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Resumo 

 

Temos como objetivo neste trabalho estudar as propriedades dielétricas em rádio 

frequência (RF) e micro-ondas do composto Sr2CoNbO6 (SCNO) adicionando com o 

óxido de titânio (TiO2) em porcentagens variando de 15% a 22% em massa. O SCNO é 

uma perovskita dupla, que foi preparado através do  método de reação do estado sólido. 

As amostras foram caracterizadas estruturalmente através da difração de raio – X 

(DRX). O método utilizado para obtenção da fase desejada foi realizada através do 

refinamento de Rietveld, que mostrou estrutura de simetria cúbica do tipo pm3m. As 

propriedades dielétricas: constante dielétrica (ε’) e fator de perda dielétrica (tgδ) foram 

medidas à temperatura ambiente na faixa de frequência de 100KHz a 2GHz e 

mostraram que a permissividade diminui com a frequência. Abaixo de 50MHz a 

constante dielétrica se apresenta alta e acima de 1GHz se apresenta baixa. A 

picnometria realizada mostrou que as densidades relativas ficaram todas acima de 80%. 

Para que o estudo de micro-ondas ficasse completo aplicamos o método de Hakki 

Coleman, que mostrou crescimento da permissividade dielétrica com o aumento da 

concentração de TiO2 (14 – 52)e perdas dielétricas variando de 10
-2

 - 10
-4 

. O coeficiente 

de temperatura da frequência de ressonância (τf) mostrou que o SCNO apresenta τf 

negativo (-634ppm/oC). Com a adição do TiO2 o τf passou a apresentar valores 

positivos. A simulação numérica de uma antena ressoadora dielétrica (DRA) baseada no 

SCNO e adicionada com TiO2 foi realizada através do software HFSS® e os resultados 

se apresentaram bastante concordantes com os experimentos.  O baixo ganho e uma 

pequena eficiência apresentada para o SCNO puro foi melhorado substancialmente com 

a adição do TiO2. Estas propriedades podem ser melhoradas com uma proposta de uma 

nova geometria para a (DRA) e com adição do TiO2 em novas porcentagens para 

análises de propriedades dielétricas e parâmetros de antenas. 
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Abstract 

 

The purpose of this work was to study the dielectric properties in Radio Frequency (RF) 

and microwave compound Sr2CoNbO6 (SCNO) adding with titanium oxide (TiO2) in 

percentages ranging from 15% to 22% by mass. The SCNO is a double perovskite, 

which was prepared by the method of solid state reaction. The samples were 

characterized structurally by x - ray diffraction (XRD). The method used to obtain the 

desired phase was by Rietveld refinement, showed that formant type cubic symmetry 

pm3m. The dielectric properties: dielectric constant (ε ') and dielectric loss (tgδ) were 

measured at room temperature in the frequency range of 100 KHz to 2GHz, showed that 

the permittivity decreases with frequency below 50 MHz the dielectric constant is very 

high and above 1GHz appears low. The picnometry performed showed that the relative 

densities were all above 90%. For the study of microwave stay full it was applied the 

method of Hakki Coleman, which showed growth of the dielectric permittivity with 

increasing concentration of TiO2 (14-52) and loss tangent ranging from 10
-1

 - 10
-4

. The 

temperature coefficient of resonant frequency (τf) showed that SCNO τf has a negative 

(-634ppm/oC). With the addition of TiO2 τf showed positive results. The numerical 

simulation of the dielectric resonator antenna (DRA) based on SCNO and added with 

TiO2 was performed with HFSS ® and the results were quite consistent with the 

experiments. The low gain and a small presented to the SCNO efficiency was improved 

substantially with the addition of TiO2. These properties can be improved with a 

proposal for a new geometry for dielectric resonator antenna (DRA) and with addition 

of TiO2 in new percentages for analysis of dielectric properties and parameters of 

antennas. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas, uma classe inovadora de antenas tem sido investigada 

e extensivamente reportada na literatura. As antenas ressoadoras dielétricas (DRA) 

amplamente adequadas para o desenvolvimento da moderna telecomunicação sem fio 

(wireless). O uso de um ressoador dielétrico como antena ressonante foi proposto pelo 

professor S. A. Long e aceito em 1983 através da publicação do estudo de antenas 

ressoadoras cilíndricas (LONG; MCALLISTER; SHEN, 1983).  

A grande vantagem nesse tipo de antenas é o fato de não possuírem perdas por 

condução elétrica, como ocorre nas antenas metálicas tradicionais. Suas perdas 

pequenas na prática são referentes a imperfeições nos materiais dielétricos, no qual as 

antenas são fabricadas. Com isso, as antenas ressoadoras dielétricas possuem grande 

eficiência de radiação por haver poucas perdas devido à ausência de metais, tornando 

possível a utilização das DRAs em aplicações acima de microondas, próximas de ondas 

milimétricas, onde as perdas por condução se tornam muito grande (LUCK; LEUNG, 

2003). 

Depois de a DRA cilíndrica ser estudada, estudos posteriores para DRAs 

retangulares (MCALLISTER; LONG; CONWAY, 1983) e semiesféricos 

(MCALLISTER; LONG, 1984) foram realizados pela comunidade cientifica. Outras 

formas também acabaram sendo estudadas, incluindo a triangular (ITTIPIBOON et al., 

1993), esférica (LEUNG; LUK; YUNG, 1994) e anel-cilíndrico (MONGIA et al., 1993; 

LEUNG et al., 1997) para as DRAs. 

Atualmente vivemos em uma sociedade de constantes transformações e avanços 

tecnológicos, principalmente na área das telecomunicações com o estudo de antenas 

ressoadoras dielétricas (DRA). O homem busca sempre descobrir novos tipos de 

materiais para usar em dispositivos eletrônicos e sistemas de telecomunicações. As 

pesquisas buscam sempre inovar no sentido de fabricar componentes cada vez menores 

e mais leves, que sejam mais baratos, eficientes e tenham as mais diversas aplicações. 

Aprimorar estes materiais é indispensável atualmente para o desenvolvimento 

tecnológico e traz inúmeras possibilidades para o futuro. 

Diversos laboratórios de vários países procuram focar sua pesquisa em materiais 

eletrocerâmicos para aplicação em dispositivos eletrônicos e de telecomunicações, 

inclusive o LOCEM, Laboratório de Telecomunicações e Ciências e Engenharia de 

Materiais. 
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Trabalhar com o SCNO (Sr2CoNbO6) e aplicá-lo como antena ressoadora 

dielétrica (DRA) é o objetivo principal deste trabalho. O SCNO é uma perovskita 

complexa e que somente há poucos estudos na literatura indicando suas potencialidades 

e aplicações. Com o SCNO adicionamos o TiO2 para estudar as suas propriedades e 

para possíveis aplicações em dispositivos eletrônicos, tais como capacitores, filtros ou 

antena ressoadoras dielétrica (DRA). 

 Os objetivos específicos foram apresentados abaixo de forma detalhada seguindo 

uma ordem de organização e obtenção dos resultados para posterior finalização do 

trabalho  

1 – Sintetizar o SCNO. 

2 – Caracterizar e analisar estruturalmente o material.  

3 – Caracterizar as propriedades dielétricas do material.  

4 – Fazer a adição do material com TiO2 para formação de compósitos e melhorar as 

propriedades dielétricas. 

5 – Picnometria do material puro e adicionado com TiO2 

6 – Aplicar os compósitos como DRA.  

 Neste trabalho estudou-se a elaboração de uma DRA cilíndrica de Sr2CoNbO6. 

