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RESUMO 

 

Compostos perovskitas, como o Zirconato de Cálcio, apresentam fórmula estrutural 

ABO3 e formam uma classe de materiais com propriedades ópticas, magnéticas e 

elétricas bem definidas, que tem diversas aplicações científicas e tecnológicas. As 

perovskitas serão retratadas neste trabalho, por apresentarem estabilidade físico-

química e propriedades específicas bem definidas. Portanto, este trabalho tem como 

objetivo analisar a síntese da perovskitas pelo método de combustão, realizando as 

caracterizações das amostras por intermédio de difração de raios X (DRX), 

refinamento de Rietveld, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia 

de Energia Dispersiva (EDX ou EDS) e Fluorescência de Raios-X. A evolução do 

processo de cristalização do CaZrO3 e a composição das amostras foram 

acompanhadas por difração de raios X. Os padrões de raios X obtidos foram refinados 

com o método Rietveld. Para identificar a presença de defeitos e morfologia das 

amostras foram utilizadas microscopias eletrônicas de varredura. Os métodos de 

caracterização mostraram diferenças estruturais nas amostras em função da variação 

da composição do sistema. Os resultados indicam uma transição de defeitos 

profundos para defeitos rasos, devido a presença de fases secundárias no sistema. 
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ABSTRACT 

 

 

Perovskite compounds, such as Calcium Zirconate, have ABO3 structural formula and 

form a class of materials with well-defined optical, magnetic and electrical properties, 

which has several scientific and technological applications. The perovskites will be 

portrayed in this work, because they present physicochemical stability and well defined 

specific properties. Therefore, this work aims to analyze the synthesis of perovskites 

by the combustion method, performing the characterization of the samples by means 

of X-ray diffraction (XRD), Rietveld refinement, Scanning Electron Microscopy (SEM), 

Dispersive Energy Spectroscopy EDX or EDS) and X-ray Fluorescence. The evolution 

of the CaZrO3 crystallization process and the composition of the samples were 

accompanied by X-ray diffraction. The obtained X-ray patterns were refined with the 

Rietveld method. Scanning electron microscopes were used to identify the presence 

of defects and morphology of the samples. The characterization methods showed 

structural differences in the samples in function of the variation of the composition of 

the system. The results indicate a transition from deep defects to shallow defects due 

to the presence of secondary phases in the system. 

 
 
Keywords: Perovskite; Combustion synthesis; Characterization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estrutura perovskita é conhecida e estudada a mais de um século, desde a 

descoberta do mineral CaTiO3 por Gustav Rouse em 1839. A estrutura foi batizada 

com esse nome em homenagem ao mineralogista russo Count Lev Alexevich von 

Perovski (Freitas, 2011). Desde então, o nome perovskita é usado para nomear uma 

classe de materiais que têm formula química do tipo ABC3, na qual os íons do sítio B 

são coordenados (rodeados) por um octaedro de íons do sítio C. Uma subclasse 

bastante conhecida da família das perovskitas, nos dias atuais, são os compostos com 

a fórmula química ABO3, em que os cátions do sítio B são metais de transição e os 

íons do sítio C são oxigênios (Oliveira, 2015), (André, 2013). 

As perovskitas têm atraído à atenção de muitos pesquisadores, pois incluem 

materiais que podem ser isoladores, semicondutores e supercondutores devido à sua 

flexibilidade em acomodar cátions metálicos, em geral do grupo dos metais alcalinos 

e alcalinos terrosos e dos metais de transição tanto nos sítios A e/ou B (Mendez-

González et al., 2014) . 

Em busca de sintetizar e caracterizar a perovskita de Zirconato de Cálcio a 

partir de uma metodologia simples, eficiente, de baixo custo e com alto desempenho. 

Foram realizadas a sinterização de 3 amostras com temperaturas distintas de 700ºC, 

800ºC e 900ºC por meio do método de combustão usando o nitrato de cálcio e o nitrato 

de zircônio como precursores e a ureia como combustível. As caracterizações foram 

realizadas através das analises DRX, MEV, DRX com refinamento Rietveld, EDX ou 

EDS e FRX. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

Sintetizar perovskitas de zirconato de cálcio (CaZrO3) obtidas por reação de 

combustão, utilizando Nitrato de Cálcio Ca(NO3).4 H2O, Nitrato de Zircônio Zr(NO3)4. 

5H2O e a uréia [CO(NH2)2]. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Comparar os resultados para o material obtido nas temperaturas de 700ºC, 

800ºC e 900ºC. 

 Caracterizar os pós por: Difração de Raios X (DRX), refinamento de Rietveld, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 Otimizar o método de síntese do sistema Ca(NO3)2 .4 H2O, Zr(NO3)4. 5H2O 

considerando a temperatura cujo o material apresentar os melhores resultados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Estrutura do tipo Perovskita 

 

O nome perovskita é referente à estrutura do mineral Zirconato de Cálcio 

(CaZrO3), descoberto em 1830 por um mineralogista alemão Gustav Rose. Estruturas 

deste tipo podem incluir diversas simetrias, dentre elas células cúbicas que é a 

considerada ideal estruturalmente, ortorrômbicas, tetragonais e diversas outras que 

se apresentam distorcidas devido à tensão causada por modificadores de rede. As 

perovskitas formam uma classe de materiais com propriedades ópticas, magnéticas e 

elétricas interessantes, podendo ser utilizadas como aplicações tecnológicas em 

muitas áreas como as de sensores, células a combustível para produção de energia, 

catálise e outros (André et al., 2014). Os materiais sólidos relacionados a este tipo de 

estrutura apresentam fórmula genérica ABX3, mas apresentam-se principalmente na 

forma de óxidos (ABO3). O átomo A das perovskitas é um cátion como Ba2+, Ca2+, K+ 

, etc. que é encontrado nos vértices do cubo e está rodeado por ânions X (O2- ), e em 

geral podem ser monovalente, bivalente ou trivalente denominados “modificadores da 

rede”, e o átomo B é um cátion como Zr4+ , Fe3+, Ti4+, etc, ocupa o centro do cubo, 

pode ser trivalente, tetravalente ou pentavalente, denominado “formador de rede” 

estando hexacoordenado por ânions de X (O2- ) que se encontram no centro das faces 

do cubo como descreve (SHRIVER et al., 2008 (Lee, 2008)). A estrutura perovskita 

pode ser observada de acordo com a Figura 3-1(a-b). 
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Figura 3-1: Representação: (a) célula unitária cúbica do óxido tipo perovskita e (b) a 
mesma estrutura visualizada sob o ponto de vista dos octaedros de oxigênios BO6. 

 

Fonte:( Li et al.,1996) 

 

 

Diversos compostos incluem-se nessa classe das perovskitas tais como os 

zirconatos CaZrO3 – (CZO), BaZrO3 – (BZO), PbZrO3 – (PZO) e SrZnO3 – (SZO), 

dentre outros (Mazzo et al., 2014). As perovskitas têm atraído à atenção de muitos 

pesquisadores, pois incluem materiais que podem ser isoladores, semicondutores e 

supercondutores devido à sua flexibilidade em acomodar cátions metálicos. Em geral 

do grupo dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e dos metais de transição tanto nos 

sítios A e/ou B (Mendez-González et al., 2014). Substituições na posição A da rede 

por íons de diferentes raios atômicos podem causar rotação, inclinações dos 

octaedros, e em B podem causar distorções, por esta razão, é necessário certo fator 

de tolerância denominado fator de tolerância de Goldschmidt, t, sendo que este fator 

indica as alterações geradas nas redes relacionadas devido às substituições t é 

definido como demonstrado na             Equação 1:  
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            Equação 1: Fator de tolerância de Goldschmidt 

 

