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ABSTRACT 

The free energy of the Pb0.Zr02(s) at 25°C was estimated by the periodic 
correlations method. At the sarne time, data of the entropy and constant pressure molar 
heat capacity at 250C were estimated by classical methods. The values of the entropy, 
enthalpy and free energy of the referred species at higher temperatures, in the range of 
25oc to 300°C, were calculated assuming the change of the heat capacity of the system in 
the formation of the sarne species as being constant and equal to its v alue at 25oc. ln the 
following, diagrams of Eh versus pH and -log10aPb versus pH at 25, 100, 200 and 3oooc 
were constructed and analyzed concerning their predictions. Conclusions on the main 
trends are enphasized. The intention of this work is to give a scientific-technological 
contribution to the segment of the Ceramic Synthesis Minerais Technology, that means, an 
advanced ceramic for electrical application at high frequency and piezoeletricity . 

RESUMO 

A energia livre do Pb0.Zr02(s) a 25°C foi estimada por método de correlações 
periódicas. Paralelamente, dados de entropia e de capacidade calorífica molar à pressão 
constante a 25oc foram estimados por métodos clássicos. Os valores de entropia, entalpia 
e energia livre da referida espécie em temperaturas superiores, no intervalo de 25°C a 
3oooc, foram calculados supondo constante a variação da capacidade calorífica do sistema 
na formação da mesma espécie, tomada como igual ao seu valor a 25°C. A seguir, 
diagramas Eh versus pH e -log 10aPb versus pH a 25, 100, 200 e 300°C foram construídos 
e analisados quanto às suas previsões . Conclusões sobre as principais tendências são 
enfatizadas. O trabalho pretende dar uma contribuição científico-tecnológica para o 
segmento de Síntese Cerâmica da Tecnologia Mineral, isto é, uma cerâmica avançada para 
fins elétricos de alta freqüÇncia e piezelétricos. 

Palavras chave: sínte!;e hidrotérmica, cerâmicas elétricas, PZT, Zirconato de Chumbo, 
Cerâmicas piezelétricas. 
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I. INTRODUÇÃO 

A grande demanda por cerâmicas para usos especiais, incluindo eletrônica, tem 

despertado interesse para o desenvolvimento de cerâmicas finas. 

Desde a década de 50, quando foram realizados estudos fundamentais sobre titanato

zirconato de chumbo (PZT), foi descoberto seu grande potencial para uso em eletrônica 

devido às suas propriedades piezelétricas [1] . O PZT pode ser considerado uma solução 

sólida de titanato de chumbo (PT) e zirconato de chumbo (PZ), daí a importância do 

estudo deste último para uma melhor compreensão das propriedades do PZT. As 

propriedades dielétricas do zirconato de chumbo tem sido objeto de estudo, devido a 

possibilidade de utilização em comunicação sem fio [2]. 

As pesquisas para a melhoria das qualidades elétricas, mecânicas e térmicas das 

cerâmicas piezelétricas incluem mudança nas rotas de obtenção e a adição de substâncias 

dopantes. As rotas de obtenção podem ser agrupadas em síntese hidrotérmica [3-6], co

precipitação/calcinação dos óxidos [7-11] e mistura de óxidos [8, 11-13] . 

2. DADOS TÉRMODINÂMICOS 

Os dados termodinâmicos das espécies envolvidas nos equilíbrios estudados foram 

coletados de diversas fontes bibliográficas. A Tabela I apresenta as espécies com as 

respectivas referências. 

2.1- Dados Tennodinâmicos Estimados 

Alguns dados necessários à analise termodinâmica do zirconato de chumbo não 

estavam disponiveis nem na Base de Dados HSC nem em Manuais de Dados 

Termodinâmicos [14-18] e tiveram que ser estimados por métodos clássicos e correlações 

periódicas como descrito a seguir. 
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TABELA I - Dados Termodinâmicos de Interesse do HSC Chemistry for Windows para o 

sistema Pb-Zr-HzO. 