Na literatura apenas encontramos alguns trabalhos a respeito deste material (Bashir et 

al, 2011), isto motivou o estudo deste trabalho com o uso de várias técnicas de 

caracterização e simulação computacional. 

 No capítulo um fizemos a fundamentação teórica do trabalho falando sobre 

cerâmica e suas aplicações e mostramos as principais características das perovskitas, 

pois o material cerâmico que trabalhamos faz parte desta classe de materiais. No 

desenvolvimento do capítulo mostra-se os parâmetros fundamentais de antenas e a 

teoria de uma DRA. 

 No capítulo dois são mostrados os procedimentos e técnicas experimentais para 

a elaboração da DRA e posterior caracterização da mesma. No capítulo três mostramos 

os resultados: caracterizações das amostras e simulações. Finalizando este trabalho 

apresentamos conclusões e perspectivas, bem como as referências bibliográficas. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Cerâmicas 

Atualmente muitos dispositivos eletroeletrônicos que operam na faixa de micro-

ondas, vem desempenhando um papel muito importante na sociedade, com um grande 

número de aplicações em comunicações terrestres, aérea e aeroespacial como, por 

exemplo, rádio, GPS, TV Digital, redes sem fio, bluethoot, radares, etc [1]. 

Pesquisas e desenvolvimento na miniaturização de dispositivos fizeram com que 

a telefonia móvel e sistemas de comunicações dessem um grande salto tecnológico. Na 

região de frequência que compreendam as ondas milimétricas, região que tem sido 

bastante utilizada por vários sistemas de telecomunicações. Um dos problemas 

recorrentes ao uso de materiais metálicos são as altas perdas oriundas destes nesta 

região de frequência. 

O desenvolvimento de novos materiais com características e propriedades 

específicas tem sido objeto de pesquisas em física do estado sólido, engenharia de 

materiais e engenharia elétrica ou eletrônica. As exigências de mercado crescem a fim 

de garantir sistemas de comunicação que operem adequadamente em frequências bem 

definidas, as quais esses dispositivos eletrônicos se propõem a operar. 

 A maioria dos dispositivos baseados em micro-ondas está na faixa de frequência 

de 300 MHz a 300 GHz como mostrado na Figura 1.1. Nos anos recentes, com o 

incremento da demanda por dispositivos de alta velocidade e circuitos de alta 

frequência, o conhecimento das propriedades destes materiais operando na faixa de RF 

e micro-ondas tornam-se essenciais. 

As Cerâmicas dielétricas surgiram como uma solução para dispositivos que 

operem na faixa de ondas milimétricas por terem perdas dielétricas muito baixas em 

comparação com materiais metálicos, também tem como atrativo uma boa estabilidade 

química frente às intempéries ambientais (umidade, calor, poluição, etc.) são mais duras 

e mais resistentes a alterações químicas e assim não sofrem degradação. Este tipo de 

material são usualmente isolantes. Em temperaturas elevadas, em virtude da maior 

energia térmica, conduzem a eletricidade, porém de forma muito menos intensa que os 

metais. 
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Figura 1.1 Ondas eletromagnéticas e aplicações. 

 

Fonte: Sebastian Mailadil 

 

Devido a ausência de elétrons livres, os materiais cerâmicos conduzem mal o 

calor, diferenciando-se dos metais, não apresentam qualquer elasticidade. Deformação 

plástica, sendo um processo de absorção de energia, é processada nas cerâmicas como 

fratura devido à extensiva dissipação de energia [2]. As cerâmicas dielétricas também 

ganharam uma grande importância na indústria de telecomunicações por permitir a 

miniaturização de componentes eletroeletrônicos devido terem altas permissividades 

dielétricas.  

Nos últimos anos houve um rápido crescimento no desenvolvimento nos 

sistemas de comunicação em micro-ondas, sendo as cerâmicas dielétricas muito 

atrativas para o uso como dispositivos eletroeletrônicos (SEBASTIAN 2008). As 

cerâmicas devem apresentar alta permissividade para que as dimensões do ressoador 

sejam as menores possíveis, apresentar baixíssimas perdas dielétricas, altos valores do 

fator de qualidade e que suas características elétricas e dielétricas não variem com a 

temperatura [3].  

Geralmente, para uma dada aplicação, uma propriedade pode ser de particular 

importância, mas na verdade todas as propriedades relevantes precisam ser 

consideradas. No estudo de materiais cerâmicos estamos, portanto, em geral 

interessados em combinações de diversas propriedades. Para aplicações tradicionais são 

usadas como materiais estruturais de construção (tijolos, telhas, etc), e ainda utilizados 
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como revestimento de fornos refratários, louças, sanitários, etc. Em aplicação mais 

avançadas se constituem na fabricação de filtros, osciladores, antenas até a fabricação 

de dispositivos de memória ferroelétrica. 

A necessidade do mercado representa um forte estímulo à descoberta de 

materiais cerâmicos condutores com baixo ponto de fusão e baixa temperatura de 

sinterização para serem utilizados na produção de “circuitos integrados híbridos”, 

encapsulados em cerâmica, onde resistores, capacitores e indutores são construídos e 

integrados a outros componentes de microeletrônica. Nestas aplicações, materiais 

cerâmicos dielétricos são utilizados e estudados, destacando-se por suas propriedades 

elétricas e possibilidades de aplicações (SALES, 2011). 

Uma cerâmica dielétrica é geralmente formada por um óxido ou uma 

combinação de óxidos metálicos, podendo estes óxidos serem formados por um ou mais 

íons metálicos. Existem grandes famílias de óxidos que apresentam semelhanças entre 

fórmula estrutural com as mais diversas propriedades originando importantes estruturas: 

rutilo, espinélio, magnetoplumbita, granadas, perovskitas, etc.  

 

1.2 Perovskita 

 

As perovskitas são materiais constituídos de óxidos que apresentam uma forma 

estrutural do tipo ABO3, onde os sítios A e B diferem consideravelmente em tamanho e 

são cátions que podem apresentar uma grande diversidade de cargas, podendo ser cargas 

2+, 3+, 4+, como por exemplo LaMnO3.  

O cátion do sítio A e o oxigênio forma uma rede CFC (cúbica de face centrada). 

O cátion do sítio B ocupa os octaédricos no arranjo CFC e possui apenas o oxigênio [6]. 

Os íons A podem ser terras raras, alcalinos terrosos ou outro cátion que possua maior raio 

iônico, como Pb
+2

 ou Bi
+3

, que se adéqua ao sítio dodecaedro da rede cristalina. Os íons B 

podem ser cátions de metais de transição, e ocupa a posição octaedral [7], ou seja, nos 

vértices do cubo se localizam os cátions de maior raio iônico, com valência entre +1 e +3 

e com número de coordenação 12. No centro do cubo se localizam os cátions B, 

geralmente de menor raio iônico, com valência entre +3 e +5 e número de coordenação 6. 

Nos centros das faces do cubo, estão os oxigênios, formando uma ligação octaédrica.  
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As perovskitas podem ser simples ou dupla (mistas). As simples podem 

apresentar a estequiometria A2B4O3. As perovskitas que apresentam composições mistas 

podem apresentar a seguinte estequiometria: A
+2

(B
+2

 1/3 B
+5

 2/3)O3 ou A
+2

(B
+3

 ½ B
+5

 ½)O3. 

Em todas elas, o cátion A é o maior.  

As cerâmicas perovskitas toleram substituições parciais significantes e não 

estequiométricas, ainda assim mantendo sua estrutura perovskita. Desta forma, uma 

enorme variedade de composições e soluções sólidas dessa estrutura foi desenvolvida para 

aplicações tecnológicas em várias áreas aplicadas e fundamentais. 