Onde RA indica o raio iônico do cátion A, Rb indica o raio iônico do cátion b e 

RO indica o raio iônico do oxigênio, respectivamente. Uma estrutura ideal cúbica 

apresenta t=1. Valores de t diferentes indicam distorção na rede cristalina, sendo para 

perovskitas estáveis a faixa de tolerância no valor entre 0,77< t < 1. Se t como ocorre 

em BaZrO3 (t =1,004), SrTiO3 (t=1,002), significa o contrário: que as distâncias 

relacionadas aos sítios A-O são maiores em relação aos sítios B-O, respectivamente 

(Miao et al., 2014). De acordo com as substituições nos sítios é possível gerar 

diferentes materiais com aplicações em muitas áreas. O SrZrO3 por exemplo, pode 

ser utilizado em células a combustível e eletrólise a vapor, os materiais BaTiO3 e 

PdTiO3 com propriedades ferromagnéticas, Pd (Zr,Ti)O3 com propriedades 

pizoelétricas, LaMnO3 com propriedades magnéticas e catalíticas dentre outros, que 

podem ser aplicados em diversos setores devidos às várias propriedades 

apresentadas (Lopes, 2011) 

 

3.2 Materiais cerâmicos: Perovskitas 

 

            Os materiais cerâmicos são compostos formados geralmente de elementos 

metálicos e não metálicos, em que se destaca como composto mais simples, o Al2O3; 

e os de maior complexidade, como as argilas, os espinélios magnéticos, a mulita e 

os vidros  (Van Vlack, 1973). Numa definição mais elaborada, tem-se que as   

cerâmicas   compreendem todos   os   compostos   sólidos   inorgânicos, não 

metálicos, não solúveis em água, produzidos ou consolidados por tratamento térmico 

e que apresentam contribuições iônicas e/ou covalentes em suas ligações químicas 

(Setter e Waser, 2000). Dentre os principais materiais cerâmicos podemos destacar 

aqueles que apresentam uma estrutura cristalina simples, porém, de elevada 

importância denominada de perovskita. As estruturas do tipo perovskita incluem uma 

variedade de simetrias, englobando a cela cúbica, tetragonal e muitas outras que se 

apresentam distorcidas. A Figura 3-2, ilustra a estrutura da perovskita de uma forma 

geral, a qual evidencia a cela unitária e a própria rede cristalina que determina a 

estrutura. As estruturas classificadas como perovskitas apresentam fórmula geral 

ABO3, sendo que A e B são os cátions e O corresponde ao ânion oxigênio (Pizani et 

 
 RR

RR
ob

oA






2
 t 
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al., 2000). Os íons maiores e de menor valência A, ocupam as posições dos vértices 

do cubo, enquanto que os íons menores e de maior valência B, ocupam posições 

octaédricas no centro da cela unitária. Finalmente, todos os oxigênios vizinhos estão 

posicionados nas faces do cubo. Assim, a estrutura resultante é formada por uma 

rede de octaedros de oxigênio ligados entre si pelos vértices, sendo que não 

necessariamente o ânion de uma estrutura desse tipo precisa ser o oxigênio. São 

conhecidas perovskitas formadas por fluoretos, cloretos, carbetos, nitretos, hidretos 

e sulfetos (Langley et al., 1984),(Turner et al., 1994). 

 

Figura 3-2 Representação esquemática de uma estrutura perovskita cúbica ideal. 

  

Fonte: (Rice et al., 1997). 

Além das estruturas perovskitas estequiométricas, existem também as 

estruturas perovskitas não estequiométricas, A(BxBx-y)O3-δ. Com composição mista, 

as perovskitas não estequiométricas apresentam dois elementos diferentes ocupando 

os sítios B, como por exemplo Ba(Zr1/2Ti1/2)O3 (Rice et al., 1997). 

 

3.3 Zirconato de Cálcio (CaZrO3) e suas fases metaestáveis  

 

O zirconato de cálcio (CaZrO3) é uma cerâmica da família das estruturas 

perovskitas, também denominado de lakargita, foi descoberta recentemente na Rússia 

em 2008 (Galuskin et al., 2008), apresenta transição polimórfica de ortorrômbico para 

cúbico, em torno de 1750°C, tem coeficiente de expansão térmica relativamente 



21  

 

pequeno e uma alta estabilidade térmica e química (Hou, 2008). A Figura 3-3, ilustra 

a representação esquemática da célula unitária do CaZrO3. 

Sua rede cristalina apresenta clusters octaédricos distorcidos de ZrO6 e CaO12, 

esta estrutura é composta por clusters com ligações fortes entre [
... 

O – Zr – O 
...

] 

vizinhos aos clusters [
... 

Ca – O – Ca 
...

]. A quebra de simetria destes clusters pode 

surgir por diversos fatores, tais como: distorções no cluster [ZrO6], alterações nos 

comprimentos de ligação O – Zr – O, mudanças nos ângulos de ligação e formação 

de vacâncias do oxigênio (Longo et al., 2008) .  É bem estabelecido que os efeitos de 

ordem-desordem estrutural ocorrem a curto, médio ou longo alcance, o que resulta 

em alterações na estrutura de bandas dos materiais, afetando suas propriedades 

fotoluminescentes (Longo et al., 2008) ,(Sczancoski et al., 2010).  

 

Figura 3-3-Representação esquemática da célula unitária do CaZrO3 

 
  

Fonte : (Rice et al., 1997).  
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Desde a sua descoberta, tem ocorrido um crescente interesse no estudo do 

zirconato de cálcio, tanto em sua fase estequiométrica quanto em suas fases não 

estequiométricas (Ibiapino et al., 2013). Este crescente interesse deve-se ao fato 

desse material apresentar propriedades elétricas muito interessantes, o que o 

potencializa para diversas aplicações, mas principalmente como sensor (Gonenli e 

Tas, 1999). Dudek et al (Dudek e Drożdż-Cieśla, 2009), estes autores reportaram as 

propriedades sensoras do sistema CaZrO3-CaOZrO2 obtido por diferentes métodos de 

síntese e posteriores tratamentos térmicos em temperaturas entre 1000ºC e 1500ºC. 

O CaZrO3 estequiométrico tem sido reportado como um material semicondutor do tipo 

p. Quando pequenos excessos de CaO ou ZrO2 são adicionados ao CaZrO3 é 

observada condutividade iônica para diferentes valores de pressão parcial de oxigênio 

e elevada estabilidade química em temperaturas superiores a 1000°C. Os autores 

citam ainda que o CaZrO3     estequiométrico   se   mostra   um   eletrólito   mais   

adequado   para a determinação de O2 do que as soluções sólidas de zircônio. Ele 

também tem sido empregado como material refratário, eletrólito sólido e condutor de 

prótons (Hwang e Choi, 2006) . 

 

3.4 Zirconato de Cálcio (CaZrO3) 

 

CZO, segundo apontam (Stoch et al., 2012), Zirconato de cálcio (CZO) é um 

material cerâmico, que pertence à família dos compostos perovskitas e apresenta um 

alto ponto de fusão (2345°C). Já (Koopmans et al., 1983; Rog et al., 2002) abordam 

que este material apresenta um coeficiente de expansão térmica relativamente baixo 

(6,5-8,5 × 10-6 °C-1), uma elevada estabilidade térmica, alta resistência (~300MPa), 

alta constante dielétrica e boa resistência à corrosão. CZO apresenta duas formas 

polimórficas: fase Pbnm ou Pcmn em estrutura ortorrômbica à baixa temperatura e a 

fase Pm3m estrutura cúbica à alta temperatura, com uma temperatura de transição 

ortorrômbico (Pbnm) para cúbico (pm3m) (Koopmans et al., 1983) prevista de 2173 ± 

100 k ou em torno de 1750 °C (Boobalan et al., 2010; Boobalan et al., 2014). CZO 

apresenta fortes ligações entre os clusters [...O-Zr-O ...] e [...Ca-O-Ca...], e pequenas 

deformações nos octaedros (ZrO6) em sua rede cristalina na fase ortorrômbica 

(Pbnm), na qual essas ligeiras deformações causam uma variação no comprimento 

da ligação entre [ ...O-Zr-O ...] de 2.091(1) – 2,101(1) Å e ângulos variando entre 
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88.0(1) Å a 99.0(1) Å (Koopmans et al., 1983). 

