de outros compostos, tais como La2ZQ07 ou La2Ti207, que podem ter
sido desenvolvidos no material durante a calcina«;ao ou sinteriza«;ao.
Os padrues de domlnios ferroelelricos podem ser revel ados na microestrutura
desses materais (com fase ferroeletrica ativa) atraves de tecnicas de ataque quimico.
Isto ocorre porque urn extremo do momento de dipolo reage mais rapidamente do que

0

outro extremo, fonnando relevos. No caso de ceramicas de PLZT urn padrao singular e
verificado: (1) nao se observa contornos

de graos atacados;

(2) as estruturas

de

dominios utrapassam os limites dos contornos de graos, indicando desordem estrutural
no contomo; e (3) os tamanhos de dominios variam grandemente (entre 0.5 e IOllm),
sendo fortemente influenciados pelo tamanho de grao, pela condi«;ao de polariza«;ao e
por tensues.

Ceramicas
eletricas[7,15J:

ferroeletricas

tern

as

seguintes

principais

caracteristicas

(l) altas constantes dieletricas relativas (K=200-8000) em rela«;ao a

isolantes ordimirios (K=5- J00); (2) perdas dieletricas relativamente baixas (0.1-6%); (3)
resistividade elelrica alta (> 10 13ncm); (4) campos eletricos moderados onde ocorre a
quebra dieletrica (100-120kV/cm)

; e (5) comportamento

eletrico nao-linear, como

observado no cicio de histerese. Somados a isto, nos materiais ferroelt~tricos, efeitos
mecanicos

e 6ticos

interagem

com

campos

eJetricos

extemos,

resultando

em

propriedades elelromecanicas e elelro-6ticas.
A con stante dieletrica relativa a baixos campos (-2V/cm) e baixas frequencias
(-I kHz) em fun«;ao da temperatura,
representada na figura 8.
dieletrica

°

para varias composi«;oes de PLZT,

esta

valor maximo e a temperatura do maximo da constante

cai com adi«;ao de La, nas concentra«;(')es entre 7-12% em mol para

Zr/Ti=65/35. As mais altas concentra«;oes de lantanio tambem alargam exageradamente
o

pICO.

A transmissao

Mica de ceramlcas

de PLZT

e

altamente

dependente

da

concentra«;ao de lantanio no material [7,2 Jl. Ambas. baixas e altas concentra~oes. nao

conduzem a materiais com alta transmissao otica, contudo por motivos distintos. Para
pequenas concentra~oes de lantanio, a alta birrefringencia

e as paredes de dominios

ferroeletricos provocam grande espalhamento da luz e, em concentra90es muito altas,
aparecem segundas fases precipitadas nos contomos de gdio, que provocam opacidade.
A concentrayao especifica de La que atinge a transparencia depende da razao Zrffi.
Para Zr/Ti=65/35,

0

intervalo de 8 a 16% em mol de La proporciona

0

maior grau de

transparencia. A transmissao otica caracteristica da composi9ao PLZT 9/65/35, na faixa
do visivel ao infravermelho,

esta apresentada na figura 9. Devido ao alto indice de

refrayao do PLZT, n=2,5 (como mencionado na seyao 3.1), as perdas por reflexao nesse
material chegam a ;::::31
%[7]. Entao, como pode ser observado na figura 9, a composic;ao
9/65/35 apresenta
reflexao) em todo

praticamente
0

100% de transmissao

(descontando

as perdas por

espectro do visivel e em boa parte do infra-vermelho. No extremo

de baixos comprimentos de onda, a luz transmitida cai a partir de 450 nm, e vai a zero
em -370nm.

Entre os diferentes tipos de efeitos eletro-oticos no PLZT, destacam-se£7,9J: (1)
a birrefringencia

quadr<itica; (2) a birrefringencia

linear; e (3) birrefringencia

memoria (ver fig. 5). 0 primeiro ocorre em materiais nao-ferroeletricos
histerese estreitas ("slim loop"), como
ultimos referem-se

a composiyoes

0

com

com ciclos de

PLZT 9/65/35, ]0/65/35 e 8/70/30. as dois

nas fases ferroeletricas

tetragonal

(8/40/60

e

12/40/60) e romboedrica (7/65/35 e 8/65/35), respectivamente.
Os coeficientes eletro-oticos de materiais ceramicos de PLZT sao geralmente
varias

vezes

superior

ao de materiais

monocristalinos[22l

A dependencia

do

coeficiente eletro-otico quadnitico com a temperatura para a composiyao 9/65/35 esta
representada na figura 10. Pode-se perceber que R descresce de urn fator 3.5 entre -40 a
+800C, significando uma reduyao de

m ou 1.9 na voltagem de operac;ao. Para certas

aplicac;oes tal efeito obriga a medidas

de compensac;ao de temperatura

para a

manutenyao da voltagem de operayao.

A maior utilizac;ao de ceramicas ferroelt~tricas transparentes

de PLZT

e

em

dispositivos do tipo chaveadores e moduladores de luz[37J. Eles utilizam os principios
de atraso de rase 6tica, descritos na sec;ao 3.2 deste capftulo. Na figura 11 encontra-se a

configuravao basica de urn dispositivo tipo chaveador (estados "on-off'). Capacetes e
visores protetores de luz em excesso (provocada por descargas eletricas, cham as de
solda ou mesmo explosoes) tambem sao produzidos em escala industrial, utilizando
cenlmicas de PLZT[38l Urn foto-sensor no capacete acionado quando excesso de luz

e

ultrapassa

Iimites seguros para os olhos, retirando a voltagem de operavao para

0

visor

de prote9ao funcionar como urn chaveador em "off'.
Diversos dispositivos foram (e estao sendo!) desenvolvidos para a utilizavao de
eFT's, baseados em diferentes efeitos gerados por estes materiais. A tabela III traz
alguns exemplos dessas aplicavoes e suas caracteristicas basicas.
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TABELA I - Cronograma hist6rico do desenvolvimento

de ceramicas ferroeletricas

transparentes[ 15].

ADO

DeseDvolvimeDto

a quente

1965

Tecnicas de prensagem

1966

Medidas das propriedades de espalhamento 6tico de materiais FEdefiniyao da dependencia com a polarizayao

1967

Medidas das propriedades de birrefringencia 6tica de materiais FE definiyao da dependencia com a polarizayao

1968

Medidas de espalhamento reduzido em PZT dopado com La

1969

Desenvolvimento de cenlmicas transparentes de PLZT defini(iao do diagrama de fase e de propriedades

1970

Desenvolvimento de tecnicas de prensagem
atmosfera rica em oxigenio

1970

Desenvolvimento de processamentos quimicos para as CFT's

1972

Sinterizayao de ceramicas de PLZT com qualidade 6tica

1975

Sinterizayao de ccramicas transparcntes de PLZT
em vacu%xigenio

de ceramicas de PZT dopado

a quente

-

(Pb,La)(Zr,Ti)03
(Pb,La)(Hf,Ti)03
(Pb,Ba,Sr)(Zr,Ti)03
(Pb,Sn)(ln,Zr,Ti)03
(Pb,Ba,La )Nb206
K(Ta,Nb)03
Pb(Sc,Nb)03
(Ba,La)(Ti,Nb )03
(Pb,La,Li)(Zr, Ti )03
Pb,La,Sr Nb,Zr,Ti 0

Haertling and Land
Cutchen and HaertIing[24]
Miyauchi and Toda[25]
Hayashi et aI,[26]
Yokosuka[27]
Debely et al. [28]
Sternberg et atJ29]
Gutu-Nelle et atJ30]
Masuda[31]
Yokosuka[32]

PLZT
PU-IT

PBSZT
PSIZT
PBLN
KTN
PSN
BLTN
PLLZT
PLSNZT

TABELA III - Exemplos de aplica<;oes de cenlmicas ferroeletricas transparentes

PLZT[39l

Efeito

Opera';3o

Caracteristica

Aplica';3o

eletro-otico

aplica<;ao de urn
campo eletrico

refra<;ao
complexa

espalhamento
induzido

apl ica<;ao de urn
campo eletrico ou
tensao medinica
aplicayao de urn
campo eletrico

espalhamento
deluz

elementos de
memoria otica
"displays"
moduladores 6ticos
chaveadores
valvulas 6ticas

distoryoes
eletricas na
superficie
taxa de refrayao
irradiayao de luz e
induzida por luz campo eletrico "bias"
fotocromico
irradiayao de luz

~
\~

.,~-

reflexao
deluz

"displays"

taxa de refrayao

holografia

absorcao de luz

t1disolavstl

5EFN\C
.

00:::

-
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lei

Figura 1 - Representayao
policristalino ceramico[13J.

de

I d)

esquematica

das

Figura 2 - Curva de histerese tipica de materiais ferroelt~tricos[l51. Onde Pr
polarizayao remanescente, Ps, a polarizayao espontanea, e Ec, 0 campo coercitivo.

e

a

LUZ NAO POLARIZADA

/

POLARIZADOR

Pz

Figura 3 - Atraso de fase 6tica em uma ceramica eletro-6tica de PLZT ativada. A
situa~ao csta rcprcsentando um atraso de fase que proporciona luz transmitida maxima
para 0 caso de polarizadores cruzados[22J.
PLZT

9/65/35

AZUL

E

Figura 4 - Intensidade de luz em fun~ao do campo eletrico, para um modulador de
PLZT (como representado na figura 3), nos comprimentos de onda azul, verde e
vermelho[7J.

Figura 5 - Efeito eletro-otico e curva de histerese ferroeletrica para ceramicas de PLZT
com (a) birrefringencia quadnitica, (b) birrefringencia linear e (c) birrefringencia com
memoria[7,211

Figura 6 - Estrutura perovskita (ABO]), em T>Tc, para
A revezam-se Pb+2 e La+], e nos sitios B, Zr+4 e Ti+4.

0

sistema PLZT[12l Nos sftios

PbTi03

PbZr03
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Figura 7 - Diagrama de fases do PLZT a temperatura ambiente[9J. Composiyoes
preparadas por mistura de oxidos e sinterizadas por prensagem a quente. Onde FERh,
FETet, AFE e PEcubica sac as fases ferroeletrica romboedrica, ferroeletrica tetragonal,
antiferroeh~trica e paraelt~trica cubica, respectivamente.
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composiyao PLZT 9/65/35[71 A figura em destaque apresenta toda a banda de
transmissao 6tica deste material.
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Figura 11 -

cruzados[7].

Configura9ao tipica de urn chaveador eletro-6tico

com polarizadores

A preparac;ao de pas de ceramicas transparentes de titanato zirconato de chumbo
modificado com lantanio segue, comumente, duas rotas: (I) a de co-precipitac;ao quimica a
partir de alc6xidos, oxalatos, nitratos e/ou acetatos, e (2) a de mistura de 6xidos ou
carbonatos[I -6l. A preparac;ao quimica

de pag. de PLZT, a partir de precursores

Iiquidos[ 1], demonstrou ser eficiente no aumento da homogeneidade quimica do material,
obviamente pelo fato de que a mistura dos ions constituintes e realizada em uma escala
atomica. Essa condic;ao

e limitada

na mistura mecanica do processo por mistura de 6xidos.

Contudo, este ultimo metodo de sintese ainda e interessante devido ao seu menor custo de
produc;ao.
Trabalhos mais recentes dedicaram-se
gel[7,8l. Porem, este processamento

a sintese

de PLZT atraves do processo sol-

tern sido mais utilizado para a obtenyllo de filmes

ceramicos (finos e espessos)[8l.
Neste capitulo

discutiremos

0

trabalho

ceramicos de PLZT a partir de dois processos:

0

desenvolvido

para a sintese de pas

convencional por mistura de oxidos e urn

metodo alternativo de precipita9110 qulmica, desenvolvido no pr6prio laborat6rio do Grupo
de Ceramicas Ferroeletricas (GCF).

A caracterizac;ao e

0

controle das propriedades fisicas e quimicas de pos ceramicos

e essencial na produc;ao de ceramicas eletronicas, assim como de ceramicas ferroeletricas
transparentes.

As caracterlsticas

de uma cer~mica sinterizada

dependem

do grau de

qualidade da materia-prima utilizada, tanto quanto dos pos ceramicos preparados a partir
desta materia-prima.
Entre as mais importantes propriedades de pos destacam-se: composiC;ao quimica,
forma e distribui9i1o de tamanho de partlcula,

forma e distribui9110 de tamanho

de

aglomerados, e dureza de particulas e de aglomerados[9l. 0 efeito destas propriedades nas
caractedsticas

de urn po cenimico sao interdependentes.

A interac;ao dos materiais precursores durante a preparac;ao do po e a sequencia de
reayoes

durante

seu

processamento

sao

muito

complexas.

A caracteriza9ao

das

propriedades

aClma certamente

e urn passo no sentido de controlar

0

processo

de

prepara9ao de pos.

Qualquer material que sofra uma rea9ao fisico-qui mica ou transforma9ao estrutural
durante urn processo termico, libera (rea9ao exotermica) ou absorve (rea9ao endotermica)
energia[10l/A

tecnica de analise termo-diferencial

(ATO) baseia-se em medir a varia9ao

de energia (ental pia), atraves da varia9ao de temperatura
material, durante uma rea9ao, em rela9ao
As temperaturas

a temperatura

(,1T) nas proximidades

do

de uma referencia inerte, padrao.

em que ocorrem as rea90es serao caracterizadas,

bem como 0 tipo de

rea9ao (endo- ou exotermica), analisando-se a curva ,1T versus temperatura. A analise da
varia9ao do peso da amostra no decorrer do processo termico, com uma referencia que nao
sofra altera90es de peso, e conhecida como analise termo-gravimetrica
Neste trabalho

0

equipamento

(ATG).

utilizado foi urn DT A/DTG Stanton Redcroft,

modelo STA-780 (Depto. de Engenharia Quimica-UFSCar), e foi operado pelo colega Eng.
Bruno A. Menegazzo. A utiliza9ao da tecnica visou, principal mente, a observa9ao da
sequencia de rca9ao na forma9ao do PLZT.

A analise do grau de cristaliza9ao e das fases constituintes do material estudado (e
de seus respectivos panlmetros de rede) foi realizada atraves da tecnica de difra9ao de
raios-X de po[1ll Utilizou-se os servi90s do laboratorio de difra9ao de raios-X do Instituto
de Fisica de Sao Carlos, que possui urn difratometro Rigaku, com radia9ao Cuku . Todas
as varreduras foram realizadas a temperatura ambiente, e com angulo de varredura (28)
entre 20 e 600. Os parametros de rede de cada composi9ao foram calculados a partir das
posi90es dos picos do espectro de difra9ao, usando urn programa de refinamento
minimos quadrados[l2l

por

A distribuiyao de tamanho e
sistema que usa

0

0

diametro medio de part \cuIas foram obtidos em urn

principio de sedimentayao.

sedimenta em urn Iiquido

e medida

lei de Stokes[131. Utilizou-se

e

0

A velocidade

com que uma particula

raio da particula pode ser determinado, atraves da

os serviyos da Divisao de Cera-micas do Depto. de

Engenharia de Materiais, UFSCar, para a realizayao dos ensaios. 0 equiparnento utilizado,
urn sedigrafo Micrometries,

modelo 5000 ET, analisa a variayao da concentrayao

de

particulas do porta-amostra em urn intervalo de tempo atraves de urn feixe de raios-X
(efeitos de absoryao).
Nos ensaios, todas as amostras foram dispersadas com ultra-som, por 10min.

Para a analise de tamanho, forma e estado de aglomerayao de part\culas utilizou-se
a tecnica

de microscopia

eletronica

de varredura[14l

Utilizou-se

os serviyos

do

Laboratorio de Microscopia e Difrayao de raios-X do Depto. de Engenharia de Materiaisl
UFSCar (microscopio Zeiss, modelo DSM-940) e, tambem, do Centro de Caracterizayao e
Desenvolvimento de MateriaislUFSCar (microscopio Leica Cambridge, modelo Stereoscan
440)

2.2.1 - Preparac;ao por Mistura de 6xidos
6xidos

de aha pureza, especificados

na Tabela

I, foram utilizados

para a

preparac;ao convencional de pos de PLZT, com formula nominal pro posta por Haertling e
Land[ 151:

Esta composic;ao sera denominada

daqui em diante por PLZT 9/65/35

seguindo a nomenclatura mais usual observada na Iiteratura (ver capitulo I).

MO,

A formula (1) assume que todos os sitios A (Pb,La) da estrutura perovskita AB03
(ver figura 6 do cap. I) esHio completos, e que a compensayao de cargas e realizada por
vacancias nos sitios B (Zr, Ti). Uma formula altemativa[ 15l

tambem e utilizada em composi~oes nas quais dopantes trivalentes (lantanio neste caso)
sao usados para a substituiyao de Pb. A formula (2) assume que a eletroneutralidade
rede e mantida pela criayao de vacancias de chumbo,

0

da

que aparentemente a tomaria mais

provl:ivel do que a formula (1), considerando a alta volatilidade de PbO acima de lOOOoC
nesses materiais[16,17].

Contudo, Haertling e Land[ 15] observaram que a formula (1)

e

mais adequada que a formula (2) para a preparayao de ceramicas transparentes de PLZT,
porque: (a) com a formula (1) pode-se obter material transparente, com a formula (2), nao
necessariamente;

e (b) sinterizayoes com controle convencional de atmosfera revelam que

o material preparado com a form ula (1) perde massa (na forma de PbO) durante a queirna,
enquanto que, com a formula (2), hl:i ganho de massa. Este ultimo fato sugere que
materiais preparados a partir da formula (2) sao deficientes de chumbo, enquanto que
aqueles preparados pela formula (I) sao, provavelrnente, ricos em PbO.
A razao
respectivamente,

9/65/35

para

as concentrayoes

de

lantanio,

zirconio

e titanio,

foi escolhida pelas qualidades oticas (alta transparencia) e eletro-oticas

(altos coeficientes eletro-oticos) dessa composi9ao (ver seyoes 6.4 e 6.5 do cap. I).
A mistura dos oxidos componentes foi feita em urn moinho de bolas (construido na
Oficina Medinica do DF-UFSCar), em frascos de polietileno contendo cilindros de Zr02 e
H20 destilada, por 112 hora. A secagem ocorreu em estufa, em tomo de 700C. Em
seguida, a mistura foi calcinada em cadinhos de A1203, em fomos tipo mufla, no aT.