As perovskitas complexas (dupla) apresentam mais comumente as fórmulas 

A2BB’O6 ou A3B2B’O9, resultante da alternância dos cátions B e B’ nos sítios octaédricos 

da célula unitária da perovskita simples. O maior grupo de óxidos de estrutura complexa, 

porém, possui a forma A2BB’O6. Estas cerâmicas, quando submetidas a um tratamento 

térmico adequado, geram superestruturas na forma de planos ímpares (111), (311), por 

exemplo, e se caracterizam por um ordenamento dos cátions B e B’[8]. Uma distribuição 

ordenada dos cátions B e B’ é mais provável quando há uma grande diferença entre suas 

cargas ou seus raios iônicos [9]. 

As perovskitas apresentam uma diversidade de simetria podendo ter uma 

simetria cúbica, tetragonal, ortorrômbica, etc [10]. a simetria da estrutura de uma 

perovskita pode ser definida pela relação entre os raios iônicos do sítio A e do sítio B 

onde a diferença entre os raios iônicos dos sítios A e B pode distorcer a rede cristalina 

gerando perovskitas com diferentes simetrias. 

Existe um parâmetro que permite prevê se uma combinação de cátions podem 

originar uma perovskita e qual sua possível simetria, este parâmetro é o fator de 

tolerância de Goldsmith, dado pela Equação (1). 

t =
rA +rO

 2( rm  +rO )
                      (1) 

Onde rA é o raio iônico do cátion que ocupa o sitio A e rm é o raio iônico médio 

do(s) íon(s) que ocupa(m) o sitio B. Se o valor de t=1 a estrutura cúbica é favorecida, 

para valores diferentes de 1 a estrutura sofre distorções gerando simetrias ortorrômbicas 

e tetragonais [11]. 

Em perovskitas complexas dois ou mais cátions de diferentes estados de 

oxidação podem estar presentes em um mesmo sítio cristalino, resultando com a 

estequiometria geral AB1-xBx’O3 ou A1-xAx’B1-yBy’O3. Estas perovskitas complexas 
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exibem interessantes propriedades tais como supercondutividade, ferroeletricidade, 

magnetoresistividade, piezoeletricidade, condutividade iônica entre outras. 

Os parâmetros que governam e determinam as propriedades físicas e estruturais 

de perovskitas duplas são a carga, tamanho e configuração de cátions BB’, assim como 

a razão A/B [12]. Acredita-se que o ordenamento de estado ordenado é estabelecido 

primeiramente entre as diferenças de cargas entre os dois cátions B, assim como a 

diferença no raio iônico deles. 

A perovskita complexa Sr2CoNbO6 (SCNO), alvo de estudo deste trabalho, 

apresenta um fator de tolerância de Goldsmith de 1,07, o que mostra que a simetria 

esperada para o SCNO deva ser próxima de uma simetria cúbica, mas alguns trabalhos 

revelam que o SCNO pode assumir simetrias tanto tetragonal ou cúbica (Yoshi et al ), 

os arranjos cristalinos para as duas simetrias são mostrada nas figuras 1.2a e 1.2b 

respectivamente. 

 

Fig.1.2: Visualizações esquemáticas das estruturas cristalinas (a) Tetragonal e (b) Cúbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Pesquisa estruturas químicas 2013 

 

 

 

 

(a) (b) 
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1.3 Parâmetros Fundamentais de Antenas 

 

O diagrama de radiação de uma antena é definido como uma função matemática 

ou representação gráfica das propriedades da antena em função das coordenadas 

espaciais. As propriedades de radiação incluem densidade de fluxo de potência, 

intensidade de radiação, intensidade de campo, diretividade, fase ou polarização. 

A propriedade de radiação de maior interesse é a distribuição bi ou 

tridimensional da energia em função da posição do observador ao longo de um percurso 

ou superfície de raio constante. Diversas partes de um diagrama são referidas como 

lóbulos (ou lobos), que podem ser subclassificados como lóbulos principal, secundário, 

lateral e posterior (Figura 1.3). Um radiador isotrópico é definido como uma antena 

hipotética sem perda que tem a mesma radiação em todas as direções. 

Uma antena direcional é aquela que tem a propriedade de receber ondas 

eletromagnéticas mais eficientemente em alguma direção que em outras. O diagrama 

omdirecional é um caso especial do diagrama direcional, pois tem diagrama não 

direcional em um dado plano (neste caso, no plano azimutal) e um diagrama direcional 

em qualquer plano horizontal (neste caso, no plano de elevação). 

Figura 1.3: Lóbulos de radiação e largura de feixe de um diagrama de antena. 

 

Fonte: Balanis, 2008 

O espaço que envolve uma antena é usualmente subdividido em três regiões: 

região de campo reativo, região de campo próximo radiante (região de Fresnel), região 

de campo distante (região de Fraunhofer), como mostra a figura 1.4. 
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Figura 1.4 Região de campos de uma antena. 

 

Fonte: Balanis, 2008 

A região de campo reativo é definida como a porção da região de campo 

próximo imediatamente ao redor da antena, onde predomina o campo reativo. Para a 

maioria das antenas, a fronteira externa dessa região é geralmente estabelecida à região 

da superfície da antena. 

 R˂0,62


3D
,         (2) 

 onde λ é o comprimento da onda e D é a maior dimensão da antena. A região de campo 

próximo radiante é definida como a região de campo de uma antena entre a região de 

campo próximo reativo e a região de campo distante, na qual predomina o campo 

radiante e a distribuição angular dos campos depende da distância à antena. Se a 

máxima dimensão da antena não for grande em comparação com o comprimento de 

onda, esta região pode não existir. Ondas eletromagnéticas são usadas para transportar 

informação de um ponto a outro de uma estrutura de guiamento ou de um meio sem fio. 

Potência e energia estão associadas a ondas eletromagnéticas A quantidade usada para 

descrever a potência é o vetor de Poynting instantâneo, definido como na equação (3). 

W = E x H,          (3) 

W = vetor de poynting instantâneo; 

E=intensidade de campo elétrico instantâneo; 

H= intensidade de campo magnético instantâneo. 
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Como o vetor de Poynting representa densidade de potência, a potência total que 

atravessa uma superfície fechada pode ser obtida por integração da componente normal 

do vetor de Poyting ao longo de toda a superfície, na forma da equação (4): 

 



S S

danWdsWP ..

        (4)

 

P = Potência total instantânea; 

n = vetor unitário normal a superfície; 

da= elemento de área da superfície. 

A potência média radiada por uma antena  (potência radiada) pode ser escrita como na 

equação (5). 

  


SS S

medradmedrad dsExHdanWdsWPP )Re(
2

1 *

    (5)

 

A intensidade de radiação em uma dada direção é a potência radiada pela antena por 

unidade de ângulo sólido. A intensidade de radiação é um parâmetro de campo distante 

e matematicamente, a intensidade de radiação é expressa como na equação (6): 

U = r
2
Wrad.          (6) 

Para uma fonte isotrópica, U será independente dos ângulos θ e Φ, então a intensidade 

de uma fonte isotrópica está expressa na equação (7): 

𝑈𝑜 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

4𝜋
.          (7) 

A diretividade de uma antena é a razão entre a intensidade de radiação em uma 

dada direção da antena e a intensidade da radiação média (Uo). A intensidade de 

radiação média é igual a potência total  radiada pela antena  sobre quatro 4π, conforme 

equação (8) 

𝐷 =  
𝑈

𝑈𝑜
=

4𝜋𝑈

𝑃𝑟𝑎𝑑
.         (8) 

D = diretividade (admensional); 

Do = diretividade máxima (admensional); 

U = intensidade de radiação (W/unidade de ângulo sólido); 

Umax = máxima intensidade de radiação(W/unidade de ângulo sólido); 

Prad = potência irradiada total(W). 
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a eficiência total de uma antena eo leva em consideração a perda nos terminais da 

entrada e no interior da estrutura tais perdas podem ser devidas a reflexões causadas por 

descasamento de impedância entre a linha de transmissão e a antena e perda I
2
R (em 

condutores e dielétricos). Em geral, a eficiência total pode ser escrita como na equação 

(9). 