Os estudos de CZO são principalmente em estrutura ortorrômbica, sendo que 

em temperaturas mais elevadas (cúbico) este material tem sido pouco estudado, 

conforme apresentam (Hou, 2008.Brik et al., 2013) em contraste com outros 

zirconatos cúbicos como SrZrO3 e BaZrO3 segundo apontam estudos de (Cavalcante 

et al., 2013) e (Gurgel et al., 2011.Ibiapino et al., 2013), respectivamente. Uma vez 

que este material apresenta interessantes propriedades catalíticas, elétricas, 

térmicas, químicas e até mesmo luminescentes em certas condições, têm sido 

utilizadas em diferentes áreas, por exemplo, como sensores, capacitores cerâmicos, 

catalisadores, refratários, eletrólito sólido e condutores de próton (Shi et al., 2005. 

(Hwang e Choi, 2006) et al., 2006.,Dudek et al., 2009.Stoch et al., 2012.Li et al., 2013) 

(Rice et al., 1997; Stoch et al., 2012). Diferentes métodos de síntese têm sido 

relatados na literatura para obter a cerâmica CZO. Podendo ser preparada por reação 

em estado sólido convencional entre ZrO2 e CaCO3 ou CaO a altas temperaturas 

(Hwang et al., 2006, Wang et al., 2006.Dudek et al., 2009). Este método é de fácil 

utilização, porém, possui certas desvantagens que afetam o processo de sintetização 

como elevada temperatura de processamento, distribuição não uniforme de tamanhos 

de partícula, área superficial baixa, falta de homogeneidade, dentre outros. Também 

existem outros métodos químicos retratados na literatura utilizados para síntese que 

minimizam estes problemas descritos, tais como os métodos químicos úmidos (o 

método dos precursores poliméricos, o método sol-gel, o método de co-precipitação, 

método de combustão e o processo hidrotérmico) que possibilitam a síntese de pós 

com estequiometria desejada (Xu et al., 2007) , Zhang et al., 2008.anos et al., 

2010)(Xu et al., 2011).  

A fotoluminescência de óxidos perovskitas dopados com íons que podem ser 

monovalente, bivalente ou trivalente denominados modificadores da rede e se for 

tetravalente ou pentavalente denominado formador de rede e tem sido muito 

estudada, devido à sua capacidade condutora das cargas elétricas livres na superfície 

das partículas de óxido, e também são muito estáveis em diferentes temperaturas. A 

fim de reduzir os referidos equívocos e possíveis erros, faz-se necessário a seleção e 

relocalização dos eventos ocorridos na área de estudo, salientando ainda que a 

relocalização epicentral trará qualidade na informação e poderá ser usada 

futuramente em diversos estudos correlatos a sismicidade e tectônica da BSP e 

adjacências destacando o zoneamento sismotectônico. O zoneamento sismotectônico 
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é importante para fornecer subsídios para os estudos ambientais, hidrogeológicos, 

hidrológicos, geotécnicos (segurança de obras civis) e de exploração de alguns 

depósitos minerais (Longo et al., 2008; Longo et al., 2011) 

 

3.5 Síntese por Reação de Combustão 

 

Os primeiros registros históricos de obtenção de produtos através de processos 

envolvendo altas temperaturas, datam de 1825 com o notável pesquisador Berzelius 

[ANURADHA, T.V. et al, 2001]. Desde fins do século XIX vários outros pesquisadores 

desenvolveram técnicas de síntese para vários compostos utilizando algum 

combustível no meio reacional. O método de síntese por reação de combustão 

consiste em misturar os precursores (geralmente nitratos, acetatos ou carbonatos) dos 

cátions desejados numa cápsula de porcelana, sílica vítrea ou ainda em becker, com 

um combustível apropriado e um pouco de água para formar a solução, e levar o meio 

reacional à uma fonte externa de aquecimento para ocorrer a ignição (combustão) 

[PORTELA, F. et al, 2003 (Anuradha et al., 2001)]. Essas fontes externas podem ser, 

por exemplo, uma placa de aquecimento, uma mufla ou um forno microondas. 

Dependendo dos reagentes o processo como um todo deve completar-se em menos 

de dez minutos. Entre as vantagens deste método pode-se destacar: a rapidez do 

processo de síntese, pois a combustão é sempre uma reação instantânea, o baixo 

custo visto não se utilizar equipamentos sofisticados, além de obter-se geralmente 

produtos monofásicos e com partículas em escala nanométrica [PORTELA, F. et al, 

2003], (Singh et al., 2012). 

C1 Precursores + C2 Combustível→ P1 Perovskita +P2 Gases       

Equação 2 Balanceamento Molar 

 

Onde C1, C2, P1, P2, são os coeficientes estequiométricos da reação, 
responsáveis pelo balanceamento molar dos componentes químicos. 

Com o intuito de atender estas e outras considerações, tais como, perda de 

calor para o ambiente, foi sugerido um método que consiste em estabelecer um 

balanço das valências dos elementos presentes como oxidantes e redutores. Segundo 

esses pesquisadores “uma mistura será estequiométrica quando os valores das 
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respectivas valências forem iguais” (Ianoş e Barvinschi, 2010). O cálculo da 

composição estequiométrica que corresponde a energia máxima liberada e suficiente 

para a completa formação dos produtos da reação, deve obedecer a seguinte 

expressão  

          

Equação 3 Balanceamento de Valência  

Para calcular as valências dos reagentes deve-se partir das valências dos 

produtos. Assim vê-se que o nitrogênio nos produtos possui valência zero (N2), o 

carbono é +4 (CO2), o oxigênio –2 e o hidrogênio +1. Usando estes valores para o 

cálculo do NOX dos reagentes na reação do nitrato de cálcio com nitrato de zircônio 

e ureia na reação temos: 

 

Zr(NO3)2 → Zr+4 (N0 O3
-2) ∑ valências = -20 

Ca(NO3)2→Ca+2(N0O3
-2)   ∑valências= -10 

CO(NH2)2→C+4O-2(N0H2
+1)2 ∑valências= +6 

 

Assim, temos: 

Ca(NO3)2 .4H2O + Zr(NO3)4 .5H2O + nCO(NH2)2→ CaZrO3(s) +19H2O(g)+8N2(g)+ 

5CO2 

Onde n é o coeficiente estequiométrico que definirá a quantidade molar de ureia 

que se deve usar a fim de respeitar a equação do somatório de valências dos 

reagentes. Usando a expressão do somatório de valências dos reagentes temos 

-10 + (-20) + n(+6) =0 n=5 

Então, devemos usar cinco mols de uréia para efetivar a reação. A reação 

balanceada termodinamicamente será:  

Ca(NO3)2. 4H2O + Zr(NO3)4. 5H2O + 5CO(NH2)2→ CaZrO3(s) +19H2O(g)+8N2(g)+ 

5CO2 

 

   0  redutoras valências  oxidantes valências
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3.6 Dos precursores 

 

    Os precursores usados na síntese de combustão devem ser observados, 

pois é interessante saber o tipo e a quantidade dos compostos utilizados, devido aos 

efeitos que podem trazer nas características dos pós-misturas. Portanto alguns 

aspectos devem ser considerados como a qualidade do combustível e dos oxidantes 

e a solubilidade em água são fundamentais nesse processo. 

   No processo de síntese de combustão os sais de nitratos são bastante 

solúveis em água e que se decompõe rapidamente junto com o combustível.  

  A relação do oxidante com o combustível deve ser adequada porque gera 

muito calor para atingir a temperatura de ignição. Algumas propriedades do produto 

pós-mistura estão relacionadas à razão da composição combustível/oxidante, tais 

como tamanho do cristalito, área superficial, morfologia. Esta razão entre os 

precursores com o combustível também influencia na liberação dos gases durante a 

combustão. O tamanho dos poros, por exemplo, sabe-se que quanto maior a 

quantidade de combustível maior é o tamanho dos poros das partículas. 