°

po PLZT 9/65/35 MO foi analisado segundo a forma e distribui9ao do tamanho

de particulas (MEV e sedigrafo) e estado de cristalizayao (DRX).

Urn metodo altemativo de precipitayao quimica (e de baixo custo) de ceramicas a
base de titanato zirconato de chumbo, desenvolvido

por Menegazzo e Eiras[ 18], foi

utilizado na preparayao de pos de PLZT pela rota quimica.

o

fluxograma da figura 1 resume as etapas do processarnento do po, designado

PLZT CO. 0 PLZT 9/65/35 MO, calcinado a 8500C por 3.5h, foi utilizado como precursor.
A escolha do tempo e temperatura de calcinayao foi baseada nos resultados obtidos por
Menegazzo[19] para amostras de titanato zirconato de chumbo (PZT). Testes de analise

qui mica quantitativa, mostraram que

0

PZT esta praticamente reagido a 8500C/3.5h. 0 po

foi dissolvido em acido nitrico (1g:2.5ml) em temperaturas

de -700C.

por 1.5h. Sob

agitac;ao continua, uma soluc;ao aquosa de hidroxido de amonio foi adicionada
prom over a precipita~ao, ate atingir pH entre 9 e 10. Em seguida,

0

para

precipitado foi lavado

em aleool e filtrado. Depois de seca, a torta foi caleinada em cadinhos de A1203, em
fornos tipo mufla, no ar. Uma descri9~0 mais detalhada

do metodo,

inicialmente

desenvolvido para ceramicas de PZT, pode ser obtida nas refs. 19 e/ou 20.
No processamento

do PLZT CO, as etapas de lavagem e secagem

da torta

precipitada sofreram alguns testes de otimizac;ao, que estao detalhados na proxima se~ao.

A preparac;uo do PLZT por metodos quimicos.

com particulas

na faixa de

submicron tern sido objeto de varios estudos nos uItimos anos[21-241 Contudo, a secagem
e uma das etapas criticas para a obten~ao de pos finos preparados

quimicamente

e,

raramente, e discutida ou mencionada na Iiteratura. Nesta etapa do trabalho, realizada em
conjunto com 0 colega Eng. Bruno A. Menegazzo, foram estudadas as caracterfsticas
fisicas de pos de PLZT CO 9/65/35, sujeitos a processos de lavagem e secagem distintos.

°

processo de lavagem e longo quando se opta por filtros finos devido

a presen~a

de particulas muito finas no material precipitado. Por outro lado, filtros mais grosseiros
aceleram a filtragem, mas podem permitir a perda de material. Antes da etapa de lavagem
e filtragem,

0

precipitado (a soluc;ao, ap6s adi9ao de NH40H) foi dividido em dois lotes,

PLZT F e PLZT S.

°

primeiro lote (PLZT F) foi floculado com poliacrilamida diluida em

H20 (0.025g:75ml). Ap6s a lavagem com H20, os precipitados foram filtrados a vacuo. A
flocula9ao facilitou e acelerou 0 processo de filtragem. Ap6s esta etapa, cada lote foi
dividido novamente

em outros tres. Dois deles foram secos em estufa, a 700 C,

denominados PLZT FIe S I, e PLZT F3 e S3. A secagem da serie 3 ocorreu com vapor de
H20 (mantido com frascos de agua dentro da estufa).

°

terceiro lote de cada precipitado

(PLZT F2 e S2), foi lavado novamente em aIcool etflico absoluto, e seco a vacuo, a
temperatura ambiente. Ap6s a calcinac;ao (5500CI1 h), os p6s foram moidos, em acetona,
em urn moinho de bolas, por I, 6 e ISh. Em seguida, foram secos em estufa a 700e, por
1h.

°

estado de aglomerac;ao do material precipitado e sua influencia na reatividade

dos p6s e na distribuic;ao e tamanho de particulas ap6s a calcina9ao foi analisado para cada
processo.

°

estado de agrega~ao dos pos calcinados, moidos por I, 6 e ISh tambem foi

observado. As tecnicas utilizadas para a analise dos p6s foram difrac;ao de raios-X,

microscopia eletronica de varredura e distribuic;ao de tamanho de particulas (discutidos
nas sec;oes acima).

2.3 - Comparac;ao Qualitativa Entre os Metodos de Sintese Atraves da Analise
das Propriedades Dieletricas do Material
Cenlmicas

ferroe1etricas transparentes

de PLZT X/65/35 apresentam

diferentes

caracteristicas dieletricas e e1etro-Micas para cada concentrac;ao de La[15J. Composic;oes
desses materiais, na faixa de concentra9~0 >7% em mol de lantanio, n~o podem ter sua
estequiometria

identificada somente a partir de dados de DRX porque, nesse intervalo, a

{mica estrutura cristalizada

e a de uma fase perovskita

com simetria

indistinta

da

cubica[25J.
Nesta parte do trabalho, a estequiometria
preparadas

das composic;oes de PLZT MO e CO,

nominal mente na razao 9/65/35 ( formula (1) ), foi analisada

atraves da

comparac;ao de medidas da constante dieh~trica re1ativa das amostras, em fun9ao da
temperatura, com os resultados encontrados na literatura. Discos de 20mm de diametro e
3mm de espessura foram obtidos por prensagem uniaxial e isostatica dos p6s MO e CO
(calcinados a 850 e 5500C, respectivamente e moidos por 5h). A sinteriza9ao ocorreu em
fomo tipo mufla a 12000C, em diferentes tempos (6-15h). Durante a queima, as amostras
foram mantidas em cadinhos de alumina com pos de controle de atmosfera de multi pia
rase (PbZr03+ 10% em peso de Zr02, ou PZ+Z), para evitar a perda de massa do material,
devido

a volatiliza9ao

do PbO. Esta montagem foi utilizada com sucesso no controle de

varia9ao de massa na sinteriza9ao de amostras de PZT da ref. 26 e de amostras de titanato
de chumbo (PT) da ref. 27.
A densidade dos discos, polidos ate 1mm, [oi obtida pelo metodo do empuxo. Para
a determinac;ao da constante dieletrica, eletrodos de prata foram depositados nas faces da
amostra. Mediu-se a capacitancia dos discos, em func;ao da temperatura, com uma ponte
universal HP 4260-A, em 1kHz. A taxa de aquecimento
capacitancia
(=E/EO)[28]

foi de 0.50C/min. Atraves da

e das dimensoes dos discos calculou-se a constante dieletrica relativa K
para cada valor da temperatura.

Na figura 2, urn pico endotermico (ATD) em tomo de lOOoC esta associ ado a uma
variac;ao de massa (ATG) que acredita-se
durante

ser devido a evaporac;ao alcool, adsorvido

processo de secagem. A mais altas temperaturas a curva de DT A mostra apenas
urn unico pico endotermico, entre 420 e 470oC, associ ado com a formac;ao de PLZT CO.
0

A perda de massa, simultanea a este pico, corresponde it decomposic;ao de hidroxidos de
chumbo

e lanHinio e oxi-hidroxidos

de titanio

e zirconio

form ados

durante

0

processamento quimico[18l. Reac;ao endotermica amiloga foi verificada por Thomson
Jd29l. Esta faixa de temperatura para a formac;ao do po precipitado de PLZT esta dentro
e, em alguns casos, urn pouco abaixo da observada na literatura[23,24l.
As

analises

termo-diferencial

e

termo-gravimetrica

foram

limitadas

pela

temperatura de operac;ao do equipamento (ate -9000C) e nao pode ser realizada para

0

material preparado por mistura de oxidos, cuja temperatura de reac;ao esta na faixa de
9000C. Alem disso, a partir dessa temperatura comec;a a ocorrer tambem a volatilizac;ao de
PbO.

o espectro

de difrac;ao de raios-X dos pos PLZT 9/65/35 CO como precipitado, e

PLZT 9/65/35 CO e MO calcinados estao representados na figura 3. 0 padrao de difrac;ao
de raios-X do PLZT como precipitado

e tipico

de urn material amorfo, com pequenos picos

identificados como Zr02 e Ti02. A existencia desses oxidos e prevista na ref. 18. Eles se
originam de componentes

nao-reagidos

do PLZT, preparado por mistura de oxidos,
utilizado como materia-prima. Apos calcinac;ao de 850oC/3.5h, 0 po PLZT 9/65/35 MO
esta praticamente reagido. Pela figura 3, observa-se no PLZT MO a coexistencia de duas
fases

perovskitas:

intensidade),

uma com

estrutura

romboedrica

(relativa

aos picos

muito pouco distorcida em relac;ao a estrutura cubica[25],

estrutura tetragonal.

de maior

e outra com

Estas. fases saD associadas a uma composic;ao rica em zirconio

(estrutura romboedrica)

e outra rica em titanio (estrutura tetragonal). Para

0

po PLZT

mesmo padrao de difrac;ao e observado, mas para temperatura e tempo de
calcinac;ao inferiores (550oC/l h). Este fato demonstra a alta reatividade esperada pelo
9/65/35 CO

0

processamento via rota quimica. A analise da sequencia de reac;ao e da evoluc;ao estrutural

de fases, em funyao da temperatura de calcinayao, de composiyoes de PLZT XJ65/35 (8s
XslO) sera realizada em detalhes no capitulo II, para os dois metodos de preparayao.

A figura 4 representa as curvas de distribuic;ao granulometrica (em massa) dos pos
de PLZT 9/65/35 MO e CO, calcinados a 8500C/3.5h e 5500C/1 h, respectivamente. Ambas
distribuic;oes estendem-se em uma faixa larga de diametros de particulas, indicando uma
grande dispersao de tamanhos,

provavelmente

devida a presenc;a de agregados

e/ou

aglomerados. 0 po PLZT CO e grosseiro, com diametro medio de particula em massa
(diametro de particula em 50% de massa acumulada)*· , Dp50[30], na ordem de 5~m. 0
po PLZT MO e mais fino (Dp50:::::2.5~m) que

0

material precipitado, mesmo tendo sido

calcinado em temperatura mais alta e tempo mais longo.
Nas figuras 5 e 6 encontram-se as micrografias dos pos PLZT MO e CO calcinados,

a

obtidas por microscopia eletronica de varredura. Os pos diferem grandemente quanta

forma e tamanho das particulas. 0 material preparado por mistura de oxidos apresenta
particulas com aparencia de "flocos" (fig. 5a, aumento de 500x). A partir da figura 5b
(aumento de 5000x) podemos verificar que esses "flocos" sao constituidos de aglomerados
irregulares
aglomerados

de particulas

primarias,

tern tamanho

medio"·

cujo tamanho esta na ordem de submicron.
em tomo de 0.8~m.

Resultado

semelhante

Os
foi

encontrado por Kleer e Schmitt[22] na analise de tamanho de particula de pos de PLZT
8/65/35 (preparado por mistura de oxidos), utilizando tambem a tecnica de microscopia
eletronica de varredura. Quanto ao material preparado quimicamente,

pode-se observar a

existencia de "blocos" aparentemente densos (fig. 6a, aumento de 500x), com tamanhos
que variam entre 0.7 e 10~lm. Contudo, para urn aumento maior (fig.6b, aumento de
5000x), a microestrutura deste po apresenta a formayao de agregados porosos de particulas
primarias tambem na faixa de submicron. Tais agregados apresentam inumeras fissuras ao
longo de seus volumes. Esta morfologia e comumente encontrada na literatura[31,32],
principalmente para pos precipitados de PLZT que [oram lavados ou moidos com aJcool.

• 0 material PLZT CO 9/65/35 analisado nessa ser;ao foi preparado nas condir;oes de lavagem e secagem
escolhidas para a sintese, discutidas na ser;ao 3.2, a seguir.
•• Embora Dp50 nao seja equivalente ao tamanho medio real de particula de urn p6[30l, ele serve (e e adotado
neste capitulo) como pariimetro de comparar;ao entre 0 estado de agregar;ao/aglomerar;ao de p6s com
distribuir;oes de tamanhos de particulas similares, como no caso da figura 4 .
••• A analise do tamanho medio de particula com forma irregular foi feila sobre valores do comprimento da
particula ao longo do eixo horizontal da microgratia.

Nas figuras 7a a 7f sao observadas as micrografias dos p6s de PLZT precipitado,
obtidas para cada metodo de lavagem e secagem. Observa-se uma diferen~a signifi~ativa
na forma, no tamanho e na distribui~ao de particulas, entre os precipitados. Isto ocorre,
principalmente,
material

quando se com para os p6s F's e S's para cada metodo de secagem. 0

S 1 (nao-floculado,

seco em estufa, a 700C) apresenta

aglomera~ao. Em ambos os casos, F e S, a secagem

a temperatura

0

maior estado de

ambiente, a vacuo (F2 e

S2), resulta em pos com menor tamanho de particulas. Contudo, no caso dos PLZT S's, nao
ha como distinguir, qualitativamente,

os p6s S2 e S3, com base na forma e distribui.;~o de

tamanho de particulas. 0 material floculado, seco com vapor de agua em estufa (F3),
apresenta uma aparencia pastosa, cuja causa pode ser devida a uma alta adsor~ao de agua
durante a secagem.
Os espectros de difra9~0 de raios-X dos p6s F's e S's calcinados a 5500C, por Ih,
sao similares ao do PLZT 9/65/35 CO calcinado da figura 3. Observa-se a existencia de
duas fases, reconhecidas como perovskitas com simetria romboedrica (no caso, picos com
intensidade

predominante)

e tetragonal.

Na tabela

II encontram-se

os valores

de

intensidade dos picos (101) romboedrico, e (111) romboedrico e tetragonal de todos os p6s
estudados. 0 po PLZT F2 apresenta os maiores val ores para a intensidade dos picos,
enquanto que S I, os menores .. A intensidade dos picos, e consequentemente
do material, cai com

0

a reatividade

aumento do estado de aglomera~ao do precipitado. Isto pode ser

concluido comparando-se os resultados da tabela II com os observados na figura 7.
A figura 8 apresenta os valores do diametro de particulas dos pos de PLZT, a 50%
da massa acumulada (Dp50), em fun~ao do metodo de lavagem e secagem do precipitado,
e do tempo de moagem do po calcinado. 0 po PLZT F2 e

0

que apresenta menor DP50,

ap6s 1h de moagem, mostrando menor estado de ab>rega.;~o entre os p6s calcinados.
Contudo, ap6s a moagem de 15h, praticamente, todos os p6s atingem diametro medio na
faixa de submicron. 0 menor deles (DP50=0.44J..lm) e obscrvado no PLZT S 1. A alta queda
do diametro medio, entre I e 15 h de moagem, dos pos preparados sem flocula~ao,
demonstra uma menor resistencia dos agregados desses materiais. As micrografias

da

figura 9 representam os p6s de PLZT S 1 e F2, calcinados e moidos por 1 e 15h. 0 po F2,
com I h de moagem, possui aha homogeneidade
quando comparado ao po S 1/1h. Mesmo com

0

na forma e no tamanho de particulas,
menor DP50 (fig. 8), ainda se observa a

presen9a de agregados no p6 S 1, moido por 15h. Devida a maior facilidade de lavagem e
secagem da torta precipitada e aos resultados de reatividade, tamanho de particula e estado
de aglomera~ao comentados acima,
secagem

a temperatura

0

processo que utiliza a flocula~ao do precipitado e a

ambiente, a vacuo (po PLZT F2), foi escolhido como padrao para a

prepara.;ao dos p6s pelo metodo quimico.

Para a regiao de concentrac;ao de La 8<X < lOde

lantanio,

0

a temperatura

apresenta alta con stante dielt~trica relativa (3000< K<5000 ),

uma variac;ao no comportamento da transic;ao de fase para-ferroeletrica[15l
8/65/35

apresenta

transic;ao de fase estreita

com parada

ambiente, e

A composic;ao

as transic;oes difusas

composic;oes 9 e 10/65/35 ( ver fig. 8, cap. I). A primeira apresenta,
efeito eletro-otico

PLZT X/65/35

predominantemente,

linear e as duas ultimas efeito eletro-otico quadnltico[15l

muitas controversias

das

quanta aos val ores calculados para as densidades

Existem

do PLZT. As

formulas de equilibrio propostas dependem da perda de massa ( associada a volatilizac;ao
de PbO ) do material durante a preparac;ao e, consequentemente,

do controle de atmosfera.