Eo = ereced        (9) 

sendo: 

Eo = eficiência total (adimensional); 

Er = eficiência de reflexão (descasamento) = (1 – 
2

 ); 

Ec = eficiência condutiva (adimensional); 

Ed = eficiência dielétrica (adimensional). 

ZoZin

ZoZin






 ,        (10) 

Γ = coeficiente de reflexão de tensão na entrada dos terminais da antena, onde Zin = 

impedância de entrada da antena, Zo =impedância característica da linha de 

transmissão. Uma medida útil para descrevermos o desempenho de uma antena é o 

ganho. O ganho está relacionado à diretividade, é uma medida que leva em 

considerações tanto a eficiência como as propriedades direcionais da antena.  O ganho é 

definido como a razão entre a intensidade de radiação, em uma dada direção, e a 

intensidade de radiação que seria obtida se a potência aceita pela antena fosse radiada 

isotropicamente. A intensidade de radiação correspondente a potência radiada 

isotropicamente é igual à potência aceita pela antena (potência de entrada) dividida por 

4π. O ganho é expresso conforme equação (11). 

Ganho = 4 π
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎 çã𝑜

𝑝𝑜𝑡 ê𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 4π

U θ ,Φ 

Pin
(adimensional),   (11) 

Na maioria dos casos tratamos de ganho relativo, que é definido como a razão 

entre o ganho de potência em uma dada direção e o ganho de potência de uma antena de 

referência em sua direção de referência. A potência de entrada deve ser a mesma para as 

duas antenas. Na maioria dos casos a antena de referência é uma fonte isotrópica sem 

perda. Assim (12), 
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G = 
4πU(θ ,Φ)

𝑃𝑖𝑛 (𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒  𝑖𝑠𝑜𝑝𝑟 ó𝑝𝑖𝑐𝑎 )
adimensional.      (12) 

Quando a direção não é especificada, o ganho de potência é em geral calculado na 

direção de máxima radiação. A largura de banda é definida como a faixa de frequência 

na qual o desempenho da antena, atende a um padrão especificado. A largura de banda 

pode ser considerada a faixa de frequência na qual as características da antena como 

impedância de entrada, diagrama, largura de feixe, polarização, nível de lóbulo 

secundário, ganho, direção do feixe, eficiência de radiação tem valores dentro de limites 

aceitáveis definidos a partir dos correspondentes valores na frequência central. Como as 

características de uma antena (impedância de entrada, diagrama, ganho, polarização, 

etc.) não variam necessariamente da mesma forma com a frequência ou nem mesmo são 

afetados pela frequência, não há uma descrição única de largura de banda. As 

especificações são estabelecidas em cada caso, de modo a atender as necessidades da 

aplicação desejada. 

 

1.4 Antena Ressoadora Dielétrica (DRA) 

 

Durante muitos anos os ressoadores dielétricos (DR) foram primeiramente 

utilizados em circuitos de micro-ondas, tais como osciladores e filtros, onde o DR é 

feita de material de alta permissividade dielétrica (εr ˃ 20). Por causa destas tradicionais 

aplicações os ressoadores dielétricos foram usualmente tratados como armazenador de 

energia, em vez de radiadores. A ideia de usar um ressoador dielétrico como uma antena 

somente foi aceita em 1983 através do trabalho publicado sobre antena ressoadora 

cilíndrica dielétrica (DRA) (LUK; LEUNG, 2003). Observou-se que a faixa de interesse 

para muitos sistemas era a de ondas milimétricas ou próximo a faixa de ondas 

milimétricas 100 GHz – 300 GHz (LUK; LEUNG, 2003). 

As perdas que a DRA apresenta na região de ondas milimétricas era devido 

somente as suas imperfeições geométricas. Depois de um ressoador cilíndrico ter sido 

estudado, outras formas foram estudas: retangular, hemisférica, triangular, anel 

cilíndrico, etc.(DE YOUNG; LONG, 2006; LUK; LEUNG , 2003). As antenas 

ressoadoras dielétricas operando em modos fundamentais irradiam como um dipolo 

magnético, independentemente da forma. Algumas geometrias de DRAs são mostradas 

na Figura 1.3, Portanto uma DRA é um dispositivo eletromagnético que exibe 
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ressonância com propriedades úteis para uma extensão estreita de frequência que 

consiste de um pequeno volume compacto de cerâmica que tem uma permissividade 

elevada e um fator de dissipação baixo. As propriedades mais importantes exigidas para 

uma DRA são fator de qualidade (Q), permissividade relativa (εr) e o coeficiente de 

temperatura da frequência de ressonância (τf) próximo de zero, indicando que o material 

apresenta pouca variação de suas propriedades dielétricas e físicas em relação a 

temperatura (KAFJEZ; GUILLON, 1986). 

Quando comparada a outras antenas, as DRAs apresentam inúmeras vantagens. 

Uma DRA cobre toda a sua superfície exceto a parte que está em contato com a 

superfície. A DRA tem comportamento de cavidade ressonante. Quanto maior for a 

constante dielétrica do material menor serão as dimensões da DRA. 

Figura 1.5 Formas diferentes das antenas ressoadoras dielétricas (DRA). 

 

Fonte LOCEM 

A permissividade para uma DR é extremamente importante, pois mostra a 

capacidade de armazenamento de energia quando um potencial é aplicado através dele. 

Ela é relacionada com as propriedades microscópicas como polarização ou capacitância. 

Para miniaturização de circuito, geralmente se emprega um material de εr elevada, isto 

facilita a miniaturização de circuito porque o comprimento de onda dentro do DRA é 

inversamente proporcional a raiz quadrada de sua permissividade como dada pela 

equação (13). 

0
d

r







     (13) 

onde λd é o comprimento de onda no dielétrico; λo é o comprimento de onda no ar (mais 

precisamente no vácuo). A dimensão da amostra deve ser um múltiplo de meio 

comprimento de onda no dielétrico para ressoar no modo mais simples, que é o 

fundamental. A permissividade de um material determina a rapidez relativa com que o 
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sinal pode viajar neste material. Quando as micro-ondas entram em um material 

dielétrico, elas são desaceleradas por um fator estimado igual à raiz quadrada da 

permissividade que implica que o comprimento de onda diminui pela mesma quantidade 

e a frequência não é afetada (MOULSON 2003). 

A tangente de perda dielétrica (Tgδ) de um material denota quantitativamente a 

dissipação da energia elétrica devido as diferentes processos físicos tais como condução 

elétrica, relaxação dielétrica, ressonância dielétrica e perda oriunda dos processos não 

lineares. 

Origem das perdas dielétricas pode ser considerada como sendo relacionada a 

atraso entre os vetores campo elétrico e deslocamento elétrico (MOULSON 2003). A 

perda total dielétrica é a soma das perdas intrínsecas. As perdas dielétricas intrínsecas 

são as perdas nos cristais perfeitos que dependem da estrutura dos cristais e podem ser 

descritas pela interação do sistema fônon com o campo elétrico de corrente alternada 

[13]. O campo elétrico de corrente elétrica alternada causa distúrbios e desequilíbrio do 

sistema fônon e a relaxação subsequente é associada com a dispersão de energia [14-

15].  