  

 Redutores 

 

  O combustível na síntese de combustão tem a função de redutor no processo, 

tem o papel de não reagir de forma violenta, produzir pouca quantidade de gases 

tóxicos, além de ação de agente complexante. Existem alguns combustíveis que 

podem ser utilizados nesta síntese, como por exemplo, a ureia, glicina, alanina, 

carbohidrazina e etc. Neste trabalho foi escolhido como redutor a ureia por apresentar 

diversas vantagens. 

 

3.6.1.1 Ureia 

 

  É um composto orgânico cristalino, incolor, de fórmula (NH2)2CO, com um 

ponto de fusão de 132,7ºC. É um combustível utilizado para originar a formação de 

pós com tamanho de cristalitos nanométricos e atuar como agente complexante para 

íons metálicos devidos seus grupos aminos localizados nas extremidades. Na 
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presença de nitrato de ferro forma uma combustão mais forte, isso ocorre pela 

presença do –NH2 que atuar como ponto de ligação. 

 A ureia é um bom combustível na reação de combustão, porque durante o 

processo forma uma grande quantidade de gases, o que favorece a cristalinidade, 

homogeneidade de pós em escala nanométrica, quantidades menores de 

aglomerados e o menor tamanho de partículas. A ureia por ter menor valência do que 

a glicina apresenta temperatura de reação mais baixa, sendo assim mais apropriada 

para preparação de cerâmicas. 

 Economicamente a ureia é reagente de fácil aquisição e barato em relação aos 

demais, pois alguns dos combustíveis precisam ser antes sintetizados.         

  

 Oxidantes 

 

Dentre os sais utilizados na síntese de combustão para obtenção de pós-

misturas, os nitratos são geralmente escolhidos por serem mais solúveis em água, 

permitindo uma maior homogeneização, além de fornecer evidentemente os íons 

metálicos. Outros oxidantes que podem ser utilizados são os sulfatos e carbonatos. 

Como os nitratos de ferro e de níquel precisam de baixa temperatura e de fácil 

aquisição, daí a escolha por esses reagentes para as reações químicas utilizadas 

neste trabalho. 

 

3.6.2.1 Nitratos metálicos 

 

    Os nitratos são espécies químicas formadas a partir da combinação da 

ligação   química entre os átomos de nitrogênio e oxigênio, essa ligação ocorre em 

uma proporção de um átomo de nitrogênio para três de oxigênios. O nitrato é um íon 

ânion monovalente composto, ou seja, carga elétrica negativa, em valência de -1 (um), 

sua fórmula (NO3
-), e sua estrutura é representada conforme a Figura 3-4. A 

estrutura apresenta uma distância de ligação igual para todas as ligações simples e 

duplas (124 pm). A ligação dupla N=O, (120 pm) é mais curta do que a ligação simples 

N-O (140 pm) (Atkins e Jones, 2009). 
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Figura 3-4 – Formas de ressonâncias do Íon de Nitrato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Dentre as funções inorgânicas os sais são considerados os mais importantes. 

Podemos destacar os de metais alcalinos, como o nitrato de sódio (NaNO3), o nitrato 

de potássio (KNO3) e o nitrato de lítio (LiNO3), e os terrosos, como o nitrato de cálcio 

e o nitrato de magnésio, de fórmulas moleculares, respectivamente, Ca(NO3)2 e 

Mg(NO3)2. 

 

 Nitrato de Cálcio- É um sal de fórmula Ca(NO3)2 .4H2O (tetrahidratado), 

altamente higroscópico, se apresenta na natureza de forma hidrata. É 

um solido formado por cristais brancos, bastante solúvel em água. Não 

inflamável, mas se exposto ao fogo produz óxidos tóxicos de nitrogênio, 

conhecido como gás dióxido de nitrogênio de cor castanha, que em 

contato com combustíveis pode inflamar.   

        

 

 Nitrato de Zircônio- É um sal de formula Zr(NO3)4. 5H2O 

(pentahidratado), altamente higroscópico por se apresenta na natureza 

de forma hidrata. É um sólido de cristais que apresenta coloração 

branca, bastante solúvel em água. Não inflamável, mas se exposto ao 

fogo produz óxidos tóxicos de nitrogênio que se em contato com 

combustíveis pode inflamar.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Procedimentos 

  Síntese Química do CZO 

 

A síntese de CZO puro pelo método de combustão foi realizada utilizando-se o 
fluxograma da Figura 4-1. As sínteses foram realizadas em triplicatas para cada 
temperatura. 

Figura 4-1 - Fluxograma da rota sintética para a obtenção do CaZrO3 

 

                                                                                                                

                                                         Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As informações sobre produtos químicos sobre reagentes utilizados nas 

reações de combustão, bem como o grau de pureza e os fabricantes são mostrados 

na Tabela 4-1.  

Tabela 4-1: Pureza e marca de reagentes utilizados na preparação da perovskita 

Ca(NO3)2 .4H2O                        Zr(NO3)4. 5H2O [CO(NH2)2] 

Brand: Sigma-Aldrich Brand: Sigma-Aldrich Brand: Sigma-Aldrich 

Purity: 98 % Purity: 98 % Purity: 98 % 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Técnicas de Caracterização 

 

Após a obtenção das fases desejadas para o sistema dióxido de zircônio: óxido 

de cálcio pelo método de combustão foram realizadas as seguintes caracterizações 

para o material na forma de pó: 

 

4.3  Método de Rietveld 

 

O método de refinamento de estrutura chamado Rietveld (mais conhecido como 

método de Rietveld) é o método desenvolvido por Hugo Rietveld e utilizando 

mundialmente na caracterização de materiais cristalinos na forma de pó consiste no 

refinamento de um material seguindo equações matemáticas; para isso é necessária 

a utilização de um difratograma de um determinado material e através do método é 

feito um ajuste do difratograma experimental desse material. Este ajuste entre o 

experimental (difratograma) e o teórico deve ser realizado pelo método dos mínimos 

quadrados, ou seja, de modo a minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre 

cada ponto calculado e seu respectivo ponto observado, ocasionando o refinamento 

estrutural. (Rietveld, 1969).  

Para o refino e simulação dos modelos do CZO, utilizou-se o software GSAS 

(Larson e Dreele, 1994), permitindo que os parâmetros sejam refinados com alta 

qualidade de resultados. 
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4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 O uso da microscopia eletrônica de transmissão se faz necessária para um 

bom entendimento dos sistemas nanométricos. Através das imagens podem-se 

obter informações importantes a respeito das partículas, como por exemplo, o 

tamanho, crescimento, orientações, entre outros (Goldstein et al., 1992), 

(Kestenbach e Botta Filho, 1994). Além disso, através das imagens de alta resolução 

pode-se observar os planos cristalográficos do cristal sendo possível confirmar as 

fases obtidas pelo método e avaliar o seu nível de cristalinidade. A Microscopia 

eletrônica tem sido uma ferramenta de trabalho utilizada pelos pesquisadores em 

várias áreas de concentração, uma vez que ela abrange um conjunto de técnicas 

que possibilitam a caracterização da morfologia do material, composição química e 

determinação da estrutura atômica, tanto de metais, cerâmicas e polímeros, como 

de espécies biológicas (Nagatani e Saito, 1987). A utilização de Microscopia 

Eletrônica Varredura vai depender do objetivo de cada observação. A possibilidade 

de caracterização da microestrutura pode ser realizada através de uma escala de 

dimensões variando de alguns milímetros a frações nanométricas. O MEV é usado 

para estudar as superfícies de diversos materiais nanométricos tais como, plásticos, 

filmes, membranas, fibras, cerâmicas, argilas e compósitos. 