Os panimetros de rede usados neste calculo diferem de autor para autor, como salientado
na referencia 33. Isto acontece, principalmente, nas composic;oes de PLZT com 8<X<1O.
Neste intervalo a estrutura perovskita, observada nos pad roes de difrac;ao de raios-X, e
indistinta da cubica, e e denominada como pseudo-cubica[25l

Seu aparecimento

como

unica fase e seu panimetro de rede dependem fortemente do metodo e da temperatura de
sintese. Em resumo, caso

0

interesse seja a obtenc;ao de uma concentrac;ao de La com

caracteristicas especificas, somente os dados referentes ao padrao de difrac;ao de raios-X,
para uma fase pseudo-cubica
estequiometria

do PLZT, nao sao suficientes

para a verificac;ao da

final do PLZT X/65/35. A medida da constante dieletrica relativa K em

func;ao da temperatura apresenta-se, para estas composic;oes, como uma forma indireta de
avaliac;ao qualitativa de desvios de estequiometria da composic;ao final, quando com parada
aos dados da literatura.
A figura 10 mostra os padroes de difrac;ao de raios-X de amostras sinterizadas
(12000C/6h) de PLZT 9/65/35 MO e PLZT CO, preparadas a partir dos pos calcinados na
sec;ao 3.1. A unica fase observada e a de uma estrutura perovskita com simetria indistinta
da cubica, como a observada na referencia 25. Na figura 11 encontram-se os val ores dos
panimetros de rede do PLZT MO e PLZT CO, obtidos a partir dos dados de DRX,
juntamente com os dados da literatura para varias concentrac;oes de lantanio, em PLZT
preparado por diferentes metodos . Nesta figura pode-se perceber a diversidade de val ores
obtidos entre os diferentes trabalhos.

a parametro

de rede do PLZT MO e maior do que

0

do PLZT CO, mas ambos encontram-se proximos de val ores ja observados na literatura.
As densidades teoricas, ou melhor, as densidades calculadas

a partir do peso

molecular da composic;ao e de seus panlmetros de rede (ou do volume da cela unitaria), de
amostras de PLZT podem ser obtidas entre dois extremos: superior, se considerado que
material, apos

0

processo de queima, mantem sua composic;ao igual

a da formula

0

(1) (ver

sec;ao 2.2.1 ), ou seja, da nominal; e inferior, se assumido que, apos a densificaC;ao, todos os
ions de La ocupam sitios do chumbo e que as vacancias criadas para a obtenc;ao de

eletroneutralidade

na estrutura sao formadas somente neste sitio ( de Pb ). Neste ultimo

caso, uma diferen9a de peso molecular deve existir entre a composi9ao

nominal da

formula ( I) e a do material sinterizado:

Isto significa que uma perda de massa, correspondendo a 3x/4% em mol de PbO,
deva ocorrer durante a queima do material. A figura 12 mostra as densidades teoricas do
PLZT X/65/35 e das composi90es 9/65/35 deste trabalho, calculadas com as formulas (1) e
(3), usando os panlmetros de rede da figura 11. Okazaki[33] observou que as densidades
experimentais

de cenlmicas de PLZT 8/65/35, livre de poros, encontram-se

entre os

valores dos dois conjuntos de retas. lsto mostra que a formula de equilibrio
materiais nao

e

desses

nem a formula (I) e nem a formula (3). Como a perda de massa e urn

parametro que dependera, em muito, das condi90es de sinteriza9ao, estes resultados nao
serviriam como parametro de compara9ao entre as composi90es preparadas.
As amostras preparadas com os pos PLZT MO e PLZT CO apresentam porosidade
residual. Por este motivo (da presen9a de poros) a constante dieletrica a temperatura
ambiente encontra-se abaixo dos val ores obtidos na literatura ( K=4650 para
9/65/35

0

PLZT

da ref. 15 ), como pode ser visto na figura 13. Nesta figura encontram-se

os

val ores de K em fun9ao da densidade aparente das amostras preparadas com os pos PLZT
MO e PLZT Co. Pode-se considerar uma relal;ao linear entre a constante dieletrica e a
densidade. Este resultado esta em acordo com a rela9ao linear entre a permissividade
elctrica e a porosidade, deduzida e observada por Okazaki[33], baseado no modelo de
meios dieletricos continuos com poros, no qual
praticamente proporcional

a fra9ao

0

campo elt~trico de despolarizal;ao

e

volumetrica de poros. As retas, que interpolam nossos

resultados, foram extrapoJadas ate a densidade teorica para ceramicas de PLZT 9/65/35
caJcuJada peJa formula (1) (fig. 12), ou seja, 7.9 g/cm3. Os valores da constante dieletrica
relativa, que interceptam esta densidade teorica, sao K = 4411 e 4542 para
CO, respectivamente.

Na figura 14, estes val ores, que tern

0

0

PLZT-MO e

efeito de porosidade

descontado, estao comparados aos val ores obtidos por Haertling e Land[ 15] em ceramicas
de PLZT X/65/35. Para uma total coincidencia
principalmente

de resultados,

nossas composil;oes,

a MO, deveriam ser deslocadas para concentral;oes

de La urn pouco

inferiores a x = 0.09. Tal fato sugere que parte do La pode nao ter sido incorporado

a rede,

resultando, por esta razao, em uma composi9ao final com menos lantanio do que a
nominal. Contudo, a rase de oxido de lantanio segregada ( talvez entre 0.1 e 0.3 % em
mol) estaria em uma proporl;ao muito inferior a que poderia ser detectada por difral;ao de
raios-X. A figura 15 representa as curvas obtidas para a dependencia
dieletrica com a temperatura.

da constante

Com exce~ao dos valores absolutos, mcnorcs devido a

porosidade em nossas amostras, as curvas apresentam comportamento muito proximo ao
observado no PLZT 9/65/35 da ref. 15. ou seja. transi~ao de fase difusa. caracterfstica
dessa composilYao. Na amostra, preparada a partir do PLZT-MO, 0 maximo de K
(temperatura em que ocorre a transilYaode fase para-ferroeletrica ) desvia-se para uma
temperatura urn pouco superior a observada nas outras duas curvas. Como no caso da

constante dieletrica a temperatura ambiente, isto pode ser explicado pela presen~a uma
fase com concentra~ao menor, mas muito proxima, a 9% em mol de lanmnio, lembrando
que a temperatura do maximo de K aumenta com a redu~ao de La na rede (fig.8 do cap. I).
Se este desvio ocorreu devido a nao incorpora~ao completa do lanmnio, a prepara~ao

qUfmica possibilitou a obten~~o da estequiometria mais pr6xima da nominal. Mas de uma
forma geral, os resultados obtidos mostram que as amostras preparadas apresentam a
estequiometria X~ e ZrlTi~65/35.

A partir dos resultados para a sintese e caracteriza~ao de pOsde titanato zirconato
de chumbo modificado com Uintanio. ou PLZT. com 9% em mol de La e rwo
Zr/Ti=65/35, obtidos atraves dos processos de mistura de oxidos (PLZT MO) e de urn
metodo altemativo de precipita~ao quimica (PLZT CO), com 0 objetivo da obten~ao de
pOs com caracteristicas adequadas a sua utiliza~ao em ceramicas eletro-oticas (tais como

alta homogeneidade qUfmica, baixo grau de aglomera~~o/agrega~~o, baixa resist~ncia de
agregados, etc.), chegou-se as conclusoes a seguir:
--- pode-se obter material completamente reagido em temperaturas de calcina~ao de 550 e
8500C, para os pOs PLZT CO e PLZT MO, respectivamente. Tal resultado indica a alta

reatividade qufmica alcan~ada pelo metodo de precipita~~o~
--- testes de otimiza~ao dos processos de lavagem do material amorfo (preparado
quimicamente) demonstraram que a adi~ao de subsmncia floculante no material
precipitado, antes da etapa de lavagem, alem de facilitar e agilizar 0 processo de lavagem

da torta, resultaram em material mais reativo~
po PLZT CO calcinado apresentou distribui~ao granulometrica grosseira, com
tamanho medio de particula maior do que 0 da distribui~ao granulometrica do pO PLZT
MO calcinado, principalmente devido ao alto grau de agrega~ao de particulas, desde a fase
--- 0

amorfa, do primeiro. Na otimiza~~o do processo de secagem da torta precipitada, atingiuse urn estado de agrega~ao/aglomera~ao menor dos precipitados secos, realizando a
secagem

Ii

temperatura ambiente, a vacuo. Nest~ processo de secagem, para

0

material

precipitado floculado, p6de-se chegar em pOscalcinados com tamanho medio de particulas

na faixa de submicron, a partir de tempos de moagen >6h, devido

a baixa

resistencia dos

agregados;
--- mais de uma fase perovskita, associadas a estruturas com simetria tetragonal e
romboedrica, puderam ser observadas nos espectros de difra~ao de raios-X dos materiais
calcinados (PLZT MO e CO). Contudo, apenas uma (mica fase perovskita, com simetria
indistinta da cubica (ou pseudo-cubica), caracteristica da composi~Ao PLZT 9/65/35, foi
observada nos espectros de raios-X das amostras sinterizadas, a 1200oC, preparadas a
partir dos pOsPLZT MO e CO;
--- os dados de difra~ao de raios-X e as densidades teoricas, calculadas a partir das
parAmetros de rede, sAo necessarios mas nAo suftcientes para a identiftca~Ao da
estequiometria final de ceramicas de (Pb,La)(Zr,Ti)03, com 8~~10 e Zrffi=35. Neste
intervalo de concentra~ao de La, a compara~ao de medidas de constante dieletrica em
fun~ao da temperatura representa uma forma de avalia~ao da estequiometria; e
--- a sintese de p6s de titanato zirconato de chumbo modificado com lantAnio,resultou em
composi~oes com concentra~oes finais relativamente iguais a do PLZT 9/65/35
apresentado na literatura. 0 material preparado quimicamente, contudo, mostrou-se mais
proximo das caracteristicas do PLZT 9/65/35 do que 0 preparado pelo metodo
convencional de mistura de 6xidos. Somado a isto, este novo metodo por rota quimica,
apresenta a vantagem de usar 0 PLZT MO como precursor, podendo tomar os custos de
sua produ~ao inferiores aos de outros metodos quimicos correntes na prePara~ao de
cenlmicas ferroeletricas transparentes de PLZT.
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Tabela 1- Especifica~oes dos oxidos utilizados para a obten~ao de pOsde
PLZT, segundo 0 fabricante.

Pureza(%)

TipolEstrutura

Oxido

Fabricante

PbO
La?.o3
Zr02
TiO?

Aldrich
Rieldel-de-Rein
TAM
TAM

Iitargirio'"/tetragonal
hexagonal
monoc1inico
rutilo/tetragonal

99.9+
99.0
99.5
99.7

•••
0 fabricante fornece este material como litargirio, porem ele representa uma mistura de PbO litargirio e PbO

massicot.

Tabela II - Intensidade dos picos de difra~~o (101) romboedrico, e (Ill) romboedrico e
tetragonal, obtidos a partir dos espectros de difra~ao dos pOsde PLZT
9/65/35CO, calcinados a 5500CIl h.

(Intensidade em
--------T(111)

cps)

-_.

------ -------- -------

R(lOl)

Amostra

Sl
PLZT S*

S3

SI

S2

S3

SI

S2

S3

573

638

385

383

413

F2

F3

Fl

--------

5700 6320
FI

PLZT F*

S2

---

F2

-

6400

588

F3

Fl

------ -.----- 1----

6571 8372 5939

696

R(111)
--_._-~,-~-1----_ ..
- -- --~_ ---_.
..

._-------

802

F2
f------

594

398

529

F3

---454

•••A serie PLZT S refere-se aos pas preparados a partir da tort a precipitada que nio foi floculada antes do
processo de lavagem; e a serie PLZT F, aos pos cujas tortas precipitadas foram lavadas apos flocul~io com
poliacrilamida. A classiftcacAo 1,2 e 3, refere-se ao metodo de secagem da tona utilizado, secagem em estufa
(70°C), secagem Ii temperatura ambiente e com vacuo, e secagem em estufa (700C) com vapor de iigua,
respectivamente.
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Figura 2 - Analise termica-diferencial/termogravimetrica
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do material PLZT 9/65/35 CO.
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Figura 3 - Espectros de difra~ao de raios-X, a temperatura ambiente, dos p6s de PLZT
9/65/35 CO amorfo, e PLZT 9/65/35 MO e CO calcinados a 850oC/3.5h e 550oC/lh,
respectivamente. Onde T e R indicam a fase perovskita com simetria tetragonal e
romboedrica, respectivamente.
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Figura 4 - Distribui90es granulometricas dos pos PLZT 9/65/35 MO e CO calcinados a
850oC/3.5h e 550oCI1 h, respectivamente, sem moer.

po de PLZT 9/65/35 MO calcinado

a 850oC/3.5h, sem moer (a)
aumento de 500x (escala: lO~ml1.5cm) e (b) aumento de 5000x.
Figura 5 - Micrografias do

po de PLZT 9/65/35 CO calcinado a 5500C/I h, sem moer (a)
aumento de 500x (escala:lO~m/l.5cm) e (b) aumento de 5000x (escala:l~m/1.5cm).

Figura 6 - Micrografias do

Figura 7 - Micrografias dos pos de PLZT 9/65/35 CO como precipitados, em fun9ao do
metodo de lavagem e secagem, para os pOs secos em estufa (700C):
- (a) sem £locular; e

- (b) floculado, antes da lavagem em alcool. Aumcnto de 500x (escala:l0~m11.5cm).

Figura 7 - Micrografias dos p6s de PLZT 9/65/35 CO como precipitados, em fun9ao do

a

metodo de lavagem e secagem (con forme fig. 7 inicial), para os p6s secos temperatura
ambiente, a vacuo:
• (c) sem flocular; e
- (d) floculado, antes da lavagem em alcool. Aumento de 500x (escala: lOJlm/1.5cm).

Figura 7 - Micrografias dos p6s de PLZT 9/65/35 CO como precipitados, em fun~ao do
metodo de lavagcm c sccagcm (conformc fig. 7 inicial), para os pOs secos em estufa
(700C), com vapor de agua:
- (e) sem tlocular; e
- (0 tloculado, antes da lavagem em a1cool. Aumento de 500x (escala:1OJ.!m/1.5cm).

Dp50 (mIcron)

7
_

Tempo de moagem
1h
_
8h
(:.d

15h

Figura 8 - DP50 (diametro medio de particula em 50% da massa acumulada), para os pos

calcinados de PLZT 9/65/35 CO, em fun«;l1odo metodo de lavagem e secagem e do tempo
de moagem. A serie PLZT S refere-se aos pos preparados a partir da torta precipitada que
nao foi floculada antes do processo de lavagem; e a serie PLZT F, aos pos cujas tortas
precipitadas foram lavadas ap6s flocula9ao com poliacrilamida. A c1assifica9ao 1, 2 e 3,
refere-se ao metodo de secagem da tOrta utilizado, secagem em estufa (700C), secagem a
temperatura ambiente e com vacuo, e secagem em estufa (700C) com vapor de agua,
respectivamente.

r
\

-.
~I

do po ealeinado a 550oC/l h, PLZT 9/65/35 CO S 1 (sem
floeula'Yao, antes da lavagem e seeD em estufa a 700C) moido por (a) I e (b) ISh. Aumento
de 500x (escala: IOllm/I. 5cm).
Figura 9 - Microgratlas

Figura 9 - Microgratias do po ca1cinado a 550oC/l h como na tigura 9 inicial, porem para
o PLZT 9/65/35 CO F2 (floculado, antes da lavagem e seco a temperatura ambiente, a
vacuo) moido por (c) 1 e (d) 15h. Aumento de 500x (escala: lOJlmll.5cm).
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Figura 10 - Espectros de difrayao de raios-X das amostras sinterizadas

a 1200oC/6h a

partir dos pos de PLZT 9/65/35 MO e CO.
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Cedimicas de titanato zirconato de chumbo modificado
caracteristicas

com lantanio possuem

singulares entre os materiais ferroeletricos, tais como aIta transparencia

fortes efeitos eletricamente

induzidos (birrefringencia,

deformal;oes e espalhamento

e
de

luz)[ I ,2l. Haertling[3] mostrou que a diversidade das propriedades ferroeletricas e Micas
do PLZT acompanha a existencia de uma variedade de fases estruturais no diagrama de
fases do PLZT. 0 conhecimento das mudancas estruturais na sequencia de real;ao em cada
processamento,

portanto, pode culminar no entendimento das propriedades finais desses

materiais.
A regiao X/65/35 apresenta excelentes caracteristicas eletro-oticas, principalmente
com 6<X<12[2l. Contudo, a estrutura cristalina (tetragonal, romboedrica ou ortorrombica)
atribuida
muitas

a

essas composil;oes e apenas levemente distorcida da cubica[4l. Tambem ha

divergencias

quanta

aos valores

obtidos

para os padimetros

de rede das

composil;oes nessa regiao de concentral;ao de lantanio[4,5](ver figura 11 do cap. II). Neste
capitulo, a evolul;ao estrutural de p6s de PLZT X/65/35, com X= 8, 9 e 10, e analisada em
funl;ao da temperatura de calcinal;ao. As composil;oes foram preparadas pelos metodos
convencional de mistura de 6xidos e altemativo de precipital;ao quimica, discutidos no
capitulo II.

Os espectros de difral;ao de raios-X foram obtidos atraves de urn difratometro
Rigaku (lFQSC-USP, Sao Carlos), radial;ao CuKa, a temperatura ambiente.
Os parametros de rede foram calculados a partir das posil;oes dos picos do
espectro de difral;ao, usando urn program a de refinamento por minimos quadrados[61.

Os espectros de espalhamento
monocromador

Raman (RS) foram obtidos usando-se um duplo

Jobin- Yvon modelo U 1000 (Orupo de Semicondutores

- Depto. de

FlsicalUFSCar), com sistema de detec;ilo com contagem de f6tons. Como fonte excitadora,
foi usada a raia SI4sA de um laser de Ar, a uma potencia da ordem de SOmW. Todos os
espectros foram obtidos it temperatura ambiente.