A frequência de fônon é muito mais elevada do que a frequência de micro-ondas 

de onde a relaxação dielétrica de baixa frequência na estrutura cristalina ideal sugere ser 

de origem harmônica. Como resultado, a energia do campo dissipa calor e a amostra 

fica aquecida. As perdas dielétricas intrínsecas dependem da simetria do cristal, da 

frequência do campo de corrente alternada e da temperatura. Essas perdas intrínsecas 

fixam o limite mais baixo das perdas nos cristais únicos livres de imperfeição ou 

materiais ideais puros. As perdas extrínsecas são associadas a imperfeições na estrutura 

cristalina tais como impurezas, defeitos microestruturais, fronteiras granulares, 

porosidade, microrranhuras, desordem de ordem, orientação aleatória cristalina, 

deslocamentos, lacunas, átomos dopantes etc. As perdas extrínsecas são causadas por 

imperfeições na estrutura cristalina e, portanto podem ser em princípio eliminadas ou 

reduzidas para um mínimo através de um processamento do material adequado. As 

perdas devido às diferentes tipos de imperfeições mostram diferentes dependências de  

frequências e temperatura. Fabricantes de cerâmicas dielétricas frequentemente usam o 

nome “fator de qualidade” para o recíproco da tangente de perda. Devemos ser 

cuidadosos para distinguir esta quantidade oriunda do fator de qualidade de um 

ressonador que é definido como 
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2

    

máxima energia armazenada por ciclo
Q

energia média dissipada por ciclo


.  (14) 

O termo “fator de qualidade” é mais comumente associado à ressoadores 

dielétricos. Fator de qualidade, ou Q, é uma medida da perda de potencia de um sistema 

micro-ondas. Para ressoadores micro-ondas, as perdas podem ser de quatro tipos: 

dielétrica, condução, radiação, externa (MOULSON 2003) assim definidas (15):  

0 1 0 1 0 112 ,  ,  d c c

d d c r

W W WW
Q Q Q

P T P P P

  
         (15) 

Onde W1 é a energia elétrica armazenada total no ressonador; 
0 é a frequência angular 

de ressonância; Pd, Pc e Pr representam a potência dissipada no dielétrico, a potência 

dissipada condutor e a potência dissipada na radiação respectivamente. O período por 

ciclo é dado pela equação (5) (MOULSON 2003). 

0

2
T






                    (16)

 

O fator de qualidade sem a amostra inserida é relacionado com outros fatores de 

qualidade através da equação (17). 

1 1 1 1

u d c rQ Q Q Q
   .         (17) 

O fator de qualidade total ou com a amostra inserida é definida como mostrado na 

equação (18) 

1 1 1 1 1

L d c r extQ Q Q Q Q
            (18) 

sendo QL  determinado experimentalmente da forma do pico de ressonância, como 

mostra a Figura 1.4. 
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Fig.1.6 O pico de ressonância TE01δ e parâmetros associados. 

 

Fonte: Moulson e Herbert 

Inserindo o material dielétrico entre as placas de um capacitor e o circuito 

equivalente é mostrado na Figura 1.5(a). A corrente total consiste de duas partes, a 

corrente de carregamento (Ic) e corrente de perda (IL), conforme equação 19: 

I = Ic + IL = jC U + GU = (jC +G)U     (19) 

onde C é a capacitância do capacitor carregado com o material dielétrico e G é a 

condutância do material dielétrico. A corrente de perda está em fase com a tensão da 

fonte U. No plano complexo mostrado na Figura 1.5(b), a corrente de carga Ic leva a 

corrente de perda IL próximo de um ângulo de fase de 90
◦
, e a corrente total I lea a 

tensão da fonte U com ângulo   menor do que 90
o
. O ângulo de fase entre Ic e I é 

muitas vezes chamado de ângulo de perda  . 

Figura 1.7 As relações entre a corrente de perda e a corrente de carga. (a) Circuito equivalente e (b) plano 

complexo mostrando a corrente de perda e corrente de carga 

 

Fonte: Moulson e Herbert, 2003 
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podemos alternativamente usar a permissividade complexa, conforme a equação 20 

' "j             (20)  

para descrever o efeito do material dielétrico. Depois que o material dielétrico é inserido 

para dentro do capacitor, a capacitância C do capacitor torna-se, de acordo com a 

equação 21. 

 0 0

0 0

' "
C C

C j


 
 

   .        (21) 

Sendo a corrente de carga mostrada na equação 22. 

   0 0

0 0

' " ' "c

C C
I j j U j U    

 
    .     (22) 

Portanto, como mostrado na Figura 1.5, a densidade corrente J transversal ao capacitor 

sob a força do campo elétrico aplicado E se torna, de acordo coma a equação 23: 

 

 ' "
dE

J j E
dt

             (23) 

O produto da frequência angular e do fator de potência é equivalente a uma 

condutividade dielétrica, conforme equação 24:  

"  .          (24).  

Esta condutividade dielétrica soma com todos os efeitos dissipativos do material. Ela 

pode representar uma condutividade real causada pelos portadores de carga migratórios 

e pode também se referir à perda de energia associada com a dispersão de ' , por 

exemplo, o atrito acompanhado da orientação dos dipolos (MOULSON 2003).  

 De acordo com a Figura 1.8, nós podemos definir dois parâmetros que 

descrevem a dissipação de energia de um material dielétrico. A tangente de perda 

dielétrica é dada pela equação 25. 

 

"
tan

'





 ,          (25) 
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Figura 1.8 Plano complexo mostrando as correntes de densidade de perda e de carga e o fator de potência. 

 

Fonte: Moulson e Herbert 

 

   
2 2

cos " ' "e     .        (26) 

Em eletrônica de micro-ondas, muitas vezes usa-se a permissividade relativa (εr), a qual 

é uma quantidade adimensional, assim definida como segue. 

εr = ε ⁄ ε0.         (27) 
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2 PROCEDIMENTO E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

As amostras foram preparadas pela técnica de reação em estado sólido, usando 

óxidos e carbonatos como precursores (SrCO3, Nb2O5, Co2O3) a estequiometria da 

reação foi determinada da seguinte forma: 

𝟐𝑺𝒓𝑪𝑶𝟑 + 𝟎. 𝟓𝑪𝒐𝟐𝑶𝟑 + 𝟎. 𝟓𝑵𝒃𝟐𝑶𝟓 ⇌ 𝑺𝒓𝟐𝑪𝒐𝑵𝒃𝑶𝟔 + 𝟐𝑪𝑶2  (28) 

 O carbonato de estrôncio foi pré-calcinado por 3 horas a temperatura de 150ºC, 

o óxido de nióbio cinco (Nb2O5) foi pré-calcinado por 3 horas a temperatura de 500ºC. 

Esta pré-calcinação aconteceu com o objetivo de remover umidade. Os reagentes foram 

devidamente pesados seguindo a estequiometria para a reação proposta na equação 28. 

Pesamos as quantidades estequiométricas utilizando uma balança analítica de precisão 

de 0,0001g, logo em seguida o material (pó) foi misturado e homogeneizado em 

almofariz por alguns minutos colocados em reatores de poliacetal (10 gramas de 

material por reator) juntamente com 97,7 gramas de esferas de zircônia, para passar pelo 

processo de moagem de alta energia no moinho planetário “Fritsch Pulverisette 6.  