           Utilizou-se o equipamento da marca Hitachi, modelo: Hitachi Tabletop 

Microscope TM-3000, com detector EDS fabricante: Bruker de modelo XFlash 430 H, 

apresentado na Figura 4-2.  
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Figura 4-2 - Vista geral de um MEV modelo Hitachi da Bruker. 

 

Fonte: http://www.degeo.ufop.br/laboratorios/microlab/figuras/mevampliado.jpg 
 
 

4.5 Difração de Raios X (DRX) 

 

Para a determinação da fase cristalina de CZO, utilizou-se a técnica de difração 

de raios X em um difratômetro da marca Bruker, modelo D2 Phaser, através da 

geometria parafocal Bragg-Brentano utilizando a radiação de CuKα, os difratogramas 

foram obtidos utilizando a configuração (θ-2θ), variando de 3 a 70° usando um 

monocromador de grafite, com passo angular de 0,02º. A descrição da fase indexada 

está de acordo com os padrões do arquivo JCPDS-ICDD (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards - International Center for Diffraction Data). Os difratogramas 

foram obtidos nas condições descritas acima. Existem fatores que promovem o 

alargamento dos padrões de difração, nomeadamente: o tamanho de grão e as 

tensões uniformes e não uniformes. 

  Com relação ao tamanho do cristal e a largura do pico de difração, pode ser 

calculado através da equação de Scherrer (Equação 4) estabelecida em 1918 

(Foner, 1996). 
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Equação 4 Equação de Scherrer 

  

Onde D é o diâmetro médio dos cristalitos admitindo forma esférica, e λ é o 

comprimento de onda dos Raios-X, ϴ é o ângulo do pico de difração e β é o fator 

de correção de Warren de valor 0,94. 

  A largura do pico de difração é influenciada pelo número de átomos, ou seja, 

pelo volume do cristal. Quanto menor é o tamanho do grão maior é o alargamento 

do pico de difração.   As tensões não uniformes, num cristal, originam deformações 

não homogéneas que variam ao longo do volume do material, originando o 

alargamento dos picos de difração. 

  Tensões de compressão uniformes, na direção paralela à superfície, 

originam uma diminuição do espaçamento d entre os planos, ocorrendo uma 

contração da célula unitária, e um deslocamento dos picos de difração. 

 

Figura 4-3 - Vista geral de um difratômetro BRUKER modelo D2 PHASER 

 
 
Fonte:https://www.bruker.com/fileadmin/_processed_/csm_D2-PHASER-XE-
T_19b6bc8967.jpg 
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4.6 Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX ou EDS) 

 

O EDS (Energy dispersive x-ray detector, EDX ou EDS) é um equipamento 

essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de 

elétrons incide sobre o mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons 

constituintes são excitados, mudando seus níveis energéticos. Ao retornarem para 

sua configuração inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento 

de onda da faixa dos raios-x. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV 

mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo 

possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar 

quais os elementos químicos estão presentes naquele local e assim identificar em 

instantes que mineral está sendo observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a 

determinação da composição mineral em amostras de tamanhos muitos reduzidos (< 

5µm), permitindo uma análise quase que pontual. O uso em conjunto do EDX com 

MEV é de grande importância na caracterização petrográfica e estudo petrológico nas 

geociências. Enquanto o MEV proporciona nítidas imagens (ainda que virtuais, pois o 

que se vê no monitor do computador é a transcodificação da energia emitida pelas 

partículas, ao invés da radiação emitida pela luz, ao qual estamos habitualmente 

acostumados), o EDX permite sua imediata identificação. Além da identificação 

mineral, o equipamento ainda permite o mapeamento da distribuição de elementos 

químicos por minerais, gerando mapas composicionais de elementos desejados. 
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Figura 4-4 - Vista geral do MEV- EDS 

   

Fonte: http://www.degeo.ufop.br/laboratorios/microlab/figuras/mev_eds.jpg 
 
 

4.7 Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

A Fluorescência de raios-X (FRX) é uma técnica utilizada para identificar os 

elementos presentes em uma amostra, estabelecendo a proporção (concentração) em 

que cada elemento se encontra presente na amostra. Essa técnica consiste na 

excitação dos átomos do componente da amostra a partir de uma fonte de radiação 

de elevada energia (radiação gama ou radiação X). Inicialmente o átomo no estado 

fundamental fica sob a ação de uma fonte externa de energia, ao absorver esta 

energia, os elétrons saltam para níveis mais energéticos, passando para o Estado 

Excitado. Como absorveu elevada energia, o átomo excitado tende a procurar sua 

estabilidade, em seguida o mesmo deverá voltar ao estado fundamental, ocorrendo 

uma emissão de energia. Esta energia envolvida na absorção é característica 

específica de cada elemento químico, permitindo a sua identificação e correspondente 

quantificação. A história da estrutura atômica mostra que foi em 1985, a descoberta 

dos raios-X por Wilhelm Conrad Röntgen, a partir daí ocorreram duas importantes 

descobertas após o anúncio da técnica de raios-X: a radioatividade do urânio, por 

(Martins, 1990)  e a do rádio e polônio, por (Cordeiro e De Quadro Peduzzi, 2010). 

Para entender o processo do FRX, é necessário considerar que os elementos 
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químicos emitem radiações características quando seus elétrons são submetidos a 

uma excitação adequada. A emissão de espectros de linha característica pode ser 

induzida pelo impacto de partículas aceleradas, tais como elétrons, prótons, partículas 

alfa e íons. E, também, pelo impacto de radiações de alta energia a partir de um tubo 

de raios-X ou de uma fonte radioativa. Geralmente a excitação direta do elétron é 

utilizada em técnicas de micro sonda eletrônica, enquanto as fontes de radioisótopos 

e geradores de prótons são comumente associadas à dispersão de energia do elétron. 

Quando um átomo recebe uma descarga de raios-X, ocorre a entrada de fótons de 

raios-X que atingem um dos seus elétrons, o elétron atingido pertence a camada 

atômica de menor energia, sendo retirado dessa camada, deixando um vazio. O vazio 

que fica no nível de energia é preenchido por um elétron de maior energia. Quando o 

elétron preenche o espaço vazio na camada de menor energia, ocorre também uma 

liberação de energia (fluorescência) desprendida na forma de fóton de raios-X. Este 

processo é representado pela Figura 4-5. 

Figura 4-5 – Diagrama da interação da matéria e o raio X. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Cada elemento da amostra emite uma radiação característica de comprimento 

de onda. O feixe refletido é guiado em um sistema chamado dispersivo, produzindo 

espectros de linhas que estão diretamente relacionados com os elementos presentes 

na amostra. 
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4.8 Sinterização 

 

  A sinterização é o processo em que um compacto de pós é transformado num 

sólido rígido, que ocorrendo pode ocorrer através de um processo natural onde às 

partículas entram em contatos sobre ação do calor, transformando-se o material com 

alta resistência mecânica podendo até se transformar denso. Algumas variáveis do 

processo são importantes como: a composição química, o tamanho do pó e 

distribuição granulométrica do pó inicial, atmosfera de sinterização, tempo, 

temperatura e taxa de aquecimento (Silva et al., 2006). A sinterização no estado sólido 

ocorre em três etapas: inicial, intermediário e final. Durante o estágio inicial surge às 

ligações entre as partículas nas regiões de contato, aumentando até formarem ligação 

entre elas. No estágio intermediário a estrutura dos poros é suavizada formando uma 

estrutura cilíndrica interconectada. As propriedades do sinterizado desenvolvem-se 

predominantemente neste estágio, podendo ocorrer considerável crescimento de grão 

nos últimos momentos acarretando porosidade em locais isolados da estrutura (Li et 

al., 2007). O estudo desta etapa consiste em relacionar o aspecto estrutural da 

amostra sinterizadas (porosidade residual, fases presentes, tamanho médio de grão 

e distribuição de tamanho de grão, homogeneidade estrutural, etc). As características 

dos pós-sinterizado (tamanho médio e distribuição de tamanho de partículas), podem 

ser observadas de acordo com as condições de sinterização, tais como temperatura, 

tempo e atmosfera de sinterização (Prasanth et al., 2008). Em relação ao crescimento 

dos grãos ocorrem a partir do último estágio durante o qual os poros tornam-se 

esféricos e isolados. A eliminação destes poros é extremamente difícil nesta etapa. 