Oxidos de aha pureza (ver tabela I do cap. II) foram pesados segundo a formula
nominal descrita na seyao 2.2.1, do cap. II, (Pbl-xLax)(ZrO.6sTiO.3S)1-x/403,

com

concentn;oes molares de La dadas por x=0.08, 0.09 e 0.10.
A mistura no moinho de bolas ocorreu em frascos de polietileno,

contendo

cilindros de zirconia com agua destilada, por l/2h. Apos a secagem em estufa a 700C, cada
p6 foi separado em duas partes. Uma das partes (de cada composiC;lIo) foi utilizada para
estudo de calcinac;ao a diferentes temperaturas
facilitar

0

0

(entre 8S0 e 13000C, por 3.Sh). Para

controle da massa, as amostras foram preparadas

em forma de pastilhas,

prensadas uniaxialmente com 20mm de diametro e 3mm de espessura. Para controle da
perda de massa, devida

a salda

de 6xido de chumbo, a calcina91Io ocorreu em um conjunto

de cadinhos de alumina, vedados com po de PbZr02t 10% peso de Zr02[71 Os pas foram
denominados PLZT MO 8, 9 e 10/65/35.
As outras partes de PLZT MO nao-reagido, com diferentes concentrayoes de
lanHinio, foram calcinadas a 850oC, por 3.5h, e foram utilizadas como precursores do
PLZT CO (procedimento descrito na seyao 2.2.2 do cap. II). 0 material amorfo depois de
lavado e seco dentro das condic;oes otimizadas· (sec;ao 3.2 do cap. II), foi calcinado sob as
mesmas condic;oes dos pos PLZT MO, porem a temperaturas
1200oC, tambem por 3 .5h).

diferentes (entre SOO e

Os padroes

de difra«;ao de raios-X

(DRX),

a temperatura

ambiente,

das

composi«;oes PLZT 8 e 10/65/35 preparadas por mistura de 6xidos (MO) e por precipita~ao
quimica (CO) estao representados na figura 1. 0 espectro de difrayao de raios-X para as
amostras PLZT MO (figs. la e Ib), calcinadas a 850oC, indicam pelo menos a presenc;a de
duas fases perovskitas (estrutura AB03)[81. No sistema Pb(Zr,Ti)03,

estas fases sao

atribuldas a uma fase rica em zirconio e outra rica em tiHl.nio,com simetrias romboedrica e
tetragonal,

respectivamente,
para composi«;oes pr6ximas ao contomo
de fase
morfotr6pica[9-111. No nosso caso a coexistencia de ambas fases para 0 PLZT pode ser
devida tambem a proximidade dessas composiyoes com

0

contomo de fase morfotr6pico

(ferroeletrica romboedrica - ferroeletrica tetragona1)[3l. Para a composiya:o MO 8/65/35
(fig. la), reconhecidamente

dentro da regiao de fase romboedrica do PLZT [3,4l, a fase

tetragonal perde intensidade e desaparece com

0

aumento da temperatura de calcinayao.

Entretanto, para a composic;ao PLZT 10/65/35 MO (fig. Ib), verifica-se

0

aparecimento de

uma terceira rase perovskita a temperaturas de ca\cinaya:o acima de 8500C. A temperaturas
de 1000oC, pode-se perceber uma redu«;ao de intensidade nos picos das duas fases
perovskitas iniciais comparadas aquela a 850oC. A terceira fase, atribuida a uma fase
perovskita com simetria indistinta da cubica, denominada pseudo-cubica[4,12l,

e a unica

observada a 12000C. A composiya:o PLZT 9/65/35 MO apresenta comportamento

similar

ao da PLZT 10/65/35 Mo. As figuras 1c e 1d mostram a mesma sequencia de reayao para
as composiyoes PLZT CO, contudo ocorrendo it temperaturas inferiores. Como esperado,
este fato demonstra urn maior grau de homogeneidade quimica e uma maior reatividade
para

0

metodo quimico quando comparado ao processamento por mistura de 6xidos. Para

todas as temperaturas de calcina«;ao analisadas, isto

e, nao

s6 para aquelas apresentadas na

figura Id, nao foi possivel distinguir se a terceira fase (denominada
simbolo ii na figura la)

e formada

pseudo-cubica

indicada com

0

(ocorrendo

mesmo para a composiya:o PLZT CO 9/65/35). Aparentemente,

0

e

para a composiyao PLZT 10/65/35 CO
a evoluyao

estrutural das composiyoes CO e a mesma para as concentrayoes 8, 9 e 10% em mol de
lantanio: a fase com simetria tetragonal desaparece com

0

aumento da temperatura

de

calcinayao, mantendo-se apenas a fase com 0 padrao de raios-X caracteristico da fase
pseudo-clibica, tipico dessas composiyues[13l (como observado para a composiya:o PLZT
8/65/35 MO).
Na figura 1, observa-se que a fase tetragonal apresenta picos (relativos)
intensos para a maior concentrayao
composiyues

de La. Este resultado

e

mais

mais evidente entre as

PLZT MO. Para uma raza:o qualquer de concentray5es

entre as fases

romboedricaltetragonal,

a intensidade dos picos de cada fase nao indica necessariamente

esta propofl,ao. Os fatores de multiplicidade

das familias de pIanos {hkI} da fase
tetragonal e menor do que os da fase romboedrica[ 141

o

espectro de espalhamento

Raman (RS) pode ser utilizado para se entender

melhor a evoluc;ao das fases observadas por DRX. 0 espectro de espalhamento Raman de
policristais

de titanato

de chumbo,

com estrutura

tetragonal,

apresenta

picos

em

frequencias bem definidas, similar ao RS observado em monocristais equivalentes[15-171
A figura 2 reproduz os espcctros de espalhamcnto

Raman de ceramicas de titanato de

chumbo dopado com lantanio (PLT) apresentado

na ref. 18. A figura 3 representa os

espectros Raman,

a temperatura

3a e 3b, respectivamente)

ambiente, das composi90es PLZT MO 8 e 10/65/35 (figs.

e PLZT CO 8 e 10/65/35 (figs. 3c e 3d, respectivamente).

espectros para baixas temperaturas

Os

de calcinac;ao sao tipicos daqueles observados nas

composic;oes PLT (fig. 2) ou em soluc;oes solidas de titanato zirconato de chumbo com
simetria tetragonal[151

As Iinhas s~o mais intensas para as maiores concentrac;oes de

lantanio. Como no espectro de raios-X (figura 1), tal fato e mais evidente para as
composic;oes preparadas por mistura de oxidos, indicando uma proporc;ao maior da fase
tetragonal

nesses materiais.

Sabe-se que flutuac;oes composicionais

ferroeletricas podem ocorrer quando mais de um tipo de ion incorpora
rede[19J. Em cedimicas de PZT, flutuac;oes composicionais

em perovskitas
0

mesmo sitio da

podem ocorrer devidas

a

ocupac;ao dos sitios B (Zr,Ti)[10J. Entao, no caso do PLZT, a sequencia de reac;ao pode ser
explicada pela homogeneizac;ao das composic;oes devida as ocupac;oes em ambos os sitios
cationicos: sitios A (Pb,La) e sitios B (Zr,Ti). Nas temperaturas de ca1cinac;3.omais altas
(1200 e 9500C para

0

PLZT MO e CO, respectivamente),

a figura 3 mostra que os

espectros RS consistem em apenas 3 maximos difusos, referidos como 1, II e III (indicados
na figura) pelos autores da ref. 17. Este comportamento

do espectro de espalhamento

Raman das composi9oes de PLZT pode ser associado a um espectro RS de segunda ordem,
ou induzido por processos (k;t:O) devido a uma desordem posicional dinamica, causada
pelo deslocamento dos cations em relac;ao as suas posic;oes na estrutura perovskita[ 171
PZT com estrutura romboedrica apresenta espectro Raman similar, para razoes ZrITi altas
o suficiente[201

Em temperaturas de calcina9~o intermediarias, as Iinhas silo mais largas

para as mais altas concentrac;oes de La, ao contnirio do que foi observado para as menores
tempcraturas. Para as composic;ocs PLZT MO, pode-se acreditar que a presenc;a de uma
segunda fase com estrutura pouco distorcida da cubica (aquela denominada

pseudo-

cubica) acentua 0 alargamento dos maximos. Contudo, para 0 PLZT CO 0 aparecimento
desta terceira fase nao e tao evidente nos espectros de difrac;ao de raios-X (figura 1).

A figura 4 representa

a evolucrao dos padimetros

de rede, como funcrao da

temperatura de calcinayao, para as diferentes fases observadas nos padroes de difrayao de
raios-X das composiyoes

MO e Co. 0 desvio padrao (de ate 0.2%) dos panlmetros

calculados esta dentro dos pr6prios limites dos simbolos utilizados na figura·. Acima de
certas temperaturas, em tomo de 12500e para as composicroes PLZT MO e 11000e para
as composiyoes PLZT CO, devido

a grande

dificuldade de se controlar a perda de massa

ocorreu a saida de oxido de chumbo. lsso foi verificado pela presencra de picos de Zr02
nos espectros de dirra~~o de raios-X do PLZT MO, e picos da rase pirocloro La2ZQ07,
nos espectros do PLZT CO, calcinados naquelas temperaturas. Tais fases SaDcomumente
precipitadas

em composicroes de PLZT deficientes

de PbO[21

Por esta razao, os

parametros de rede dessas composicroes nao foram incluidos nas curvas da figura 4. A fase
denominada romboedrica na figura, possui baixa distor~ao em rela~ao

a estrutura

cubica

ideal (8=900-aR~0) para as composicroes preparadas por ambos os metodos. Na verdade, as
denominayoes romboedrica e pseudo-cubica foram utilizadas apenas para efeitos pniticos,
pois nao se distingue (em termos de distoryoes da rede) a fase denominada romboedrica da
denominada pseudo-cubica. Nos calculos realizados, usando urn metodo de refinamento
dos parametros por minimos quadrados[6l, nao foi possivel observar variacrao sistematica
do angulo aI{, que manteve-se muito proximo de ±900, para a duas fases, em todo 0
intervalo de temperatura de calcinayao analisado.

as

par~metros de rede

(£11{, UT

e cT) variam na dire9~o de urn volume de cela

unitaria menor, para 0 PLZT MO (fig. 4a, 4c e 4e). Como no caso de cedimicas de
(Pb,La)Ti03, tal comportamento pode ocorrer devido ao aumento de diston;oes (vacancias
nos sitios A e/ou B) criadas pela incorporayao de La+ 3 nos sitios Pb+2, e pela acomodayao
de cations na estrutura perovskita[21,221 Em temperaturas de calcina91lo na ordem de
10500C, j:i se observa praticamente apenas a fase perovskita final, para todas as
composiyoes. Os parametros de rede dessa fase, nas temperaturas de calcinayao mais altas,
atingiram valores (a~4.08A) proximos aos obtidos por Keve[13] e Okazaki[5] (ver figura
11 do cap. II).
As composiyoes PLZT CO (figs. 4b,4d e 4f) apresentam uma unica fase perovskita
a partir de tcmperaturas

de calcinayao

de 8000C. Tai composiyoes

mostram

urn

comportamento

anomalo para 0 parametro de rede da fase denominada romboedrica: h:i
urn minimo entre 750 e 9500e (mais acentuado para a concentra91lo com 8% em mol de

La). Resultados similares foram encontrados para
Contudo, este fato nao pode ser explicado ate

0
0

PZT preparado por rota qUimica[231.
momento. Na regiao de minimo, os

• Para as mais altas temperaturas de calcina9ao, nas quais as intensidades dos picos da fase tetragonal foram
muita baixas, a desvio padraa dos parametros a e c da fase tetragonal foi maior, mas nao ultrapassou 1%.

panlmetros de rede
temperaturas.
temperatura

UR

atingem valores proximos aos encontrados para

0

PLZT MO a altas

A razao

entre os parametros de rede da fase tetragonal (cT/a1.), para cada
de calcinac;ao do material sintetizado quimicamente, e menor do que 0

observado no material preparado por mistura de oxidos, sugerindo maior incorporac;ao de
lantanio nas composic;oes CO. 0 PLZT CO, portanto, apresenta a coexistencia de duas
fases perovskitas (com simetria tetragonal e simetria romboedrica)

na sua sequencia de

reac;ao, porem ambas sac muito pouco distorcidas da estrutura perovskita com simetria
cubica. Neste caso, pode-se afirmar que as composic;oes PLZT CO apresentam menor grau
de flutuac;ao composicional quando comparadas as composic;oes MO.
A figura 5 mostra a dependencia dos parametros de rede das composic;oes PLZT
MO e CO com a concentrac;ao molar de La. Forat.:Jlescolhidas temperaturas de calcinac;ao
em que as composic;oes, para ambos processos de sintese, apresentassem

apenas a fase

perovskita final (estrutura pseudo-cubica). No caso das composic;oes PLZT CO, como isto
se da a mais baixas temperaturas de calcinac;ao, optou-se pela temperatura em que ocorre

0

minimo dos parametros de rede, 9000C (figura 4), e pela temperatura de 11000C. Veri ficase pela figura 5 que

0

parametro de rede cai com a concentrac;ao de lantanio (com excec;ao

da composic;ao PLZT 10/65/35

CO, calcinada

a 11000C·).

Este resultado

comportamento observado na literatura[5] (ver fig. 11 do cap. II), confirmando
de distorc;oes na rede com a incorporac;ao de La+3 nos shios Pb+2.

segue
0

0

aumento

Os val ores de parametros de rede obtidos para as composic;oes PLZT MO e CO
9/65/35

calcinados (figura 4) sac proximos mas nao exatamente iguais aos observados nas

amostras sinterizadas a 12000C do capitulo II (figura 11). Tal fate e esperado pel as
proprias observac;oes apresentadas neste capitulo: a forma e condic;oes do processamenro
para a reaC;ao termoquimica

de composic;5es de PLZT afeta fortemente

0

resultado final

dos seus parametros estruturais.

A analise de evoluC;ao de fases de PLZT X/65/35
e por espalhamento

(X=8-1O), por difraryao de raios-X

Raman, para diferentes temperaturas

observar que mais do que uma fase perovskita

e envolvida

de calcinac;ao, permitiu-nos
durante a sequencia de reac;ao

de composic;oes preparadas por mistura de oxidos (PLZT MO) e por urn metodo quimico
alternativo (PLZT CO).

A

baixas temperaturas de calcinac;ao, nas quais

0

material ja foi

• Embora 0 espectro de difrayao de raios-X obtido para este trabalho nao apresente outras fases, alem da
perovskita pseudo-cubica, para essa composir;ao, medida de difrayao de raios-X mais sensivel (utilizando
anodo rotat6rio)[24] mostrou uma fase extra, associ ad a a fase pirocloro La2Zr207, com picos praticamente
coincidentes com os da fase matriz.
'

completamente

reagido,

distinguiu-se

fases perovskitas

com simetrias

tetragonal

e

romboedrica (praticamente indistinta da simetria cubica). Em temperaturas intermediarias,
a evolu<yaode fases depende da concentra<yao de lanHinio: composi<yoes com 9 e 10% em
mol de La apresentam

uma terceira

fase perovskita

(mais evidente

no caso das

composi<yoes PLZT MO), tambem com simetria indistinta da cubica. Nas temperaturas
mais altas, antes da ocorrencia de precipitayi10 de fases espurias devida
verificou-se

0

desaparecimento

a

saida de PbO,

da fase com simetria tetragonal, permanecendo

apenas

uma unica fase perovskita (aquela com simetria indistinta da cubica).
A analise da evolu<yao dos panlmetros de rede em fun<yao da temperatura

de

calcinay~o, para todas as fases observadas nos espectros de difra9~o de raios-X, foi
realizada para as composi<yoes PLZT X/65/35 MO e CO. A cela unitaria de cada fase, com
simetrias romboedrica e tetragonal, tendcm para uma cela unitaria levemente distorcida
em rela<yao a estrutura perovskita ideal (cubica), com

0

aumento da temperatura

de

calcina9~o. A ral~O dos parametros de rede da fase tetragonal (c./uT) das composi9t)es
PLZT CO SaDinferiores em rela<yaoa observada para as composi<yoes PLZT MO, em todo
o intervalo

de temperatura

de sua ocorrencia.

associados a dois fatores (em menor escala para
de Outua90es composicionais devidas

0

Os comportamentos
metodo quimico): (a)

a incorpora9i1o de mais

observados

SaD

a homogeneiza<yao

de urn tipo de ion nos sftios

cationicos da estrutura perovskita ABOT (Pb,La) nos sitios A e (Zr,Ti) nos sitios B; e (b)
acomoda<yao dos ions em posi<yoes mais estaveis na rede devida ao rearranjamento

a

das

vacancias criadas pela substitui<yao heterovalente La+ 3~Pb+2.
Observou-se que a fonna de processamento tem forte intluencia nos valores do
parametro de rede da fase perovskita final (a pseudo-cubica).

Este fato pode explicar a

discordancia dos parametros de rede, para as mesmas composi<yoes de PLZT, obtidos por
v<lrios pesquisadores.
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Figura 1 - Espectros de difracao de raios-X, a temperatura ambiente, para as composi90es
PLZT MO 8 e 10/65/35, (a) e (b), respectivamente, e PLZT CO 8 e 10/65/35, (c) e (d),
respectivamente, calcinadas nas temperaturas indicadas, por 3.5h. Os simbolos, 0, • e 0
indicam as fases perovskitas denominadas no texto como romboedrica, tetragonal e
pseudo-cubica (ver seyao 3.1 deste capitulo). As setas indicam fases nao-perovskitas que
podem ser La203, Zr02 ou PbO.
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para as

CAPITULO IV - SINTERIZA(:AO

POR OOIS EST AGIOS E POR

PRENSAGEM A QlfENTE

Muitos

trabalhos

vem sendo desenvolvidos

com

objetivo

0

de otimizar

a

transparencia de materiais tipo CFT atraves de novas tecnicas de sinteriza~ao de corpos
cenlmicos total mente densos, destacando-se

0

por prensagem

a

quente[1-4]. A despeito

a quente

dos custos do equipamento, a densiftca«;ao por prensagem

vem demonstrando, ao

longo dos anos, que ainda e uma das melhores ctecnicas para a obten~ao de ceramicas
transparentes com alta qualidade otica e reproducibilidade[5,61
Na prepara~ao de cedimicas transparentes com alto grau de qualidade otica tomase prioritaria

a remo«;ao de poros

residuais[7,81

Tais

poros,

mesmo

em baixas

concentra~oes, espalham a luz, aumentando a opacidade do material. Desde
decada de 70, quando Haertling e Land[ 1] obtiveram, por prensagem
transparentes

iuicio da

0

a quente,

ceramicas

de PLZT, varios metodos foram testados para a obten~ao de ceramicas

ferroeletricas transparentes. Na ref. 1, p6 de PLZT foi inicialmente prensado a frio em um
molde de Al203 e depois

a quente

(11 oooe, 16h e 13,8 MPa), em atmosfera de oxigenio.