O SCNO foi moído por seis horas e logo depois calcinado por seis horas. A 

calcinação é a etapa na qual ocorrem a decomposição dos precursores e a formação do 

composto propriamente dito. O procedimento foi repetido duas vezes antes de 

sintetizarmos o material, para diminuir o tamanho do grão, aumentar a área superficial e 

deixar o pó mais reativo, além de uniforme com os adicionantes. A Figura 2.1 mostra os 

reatores de poliacetal e dentro as esferas de zircônia. 

Figura 2.1 Reator de poliacetal e esferas de zircônia utilizada para a moagem do pó 

 

Fonte Própria 
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Após esse passo inicial o material é colocado em cadinhos de alumina para 

receber o primeiro tratamento térmico nos fornos resistivos tipo mufla a temperatura de 

1220ºC, com o objetivo de concluir a reação química e obter a fase desejada 

(Sr2CoNbO6). Logo depois adicionamos TiO2 nas seguintes porcentagens em 

massa:15,88%, 16,98%, 18,15%, 20,02%, 21,36% e 22,88%. Estas porcentagens foram 

calculadas para que o τf do material fosse zero. 

Várias condições de calcinação foram testadas como temperatura de calcinação 

variando de 850º C a 1220º C. Os Tempos de calcinação também foram testados, assim 

tempos de calcinação compreendendo entre 2h a 6h foram testados, todos os processos 

de calcinação testados foram realizado com taxa de aquecimento de 5ºC/min. As 

porcentagens indicadas são em relação a massa dos compósitos fabricados. Foram 

preparadas pastilhas tipo “bulk”, utilizando um molde metálico e uma prensa hidráulica, 

colocou-se uma pressão uniaxial com carga de 4000 kg por 10 minutos para peças cujo 

diâmetro variaram de 1,30 cm a 1,62 cm de diâmetro e com aproximadamente 8 gramas 

de massa e a mesma pressão para peças menores, mas com o mesmo diâmetro, e 

aproximadamente 1 grama de material 

A técnica de difração de raios-x foi utilizada para confirmar a presença da fase 

cristalina nos produtos obtidos nos processos de calcinação testados. Os padrões foram 

coletados usando a radiação Cu – Kα (λ = 1,540562 nm), com o equipamento operando 

em 40KV e 25mA (max.) na geometria Bragg – Brentano com um passo de 0,02º sobre 

uma faixa angular de 20º - 100º (2θ). Os difratogramas obtidos foram analisados através 

do refinamento Rietveld, onde o acompanhamento da evolução dos parâmetros de 

refinamento (Rwp, S, etc) foi realizado para confirmação da formação da fase cristalina 

do SCNO. 

A Caracterização dielétrica foi feita através do SCNO em forma de pastilhas e 

cilindros cerâmicos, onde estes foram obtidos pelo processo de sinterização do SCNO 

previamente moldado em um molde metálico sobre pressão constante em uma prensa 

uniaxial, a temperatura utilizada no processo de calcinação foi de 1220°C por 6 horas. 

As técnicas experimentais utilizadas visando estudar as propriedades dielétricas das 

amostras produzidas foram a Espectroscopia de Impedância através da análise do SCNO 

como um capacitor de placa paralelas em um analisador de impedância da Agilent 

modelo E4991A e modelo 4294A para o estudo das propriedades dielétricas na região 

de radiofrequência. Para região de micro-ondas as propriedades dielétricas foram 

obtidas pelo método de Hakki-Coleman através da análise do modo transversal elétrico 
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(TE011) em um analisador de rede da Agilent modelo N5230A. O estudo de antena do 

SCNO foi realizado através de uma antena ressoadora dielétrica (DRA), com geometria 

cilíndrica e alimentada lateralmente por uma sonda coaxial. Os parâmetros de reflexão 

da antena (S11) e as impedâncias de entrada foram obtidos através de um analisador de 

rede da Agilent modelo N5230A, os parâmetros de campo distante da antena foram 

obtidos mediante simulação numérica em software da Ansys HFSS ®. Para uma melhor 

visualização de todo o trabalho realizado fizemos um fluxograma com o passo a passo 

do trabalho e sua organização conforma está mostrado na Figura 3.2.  

Figura 2.2 Fluxograma do procedimento experimental. 

 

Fonte Própria 
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2.1 Hakki Coleman 

 As medidas realizadas na faixa de micro-ondas para caracterização dielétrica das 

amostras foram obtidas com o uso da técnica de Hakki Coleman com o auxílio do 

analisador de rede N5230A. A técnica de Hakki coleman (1960) especifica o modo 

TE011 como o modo de mais fácil identificação (DUBE et al, 1997 apud COSTA, 2007) 

e é baseada no princípio de transmissão de micro-ondas a partir de duas antenas situadas 

a poucos milímetros da amostra (transversalmente) a qual se deseja caracterizar 

conforme mostrado na Figura 2.3 uma antena emite e a outra funciona como receptora 

das micro-ondas que atravessam a amostra, e o analisador de rede interpreta os sinais 

detectados. Em conjunto com um software apropriado é possível determinar a 

frequência de ressonância, além da permissividade dielétrica (εr), e tangente de perda 

dielétrica (Tg δe). 

Figura 2.3: Ilustração do dispositivo utilizado na medida de Micro-ondas pelo método Hakki-Coleman. 

 

Fonte LOCEM 

 A largura de banda (BW) de uma DRA é relacionada com o fator de qualidade Q 

através da equação 29: 

0

1f s
BW

f sQ

 
 

,         (29)

 

sendo Δf a variação da frequência a – 10dB e o s é o VSWR (“Taxa de onda 

estacionária de tensão”) desejado na entrada do DRA e Q é o fator de qualidade. 

 A frequência de ressonância do ressoador na antena (fr = fo) é o valor da 

frequência para o qual a perda de retorno é mínima como mostrado na Figura 2.4. Os 

valores de perda de retorno indicam a razão do quanto de energia fornecida para o 

ressoador é devolvida ao analisador de rede. Valores de perda de retorno próximo de 
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zero dB indicam que toda energia é devolvida a fonte (BALANIS, 1989; KAJFEZ & 

GUILLON, 1986; LUCK & LEUNG, 2003). 

Fig. 2.4 Perda de retorno em função da frequência para um DRA qualquer. 

 

 

Fonte: Sebastian Mailadil 

 É utilizado o programa COURTNEY® para automatização das tarefas de cálculo 

de permissividade, etc. Complementarmente às medidas realizadas pela técnica de 

Hakki-Coleman foram realizadas medidas na faixa de micro-ondas, com o auxílio de 

um analisador de rede N5230A, pelo uso da técnica introduzida por Long (1983), na 

qual as amostras (agora na configuração de ressoadores dielétricos – DR) são excitadas 

por um cabo coaxial (feed probe), estando acima de um plano aterrado com dimensões 

iguais a 35,5cm  30cm 2,14mm. (Figura 4.3). O cabo coaxial é conectado ao plano de 

terra através de um conector SMA soldado a este plano. 

O DR cilíndrico, nesta configuração, opera no modo HEM11δ, que é um modo 

híbrido e excitado quando posicionamos o alimentador lateralmente. A frequência de 

ressonância do ressoador é aquela na qual a perda de retorno é mínima. Várias posições 

do DR em torno da ponta de prova coaxial são avaliadas e os parâmetros de impedância 

e perda de retorno são medidos. A posição que indicar menor perda de retorno 

representa o melhor casamento de impedância do ressoador com o excitador. A Figura 

2.5(a), 2.5(b) e 2.5(c) mostra a configuração da antena sobre o plano de terra, vista de 

perfil e o detalhamento do gap de ar. 
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FIG 2.5 (a) Configuração da antena sobre o plano terra; (b) Vista de perfil; (c) Detalhe ampliado do gap 

de ar. 