Ao realizar uma sinterização é preciso observar os parâmetros da temperatura e o 

tempo, esses dois parâmetros devem ser observados que são estabelecidos de forma 

inversamente proporcional, sendo recomendado favorecer o parâmetro tempo em 

detrimento da temperatura. Temperaturas muito altas podem causar a decomposição 

da estrutura espinélio ou ortorrômbica, criando gradientes de composição na 

perovskita e aumentando a porosidade (Schafföner et al., 2017). O tempo deverá ser 

determinado de forma que, na temperatura definida para a sinterização, possam 

ocorrer todas as reações no estado sólido para a formação da estrutura espinélio sem, 

no entanto, ocasionar crescimento descontínuo de grão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Difração de Raios X 

 

As medidas de difração de raios X foram realizadas para o conhecimento da 

ordem estrutural a longo e médio alcance dos materiais obtidos. Os resultados da 

difração de raios X dos pós de CaZrO3 estequiométricos e não estequiométricos 

tratados em diferentes temperaturas são apresentados na Figura 5-1. 

 

Figura 5-1 - Difratogramas dos materiais obtidos a diferentes temperaturas de CZO 
após tratamento térmico por 2 horas a 700°C, 800°C e 900°C 

 

 
Pode-se observar na Fig. 4.1 que a amostra CZO tratada termicamente a 800°C 

e 900°C apresenta cristalinidade similar, enquanto que para o tratamento térmico a 

700°C os planos de difração apresentam-se ligeiramente mais alargados indicando 

uma possível menor ordem estrutural a longo alcance. Na literatura, o CaZrO3 
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estequiométrico é obtido por diversos métodos de síntese, porém sempre em altas 

temperaturas que variam de 1000 a 1600°C (Saavedra et al., 1993). Pode-se afirmar, 

então, que a otimização da temperatura de cristalização do material foi eficiente já que 

o material foi obtido com sucesso a 700°C. A amostra CZO foi caracterizada como 

CaZrO3 com estrutura ortorrômbica e pertencente ao grupo espacial Pnmc de acordo 

com os padrões de DRX (JCPDS número 35-0790) sem presença de fases adicionais. 

 

5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com as imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) são 

apresentadas na Figura 5.2 Todas as amostras apresentaram partículas altamente 

aglomeradas compostas por grão nanométricos. Como pode ser observado na Figura 

5.2 a amostra estequiométrica CZO apresenta uma microestrutura porosa homogênea 

composta por grãos esféricos. É possível observar, ainda, que as amostras 

apresentam ZrO2 como segunda fase (Kalinkin et al., 2014). Assim, pode-se inferir 

que a análise das imagens de MEV vem confirmar os resultados em termos de 

porosidade quanto em termos de tamanho de partícula. A mistura de diferentes 

estruturas observada para as amostras (a, b e c), Figura 5-2, sugere a existência de 

interações interfaciais. Essas interações interfaciais promovem um aumento da 

quantidade de defeitos rasos corroborando com o deslocamento do máximo de 

emissão fotoluminescente. 
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Figura 5-2 - Imagens de MEV para os materiais obtidos a diferentes temperaturas.  (a) 
700°C; (b)800°C e (c)900°C. 

 

 

       

             Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Caracterização da fase por DRX e Método Rietveld 

           A Figura 5.3 (a-b) ilustra os difratogramas teórico e experimental, 

respectivamente. As imagens demonstram a difração de raios X para a análise 

da fase cristalina, ou seja, o conhecimento da ordem estrutural ao longo 

alcance do pó de CZO puro. 

 

     Figura 5-3 - Difratograma do material CZO após calcinação a 900 °C /2h: (a)   
     Experimental e (b) Teórico. 

   

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 5-3, indicam os picos de difração de CZO. Observa-se na Figura 5.3 

(a) picos finos e definidos referentes à cristalinidade do material; já em (b) a difração 

teórica, na qual os picos se correspondem com os picos experimentais. Observa-se 

também no difratograma (Figura 5.1) que o material apresenta apenas duas fases 

como demonstrado no refinamento de Rietveld (Figura 5.3), e de acordo com a ficha 

cristalográfica nº 35-0790 este material apresenta estrutura perovskita tipo 

ortorrômbica com grupo espacial Pcmn. A literatura reporta por diferentes métodos de 

síntese a obtenção deste material em temperaturas mais elevadas de 1000-1600°C 

(Kakihana, 1996). 

Utilizando o refinamento pelo método Rietveld obteve-se o difratograma abaixo, 

calculado de acordo com a Figura 5-4. 
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Figura 5-4    Difratograma obtido após o tratamento do material obtido a 900°C pelo 
Refinamento de Rietveld. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A utilização do método Rietveld para o refinamento de estruturas a partir dos 

dados de raios X consiste no ajuste do difratograma teórico do material, que é 

calculado de acordo com os dados cristalográficos obtidos pelos difratograma 

experimental. 

           Observa-se na Figura 5-4, através do difratograma, um bom resultado com 

baixa presença de resíduos na amostra comprovando a eficácia do método utilizado, 

obtendo-se o material desejado a temperaturas mais baixas que outros métodos 

convencionais  (Lonardelli et al., 2005). 
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5.4 Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX ou EDS) 

 

Imagens obtidas no MEV e EDS podemos identificar todos elementos 

envolvidos no zirconato de cálcio temos o zircônio (Zr), cálcio (Ca) e oxigênio (O).   

As informações sobre os elementos  químicos utilizados nas reações de 

combustão, com a varição das porcentagens de massa e dos números de átomos 

mostrados na Tabela 4-1  

Tabela 5-1 Pontos no espectro identificados na amostra à 700ºC 

Elemento Número 

Atômico 

Série Peso (%) Peso  

Normalizado (%) 

O 8      K 26,41 32,37 

Zr 40      L 20,68 25,34 

Ca 20      K 34,51 42,29 

                                                Total                                 81,56          100,00 

 

                                                                       

           A Figura 5-5 mostra a análise  da perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 700ºC na 

presenca do MEV acoplado com EDS. 
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       Figura 5-5   Imagem do MEV com EDS para o material obtido a 700ºC.  

    

 

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                A Figura 5-6 mostra o mapeamento gerado por todos elementos presentes 

na perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 700ºC na presença do MEV acoplado com 

EDS. 
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Figura 5-6   Mapeamento dos elementos presentes no material obtido a 700ºC com 
MEV e EDS. 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

               A Figura 5-7 mostra o mapeamento gerado por todos elementos presentes 

na perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 700ºC na presenca do MEV acoplado com EDS 

intensificando os picos dos elementos presentes . 

Figura 5-7   Composição elementar do material obtido a 700ºC a partir dos dados do 
MEV e EDS. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As informações sobre os elementos  químicos utilizados nas reações de 

combustão, com a varição das porcentagens de massa e dos números de átomos 

mostrados na Tabela 4-1  

Tabela 5-2 Pontos no espectro identificados na amostra à 900ºC 

Elemento Número 

Atômico 

Série Peso (%) Peso  

Normalizado (%) 

O 8      K 32,40 26,71 

Zr 40      L 62,97 51,90 

Ca 20      K 25,95 21,39 

                                                                       Total                 121,32          100,00           

      

             A Figura 5-8 mostra a análise  da perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 900ºC 

na presenca do MEV acoplado com EDS. 

        Figura 5-8   Imagem do MEV com EDS para o material obtido a 900ºC. 
        