Esta tecnica ainda e uma das mais utilizadas na produ~ao industrial do PLZT. Snow[2]
apresentou

um processo de prepara~ao de ceramicas

transparentes

sem prensagem

a

quente. As amostras foram sinterizadas a 12000e, por 60h, em uma atmosfera saturada de
PbO e com fluxo de oxigenio. No mesmo ano, Snow[3] propos uma nova tecnica de
prepara9ao ( tambem sem prensagem

a quente

) por dois estagios. lnicialmente, amostras

de PLZT co-precipitado SaDsinterizadas em cadinhos de platina em atmosfera de oxigenio.
No estagio seguinte, as amostras sao tratadas termicamente a 12000e por 60h em cadinhos
de alumina

con tendo po-atmosfera

apresentou transparencia
Snow,

0

de PbZr03.

°

material

preparado

otica companivcl ao obtido por prcnsagem

a

desta forma

quente. Segundo

sucesso desta tecnica deveu-se ao fato de que a existencia de PbO em excesso no

a

material (devida

sUbstitui«;ao heterovalente

do La+ 3

nos sitios Pb+ 2) mantem-se

presente em fase liquida no contomo dos graos, aumentando a densifica9ao e inibindo

0

crcscimento do grao. Na fase inicial, a perda de PbO e evitada pelo cadinho de platina e
por um tempo de queima otimizado, resultando em uma microestrutura

livre de poros,

constitulda por pequenos graos numa matriz de 6xido de chumbo em fase Hquida. No
segundo estagio

0

PbO

e perdido

rapidamente.

°

crescimento de grao e os mecanismos de

sinteriza9ao SaDsuficientes para acomodar esta perda sem formar poros residuais.
Neste capitulo apresentaremos
cenlmicos transparentes

0

trabalho desenvolvido para a obten9aO de corpos

de PLZT X/65/35 (X-'-'8, 9 e 10), com densidades pr6ximas a

100% das densidades teoricas. As tecnicas de densifica9ao [oram baseadas nos trabalhos
de prensagem

a quente

2.1.1 - Difra9ao

e por dois estagios discutidos acima.

de Raios-X,

Microscopia

Eletronica

de Varredura

e Distribui9ao

Granulometrica
Analise de raio-X (difratometro Rigaku, radia~ao CuKu) foi realizada nos pas de
PLZT preparados pelos metodos de mistura de axidos e precipita~ao quimica (cap. II) e
nos corpos cenlmicos sinterizados.
A distribui~ao granulometriea dos pos foi obtida pela teeniea de sedimenta~ao em
urn sedigrafo Micrometries, modelo 5000 ET, atraves dos servi90s da Divisao de Ceramica
do Depto. de Engenharia de Materiais (UFSCar).

A morfologia e

0

estado de aglomera9~o/agregac;~o dos p6s e a microestrutura dos

eorpos eedimieos sinterizados foram analisados por mieroscopia eletroniea de varredura
(microscopio Zeiss, modelo DSM-940).

Medidas de densidade aparente [oram realizadas nas amostras sinterizadas pelo
metodo de empuxo. Na tecnica de empuxo, as densidades aparentes Ps foram calculadas a
partir da equa9ao:

_

p, -

pa

p _l'
a

Pa e

0

.P'll{W'

<1

peso da amostra ;

e 0 peso da amostra imersa no lIquido de medida, que neste caso e a agua; e
Pagua e a densidade da agua na temperatura de medida.

Ta

Apos tres medidas, tomou-se

0

valor da densidade a partir da media aritmetica.

°

sistema utilizado para esta medida esta esquematizado na ref. 9, e todos os ensaios foram
realizados

a temperatura

ambiente.

Os pos utilizados para a sinterizayao de cenlmicas de PLZT X/65/35 tern sua
prepara<;ao baseada nas tecnicas discutidas no capitulo II. Oxidos de alta pureza (ver
descriyao da materia-prima

na tabela I do cap. II) foram utilizados para a obtenyao de

PLZT com composi<;ao nominal:

A mistura, para lotes de 200g do material precursor, foi feita em frascos de polietileno
com cilindros de zirconia em agua destilada, por 1/2 h, em urn moinho de bolas. Os pOs
secos foram calcinados por 9500C/3.5h, em cadinhos de A1203, e depois moidos (em
moinho de bolas novamente), por 15h. Este material foi denominado como PLZT MO 8, 9
e 10/65/35. 0 material preparado por precipita<;ao quimica, ou PLZT CO 8, 9 e 10/65/35,
[oi obtido a partir do PLZT MO (Jotes de SOg), como detalhado no capitulo II. Depois de
lavada com alcool e filtrada, a torta foi seca a temperatura ambiente,

a vacuo.

A caIcinayao

do po amorfo CO foi realizada a 9000C/3.5h e a moagem ocorreu em moinho de bolas
com acetona, por 15h. As condiyoes de caIcinayao (temperatura e tempo) e

0

tempo de

moagem [oram escolhidos a partir dos resultados dos capltulos anteriores (caps. II e III).
Optou-se por temperaturas altas
e

0

0

suficiente para a obtenyao de po completamente reagido

mais homogeneo possivel, e baixas

devidas

a volatilizayao

0

suficiente para evitar perdas excessivas de massa

de PbO. Pos PLZT MO estao reagidos mas ainda apresentam duas

rases perovskitas na temperatura de calcina~~o de 9S00C, por 3.5h (se~~es 3.1 e 3.2 do
cap. III). A perda de massa nessas condiyoes de caIcinayao foi de -0.2%. Temperatura e
tempo de caIcinayao de 9000C e 3.5h sac suficientes para a obtenyao de pos PLZT CO
monofasicos e completamente

cristalizados (ver tambem seyoes 3.1 e 3.2 do cap. III).

Nessa temperatura a perda de massa do material [oi no maximo de -0.5%.
A fOfC;amotriz para a sinteriza<;ao de corpos cenlmicos e fomecida pelo excesso de
energia superficial que as particulas do po exibcm[10J. Como os val ores dessa energia
superficial sac inversamente proporcionais ao tamanho da particula, quanto menores as
partlculas, maior a energia superficial e, consequentemente,

maior a [or~a motriz para a

sinteriza<;ao. A taxa de sinteriza<;ao guarda tambem uma rela9ao de dependencia com
tamanho de particula. De acordo com Herring[ Ill.
atraves de mecanismos
reticular

as taxas de transporte de materia

de fluxo viscoso ou phlstico, evapora<;ao-condensa<;ao, difusao

e migra<;ao superficial

geometricos,

0

podem

ser definidas

em termos

de parametros

alem de certas constantes do material. Para dois sistemas de particulas

s6lidas identicos, exceto por uma diferen9a de escala, os processos de sinteriza9ao serao
iguais mas ocorrerao em tempos distintos, pois as distancias percorridas pelo material
transportado (para cada processo) sao diferentes. Urn sistema com particulas de tOOA, por
exemplo, sinteriza 106-108 vezes mais nipido do que urn sitema com particulas da ordem
de )..un. Embora

0

tamanho ideal de partlculas individuais de urn p6 ceramico seja ainda

discutido, verifica-se experimental mente que esla entre 0.1 e 1.0~m[121. 0 tempo de
moagem de t 5h foi suficiente para atingir diametro medio de particula (em massa)
Dp50<I~m,

para

0

material PLZT 9/65/35 CO (ver se<;ao 3.2.1 do cap. II). Desse fato e

para compara<;M,

0

tempo de 15h foi escolhido para a moagem de todos os p6s, inclusive

os preparados por mistura de oxidos.

Os posforam conformados uniaxial mente a frio na forma de discos (3200 psi), sem
a adi<;ao de ligantes, em lotes de 4g (sinteriza<;ao por dois estagios) e 109 (prensagem a
quente), para a sinteriza9ao de amostras utilizando as tecnicas discutidas a seguir.

Adaptou-se as etapas do processo para as condi<;oes existentes no laboratorio,
dentro da proposta de sinterizac;ao por dois estagios da ref. 3. No primeiro estagio
objetivou-se

a obten<;ao de corpos ceramicos densos, com uma microestrutura composta

de pequenos graos envolvidos por uma fase llquida de PbO (fomecida pelo excesso de
oxido de chumbo presente na composi<;ao nominal da formula (2) acima, como discutido
na se<;uo 2.2.1 do cap. II). Com este fim, as amostras foram sinterizadas, inicialmente em
uma montagem proposta por Menegazzo para a sinterizac;ao de amostras de PZT[13], em
substitui9ao ao cadinho de platina utilizado por Snow[3l. A amostra foi mantida com uma
pastilha de PbZr03+ 10% peso de Zr02 ( PZ+Z)

em cadinho de alumina vedado com po

desse mesmo material (fig. 1a). A alta atividade de oxido de chumbo do PZ+Z[14] produz
uma atmosfera saturada de PbO dentro do cadinho, podendo evitar a perda de massa da
amostra de PLZT (associada a salda de PbO) durante

0

primeiro eSHlgio. Um tluxo de

oxigenio de 5 cm3/s, conduzido por urn capilar de alumina ate a mufla, foi mantido atraves
de pequenas aberturas no cadinho, durante a sinterizayao. 0 primeiro estagio ocorreu a
diferentes tempos com temperaturas de 1200 e 12500C. Durante

0

tratamento termico, ou

segundo estagio, as amostras ficaram em uma montagem (fig. Ib) analoga
ref. 3. PO de PZ+Z preenche

0

a proposta

pela

espaco entre os dois cadinhos de alumina e po de PLZT,

com a mesma composiyao da amostra, evita

0

contato direto da amostra com a base de

A1203. Esta montagem foi levada ao forno por periodos longos ( >20h ), a temperaturas de
1200°C.

As amostras foram prensadas

a quente

no sistema representado pela figura 2. Neste

sistema a amostra e mantida em urn molde (cilindro) de alumina de aha densidade, sobre
uma base tambem de alumina.

Po de material refratario (MgO ou Zr02),

de pureza

comercial e granulometria grosseira, envolve a amostra para transmitir a pressao de forma
mais homogenea e tambem para auxiliar sua retirada do molde de alumina. A manta de
fibra cenlmica
aquecimento

(Carburundum,

Durablanket

B8) serve como

isolante

termico.

e realizado por urn forno de resistencia ( fio Kanthal, $=1.5mm),

°

com

controlador de temperatura ( EDG Equipamentos e Controles, modelo FI-2). 0 sistema e
adapt ado a uma prensa uniaxial comum. A pressao e transmitida do pistao metalico da
prensa (refrigerado com agua durante a sinterizayao) a urn pistao de alumina de alta
densidade.

o fomo

foi aquecido a uma taxa de ~lOoC/min., e a partir de 6000C urn fluxo de

oxigenio, control ado por uma valvula de agulha, foi mantido atraves de urn tubo capilar de
alumina que acompanha

0

pistao de prensagem. A partir de 9000C aplicou-se a pressao

gradual mente ate atingir 3500 psi na temperatura

de sinterizayao.

Sinterizayoes

foram

realizadas para temperaturas entre 900 e 12500C e por tempos de 10 min. a 8h. Depois de
frio,

0

conjunto cilindro de aJumina/amostra

amostra foi realizada rompendo-se

0

foi retirado da montagem e a remoyao da

contato entre a camisa e

0

po refratario com uma

talhadeira adequada ao processo. As amostras foram desbastadas nas faces em carbeto de
silicio 800, 1000 e 1500 em urn sistema de politrizes (montado na Oficina Mecanica do
DF/UFSCar).

Os espectros de difrayao de raios-X dos pos de PLZT MO e CO apresentaram
cristalizayuo

completa

respectivamente,

nas temperaturas

de calcinayuo

utilizadas

(950

e 9000C,

por 3.5h) e sao amilogos aos observados na figura I do capitulo III,

nessas faixas de temperatura. 0 material PLZT CO apresenta uma unica fase perovskita
com simetria indistinta da cubica, para todas as concentrayoes

de La. No material

preparado por mistura de oxidos ainda se veri fica a presenya de mais de uma fase
perovskita (com simetrias tetragonal, romboedrica e/ou pseudo-cubica).
A Tabela I apresenta os valores para

0

diametro medio em massa (Dp50)[15] dos

pos de PLZT ca1cinados a 9500CI3.5h e moidos por 15h, utilizados para a sinteriza~ao das
amostras. Os dados foram obtidos a partir das distribui~oes granulometricas
Percebe-se que

0

dos pos.

aumento de concentrayao de lantanio leva a distribuiyao granulometrica

para val ores menores de diametro medio de particula. Isto ocorre para ambos os processos
de sintese de pos. Os pos PLZT CO apresentam Dp50 inferiores aos equivalentes MO. Este
resultado e esperado para pos preparados quimicamente em comparayuo aos sintetizados
por mistura de oxidos[ 12l 0 valor de Dp50 (=0.8Ilm)

para a composiyao PLZT 9/65/35

CO esta na mesma faixa observada para Dp50 do po PLZT F2, moido I5h (fig. 8 do cap.
II), demonstrando a reproducibilidade do metodo quimico.
As figuras 3 a 5 aprcsentam as microestruturas dos pos PLZT 9/65/35 MO e CO
calcinados

sem moer e moidos,

obtidas

por microscopia

eletronica

de varredura.

Comparando-se os mctodos, os materiais ca1cinados sem moer diferem no tamanho e na
forma (figura 3), como ja observado no capitulo II, embora para outras temperaturas

de

ca1cinayao. 0 po precipitado e caracterizado por "blocos" maiores e aparentemente densos
(fig. 3b). Por sua vez, as particulas do po preparado por mistura de oxidos sao menores e
tern aparencia de "nocos" (fig. 3a). Apos a moagem

0

po de PLZT MO toma-se bemmais

fino (fig. 4a, aumento de 500x) e apresenta agregados (com tamanho na ordem de
submicron) irregulares de particulas que, em alguns casos, ja estao sinterizados (fig. 4b,
aumento de 15000x). 0 po PLZT CO (fig. 5), apos moagem, apresenta particulas menores
que

0

po MO (acompanhando os resultados observados para Dp50 da tabela I), indicando

menor resistencia de agregados do material precipitado. Na fig. 5a (aumento de 500x),
verifica-se uma tendencia de aglomerayao deste material. Agregados poroso de particulas
nanometricas sao observados para aumentos de 15000x (fig. 5b). Microestrutura similares
foram observadas em pos de PLZT preparados quimicamente por outras tecnicas[16, 17],

Os testes de sinterizaryao por dois estagios foram reatizados nas amostras PLZT
9/65/35 MO e CO. Na Tabc1a II eneontram-se a variayao de massa (L\m), associada

a perda

de PbO, e as densidades obtidas para as amostras PLZT 9/65/35 MO em cada estagio. A
densidade
resduais)

final associada a amostras transparentes
e de -7. 8g1ed 18J. Ela encontra-se

calcu1ados pelas formulas estequiometricas

de PLZT 9/65/35 (livre de poros

em urn valor intermediario

daqueles

(1) e (3) do capitulo II (ver tambem figura 12

desse capitulo). Pode-se observar na tabela II, portanto, que as densidades das amostras no
primeiro estagio nao alcanryaram este valor. A maxima densidade (Ps=7.68 glcc) foi obtida
para a temperatura de sinterizaryao de 12500C, por 5h, e foi acompanhada por uma perda
de massa de -1.2%. Os val ores baixos de densidade

no primeiro estagio refletiram

fortemente

termico

nos resultados

Segundo Snow[3], durante

obtidos para
0

0

tratamento

(ou segundo

estagio).

primeiro estagio, densidades na ordem de 100% da esperada

devem ser obtidas no menor intervalo de tempo possivel, e apenas com pequenas variayoes
de massa. Na ref. 3, para

0

primeiro estagio, amostras com densidades entre 7.83 e 7.88

glec foram obtidas a partir de 45 min. de sinterizayao (a 11800C), em cadinhos de platina.
Mesmo apos tratamentos termicos longos (60h, a 12000C), amostras transparentes,

com

densidades de 7.80 glce, foram obtidas. Porem, esta tecnica de sinterizayao recebe eriticas
devido it falta de reprodueibilidade

de suas amostras [18, 19J. Isso ta1vez explique a

dispersao de valores observada na tabela II.
A tabela III mostra os valores de densidade obtidos, para as amostras PLZT 9/65/35

CO, nas diferentes condic;oes de tempo e temperatura do primeiro estagio de sinterizayao.
Os valores sao inferiores aos observados nas amostras MO. Este resultado poderia ser
explicado (a) pelo maior estado de aglomerayao/agregayao

do po precipitado, produzindo

compactos a verde com gradicnte de dcnsidadc e, conscquentemente,

amostras sinterizadas

com alta porosidade residual [20], e/ou (b) pela maior atividade de PbO no material
preparado quimieamente,

resultando em maior perda de massa e, a partir dai, menor

densidade. A principio, as hipoteses (a) e (b) SaDvalidas: observou-se, pela figura 5, que

0

po de PLZT CO, mesmo moido por ISh, mantem agregados porosos; as densidades dos
compactos a verde SaD 3.96 e 3.88 glcm3 para os p6s PLZT 9/65/35 MO e CO,
respeetivamcnte; cas perdas de massa, no primeiro cstagio, SaDmaiores no caso do PLZT
CO (ver tabs. II e III).
A partir dos resultados de densidade observados nas tabelas II e Ill, nao foi dada

continuidade aos testes de tratamento termico (segundo estagio) para as amostras PLZT

CO, e aos testes de sinterizayao por dois estagios das outras composiyoes PLZT MO e CO
(8 e 10/65/35).