ESPÉCIE REFERÊNCIA ESPÉCIE REFERÊNCIA 

Pb [14] 
+ 

PbOH (aq) [17] 

PbO [15] Pb(OH),. (aq) [17] 

PbO(R) [15] 
2+ 

Pb,(OH)4 (aq) [17] 

Pb02 [14] 
4+ 

Pb.(OH)4 (aq) [17] 

Pb,04 [16] 
4+ 

Pb6(0H)8 (aq) [17] 

PbO.Ti02 
[16] 

H 
Pb,OH (aq) [ 6] 

H2Pb02(aq) [17] Zr [15] 

HPbO;(aq) [17] ZrH
2 

[18] 

2+ 
Pb (aq) [17] Zr02 [15] 

2.1.1 - Zirconato de Chumbo- PbZr03 

(A) A capacidade calorífica molar do zirconato de chumbo, a 25°C, foi calculada 

levando em consideração as contribuições caloríficas molares específicas de cada um 

dos elementos, seguindo a regra de Kopp (vide compilação feita por Ogasawara 

[19]), do que resultou cP0 ••z,03 = 102,0896 J.mol-lK-1 na referida temperatura . A 

seguir t1c,o de formação do PbZr0
3 

a 25°C foi calculada, resultando igual a 

5,740448 J.mol-IK-l O valor de t1c,0 de formação do PbZr03 no intervalo de 25 a 

3oooc foi tomado como constante e igual ao seu valor a 25°C . Assim, c, 0 .. z.OJ<n = 

t1c, o r""c> + n,c, o,m , onde c, o,m é a função que fornece a capacidade calorífica de 

cada elemento ou substância pura que toma parte na reação de formação do PbZr03 . 

(B) A entropia molar do zirconato de chumbo, a 25°C , foi calculada levando-se em 

consideração as contribuições entrópicas molares específicas dos cátions e ânions no 

composto sólido, seguindo a recomendação de Latimer [20], do que resultou 

S0 ,.z,03<25°C> = 125,9384 J.mol-lK-l 
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(C) A energia. livre do zirconato de chumbo, a 25°C, foi estimada por correlações a 

partir de dados de energias livres de formação de titanatos, tungstatos , molibdatos e 

zirconatos de Pb e de Ba, bem como a partir de correlações entre as energias livres 

de formação de zirconato, titanato , molibdato e tungstato de Pb. O íon bário (Ba2+) 

tem o mesmo número de oxidação que o chumbo no zirconato de chumbo e os 

valores de raio atômico são próximos, de modo que os dois elementos .vrmam os 

sais citados com estruturas semelhantes. 

A título ilustrativo , o procedimento para a determinação do GO do PbZr0
3 

a 25oc 

pela correlação entre energias livres de formação de zirconatos e tungstatos de Pb e de Ba 

a partir de seus óxidos simples é a seguir detalhado. 

(C .1) A Partir da Correlação entre Tungstatos e Zirconatos de Pb e Ba 

As reações de interesse são as seguintes: 

PbO(c) + ZrOZ(cl ~ PbO. Zr02(c> 

PbO(,, + JIOJ(c) ~ PbO.W03(c) 

BaO(cl + Zr02(c) ~ Ba0.Zr021, ) 

BaO(c) + wo}(c) ~ BaO. W01(,) 

ou , genericamente , 

OXIDO! + OXID02 ~ OXIDOI.OXID02 

ou, genericamente , 

L\G0(1) = GO Pboz,oz - GO PbO - GO z,m 

L\G0(2) = GO PbO.WOJ - GO PbO - GO WOJ 

t.G0(3) = G0B•0.Z<02 - GOB,Q- G0Z<02 

L\GO( 4} = QO BoO WOJ - QO BoO - QO WOJ 

Para cada uma das 4 reações, define-se , genericamente, a razão R(r) , tal que 

R( r} = L\ G 0(r} I ( G0 ox(oo• + GO ox1ooz ) 
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Usando os dados termodinâmicos existentes na literatura [14]. obtiveram-se os 

valores de R(2), R(3) e R(4). O valor de R(1) é obtido a partir da correlação entre eles, 

isto é: 