 

              

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

            A Figura 5-9 mostra o mapeamento gerado por todos elementos presentes na 

perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 900ºC na presenca do MEV acoplado com EDS. 
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Figura 5-9   Mapeamento dos elementos presentes no material obtido a 900ºC com 
MEV e EDS. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

              A Figura 5-10 mostra o mapeamento gerado por todos elementos 

presentes na perovskita de  CaZrO3 sinterizada a 900ºC na presenca do MEV 

acoplado com EDS intensificando os picos dos elementos presentes. 

Figura 5-10   Composição elementar para o material obtido a 900ºC com MEV e EDS. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

          As figuras a seguir mostram as imagens com todos os elementos juntos e 
depois separados  
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Figura 5-11 MEV e EDS para o material obtido a 700ºC 

          

         

 

           

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Figura 5.11 observa-se a morfologia da perovskita de CaZrO3 sinterizada a 

700º C durante 2 horas foi analisada a uma ampliação de 1000x sob MEV em tensão 

de 15.000 volts com resolução de 480 x 360 pixels e imagens de 48,2 µm. Os 

resultados mostram agrupamentos irregulares de imagens de alta concertação de 

poros abertos, alta uniformidade e morfologia, corroborando a pureza e determinado 

pelo tratamento matemático Rietveld. 
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Figura 5-12 MEV e EDS para o material obtido a 900ºC. 

       
                            
                         
 

        
 
                                                 
 

 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 5.12 observa-se a morfologia da perovskita de CaZrO3 sinterizada a 

900º C durante 2 horas foi analisada a uma ampliação de 1000x sob MEV em tensão 

de 15.000 volts com resolução de 480 x 360 pixels e imagens de 48,2 µm. Os 



50  

 

resultados mostram agrupamentos irregulares de imagens de alta concertação de 

poros abertos, alta uniformidade e morfologia, confirmado a pureza e determinado 

pelo tratamento matemático Rietveld. 

5.5 Fluorescência 

As análises de fluorescência foram feitas no Laboratório da Pós-Graduação do 

Departamento de Ciências dos Materiais da UFRN. O aparelho utilizado foi EDX - 720 

com medidas de condições em ar atmosférico mostrando na Figura 5-12 abaixo. 

 

Figura 5-13 - Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Energia                  
Dispersiva 

 
 

Fonte: http://www.used-line.com/pictures/55/9642755_1.jpg 

 
As amostras sinterizadas foram analisadas por fluorescência de raios X, com o 

intuito checar a estequiometria da perovskita produzida e verificar a existência de 

outras fases dos materiais. Os resultados da análise de fluorescência de raios-X são 

fornecidos na tabela 5-3.  
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Tabela 5-3 Percentuais dos elementos presentes na perovskita 

Amostras Zircônio Cálcio 

700°C 74,821 25,179 

800°C 73,227 26,773 

900°C 72,097 27,903 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela seguinte equação, podemos observar que um mol de nitrato de zircônio reage para 
formar um mol do zirconato de cálcio 

Ca(NO3)2+ Zr(NO3)4→ CaZrO3(s) 

Então podemos verificar que pela composição centesimal que os óxidos presentes 

na perovskita pura, ou seja em 100 gramas de zirconato de cálcio é constituído por: 

 

179-------------------100% 

123---------------------X 

X=68,71 % de Óxido de Zircônio 

Por esse cálculo é possível perceber uma pequena diferença entre o valor calculado 

e o valor esperado, ou seja, temos a formação de uma segunda fase resultado já visto 

no DRX. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A fase estequiométrica CaZrO3 foi obtida com sucesso pelo método de 

combustão em temperaturas de calcinação de 700°C, 800°C e 900°C. Porém, este 

método não foi eficiente para a obtenção das soluções sólidas das amostras com 

excesso de Zr. Os parâmetros de rede da fase CaZrO3 são muito próximos para 

todas as amostras, confirmando que a rede cristalina não foi alterada. 

 Os difratogramas de raio-X mostraram a presença da fase majoritária da 

perovskita de zircônio com estrutura ortorrômbica. Pequenas quantidades da fase 

secundária de ZrO2 foram encontradas nas amostras calcinadas a 700°C, 800°C 

e 900°C. 

 As análises do MEV- EDS, FRX e do Método Rietveld de refinamento 

qualitativamente e quantitativamente confirmaram a presença dos elementos e 

existência da fase secundária da perovskita. 

 A síntese por reação de combustão foi eficiente na preparação de perovskitas 

de zircônio com tamanho médio do cristalino de 30 e 43 nm. 

      Os difratogramas mostraram um perfil de material com duas fases onde temos 

a formação da perovskita e um indesejado oxido de zircônio. Os resultados dos 

MEV mostram que o material apresenta um perfil cristalino e morfologia bem 

definida. Com o Método de refinamento Rietveld podemos comprovar e quantificar 

as duas fases do material formado. O EDS nos permitiu ver os picos da perovskita 

formada. 

   



53  

 

REFERÊNCIAS  

 
ANDRÉ, R. D. S. Zirconato de cálcio: um estudo para aplicação como sensor de 
umidade relativa.  2013.    

 
ANDRÉ, R. S.  et al. Synthesis by a chemical method and characterization of CaZrO3 
powders: Potential application as humidity sensors. Ceramics International, v. 40, 
n. 10, p. 16627-16634,  2014. ISSN 0272-8842.   

 
ANURADHA, T. V.  et al. Combustion synthesis of nanostructured barium titanate. 
Scripta Materialia, v. 44, n. 8, p. 2237-2241,  2001. ISSN 1359-6462.   

 
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química-: Questionando a Vida 
Moderna e o Meio Ambiente.   Bookman Editora, 2009.  ISBN 8540700549. 

 
BOOBALAN, K.  et al. Facile, scalable synthesis of nanocrystalline calcium zirconate 
by the solution combustion method. Ceramics International, v. 40, n. 4, p. 5781-
5786,  2014. ISSN 0272-8842.   

 
BOOBALAN, K. Preparation and characterization of nanocrystalline zirconia powders 
by the glowing combustion method. Journal of the American Ceramic Society, v. 
93, n. 11, p. 3651-3656,  2010. ISSN 1551-2916.   

 
CORDEIRO, M. D.; DE QUADRO PEDUZZI, L. O. As Conferências Nobel de Marie e 
Pierre Curie: a gênese da radioatividade no ensino. Caderno Brasileiro de Ensino 
de Física, v. 27, n. 3, p. 473-514,  2010. ISSN 2175-7941.   

 
DUDEK, M.; DROŻDŻ-CIEŚLA, E. Some observations on synthesis and electrolytic 
properties of nonstoichiometric calcium zirconate. Journal of Alloys and 
Compounds, v. 475, n. 1, p. 846-854,  2009. ISSN 0925-8388.   

 
FONER, S. The vibrating sample magnetometer: Experiences of a volunteer. 
Journal of applied physics, v. 79, n. 8, p. 4740-4745,  1996. ISSN 0021-8979.   

 
FREITAS, V. F. O composto BiFeO3-PbTiO3 dopado com La: Relações 
propriedade/estrutura. Universidade Estadual de Maringá,  2011.    

 
GALUSKIN, E. V.  et al. Lakargiite CaZrO3: A new mineral of the perovskite group 
from the North Caucasus, Kabardino-Balkaria, Russia. American Mineralogist, v. 
93, n. 11-12, p. 1903-1910,  2008. ISSN 1945-3027.   

 



54  

 

GOLDSTEIN, J. I.  et al. Image Formation and Interpretation. In: (Ed.). Scanning 
Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis: Springer, 1992.  p.149-271.   

 
GONENLI, I. E.; TAS, A. C. Chemical synthesis of pure and Gd-doped CaZrO3 
powders. Journal of the European ceramic society, v. 19, n. 13, p. 2563-2567,  
1999. ISSN 0955-2219.   