Os testes para otimizayao dos panlmetros de prensagem a quente foram realizados
nas amostras MO e CO 9/65/35. Na figura 6 encontram-se as densidades aparentes dos
corpos cenlmicos prensados a quente em diferentes temperaturas, por :::::2h.Verifica-se que
a faixa entre 1100 e 11500C e aparentemente a ideal. Tais temperaturas sao inferiores as
utilizadas

para

Pb(Zr,Ti)03

sinterizayoes

convencionais

de composiyoes

(na ordem de J250-13000C)[21,22J.

periodos (>4h) e/ou a altas temperaturas

As amostras

baseadas

no sistema

prensadas

por longos

(> 12200C) trincam-se e SaD mais opacas. A

porosidade das amostras prensadas em periodos curtos «1/2h)

e/ou a baixas temperaturas

« 1OOOOC)e muito elevada, deixando-as tambem opacas. Na tabela IV encontra-se

a

compara<;ao das densidades aparentes para as amostras de composiyoes com diferentes
concentrayoes de lantanio, prensadas

a quente

dentro das condiyoes "ideais" obtidas acima.

Os vaJores de densidade decrescem com a adiyao de La. Este comportamento tambem foi
observado em amostras de material transparente (7.82, 7.80 e 7.78 gicm3 para 8, 9 e
10/65/35 respectivamente)[18J.

Todas sao >99% da densidade ideal, mas

atinge as densidades observadas para

0

0

PLZT CO nao

PLZT MO. A maior porosidade

residual das

amostras preparadas pelo processo quimico poderia ser explicada pelas seguintes razoes:
( J) a tecnica de prensagem a quente elimina principalmente os poros grandes[10J, os quais
apareceriam principalmente

nas amostras MO, resultando em melhor densificayao deste

material; (2) as densidades a verde do material CO esti'io abaixo das obtidas para

0

MO,

0

que refletiria em densidade finais menores (embora a taxa de densificayao seja maior, ela
nao teria sido suficiente);

e (3) a maior reatividade

do po preparado

quimicamente

resultaria em maior perda de massa (na forma de PbO), como argumentado

na seyao

anterior.
A analise da microestrutura
importantes.

dessas amostras

As figuras 7, 8 e 9 apresentam

pode esclarecer

micrografias

alguns

pontos

de fraturas obtidas para as

amostras de PLZT CO e MO. Pode-se perceber pela figura 7 que, para baixas temperaturas
de prensagem

a quente,

as amostras apresentam-se porosas. Regioes de poros grandes SaD

visiveis na microestrutura do material preparado por mistura de oxidos (fig. 7a), prensado
a quente a 900oC/2h. Pos finos de alumina geram corpos cedimicos sinterizados com
microestrutura
AgJomerados

analoga

a da

figura

7a, devida

geram regioes inomogeneas

a

presenya

de compactayao,

de aglomerados[ 1OJ.

resultando

em taxas de

sinterizayao nao uniformes. Tais nao-uni form idades, por sua vez, induzem tensoes que

podem criar defeitos microestruturais. Poros pequenos intraglomerados retraem mals
rapidamente do que os poros grandes interaglomerados, resultando em poros grandes
fechados no estagio final da sinteriza~ao[231 A microestrutura do material precipitado
(prensado a quente a 10000C/2h) apresenta uma distribui~ao uniforme de micro-poros (fig.
7b). Este resultado pode ser explicado pelo estado de agrega~ao dos pOs preparados
quimicamente (fig. 5b). A resistencia desses agregados deve ser alta, desde que nao foram
quebrados apos moagem de 15h ou mesmo apos sujeitos as pressoes da compacta~ao. Tais
observa~oes justificam as baixas densidades dos compactos verdes (tabela IV) e a
necessidade de tempeturas mais altas para a densifica~ao maxima desse material (fig.
6)[24,251 Microestrutura similar foi observada por Yadav et al.[26] em ceramicas de
PLZT 8/65/35 preparada a partir de pos quimicos. Os pos da ref. 26 foram calcinados a
9200C, por 16h. Lembrando que, no nosso caso, a calcina~ao ocorreu a 9000C, por 3.5h,
pode-se acreditar que esta temperatura de calcina~ao tenha forte influencia na forma~ao
daqueles agregados.
As microestruturas de fratura das amotras de PLZT MO e CO com maxima
densifica~ao (figs. 8 e 9) mostram diferen~as marcantes entre os metodos de sintese de pos
e as concentra~oes de lantanio. Em primeira analise verifica-se que as amostras obtidas a
partir dos pOs preparados por mistura de oxidos (fig.8) apresentam menor porosidade
residual do que aquelas obtidas a partir do processamento quimico (fig.9). Este resultado
confere com uma das hipoteses que justificavam a menor densidade das amotras PLZT
CO. Percebe-se, tambem, que a elimina~ao dos poros grandes foi mais efetiva do que a
elimina~ao dos poros pequenos, observados nas microestruturas das amotras MO (fig.7a) e
CO (fig.7b), respectivamente, preparadas a mais baixa temperatura. Esse resultado e
esperado para a prensagem a quente, cuja densifica~ao e promovida (entre outros) por
processos de rearranjamento devidos a aplica~ao de uma tensao compressiva
external I0,271 Como a cinetica de rearranjamento depende da habilidade de deforma~ao
do meio, entao, nas regioes densas em torno de poros pequenos, ela sera dificultada.
Fases precipitadas em ceramicas de PLZT nao sao incomuns[181 Elas podem estar
na forma de PbO (em fase Iiquida) no contorno de grao, para amostras com excesso de
chumbo, ou de La2Zr207, La2Ti207 e zr02 quando 0 material e deficiente de Pbo[281
Como discutido nos resultados do capitulo III, os espectros de difra~ao de raios-X dos pOs
de PLZT calcinados a altas temperaturas, com perda de PbO, apresentaram a fase Zr02
(PLZT MO) e uma fase pirocloro (PLZT CO). As amostras de PLZT MO apresentam
grande quantidade de urn precipitado em fase Iiquida nos contornos de grao (micrografia
de fratura da fig. 8), associado portanto a uma fase liquida de PbO. Pode-se observar na
figura 9 que tambem ha a presem;a de fases precipitadas (pequenos pontos e particulas
aciculares) nos graos e contornos de grao do material sintetizado quimicamente. Neste
ultimo caso, e visivel que a concentra~ao das fases precipitadas aumenta com a

porcentagem
precipitadas

de lantanio no material.
nao sao distinguiveis

Contudo,

0

oxido de chumbo

e essas fases

nos espectros de difrac;ao de raios-X das amostras

sinterizadas. 0 padrao de difrac;ao (fig. lO) e tipico de uma (mica fase perovskita pseudocubica (ver fig. I do cap. 111)e praticamente identico para todas as amostras.
As caractcristicas
amostras segundo

0

das fraturas tambem

sao bem distintas

comparando-se

as

metodo de sintese de po. As fraturas dos materiais analisados podem

ser caracterizadas como essencialmente intergranulares nas amostras PLZT MO (fig. 8), e
transgranulares

nas amostras PLZT CO (fig. 9). Os processos de fratura para essas

amostras pode ser explicado a partir de uma analise de concentrac;ao de oxido de chumbo
nesses materiais. Nas amostras PLZT MO,
nos contornos

de grao,

consequentemente,

modifica

0

excesso de PbO, observado em fase Iiquida

a energia

os angulos diedrais. Se

0

interfacial

do contorno

de grao

e,

PLZT CO e deficiente de PbO, a ausencia

desta fase no contorno de grao faz com que a razao entre a energia superficial solido-solido
e solido-liquido (YSS/YSL) seja maior. Como a energia de fratura G e proporcional
superficial Y (G=2y)[lO], entao GSS>GSL
que GSS<GSL

a energia

para as amostras PLZT MO e a fratura

intergranular,

enquanto

transgranular.

Portanto, afirmar que as amostras PLZT CO sao deficientes de oxido de

chumbo nao apenas justifica

para as amostras

PLZT CO e a fratura

e

seu processo de fratura como tambem esclarece

e

certas

caracteristicas desse material em relac;ao ao preparado por mistura de oxidos, tais como
densidades finais menores e fases precipitadas que, igual ao caso dos pos calcinados com
perda de massa, devem ser do tipo pirocloro (La2ZQ07 e/ou La2Ti207). Uma informac;ao
adicional ainda pode ser obtida quanto ao PLZT CO: como a fase precipitada
evidente com

0

e

mais

aumento da concentrac;ao de lantanio, as composic;oes com mais La devem

ser mais deficientes de PbO.

Ceramicas ferroeletricas do sistema (Pb,La)(Zr,Ti)03

foram sinterizadas atraves de

uma tecnica por dois estagios e de outra por prensagem uniaxial

a

quente, a partir de

compactos de pos preparados por mistura de oxidos (MO) e por urn metodo alternativo de
precipitac;ao quimica (CO).
As amostras preparadas por dois estagios nao atingiram densidades

suficientes

para a obtenc;ao de cenlmicas com especificac;oes para as eFT, e estudos mais especificos,
tais como otimizac;ao das caracteristicas do po, da compactac;ao a verde e do sistema de
controle de atmosfera, sao necessarios para a utilizac;ao desta tecnica. Observou-se que
com a utilizac;ao de cadinhos de alumina, mesmo com atmosfera rica em PbO, no primeiro

estagio,

nao se obtem altas densidades

para pequenos

tempos

de sinterizayao.

A

densificac;ao final nao foi atingida no segundo estagio (tratamento termico em tempos
longos), observando-se perdas de massa na ordem de 10%, devido
ja tenha atingido resultados adequados quanto
estagios ainda

e considerada

a qualidade

de PbO. Embora

otica[3], a sinterizayao por dois

uma tecnica em desenvolvimento tambem na Iiteratura[291

Estudos de otimizac;ao dos pan'imetros de prensagem
construido

a saida

no proprio laboratorio,

apresentaram

a

quente, em urn sistema

val ores "ideais" na faixa de 1100 e

11500C, por 2h, 3500psi, para as composic;oes PLZT 9/65/35 MO e CO, respectivamente.
As densidades atingiram valores >99% da densidade ideal para todas as composiyoes (em
func;ao do metodo e da concentrayao de lantanio) prensadas sob estas condiyoes. Tais
densidades estao dentro da faixa de porosidade residual requerida para uma ceramica
ferroeletrica transparente.
As amostras apresentaram fases precipitadas nos graos e nos contomos de grao que
dependem do metodo de sintese de pos. Tais [ases podem se associadas

a concentrayao

de

PbO livre no material. 0 PLZT MO possui urn [ase Iiquida de PbO nos contomos de grao,
devido ao excesso desse oxido nas amostras. 0 PLZT CO apresenta fases precipitadas
(possivelmente do tipo pirocloro) nos graos e nos con tom os de grao devido

a deficiencia

de oxido de chumbo nas amostras. Contudo, nenhuma das [ases extras sao detectadas nos
espectros de difrac;ao de raios-X, que apresentam apenas os picos caracteristicos
perovskita

pseudo-cubica.

A

ocorrencia

das

[ases

precipitadas

caracteristicas oticas, ferroeh~tricas e eletro-oticas das ceramicas de PLZr

o comportamento
0

afetar

as

.

da fratura das amostras, analisado por microscopia eletronica de

varredura, do tipo intergranular para
confirmam

pode

da fase

0

PLZT MO e, do tipo transgranular para

excesso e a deficiencia

0

PLZT CO,

de oxido de chumbo, respectivamente,

nesses

materiais.

• As caracteristicas 6ticas, ferroeletricas e e1etro-6ticas das amostras de PLZT, em fun~ao das microestruturas
observadas nesse capitulo, fazem parte das discussoes do capitulo seguinte
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Tabela I - Diametro medio de particula (DP50) dos pas calcinados PLZT MO
(950oC/3.5h) e PLZT CO (900oC/3.5h), ap6s moagem por ]5h. Os valores foram obtidos a
partir das distribuiyoes de massa acumulada em funyao do diametro esferico equivalente
de particula.
Composi~ao

Dp50(~m)

MO 8/65/35
MO 9/65/35
MO ]0/65/35
CO 8/65/35
CO 9/65/35
CO 10/65/35

] .80+0.05
] .60+0.05
].50±0.05
1.]2±0.05
0.80±0.0]
0.64±0.0]

Tabela II - Densidade aparente (Ps) e variayao de massa (~m) das amostras sinterizadas
de PLZT 9/65/35 para cada estagio de sinterizayao (metodo dos dois estagios), obtidas a
partir de pas preparados por mistura de 6xidos (MO).
Condi~oes de sinteriza~ao
(tern pe ra tu ra/tern po)
10. Estagio

20. Estal!io

] 200oC/] h
1200oC/lh
1200oC/2.5h
1200oC/5h
1250oC/5h
1250oC/5h
]250oC/6.5h

1200oC/25h
]200oC/60h
]200oC/25h
1200oC/25h
1200oC/25h
]200oC/60h
]200oC/25h

Densidade
10. Estal!io

7.03±0.05
7.20±0.04
7.40±0.03
7.58±0.03
7.63±0.03
7.68±0.03
7.60±0.04

Ps (g/cm3)

Varia~ao de massa
~rn %)

20. Estal!io

10. Estal!io

20. Estal!io

7.06±0.06
7. ]0±0.08
7.34±0.04
7.42±0.03
7.59±0.03
7.6l±0.04
7.56±0.05

-1.2

-9.6
-11.4

-0.6
-0.5
-0.9
-1.1
-1.2
-1.3

-9.0
-9.5
-8.9
-10.1
-9.6

Tabela III - Densidade aparente (Ps) e varia<;ao de massa (tim) das amostras sinterizadas
de PLZT 9/65/35 para
primeiro estagio de sinteriza<;ao (metodo dos dois estagios),
obtidas a partir de pos preparados pelo metodo quimico (CO).

°

Condi~oes de sinteriza~ao
(temperatura/tempo)
1200oC/l h
1200oC/2.5h
1250oC/2.5h
1250oC/5h
1250oC/6.5h

Densidade

Ps (g/cm3)

6.89±0.07
7.13±0.03
7.30±0.04
7. 18±0.04
7. 15±0.04

Varia~ao de massa
tim(%)
-1.1
-1.4
-2.1
-2.0
-2.2

Tabela IV - Densidades aparentes a verde (Pv) e sinterizadas (Ps) das amostras de PLZT
obtidas a partir de pos preparados por mistura de oxidos (MO) e por precipitayao quimica
(CO), e densificadas por prensagem a quente (1100- I 150oC/2h13500psi).
Composi~ao

pv(g/cm3)

Ps(g/cc)

8/65/35 MO
9/65/35 MO
10/65/35 MO
8/65/35 co
9/65/35 co
10/65/35 CO

4.02±0.03
3.96±0.04
3.92±0.03
3.89±0.02
3.88±0.04
3.83±0.03

7.80±0.02
7.77±0.01
7.75±0.02
7.77±0.01
7.75±0.01
7.73±0.01

PO DE PbZr 03+ Zr02
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Figura 1 - Montagens para a sinteriza<;ao peJa tecnica de dois estagios: (a) primeiro
estagio e (b) segundo estagio.
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Figura 2 - Sistema para a prensagem
prensa uniaxial comum.

a quentc

de amostras de PLZT, adequado para uma

Figura 3 - Micrografias dos p6s PLZT 9/65/35 MO (a) e CO (b) calcinados a 950oC/3.5h e

900oC/3.5h, respectivamente, sem moer (aumento de 500x, escala: 1OJ..un/I.5cm).

Figura 4 - Micrografias do po PLZT 9/65/35 MO calcinado a 950oC/3.5h, moido por 15h:
(a)aumento de 500x (escala: 1Ollm/1.5cm) e (b )aumento de 15000x (escala:O.33Ilm/1.5cm).

Figura 5 - Micrografias do po PLZT 9/65/35 CO calcinado a 900oC/3.5h, moido por I5h:
(a)aumento de 500x (escala:1O~m/1.5cm) e (b)aumento de 15000x (escala:O.33~m/1.5cm).
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Figura 6 - Densidade aparente, em funyao da temperatura de sinterizayao, das amostras
PLZT 9/65/35 MO e CO, prensadas a quente (3500 psi/2h).

1.1 J.illl

1.1 J.illl

Figura 7 - Mierografias de fratura das amostras PLZT 9/65/35 MO (a) e CO (b) prensadas
a quente a 900 e 1000oC, respectivamente, por 2h e pressao de 3500psi (aumento de
3000x, eseala: I. IlJmll em).

1.1

Ilffi

Figura 8 - Mierografias de fratura das amostras PLZT MO: (a) 8/65/35, (b) 9/65/35, e (c)
10/65/35, prensadas a quente 1100oC, por 2h e pressao de 3500psi (aumento de 3000x,
eseala: 1.111mil em).

1.1

JlITl

Figura 9 - Mierografias de fratura das amostras PLZT CO: (a) 8/65/35, (b) 9/65/35, e (e)
10/65/35, prensadas it quente 11SooC, por 2h e pressao de 3500psi (aumento de 3000x,
eseala: 1. 111m!1em).
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.'igura 10 - Espectros de difrac;ao de raios-X, it temperatura ambiente, das amostras PLZT
8, 9 e 10/65/35 MO e CO, prensadas it quente (11 00-1150oC/2h/3500psi).

CAPITULO V - PROPRIEDADES OTICAS, FERROELETRICAS
ELETRO-OTICAS

E

•

A transmissao Mica de ceramicas ferroeletricas transparentes
escolha do material e da tecnologia do processamento.