R(l) = [ R(2) x R(3) I R(4)) = 0,0253129 

Com isso, a 25°C resulta : 

<1. GO(l) = 0,0253129 (G0 Pb0 + G0 un) = -34204,2 J.mol-1 

G0 Pbz,03 C25°C> = - 1385,427 kJ .mot-1 

H0 Pbz"'3 Cl5°C) = - 1347,8797 kJ .mol-1 

Procedimentos similares foram usados para o cálculo da energia livre do PbZr0
3 

a 

25°C a partir das 3 outras correlações consideradas, conforme resumidamente indicadas a 

seguir. 

(C.2) A Partir da Correlação entre molibdatos e zirconatos de Pb e de Ba 

As reações de interesse são (5) e (6), além de (l) e (3). 

PbO(c) + Mo03(c) ~ PbO.Mo03 (5) 

BaO(c) + Mo03(c) ~ BaO.Mo03 (6) 

Os resultados são: G0 Pb2,03 (25"c> = - 1380,6907 kJ .mol-1 

H0 PbZnJJ C25°C> =- 1343,1434 kJ.mol-1 

(C.3) A Partir da Correlação entre Titanatos e Zirconatos de Pb e de Ba 

As reações de interesse são (7) e (8), além de (l) e (3). 

Pb0c,1 + Ti02c,1 ~ PbO.Ti02 (7) 

BaOcc> + Ti02c,1 ~ BaO.TiO (8) 

Os resultados são: G0 Pbz,oP'"C1 = - 1497,7255 kJ.mol-1 

H0 Pbz,0 ,05°C1 =- 1460,1783 kJ.mot-1 

(C.4) A Partir das Correlações entre Zircona<o , Titanato, Molibdato e Tungstato de Pb 

As reações de interesse são (1), (2) , (5) e (7) 

Os resultados são: G0 Pbz,o3C25"Cl =- 1397,7363 kJ.mol-1 

H0 Pbz,ops°C> = -1360,1849kJ.mol-1. 
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2.1.2- Íons de Zircônio 

As entropias convencionais dos íons Zr
4

\ aq) e zro'\,q) a 25°C foram estimadas pelo 

Método de Powell & Latimer (Latimer[20]) e as energias livres de formação destes 

mesmos íons são fornecidas por Latimer[20]. 

A entropia convencional do íon HZr03· (aq) a 25°C foi estimada pelo método · de 

Connick & Powell (vide Compilação feita por Ogasawara[l9]) e a energia livre de 

formação do mesmo íon a 25°C é fornecida por Latimer [20]. 

2.2 - Alimentação de Dados Estimados para o Arquivo HSC de Usuário. 

A Tabela II apresenta os dados que foram introduzidos no arquivo do usuário do HSC . 

Tabela II- Dados de S0(25°C), H0(250C) e de CP= A + B.w-3T + C.J05T-2 + D.I0-

6T2, em J.mot1K-1 no intervalo [25 a 300°C]. 

ESPÉCIE H0(25°C) S0(250C) A B c D 
kJ.mol-1 J.mlo-1 

Ti02+ (aq) -689 ,900 -374,930 

TiJ+ (aq) -441,575 -473,085 

Ti2+ (aq) -317,800 -114,944 

Zr .. (aq) -637,855 -369,418 

Zr02+ (aq) -933,450 -301 ,202 

HZrOf(aq) -1317,077 96,399 

Pb20H3+ (aq) -247,802 104,600 

PbZr03 (*) -1460,178 125,938 96,316 11,657 0,000 27 ,029 

PbZr03 (**) -1343,144 125,938 96,316 11,657 0,000 27,029 

PbZr03(***) -1347 ,880 125,938 96,316 11 ,657 0,000 27 ,029 

PbZr0
3
(****) -1360,189 125,938 96,316 11,657 0,000 27,029 

(*) A partir da correlação entre titanatos e zirconatos de Pb e de Ba 

(**) A partir da correlação entre molibdatos e zirconatos de Pb e de Ba 

(***) A partir da correlação entre tungstatos e zirconatos de Pb e de Ba 

(****) A partir da correlação entre titanato, zirconato, tungstato e molibdato de Pb. 
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2.3- Seleção do Melhor Valor Estimado para a Energia Livre do PbZr03 a zsoc 