 
HOU, Z. F. Ab initio calculations of elastic modulus and electronic structures of cubic 
CaZrO3. Physica B: Condensed Matter, v. 403, n. 17, p. 2624-2628,  2008. ISSN 
0921-4526.   

 
HWANG, S. C.; CHOI, G. M. The effect of cation nonstoichiometry on the electrical 
conductivity of acceptor-doped CaZrO 3. Solid State Ionics, v. 177, n. 35, p. 3099-
3103,  2006. ISSN 0167-2738.   

 
IANOŞ, R.; BARVINSCHI, P. Solution combustion synthesis of calcium zirconate, 
CaZrO3, powders. Journal of solid state chemistry, v. 183, n. 3, p. 491-496,  2010. 
ISSN 0022-4596.   

 
IBIAPINO, A. L.  et al. Síntese e caracterização de CaZrO3 e BaZrO3 

nanoestruturados.  2013. ISSN 0100-4042.   

 
KAKIHANA, M. Invited review “sol-gel” preparation of high temperature 
superconducting oxides. Journal of Sol-Gel Science and Technology, v. 6, n. 1, p. 
7-55,  1996. ISSN 0928-0707.   

 
KALINKIN, A. M.  et al. Milling assisted synthesis of calcium zirconate СаZrО3. Solid 
State Sciences, v. 34, p. 91-96,  2014. ISSN 1293-2558.   

 
KESTENBACH, H.-J.; BOTTA FILHO, W. J. Microscopia eletrônica: transmissão e 
varredura. São Paulo: ABM,  1994.    

 
KOOPMANS, H. J. A.; VAN DE VELDE, G. M. H.; GELLINGS, P. J. Powder neutron 
diffraction study of the perovskites CaTiO3 and CaZrO3. Acta Crystallographica 
Section C: Crystal Structure Communications, v. 39, n. 10, p. 1323-1325,  1983. 
ISSN 0108-2701.   

 
LANGLEY, R. H.; SCHMITZ, C. K.; LANGLEY, M. B. The synthesis and 
characterization of some fluoride perovskites, an undergraduate experiment in solid 
state chemistry. J. Chem. Educ, v. 61, n. 7, p. 643,  1984.    

 



55  

 

LARSON, A. C.; DREELE, R. B. V. General Structure Analysis System (GSAS) 
program. Rep. No. LA-UR-86748, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, 
CA. 1994 

 
LEE, J. D. Fundamentos da Química Inorgânica, Ed. da USP, 1971. c) SHRIVER, 
DF, ATKINS, PW, Química Inorgânica: Bookman 2008. 

 

LI, Z.; LEE, W. E.; ZHANG, S. Low‐Temperature Synthesis of CaZrO3 Powder from 
Molten Salts. Journal of the American Ceramic Society, v. 90, n. 2, p. 364-368,  
2007. ISSN 1551-2916.   

 
LONARDELLI, I.  et al. Texture analysis from synchrotron diffraction images with the 
Rietveld method: dinosaur tendon and salmon scale. Journal of synchrotron 
radiation, v. 12, n. 3, p. 354-360,  2005. ISSN 0909-0495.   

 
LONGO, V. M.  et al. Hierarchical assembly of CaMoO4 nano-octahedrons and their 
photoluminescence properties. The Journal of Physical Chemistry C, v. 115, n. 13, 
p. 5207-5219,  2011. ISSN 1932-7447.   

 
______. Different origins of green-light photoluminescence emission in structurally 
ordered and disordered powders of calcium molybdate. The Journal of Physical 
Chemistry A, v. 112, n. 38, p. 8920-8928,  2008. ISSN 1089-5639.   

 
MARTINS, R. V. Como Becquerel não descobriu a radioatividade. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, v. 7, p. 27-45,  1990. ISSN 2175-7941.   

 
MAZZO, T. M.  et al. Europium-doped calcium titanate: Optical and structural 
evaluations. Journal of Alloys and Compounds, v. 585, p. 154-162,  2014. ISSN 
0925-8388.   

 
MENDEZ-GONZÁLEZ, Y.  et al. Local-site cation ordering of Eu 3+ ion in doped 
PbTiO3. Physica B: Condensed Matter, v. 434, p. 171-176,  2014. ISSN 0921-4526.   

 
NAGATANI, T.-C.; SAITO, S. Development or an ultra high resolution scanning 
electron microscope by means or a field emission sconce and in—lens srsram. 
Scanning Microscopy, v. 1, n. 3, p. 901-909,  1987.    

 
OLIVEIRA, M. C. D. Estudo experimental e mecânico quântico “ab initio” para 
investigar as propriedades estruturais e eletrônicas do zirconato de cálcio.  2015.    

 
PIZANI, P. S.  et al. Photoluminescence of disordered ABO3 perovskites. Applied 
Physics Letters, v. 77, n. 6, p. 824-826,  2000. ISSN 0003-6951.   



56  

 

 
PRASANTH, C. S.  et al. Synthesis, characterization and microwave dielectric 
properties of nanocrystalline CaZrO3 ceramics. Journal of Alloys and Compounds, 
v. 464, n. 1, p. 306-309,  2008. ISSN 0925-8388.   

 
RICE, P. M.  et al. Physical ceramics: principles for ceramic science and engineering.  
1997.    

 
RIETVELD, H. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures. 
Journal of applied Crystallography, v. 2, n. 2, p. 65-71,  1969. ISSN 0021-8898.   

 
ROG, G.  et al. Calcium zirconate: preparation, properties and application to the solid 
oxide galvanic cells. Electrochimica Acta, v. 47, n. 28, p. 4523-4529,  2002. ISSN 
0013-4686.   

 
SAAVEDRA, M. J.  et al. Ca-Zr-O system: synthesis and characterization of 
compounds using several routes of preparation. Solid state ionics, v. 63, p. 213-
217,  1993. ISSN 0167-2738.   

 
SCHAFFÖNER, S.  et al. Influence of in situ phase formation on properties of calcium 
zirconate refractories. Journal of the European Ceramic Society, v. 37, n. 1, p. 
305-313,  2017. ISSN 0955-2219.   

 
SCZANCOSKI, J. C.  et al. Electronic structure and optical properties of BaMoO 4 
powders. Current Applied Physics, v. 10, n. 2, p. 614-624,  2010. ISSN 1567-1739.   

 
SETTER, N.; WASER, R. Electroceramic materials. Acta materialia, v. 48, n. 1, p. 
151-178,  2000. ISSN 1359-6454.   

 
SILVA, R. S.; ANTONELLI, E.; HERNANDES, A. C. Síntese de pós nanométricos e 
sinterização de cerâmicas de Ba. Cerâmica, v. 52, p. 168-173,  2006.    

 
SINGH, V.  et al. Synthesis, characterisation, luminescence and defect centres in 
solution combustion synthesised CaZrO 3: Tb 3+ phosphor. Journal of 
Luminescence, v. 132, n. 8, p. 2036-2042,  2012. ISSN 0022-2313.   

 
STOCH, P.  et al. Crystal structure and ab initio calculations of CaZrO3. Journal of 
the European Ceramic Society, v. 32, n. 3, p. 665-670,  2012. ISSN 0955-2219.   

 
TURNER, R. C.  et al. Materials for high temperature acoustic and vibration sensors: 
A review. Applied acoustics, v. 41, n. 4, p. 299-324,  1994. ISSN 0003-682X.   

 



57  

 

VAN VLACK, L. H. Propriedades dos materiais cerâmicos.   E. Blucher, 1973. 

 
XU, F.-Q.  et al. On Preparation of CaZrO3 Powder by Hydrothermal Synthesis 
Method [J]. Journal of Inorganic Materials, v. 1, p. 033,  2007.    

 
XU, L.  et al. Synthesis of red phosphor CaZrO3: Eu3+ for white light-emitting diodes. 
Chinese Physics Letters, v. 28, n. 2, p. 027805,  2011. ISSN 0256-307X.   

 

 
 