(CFT) depende da

Alguns conceitos basicos podem

ser discutidos de forma a se compreender melhor essa influencia nas propriedades Micas
de materiais.
as tres fatores fisicos basicos responsaveis pelas perdas de intensidade de luz em
uma amostra de material polido sao: reflexao nas interfaces, absory3.o e espalhamento [11
A intensidade de luz transmitida It por urn material transparente de comprimento t
sera dada por:

onde /i e a intensidade de luz incidente e a e

0

coeficiente de absory3.o 6tica para urn dado

comprimento de onda 'A (a=a('A)).
A absoryao intrinseca de urn material, devida as transiyoes eletronicas entre a
banda de condu9ao e a banda de valencia, e relacionada a urn comprimento

de onda

critico, Ac (em A), abaixo do qual n3.o ha luz transmitida[2l

onde /';g (em eV) e conhecida como energia do "gap" (diferenya entre as energias da mais
alta banda de valencia e a mais baixa banda de conduy3.o).
Ceramicas ferroeletricas transparentes de PLZT tern Ac~380oA (ver figura 9 do capitulo I)

g

e, portanto, E =3.3 eV.
A transparencia no infravermelho e limitada pela interay3.o da radiay3.o com os
modos vibracionais da rede. Grupos complexos do tipo B06, ou octaedro de oxigenio
(estruturas perovskitas), absorvem forte mente entre 16 - 20Jlm. A absory3.o tambem e

• Neste capitulo as amostras caracterizadas sao aquelas preparadas dentro das "condic;6es 6timas" de
prensagem quente (II 00-1 1500C/2hJ3500psi). discutidas no capitulo V.

a

alterada

consideravelmente

por fatores extrinsecos,

tais como impurezas,

defeitos

e

segundas fases.
que luz e refletida nas interfaces, a refletancia R, para incidencia

Considerando
normal

a superficie,

onde n e

e obtida pela formula de Fresnel[1l

indice de refrac;ao do meio (imerso no ar). Ceramicas transparentes de PLZT

0

tem Indice de refrac;ao de -2.5 e R na ordem de 18%[3], quando apenas uma interface
(ar/meio) e considerada.

o

espalhamento,

caracterizado

por uma distribuic;ao aleat6ria

da direc;ao de

propagac;ao da luz e da sua polarizac;ao, pode ser devido a microporos e fases espurias,
contornos de grao e estrutura de dominios, entre outros[41 0 Indice de espalhamento
devido a poros e determinado

por p.a(iJn'n)2, onde pea

porosidade do meio, a

e

0

tamanho medio de poros, e An e a diferenc;a entre os indices de refraC;ao do material e dos
poros[51 Como criterio de transparencia em ceramicas de PLZT

e requerido

que psO.OOI

e asO.lllm.
A figura 1 representa a distribuic;1io angular da intensidade de luz resultante da
iluminac;ao (normal

a

face) de tres amostras

ceramicas

ferroeletricas

polidas,

com

diferentes densidades[ 41 Pela figura Ia, ve-se que no material menos denso praticamente
toda a luz transmitida e espalhada. Com

0

aumento da densidade, a intensidade da luz

espalhada em angulos maiores cai e uma componente nao-espalhada,

na direyao da luz

incidente, aparece (figs. 1bel c).

1.2 - Efeito Eletro-Otico em Cenlmicas Ferroeletricas Transparentes[4,6,7]
A propagayao

da luz num cristal

pode ser descrita

em termos

do tensor

impermeabilidade otica:

onde

e

tensor permissividade

eh~trica do

As duas direc;oes de polarizac;ao, assim como os correspondentes

indices de

Go

a pennissividade

material e n

0

refrac;ao (isto

eletrica do vacuo,

G

e

0

seu indice de refral;ao.

e, velocidade

elipsoide de indices:

de propagac;ao) dos modos normais, sao encontradas usando a

onde x, y e :: representam

0

sistema principal de coordenadas, ou seja, aquele em que

0

vetor deslocamento eletrico D e paralelo ao vetor campo eletrico E.
A partir das equac;oes 4 e 5:

De acordo com a teoria qmlntica dos solidos,

0

tensor impermeabilidade

otica

depende da distribuic;ao de cargas num crista\. A aplicac;ao de urn campo eletrico resultani
em uma redistribuic;ao das cargas e, possivelmente, em uma leve distorc;ao da rede ionica.
Tal comportamento e conhecido como efeito eletro-otico. as coeficientes eletro-oticos saD
definidos como:
B(f~)-B(O)=

58 = rmk Hk + Rmk,EkE',

(k,l I, 2 e 3 e m I, 2, 3, 4, 5 e 6)

As constantes rmk e Rmkf sao os coeficientes eletro-oticos linear (ou Pockels) e
quadnHico (ou Kerr), respectivamente.
mudanc;a de birrefringencia

Para efeitos pniticos, este resultado implica na

Ltn devida a urn efeito eletro-otico.

A partir da equac;ao 4

pode-se escrever:

I

On= --n

1

2

8R

Todos os rmk sao zero para estruturas centrosimetricas,
Cenimicas ferroeletricas

transparentes

embora macroscopicamente
(eixo otico) quando sujeitas
coercitivo

tais como a cubica.

com polarizaC;ao remanescente

nao-nula (Pr*O),

isotropicas no estado "virgem", desenvolvem urn eixo polar

a aplicac;ao de campo

Ec)' Essas cenlmicas

polarizadas

e1etrico intenso (maior do que

apresentam

simetria cilindrica

0

campo

(oomm) e

apenas cinco coeficientes eletro-oticos lineares diferentes de zero: r13, rJ2=r13, r33, r42 e
r51=r42 (sendo

0

eixo 3 paralelo

a direc;ao do campo

de polariza9ao). Neste caso para urn

campo de modula9aO E=E3 (paralelo ao eixo otico), como
capitulo I, das equac;oes 7 e 8, e como:

0

representado na figura 3 do

Acima da temperatura de Curie, as TFC nao apresentam

0

efeito eletro-otico linear

descrito na equac;ao 10 Ceramicas de PI,ZT com polarizac;ao remanescente nul a (Pr=O),
assim como qualquer meio isotropico, apresentam birrefringencia quando colocadas sob

0

efeito de urn campo eletrico. Neste caso, elas comportam-se como um meio uniaxial, no
qual

0

campo eletrico define

indices kIna

0

eixo otico, durante a sua aplical;ao. Considerando que os

equal;ao 7, a varial;ao da birrefringencia e dada, entao, por:

.1:.

url

= - -13/)nm
2

\mk

/,2
~k

Como no caso do efeito eletro-otico linear, a matriz dos coeficientes quadniticos
possui apenas cinco elementos diferentes de zero: R/3, RJ2=R13, R33, R42 e R51=R42, Para
a mesma configural;ao representada na figura 3 do capitulo t, e

0

campo eletrico E=£3

definindo a direl;aO do eixo otico, entao:

A partir das equal;oes 11 e 12 acima, e das relayoes para

0

atraso de fase otica

r" e

para os coeficientes eletrooticos rc (linear) e R (quadnitico), definidas nas seyoes 3.2 e 3.3
do capitulo t, obtem-se que os coeficientes eletro-oticos de ceramicas ferroeletricas
transparentes sao dados por:

" Na realidade 0 atraso de fase 6tica possui, tambem, a contribuit;:ao e1asto-6tica dada por
varia9/io do comprimento da amostra devida ao efeito piezoeletrico ou eletrostrictivo[8J.

11,1/,

onde..11 e a

A medida de transmissao 6tica das amostras· de PLZT X/65/35 MO e CO foi
realizada com urn espectrofotometro

UV-VIS Intralab, mode1o DMS 100 (Laborat6rio de

Quimica Inorganica, Depto. de Quimica/UFSCar). 0 intervalo de comprimento de onda foi
entre 190 e 800 nm (com correyao de Iinha de base).

Eletrodos de prata foram pintados e curados (590oC/I h) nas faces das amostras
para a medida da dependencia

da permissividade

temperatura. Os dados foram obtidos durante
sistema automatizado··(figura

0

elt~trica relativa K(=E/Eo) com a
resfriamento (taxa de -2oC/min) em urn

2), que utiliza urn analisador de impedancia HP, modelo

4194A.

As curvas de histerese ferroeJetrica
remanescente (Pr) e

0

(P vs F') e, a partir dai, a polarizayao

campo coercitivo (Fe) das amostras (preparadas como no caso da

caracterizayao dielt~trica) foram obtidos

a temperatura

uma montagem do tipo proposta por Sawyer-Tower[9l

ambiente, em 60 Hz, utilizando-se
A figura 3

e

uma representayao

esquemMica desse sistema. As medidas da diferem;a de potencial eletrico sobre
C I e a resistencia R I, Vy e Vx' respectivamente,

0

capacitor

foram realizadas com urn oscilosc6pio

• As amostras foram polidas oticamente (alumina I e OJ 11m)ate espessuras de -150/lm, e foram tratadas
termicamente (7S0oC/Sh, com taxa de resfriamento de IOC/min) para a1iviar tensoes mecfmicas geradas pela
prcnsagem e pelo polimcnto .
•• A montagem e a configurac;ao hardware/software de aquisic;ao de dados foi toda montada no proprio
laboratorio pelo colega MSc Evcraldo Nassar Moreira.

NordMende Electronics (modelo GHO 3326). A partir das dimensoes da amostra (area A e
espessura t) encontra-se que a polariza9ao

e:

I:' = (R1 + R2)V.

R/

2.1.4 - Caracteriza9ao do Efeito Eletro-Otico
Apos as medidas de transmissao otica,

0

efeito e1etro-otico das amostras PLZT

X/65/35 MO e CO polidas foi caracterizado pe1a modula9ao da intensidade de luz a partir
de uma montagem

amiloga aquela

da figura 3 do capitulo

esquemilticas dos sistemas amostralporta-amostra
dire9ao de propaga9ao da luz
efeito caracterizado

e

e conhecido

perpendicular

I. As representa90es

e de medida estao na figura 4. Como a
a dire9ao do campo eletrico aplicado,

0

como efeito e1etro-Mico transversal. Eletrodos de prata,

com separa9ao de -I mm, foram pintados em ambas as faces da amostra (fig, 4a). No
sistema da figura 4b, a fonte de luz

e urn

laser He-Ne (Opto Eletr6nica), com 5mW de

potencia.

A figura 5 representa os resultados obtidos para a transmissao otica, em fun9ao do
comprimento de onda da radia9ao incidente, incluindo perdas por reflexao, das amostras
PLZT X/65/35 MO e CO. Como discutido na se9ao 1.1 deste capitulo e 6.4 do capitulo I,
as perdas por reflexao em cenlmicas de PLZT (n~2.5) chegam a -30%. 0 comportamento
das curvas e similar ao observado para ceramicas do sistema PLZT[lO,ll]

(ver figura 9 do

cap. 1). A aha absonyao intrinseca, devida ao "gap" de energia do material, causa um nipido
decrescimo

na transmissao

em A~380 nm. Os valores absolutos da transmissao

SaD

inferiores aos apresentados

nessas referencias (Tmax.~67%

9/65/35). Contudo, em urn trabalho recente, que discute

0

para a composiyao

desenvolvimento

PLZT

de ceramicas

de PLZT por metodos quimicos, foi observada transmissao maxima de apenas 20%[12J. As
transmissoes oticas das composil;oes 8/65/35 MO e 10/65/35 CO ficaram abaixo de 1%, e
foram omitidas no grMico da figura 5. Elas apresentam-se translucidas (pode-se visualizar
sombras quando colocadas sobre uma superficie), mas

0

e

efeito sobre a radial;ao incidente

o mesmo daquele de espalhamento para amostras pouco densas (nao ha transmissao Mica
"em Iinha") indicado na figura I.
Diversos fatores de espalhamento
resultados

observados

na transmissao

e absorl;ao podem estar contribuindo
otica de nossas amostras:

microporos

para os
e fases

precipitadas nos graos e contomos de grao, imperfeiyoes e discordfmcias da rede cristalina
e anisotropia

otica dos cristalitos (devida a dominios

microestruturas

ferroeletricos).

A analise das

das amostras, realizada no capitulo anterior (figs. 8 e 9 do cap. IV),

esclarece alguns desses pontos. A transmissao otica das amostras PLZT MO deve ter sido
prejudicada em parte por efeitos de absorl;ao otica, causada pela presenya de PbO em fase
Iiquida nos contornos de grao (fig. 8 e sel;ao 3.2.2 do cap. IV). Na faixa de comprimentos
de onda analisada,

0

oxido de chumbo apresenta picos de absoryao em 440 e 640nm[13J.

Tal resultado nao explica, contudo, porque as composiyoes com maior concentrayao de
lantanio e, a principio, com maior excesso de PbO livre (pela substituiyao heterovalente de
Pb+2 por La+ 3 na rede), apresentaram maior transmissao otica. Composiyoes PLZT
X/65/35 com concentral;oes de La <9% em mol, estao na regiao de fase ferroeletrica
romboedrica,

ou seja, possuem polarizayao

espalhamento

de Iuz, devido a anisotropia

remanescente

pr-.t:0[3,10J. Sabe-se que

0

otica criada pelos dominios ferroeletricos

(conhecido como espalhamento birrefringente), e a causa de uma transmissao Mica menor
para a composiyao 8/65/35 com parada com a das composi'Yoes 9 e 10/65/35[14,151 Neste
caso, pode existir uma varia'Yao de estequiometria,

tal que as composi'Yoes PLZT MO

apresentem menor concentra'Yao de lanHinio do que a nominal. No material PLZT CO, os
efeitos

que influenciaram

mais predominantemente

a transmissao

otica devem ser

espalhamento e absor'Yao devidos a microporosidade e fases precipitadas. Ambos (poros e
fase precipitada, do tipo pirocloro, La2Zr207) foram observados nas microestruturas

das

amostras (fig. 9 do cap. IV). A presen'Ya dessa fase precipitada indica que as composiyoes
finais dos graos possuem concentral;oes

menores de La e razoes Zr/Ti<65/35.

As

composiyoes PLZT CO, portanto, podem apresentar espalhamento birrefringente tambem.
Ao observar

0

diagrama de fase do PLZT, na figura 7 do capitulo I, percebe-se que para

razoes Zr/Ti<65/35,

pequenas variayoes na concentrayao

menores que as estudadas) levam

a composiyoes

finais que estarao dentro da regiao de fase

ferroek~trica tetragonal e, variayoes maiores, acomposiyoes
ferroelCtrica romboedrica.

lantanio (para porcentagens

dentro da regiao de fase

au seja, sempre para fases com polarizayao

remanescente

diferente de zero. A soma de todos estes efeitos possivelmente resultou no cancelamento
da transmissao em linha da amostra PLZT 10/65/35 CO, inclusive por ter apresentado a
maior concentra<;ao da fase precipitada (fig. 9c do cap. IV).

A con stante dieletrica relativa K em fun<;ao da temperatura para as composiyoes
PLZT X/65/35 MO e CO esta representado na figura 6. Os valores e temperaturas
maximos de K cairam com

0

dos

aumento da concentra<;ao de La. Resultado seme1hante foi

observado pela refereneia 10. Espera-se que, para eoneentrayoes de lantanio superiores a
8% em mol, alem do valor de maximo ser menor,

0

pieo tambem seja mais difuso, sem

que oeorra alterayoes signifieativas na sua temperatura[ I0, 16] (ver fig. 8 do cap. I). Isso foi
mais evidente entre as amostras PLZT 9 e 10/65/35 MO (fig. 6a) do que para as amostras
PLZT 9 e 10/65/35 CO (fig.6b). 0 desvio de eomportamento

de K vs T entre as

eomposiyoes CO pode ser explieado tambem pela influeneia da fase pirocloro La2ZQ07
nesse material.

A amostra PLZT 8/65/35 MO nao apresentou

maximo na faixa de

temperatura analisada (entre 20 e 2000C), mas apenas uma dependeneia creseente com a
temperatura, indieando uma temperatura de maximo >200°C. A influeneia da fase Iiquida
de PbO nos eontomos de grao (fig. 8 do cap. IV) apenas para essa eomposiyao pode ser
deseartada, visto que ela esta presente nas tres eomposiyoes (8, 9 e 10/65/35). Dentro da
analise qualitativa de estequiometria

do PLZT a partir de suas propriedades dieletricas

(diseutida nas seyoes 2.3 e 3.3 do cap. 11),pode-se induzir que

0

material MO 8/65/35 tern

uma eomposiyao final diferente da nominal. Composiyoes

PLZT X/65/35, com X<5,

apresentam temperatura de maximo de K acima de 2000C[16J. Contudo, acredita-se que
esta varia<;ao de concentra<;ao de lantanio (de 8 para menos que 5% em mol) seria evidente
no espectro de difrayao de raios-X

na forma de fases preeipitadas.

Como pode ser

observado nos padroes de difrayao de raios-X (fig. I0 do cap. IV), apenas a fase perovskita
pseudo-cubica

foi eneontrada para essa eomposiyao. 0 eomportarnento

de KvsT para

0

PLZT 8/65/35 MO pode ser explieado pela cornbinayao de uma variayao da concentrayao
de La e da razao Zr/Ti para valores menores do que os iniciais. PLZT X/60/40, com X<8,
apresenta

maximos

de K em temperaturas

combinayao de desvios estequiometricos

tambem

superiores

a 2000C[l0J.

Essa

tarnbem deve ter ocorrido para todas as outras

composiyoes PLZT MO e CO, porem em menor grau, pois apresentarn ternperaturas de
maximo um poueo superiores as observadas na Iiteratura (fig. 8 do cap. I). Este resultado

e

eoerente com os argumentos utilizados para as observayoes da transmissao 6tica na seyao
anterior.

Contudo,

se ha a variayao

estequiometrica

nas

amostras

PLZT

MO,

principal mente na composi9ao 8/65/35, onde e em que forma estaria
incorporado"?