Os dados termodinâmicos estimados para o PbZr03 foram utilizados para estimar 

energias livres do titanato-zirconato de chumbo (PZT) a 25°C, que , por sua vez, foram 

empregadas para a construção de diagramas Eh-pH do referido composto a 300°C. 

Verificou-se, como será evidenciado na discussão dos resultados, que as previsões destes 

diagramas são mais coerentes com os dados experimentais quando se emprega os dados de 

PbZr03 estimados a partir da correlação entre molibdatos e zirconatos de Pb e Ba e entre 

tungstatos e zirconatos de Pb e de Ba, esta última revelando-se melhor que a primeira. 

Por outro lado, as previsões dos diagramas gerados a partir das correlações entre titanatos 

e zirconatos de Pb e de Ba, bem como entre titanato, zirconato, tungstato e molibdato de 

Pb revelaram-se insatisfatórias. Deste modo, os dados termodinâmicos para o PbZr03 

considerados para o cálculo e construção dos diagramas Eh-pH e pa-pH são aqueles 

proporcionados pela correlação entre tungstatos e zirconatos de Pb e de Ba. 

3. CÁLCULO E CONSTRUÇÃO DOS DIAGRAMAS 

Os diagramas Eh-pH foram obtidos usando o Programa Aplicativo HSC Chemistry 

for Windows 2.0, da Outokumpu Oy [21], em sua forma licenciada para a COPPE/UFRJ. 

Foram escolhidas as temperaturas de 25, 100, 200 e 300°C e várias atividades de Zr e de 

Pb, na condição de az, = aPb. 

Os diagramas paPb -pH foram construídos manualmente a partir dos diagramas Eh

pH, num adequado plano Eh-pH constante, conforme assinalado nos diagramas Eh-pH das 

Figuras 1, 3, 5 e 7, pela linha tracejada. 
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Figura I -Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-H,O a 25°C para atividades I mola! de Zr e de Pb 
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Figura 2- Diagrama pa1'h-pH do Sistema Pb-Zr-Hp a 25°C para isoatividades de Zr e de Pb 