 

Fonte Luk e Leung, 2008 

2.2 Picnometria 

A picnometria é um método usado para medidas de densidade, também 

conhecido como método de Arquimedes. Este método foi utilizado neste trabalho para 

determinar as densidades das cerâmicas sinterizadas e comparar suas densificações com 

os resultados teóricos. 

Podemos calcular a densidade pela razão entre a massa do sólido ms (g) e o 

volume de mesmo, Vs (cm
3
). Pelo princípio de Arquimedes tem-se que o volume do 

sólido Vs (cm
3
) é o volume de água deslocada Vad com a adição do sólido. 

Vs = Vad          (30) 

A massa da água deslocada será: 

)( )( sapsaad mmmm 
         (31)
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Então finalmente temos a equação 32 para a densidade da amostra. 

)( )( sapsa

as
s

mmm

m







.    (32)

 

sendo:  

a Densidade da água a 25ºC 

s Densidade do sólido (g/cm
3
) 

ma = massa da água (g) 

ms = massa do sólido (g) 

mP(a+s) = massa do sistema água e sólido contidos no picnômetro. 

mad = massa de água deslocada (g) 

Va = volume da água (cm
3
) 

Vs = volume do sólido (cm
3
) 

Vad = volume de água deslocada com adição de sólido no picnômetro (cm
3
) 

Se determinou a massa dos sólidos utilizando uma balança de precisão, bem como a 

massa do picnômetro vazio e do mesmo contendo água destilada e então transferiu-se o 

sólido para o picnômetro, parcialmente cheio com água destilada, onde foi feita uma 

nova pesagem. 

 

2.3 Raios – X  

 

 Interpreta-se o fenômeno da difração dos raios – x (DRX) como a interação dos 

raios – x com a estrutura cristalina dos materiais, que podem ser produzidos por um 

tubo de raios – x  ou através de um acelerador síncroton [14]. Utiliza o fenômeno da 

difração de feixes de raios – x para identificar as fases presentes em amostras de 

materiais cristalinos. Fornecendo dados sobre sua estrutura e permitindo a análise 

qualitativa e quantitativa do material. 
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Von Laue e P. P. Ewald perceberam que o movimento das ondas ao passar por 

uma estrutura periodicamente espaçada permanecia em ordem de magnitude igual aos 

centros espalhadores, os átomos. Em seguida percebeu-se que os raios – x espalhados 

por planos produzia interferência construtiva na difração do detector gerando feixes 

relativamente intensos [15]. A primeira formulação da DRX foi realizada por W. L. 

Bragg, conhecida até hoje como lei de Bragg. Para descrever a relação, Bragg deduziu 

que o feixe incidente normal ao plano de difração produz um feixe difratado que é 

sempre coplanar e que o ângulo entre o feixe difratado e o transmitido é sempre duas 

vezes o ângulo incidente normal à superfície. Extraindo a relação de que a diferença de 

um caminho é o número inteiro de comprimento de onda que é igual à soma das 

distâncias AB e BC. A soma dos dois caminhos, quando há interferência construtiva, 

dará um número inteiro de comprimento de onda. 

dsenBCAB 2
,                                                                                                   (33)

 

logo 

 dsenn 2 .                                                                                                                   (34) 

Sendo: 

  = comprimento de onda dos raios – x  difratados (em nm),  

d = distância interplanar do cristal difrator (em nm),  

  = ângulo entre a direção do feixe de raios X incidente e superfície do cristal, ou 

ângulo de incidência, 

   n = número inteiro = 1, 2, 3, ..., também chamado de ordem. 

O perfil de difração de raios-X (DRX) das amostras foi obtido à temperatura 

ambiente (cerca de 294 K) usando um difratômetro de raios-x modelo Rigaku D/max-B, 

composto de um gerador de raios-x, sistema de lentes, ganiômetro e detector de raios-x. 

As amostras foram fixadas em um suporte de silício. Os padrões foram coletados 

usando radiação Cu-Kα (l = 0,15418 nm), com o equipamento operando em 40 kV e 25 

mA (máx.) na geometria de Bragg-Brentano com um passo angular de 0,02º sobre uma 

faixa angular de 20º - 100º (2θ). 

O método Rietveld recentemente foi reconhecido ser um importante método para 

análise estrutural de quase todas as classes de materiais cristalinos na forma de pó, e tem 

como objetivo principal, produzir o refinamento de parâmetros de uma estrutura 

cristalina a partir de dados obtidos do padrão de difração do material na forma 

policristalina.  
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Em 1977 Malmros and Thomas, Young ET al [16] [17], Khattak e cox [17] 

desenvolveram programas que poderiam ser aplicados tanto para difração de nêutrons 

como para difração de raios – x. A partir desses foram sendo implementados novos 

parâmetros nas funções perfis para melhorar os ajustes no padrão de difração calculado 

com o experimental. 

Durante todo esse tempo, foram criados diversos programas de refinamento 

Rietveld, onde alguns ganharam diversas versões. Dentre os quais cabe citar o DBWS, 

GSAS, Fullprof, que hoje são os mais utilizados pela comunidade científica. Existem 

também outros programas que foram criados mais recentemente, com interface gráfica, 

são eles: Philips PC-Rietveld, Riqas, Rietan entre outros [18]. Neste trabalho usamos 

apenas o programa DBWS9807a [19] escrito em linguagem Fortran IV. 

O método Rietveld baseia-se na minimização por mínimos quadrados residuais. 

O programa procura minimizar a função Sy que corresponde à soma sobre todos os 

pontos do padrão de difração da diferença entre a intensidade observada e calculada. 

 

2)( ciii

i

yYWSy  ,        (35) 

 

onde yi é a intensidade observada para o i-ésimo ponto, yci é a intensidade calculada no 

i-ésimo ponto e wi=1/yi. Outro parâmetro de extrema importância no refinamento é a 

função “background”. A função “background” (polinômio de até grau 5) bem descrita 

no trabalho de Wiles e colaboradores [20] e sua expressão é dada por: 
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onde BKPOS é o valor inicial que deve ser especificado pelo usuário no arquivo de 

entrada. Outro parâmetro no refinamento é a função perfil usada para ajustar os perfis 

dos picos em todo o padrão de difração. Esta função depende fortemente do 

alinhamento do equipamento e principalmente do tipo de fonte de radiação. Esta função 

é bastante importante porque extrairá as informações contidas na largura dos picos de 

difração, por exemplo, a largura a meia altura (FWHM) contêm contribuições do 

tamanho do cristalito e de microstrain (deformação nos cristalitos da amostra causada 

por distorções na rede cristalina). O Rwp é o fator de confiança (o mais usado pelas 

pessoas que usam o refinamento Rietveld) e pode ser considerado um bom fator de 

confiança durante o refinamento quando este reduz a cada passo. Ou seja, se esse fator 
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está convergindo para valores percentuais pequenos é uma boa indicação de que o 

refinamento está sendo bem sucedido.  

O Re é o fator de confiança esperado, bastante usado como parâmetro de 

confiabilidade é o de fator de confiança esperado. Este indica através do perfil do 

padrão, principalmente pelas condições das medidas, o limite mínimo que a simulação 

pode atingir, ou seja, o limite mínimo em que o Rwp pode atingir. O Re é utilizado para 

extrair o fator de confiança mais utilizado que é o “Goodness-of-fit”, representado 

geralmente por S ou χ 
2
 , esse fator extraído simplesmente pela divisão do fator Rwp pelo 

Re (Rwp/Re). Por isso, a cada passo esse fator tende a um valor próximo de 1. 