Antes de argumentar

0

material "nao

uma resposta, pode-se verificar a seguir que as

propriedades ferroeletricas das amostras estudadas, sugerem as mesmas afirmac;oes acima.
campo coercitivo Ec,

a

temperatura ambiente, em 60Hz, para as amostras PLZT X/65/35 MO e CO prensadas

a

A tabela I apresenta a polarizayao remanescente Pr e

0

quente. Os valores foram obtidos a partir da intersec9ao da curva P vs E (como daquelas
representadas na fig. 7) com os eixos P (Pr) e E (Ec). Como esperado, Pr e Ec diminuem
com

0

aumento da concentra9ao de lantanio para as amostras PLZT MO e CO (com

exceyao de Pr para a composi9ao MO 8/65/35). Segundo Haertling e Land[ 10], ceramicas
de PLZT X/65/35, com 9<X<11, apresentam Pr~O e Ec~100V/mm,

ou seja, possuem

histerese ferroeletrica muito estreita (do tipo "slim loop"r. A amostra PLZT 10/65/35 MO
e a que mais se aproxima desses valores. A transmissao otica desse material, entre todos os
outros, portanto, sofre

0

menor efeito devido a espalhamento birrefringente, por possuir a

menor polariza9ao remanescente. Esta seria uma das razoes para a observa9ao de maior
transmissao otica na amostra PLZT 10/65/35 MO (fig. 5).
A partir dos resultados das propriedades ferroeletricas (Pr e Ec), observados na
tabela

r

e quando comparados aos da Iiteratura, pode-se afirmar novamente que existem

variayoes estequiometricas,

pelo menos para concentrac;oes inferiores de La, nas amostras

PLZT MO e CO (nessas ultimas ja confirmadas pela presenc;a de fases precipitadas).
Diferenyas consideniveis

podem existir entre as propriedades

ferroeletricas

(e

tambem dieletricas, piezoeletricas, etc.) de ceramicas sinterizadas convencionalmente e
ceramicas prensadas a quente, com composiyoes identicas[ 171 Essas diferenc;as SaD
associadas

a anisotropia

de tensoes mecanicas intemas, que depende fortemente da pressao

e da temperatura da prensagem

a quente.

Se a anisotropia de tensoes intemas favorecerem

difusao atomica em dire90es especificas, durante

0

eshigio de densifica9ao do material,

pode-se chegar a uma cenlmica com graos que possuam gradientes de concentra9aO dos
ions constituintes. Desta forma, as propriedades volumetricas (macroscopicas) do material
estariam

em fun9ao da distribui9ao

de "composi90es

medias" de cada grao, com

concentra90es menores do que as originais, se a segrega9ao se da nas proximidades do
contomo de grao. Entao nas composil;oes PLZT MO, concentral;oes maiores de La e Zr
nas proximidades do contomo de grao representariam
com concentra90es

uma composiC;ao matriz do grao

menores do que as nominais. Este argumento

utilizado parajustificar

tambem pode ser

a precipitac;ao da fase pirocloro La2ZQ07 nas amostras PLZT CO.

Lin e Chang[ 18] mostraram que ceramicas prensadas

a quente,

a partir de pos comerciais

de PLZT 9/65/35 (preparados quimicamente), podem apresentar composi9aO de grao com
concentral;aO de La menor do que a nominal. Verificou-se por microscopia eletronica de

• Na referencia 3 composi~6es X/65/35,

coercitivo nulos.

a partir de X=9, ja apresentam polariza~ao remanescente e campo

varredura que, ap6s ataque termico a altas temperaturas (>8500C), precipitados do tipo
La203-4PbO foram form ados nos contomos de grao de superficies polidas das amostras de

a segregac;ao

PLZT ricas em PbO. A formac;ao dos precipitados foi associada
nos contomos de grao daquele material ap6s a prensagem
tennico,

vapor de PbO reage com

0

Portanto,

0

a

de lantanio

quente. Durante

La203 segregado formando

0

0

ataque

oxido La203-4PbO.

mesmo efeito de segregac;ao pode ser inferido no nosso caso, porem para
ambos os cations La+ 3 e Zr+4.
0

Na figura 8 encontram-se as curvas de intensidade de luz, que passa no segundo
polarizador do sistema da figura 4b (que funciona como

0

modulador eletro-otico da figura

3 do cap. I), em func;ao da diferenc;a de potencial eletrico aplicado nas amostras analisadas.
As medidas foram realizadas nas composic;oes PLZT MO e CO, cujas transmissoes oticas
estao representadas

na figura 5 (com excec;ao da composic;ao PLZT 8/65/35 CO, que

apresentou transmissao Otica muito baixa, <5%, para

0

comprimento de onda utilizado).

e

°

comportamento das curvas
similar aquele observado na figura 4 do capitulo I. A uma
certa voltagem, conhecida como V 1t (sec;llo 3.2 do cap. I), a intensidade transmitida e
maxima. As medidas foram realizadas em amostras no seu estado virgem, ou seja, nenhum
tipo de caracterizac;ao foi realizado anteriormente

a do efeito

eletro-otico. Apos a primeira

medida (curvas que estao representadas na figura 8), a intensidade de luz transmitida nao
apresentou

maximo no intervalo de voltagem analisado (entre 0 e 700Vt.

observou-se

urn aumento continuo da intensidade

de luz transmitida

Ou seja,

em func;ao da

voltagem. Pode-se acreditar que isto foi devido ao inicio de um pica da intensidade da luz
para uma V 1t na faixa dos kiloVolts. Tal fato pode ser justificado percebendo-se que, como
as tres composic;oes apresentaram cicio de histerese (fig.7 e tabela I), apos a primeira
aplicac;ao do campo eletrico de modulac;ao (que ultrapassou
amostra)

0

0

campo coercitivo de cada

material se polarizou e, a partir da segunda medida, comec;ou a se verificar um

°

novo efeito eJetro-Otico.
coeficiente eletro-otico linear r c de composic;oes PLZT e 10
lxIO- m/y[3l
Usando as equac;oes 4 e 7 do capitulo I, para a condic;ao de maxima
intensidade de luz relativa (r=A/2), e este valor de rc, encontramos que V 1t do efeito
eletro-otico linear seria na ordem de kV, para as dimensoes envolvidas na nossa medida.
Como as intensidades da luz transmitida da figura 8 podem ser representadas,

em bom

• Acima de -800Y comec;ou a ocorrer a quebra die\(~trica do ar entre os eletrodos das faces, cuja separac;ao
de -lmm.

e

acordo, com funyoes proporcionais ao quadrado do seno de angulos que variam com

0

quadrado da voltagem V (linhas solidas na figura), ou seja:

I
--!....
/.

a:.sen 2 (ana:. sen 2h( V 2 )
.

I

onde a e b

constantes,

SaD

0

efeito eletro-otico analisado na primeira medida

e

do tipo

quadnitico ou Kerr (ver equayoes 4 e 6 do capitulo I). A partir da segunda medida,
portanto, verificou-se a soma dos dois efeitos eletro-oticos,
predominante

0

linear e quadnitico,

sendo

primeiro.

No caso das amostras PLZT 9/65/35 MO e CO, a inclusao de urn termo constante
para

0

atraso de fase otica foi necessaria para ajustar a curva (ver na figura as expressoes

utilizadas para

0

ajuste), devido ao aparecimento de uma intensidade nao-nula em

v=o.

Se

ja existe, antes da medida, uma birrefringencia no material, dad a por (L1n)0=n3-nl (e isso
ocorre se a ceramica foi pre-polarizada),

0

termo constante t(L1n)() , on de tea

amostra, deve ser somado ao atraso de fase otica

r

espessura da

no caso do efeito eletro-otico

Ou seja, tendo isto em vista e a partir das equayoes 4 e 7 do capitulo I,

transversal[6,7l
tem-se que:

onde d e a separayao entre os eletrodos. Tal fato pode ser explicado
caracteristicas

a partir das

ferroeletricas das composiyoes. Como as polarizayoes remanescentes

das

composiyoes PLZT 9/65/35 MO e CO sao tres vezes superiores a do PLZT 10/65/35 MO
(tabela

I), pode-se

acreditar

que nas duas

primeiras

existe

uma

birrefringencia

macroscopica (associada a dominios orientados), com indices de refrayao definidos pela
prensagem

a

quente: (n /

direyiio da pressao
perpendicularmente

(n2J' na direyao perpendicular

aplicada.

Porem,

no sistema

e (n./

da figura

a

na direyao paralela

4, a luz propaga-se

as faces das amostras (direyao paralela ao eixo de prensagem), e as

componentes do campo eletrico oscilante da luz nao "enxergariam" indices de refrayao
diferentes no plano das faces. Mesmo assim, ainda pode-se aceitar a hipotese da existencia
de urn termo constante no atraso de fase 6tica, devido a uma birrefringencia
amostras PLZT 9/65/35 MO e CO, ao considerar que
amostra durante a medida resultaria no aparecimento
tambem e verificado

inicial das

pequenos desalinhamentos

da

deste termo. Este comportamento

nas medidas de efeito eletro-otico

de monocristais

quando ha

desalinhamentos do sistema (em relayao ao porta-amostra ou mesmo aos pr6prios cortes xy-z da amostra).

AS coeficientes eletro-6ticos quadnHicos calculados a partir do valor de Yn·, obtida
nas curvas da figura 8, foram 7x I0-16, 15x lO-16 e 6x lO-16m2/y2 para
MO,

10/65/35 MO e 9/65/35 CO, respectivamente.

0

PLZT 9/65/35

Estes val ores estao dentro da faixa

observada para cenlmicas PLZT 9/65/35 (9 .12x 10-16m2/y2 para a referencia lO), ou sao
ate superiores (-3.8xI0-16m2/y2, a temperatura ambiente, na figura lO do cap. 1).

A caracteriza<yao das propriedades 6ticas, ferroeletricas e eletro-6ticas

demonstrou

forte influencia dos metodos de sintese de p6s e de densifica<yao das amostras

nas

caracteristicas de ceramicas do sistema (Pb,La)(Zr,Ti)03.
As amostras, obtidas a partir de condi<yoes otimizadas de prensagem

a

quente,

apresentaram transmissoes 6ticas maximas de -30 e -16% para as composi<yoes PLZT MO
e CO, respectivamente. A influencia da porosidade residual e da presem;:a de precipitados
(do tipo pirocloro, La2ZQ07) nos valores de transmissao 6tica (perdas por espalhamentoe
absor<yao)foi maior no PLZT CO.
Todas as composi<yoes apresentaram

curvas de histereses

bem definidas,

temperatura ambiente. 0 campo coercitivo e a polarizac;ao remanescente diminuem com
aumento

da concentrac;ao de lantanio. Contudo,

san maiores

(relativamente

a

a
0

cada

concentrac;ao de La) para as amostras PLZT CO.
A con stante dieletrica em func;ao da temperatura
difusa, sendo mais acentuada (a difusividade)
temperatura

e

0

apresentou transic;ao de rase

para as concentrac;oes 9 e lO/65/35. A

valor de maxima con stante dieletrica diminuem

com

0

aumento da

concentrac;ao de lanHinio para todas as composic;oes PLZT MO e CO. As temperaturas em
que ocorreram os maximos da con stante dieletrica san superiores aos observados

na

literatura, desviando-se, principalmente, nas composic;oes 8/65/35 MO e 9/65/35 CO.
Efeito eletro-otico quadrlitico foi caracterizado nas composic;oes com as maiores
transmissoes

oticas. Na medida do efeito e1etro-otico, devido ao fato de todas as

composi<yoes possuirem polariza<yao remanescente nao-nula,

a

temperatura ambiente, as

amostras apresentaram efeitos eletro-oticos linear e quadraticos somados, apos a primeira
aplicac;ao do campo eletrico de modulac;ao.
Os desvios de estequiometria,

associ ados aos precipitados

no PLZT CO e a

possiveis segregac;oes de Zr e La nas proximidades do contorno de gdios no PLZT MO,
causados pela prensagem

a quente,

foram os principais responsaveis pelas alterac;oes das

• No caso das composi<;oes PLZT MO e CO 9/65/35
considerado no calculo de Rc

0

termo constante somado ao atraso de fase 6tico foi

propriedades do material. 0 fator principal que diferenciou as amostras, preparadas pelos
dois metodos de sintese de p6s utilizados (convencional e quimico), demonstrou ser
essencialmente a presen~a ou nao de excesso de PbO nas amostras, depois de prensadas a
quente. As composi~oes PLZT MO resultaram em amostras com excesso de chumbo,
enquanto que as composi~oes PLZT CO, em amostras deficientes de PbO. A tecnica de
densifica~ao por prensagem a quente, que permitiu densidades de -100% da ideal, foi um
fator forte nesses resultados, tendo em vista que a sinteriza~ao convencional, a partir dos
mesmos p6s (MO e CO), favoreceu as propriedades do PLZT CO (ver cap. II), ao contnirio
do observado para a prensagem a quente.
Neste trabalho, pioneiro no Brasil no desenvolvimento de cenlmicas ferroeIetricas
transparentes de PLZT, as tecnicas adotadas para a prepara~ao do material resultaram em
amostras com transmissoes 6ticas que permitem a sua caracteriza~ao eletro-6tica. Os
resultados alcan~ados quanto as propriedades dieletricas, ferroeletricas e eletro-6ticas
mostraram tambem um grande potencial para a utiliza~ao desses materiais em
desenvolveimento de aplica~oes eletro-6ticas.

E nossa

inten~ao dar continuidade a varios estudos referentes a otimiza~ao dos
processos de sintese de p6s e de densifica~ao de amostras, alem de sugeri-Ios. Morfologia
e tamanho de particula, estados de aglomera~ao/agrega~ao otimizados para as condi~oes
de processamento, juntamente com estudos de compacta~ao a verde, serao essenciais para
melhorar os resultados do p6 preparado quimicamente. a efeito da adi~ao de excesso de
PbO tambem e uma das sugestoes a seguir, devido a deficiencia desse 6xido no estagio
final das amostras PLZT CO. A prensagem a quente, promissora nos resultados de
densidade, mas ainda precaria na montagem desenvovida para este trabalho (0 sistema do
forno, as camisas e os pistoes ceramicos foram reciclados a partir de pe~as doadas pelas
industrias locais), pode trazer melhores resultados se realizada em sistemas mais
aprimorados (como por exemplo com camara a vacuo, forno de indu~ao e que permita a
manuten~ao de pressao parcial, ou fluxo, de oxigenio a altas temperaturas). Um metodo
por dois estagios que combine a prensagem a quente e a queima convencional para a
retirada de PbO dos contornos de grao pode auxiliar no aumento da transmissao 6tica do
PLZT MO. A analise da evolu~ao estrutural de composi~oes do tipo do PLZT e pouco
estudada ou divulgada. Metodos de refinamento mais precisos e completos do que 0
utilizado neste trabalho, podem ser interessantes, inclusive para a determina~ao da
propor~ao das fases perovskitas com simetrias diferentes, observadas em temperaturas de
calcina~ao baixas. Atraves da participa~ao dos colegas de equipe e da coopera~ao com

outros grupos pretende-se e pode-se tambem trabalhar com as amostras ja obtidas. Na
verdade, parte das amostras desenvolvidas ja fizeram (e fazem) parte de estudos rnais
basicos da fisica do estado solido, que se referem a modelos de transi90es de fases difusas,
realizados

por colegas

do grupo. A caracteriza9ao

das propriedades

eletro-oticas,

especifica para cenlmicas ferroek~tricas transparentes, tambem deve receber urn cuidado
especial. Tecnicas intcrferometricas
ac de baixa magnitude.

sao mais precisas, e envolvem campos de modula9ao
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Tabela I - Polarizayao remanescente, Pr, e campo coercitivo, Ec, das amostras PLZT
X/65/35 MO e CO prensadas a quente (II 00-1150oC/2h/3500psi). Os valores foram
obtidos a partir das curvas de histerese respectivas de cada composiy30, a temperatura
ambiente, em 60Hz (ver curvas representativas na figura 7).
Pr (JlC/cm2)

Ec (V/mm)

PLZT 8/65/35 MO

8.7±0.3

905±15

PLZT 9/65/35 MO

9.0±0.4

524±11

PLZT 10/65/35 MO

3.0±0.3

211±5

PLZT 8/65/35 CO

15.5±0.5

860±17

PLZT 9/65/35 CO

10.0±0.4

532±9

PLZT 10/65/35 CO

5.9±0.3

436±10
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Figura I - Padroes de espalhamento de luz para amostras ceramicas com dimensoes
identicas porem densidades aparentes P diferentes: Pa<Pb<Pc [41
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Figura 2 - Representayao esquemMica: ( a ) do sistema automatizado; e ( b ) do conjunto
fomo/porta-amostra,
utilizados para a caracterizayao dieletrica (constante dieletrica
relativa versus temperatura) das amostras de PLZT X/65/35 MO e CO prensadas a quente
(lIOO-1150oC/2h/3500psi).

Figura 3 - Circuito esquematico para a observa9ao dos ciclos de histerese ferroeh~trica. As
medidas foram realizadas it temperatura ambiente, em 60Hz.
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Figura 4 - Representa<;ao esquemMica: ( a ) do conjunto amostra/porta-amostra~ e ( b ) da
montagem para a caracteriza<;ao do efeito eletro-6tico transversal em amostras de PLZT
X/65/35 MO e CO prensadas quente (1100-1 150oC/2h/3500psi).
Onde: 1, laser de He-Ne; 2 e 4, polarizadores; 3, conjunto amostra/porta-amostra; e 5,
fotodetetor.
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PLZT 9/65/35 MO e CO (espessura de 150llm), polidas
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temperatura ambiente, em 60Hz, das amostras PLZT
X/65/35 ( a ) MO e ( b ) CO prensadas a quente (llOO-11500C/2h/3500psi).

(\

l. \.

I

.

I

1

100

/

/

.- .• ~

-,

300

200

j-

400

r--- -r'··'"r'----r--

,--

500

600

700

800

VOLT AGEM (V)

(a)

•

dad05 experimentais
sen'2[-8 ge-6(V'2))

..

~

I \

,//

1

a

1

100

i

I '.

1 Tl

1

200

-1

r

300

400

11

500

VOLTAGEM

I

1

800

700

800

(V)

(b)

•

dados

experimentais

.on'2(( -8 00-6(V'2)<0 68))

• -~
~. \

./

.\

.'

/

1

T

r

T

~

300

\

.\

/. \
I

1

400

VOLTAGEM

r

11

1"

SOD

600

1

\~
1

700

1

800

(V)

(C )

Figura 8 - Intensidade de luz transmitida (medida no fotodetetor da montagem da figura
4b) em fun9ao da voltagem, das amostras ( a ) PLZT 9/65/35 MO; ( b ) 10/65/35 MO e ( c )

9/65/35 CO, prensadas

a quente (1100-11500C/2h/3500psi).
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