329 



Eh (Vo lt Pb - Zr - H20 

'T 1. 5 -~ 

1. o ~ ~ 

Pb 2+ 

0 .5 

0 . 0 

- 0 .5 

-1. o 

' 
~ ~----------~ 

~~~-----~:.:~ --~ . 
?bZr03 --- - - _ ~?sil4 

--~ 

-------~R I 

Pb 

_, . 5 

- 2 . 0 
- ~ l O :.; : 6 

HSC \P9ZR100.:E: ? IJH 

Figura 3 - Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-H,O a I oooc para atividades I mola! de Zr e de Pb 
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Figura 4 - Diagrama pa,, -pH do Sistema Pb-Zr-H~O a I 00°C para isoatividades de Zr e de Pb 
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Eh (Volt Pb - Zr - H20 
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Figura 5 - Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-Hpa 200°C para atividades I mola! de Zr e de Pb 
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Figura 6 - Diagrama pap,-pH do Sistema Pb-Zr-Hp a 200°C para isoatividades de Zr e de Pb 
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Figura 7 ·Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-HP a 300°C para atividades l mola! de Zr e de Pb 
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Figura 8 - Diagrama parh·pH do Sistema Pb-Zr-HP a 300°C para isoatividades de Zr e de Pb 
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Eh (Volt ) Pb - Ti - Zr - H20 
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Figura 9- Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-Ti-H,O a 300°C para atividades I molal de Pb e 0,5 
moal de Ti e de Pb. a partir da correlação entre tungstatos e zirconatos de Pb e de Ba 
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Figura l O- Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-Ti-H,O a 300°C para atividades I molal de Pb e 
O. 5 mola! de Ti e de Pb. a partir da correlação entre molibdatos e zirconatos de Pb e de Ba 

333 



Eh (Volt Pb - Ti - Zr - H20 
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Figura II -Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-Ti-H,O a 300°C para ati,·idades I mola! de Pb e 0,5 
mola! de Ti e de Pb, a partir da correlação entre titanato, zirconato, tllilgstato e molíbdato de Pb. 
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Figura 12 - Diagrama Eh-pH do Sistema Pb-Zr-Ti-Hp a 300°C para atividades I mola de Pb e 
0,5 mola de Ti e de Pb. a partir da correlação entre titanatos e zirconatos de Pb e de Ba 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A Figura I apresenta o diagrama Eh-pH do sistema Pb-Zr-H
2
0 a 250C para 

atividades de Zr e de Pb iguais a 1 mola!. No domínio de estabilidade da água existem 

basicamente 2 espécies estáveis do Pb, que são: PbZ+ em valores de pH inferiores a 3,4 e 

o PbZr03 em valores de pH maiores do que este valor. A Figura 2 mostra a variação 
2+ 

destes campos de estabilidade de Pb e de PbZr03 com as atividades de Pb e de Zr na 

solução aquosa. 

As Figuras 3, 5, e 7 revelam que nas temperaturas de 100, 200 e 3oooc tem-se, 

dentro do domínio Eh-pH de estabilidade da água, 3 espécies predominantes : PbZ+ na 

região mais ácida, PbZr03 na região intermediária e PbO{R) na região mais alcalina. As 

Figuras 4, 6 e 8 revelam que as extensões relativas destes domínios dependem das 

atividades de Pb e de Zr na solução aquosa. 

As Figuras 9 a 12 apresentam os diagramas Eh-pH para o sistema Pb-Zr-Ti-H,O a 

300°C com aPb = 1m e aT, = az, = 0,5m , construídos com dados de energia livre do 

PZT obtidos a partir das 4 diferentes correlações empregadas na estimação das energias 

livres de PbZr03 Pode-se observar que os diagramas decorrentes das correlações entre 

tungstatos e zirconatos de Pb e de Ba (Figura 9) e entre molibdatos e zirconatos de Pb e 

de Ba (Figura 10) foram capazes de prever a formação de titanato-zirconato de chumbo 

(PZT) numa larga faixa de pH (com vantagem para a primeira), o que está de acordo com 

as observações experimentais [3-6]. Por outro lado, os diagramas Eh-pH gerados com os 

dados estimados a partir da correlação entre titanato, zirconato, tungstato e molibdato de 

Pb (Figura II) prevê a formação de PZT a 300°C apenas numa faixa muito limitada de 

pH (8 a 11); o diagrama Eh-pH gerado a partir dos dados estimados através da correlação 

entre titanatos e zirconatos de Pb e de Ba (Figura 12) não foi capaz de prever a formação 

do PZT a 3oooc, o que está em total desacordo com os fatos experimentalmente 

conhecidos . 
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S. CONCLUSÕES 

(1' .) Energias Livres do PbZr03 estimadas a partir da correlação entre tungstatos e 

zirconatos de Pb e de Ba foram as que deram origem a previsões mais concordantes 

com os fatos experimentalmente observados no domínio do PZT (titanato-zirconato 

de Pb). 

(2' .) Baseados nos diagramas Eh-pH e pa1'b-pH do sistema Pb-Zr-Hp, pode-se afirmar 

que altas atividades de Pb e valores intermediários de pH contribuem para a 

formação do zirconato de chumbo (PZ) . 

(3'.) Conseguiu-se um considerável avanço no conhecimento termodinâmico do sistema 

Pb-Zr-Hp em condições hidrotérmicas. 
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