O procedimento para realização do refinamento consiste primeiramente em 

ajustar parâmetros instrumentais, que consiste do deslocamento da amostra com relação 

ao plano do cristal, “background” e orientação preferencial; esses fatores estão 

relacionados diretamente com o posicionamento da amostra no equipamento, a função 

perfil que está sendo utilizada no refinamento e as condições de preparação da amostra. 

Em seguida são ajustados os parâmetros estruturais das fases contidas na amostra, tais 

como: posições atômicas, parâmetros de rede, parâmetros térmicos (isotrópico e 

anisotrópico), fator de ocupação do átomo no seu respectivo sítio e alguns parâmetros 

da função perfil utilizada. 

 

2.4 Coeficiente de Temperatura de Frequência ressonante(ηf) 

Neste trabalho utilizou-se um método alternativo [21] para medida do 

coeficiente de temperatura de frequência ressonante (τf), pois o método de Courtney 

apresenta algumas limitações de medidas para amostras de altas perdas dielétricas 

devido à impossibilidade de observar claramente o modo TE011[22]. 

O τf mede a variação da frequência ressonante do ressoador dielétrico com 

variação de temperatura como visto na equação 37: 

610**
1

T

f

fo
f






        (37)

 

sendo τf dado em ppm/
o
C, Δf é a variação da frequência ressonante (GHz); ΔT é a faixa 

de temperatura (ºC); fo é a frequência ressonante inicial (GHz). O τf é o resultado do 

coeficiente de temperatura de permissividade e da expansão térmica do material. A 

relação destas variáveis é dada na equação 38. 
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onde αl é o coeficiente de expansão térmica do material dielétrico, onde na equação 28 

τε é o coeficiente de temperatura da permissividade. O sinal negativo da equação acima 

surge devido à diminuição da frequência ressonante da permissividade da amostra e o 

volume é aumentado resultando em um Δf negativo como visto na equação 38. Existem 

algumas técnicas usadas para obter a frequência ressonante do coeficiente de 

temperatura do material na região de micro-ondas. Um dos métodos mais conhecidos é 

a medida usando o modo elétrico transverso (TE011) de uma haste ressoadora dielétrica 

curto-circuitada em ambos os lados por duas placas condutoras paralelas (método de 

Courtney). A frequência ressonante do ressoador cilíndrico dielétrico (DR) depende da 

geometria dos parâmetros físicos, assim como das propriedades dielétricas do material 

visto na equação (39) para o modo TE011 pelo método de Courtney. 
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onde εr é a permissividade relativa, a é o raio do cilindro dielétrico (mm), α1 e β1 são as 

raízes das funções de Bessel, c é a velocidade da luz (ms
-1

), fTE011 é a frequência TE011 

do modo (GHz). O método de Courtney sugere que a proporção 2:1 do cilindro relação 

diâmetro/altura deverá ser respeitada, onde pela relação temos um alto fator de 

qualidade do modo TE011. O método de Courtney tem sido muito utilizado para medidas 

de τf de amostras dielétricas, medindo as frequências deslocadas do modo TE011 com o 

aumento da temperatura, embora para amostras com altas perdas dielétricas maiores que 

10
-2

 tem-se o aumento das ressonâncias que é uma limitação para o monitoramento do 

método. A observação da frequência ressonante é bastante comprometida e o uso da 

técnica torna-se bastante difícil. Na equação (40) verifica-se que para altas perdas 

dielétricas, menor será o fator de qualidade para o modo TE011, isso torna a observação 

do modo bastante difícil. A perda dielétrica da equação de Courtney é calculada pela 

equação 40: 

B
Qo

A
tan

,         (40)
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Outro método para determinação do τf do ressoador dielétrico é proposto por 

Nishikawa et al[23]. Onde se usa uma cavidade metálica para medir o τf de um 

dielétrico de baixa perda. Neste método o material da cavidade tem uma grande 

influência no deslocamento da frequência analisada, onde a cavidade também tem uma 

dilatação com o aumento da temperatura, modificando a frequência dos modos. 

Considerando a metodologia de Courtney, a alta perda do material dielétrico leva a um 

forte alargamento dos modos, que não permite o monitoramento da frequência 

deslocada com o aumento da temperatura. 

Na faixa de frequência compreendendo a ondas milimétricas (10
18

 Hz – 10
21

Hz) 

e próximo a ondas milimétricas a perda dos condutores metálicos torna-se severa e a 

eficiência da antena é reduzida drasticamente. As grandes perdas apresentadas pela 

antena metálica leva-nos a procura de novas antenas na faixa de frequência de micro-

ondas em vários setores de telecomunicações. Cerâmicas dielétricas de baixa perda tem 

sido uma promissora alternativa para a substituição de metais na implementação de 

antenas operando em micro-ondas e região de ondas milimétrica. A estrutura que 
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visivelmente tem a propriedade de radiar eficientemente nesta faixa de frequência é a 

antena ressoadora cilíndrico (DRA), conforme mostrado na Figura 2.6. 

Figura 2.6: Sistema para uma antena ressoadora dielétrica (DRA). 

 

 

Fonte: Silva 2012 

A geometria para uma DRA apresenta vários modos que pode ser eletro 

transverso (TE), transverso magnético (TM), e modos híbridos (HE), onde os principais 

modos são dados pelas seguintes equações: 
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As frequências dos modos do DRA são fortemente influenciadas pela relação 

raio/altura (a/h) e a permissividade. A identificação dos três principais modos é feita 

através da permissividade dielétrica e resolvendo as equações 48, 49 e 50. Conforme 

Figura 2.7 apresenta-se o método do τf SFS(Silva, Fernandes e Sombra), patenteado 

pelo LOCEM. 

 

Figura 2.7: Sistema modificado para medida de τf 

 

Fonte: Silva e Fernandes 



52 
 

2.5 Espectroscopia de impedância 

 

A técnica de espectroscopia de impedância é um método de caracterização 

elétrico desenvolvido para o estudo de processos elétricos em materiais (BARTNIKAS, 

1987), circuitos e dispositivos eletrônicos (CHATTERJEE; KUO; LU, 2008; 

PINGREE, 2007). A medida de impedância elétrica possui uma precisão adequada para 

o estudo de materiais e dispositivos (BARSOUKOV; MACDONALD, 2005). Nas 

medidas de espectroscopia de impedância, a frequência se estende de 0,1mHz a 100GHz 

sendo que no intervalo de frequência entre 0,1mHz a 100MHz, na maioria dos casos, a 

medida relativamente é simples de ser feita. Ela pode ser automatizada controlando-se a 

varredura de frequência, a amplitude do sinal, a tensão de polarização, a precisão da 

medida, etc (TERUYA, 2008). 

Existem medidas ou quantidades derivadas relacionadas à impedância que fazem 

um papel muito importante na espectroscopia de impedância. Elas são chamadas de 

imitância. Tomando por base essas grandezas e quantidades em espectroscopia de 

impedância, basicamente quatro grandezas podem ser avaliadas:  

a impedância complexa, conforme a equação 51 será dada por: 

Z(ω) = Z’(ω) + jZ”( ω),         (51) 

a admitância, segundo a equação 52 apresentará a seguinte forma: 

Y ≡ Z
-1

≡ Y’ + jY”,         (52) 

a função módulos pela equação 53 teremos: 

M = j ωCcZ = M’ + jM”,        (53) 

onde temos pela equação 54 : 

Cc = 𝜀𝑜
𝐴

ℎ
,          (54) 

Cc é a capacitância da célula vazia e a permissividade elétrica pela equação 55  

εr = M
-1

 = ε’r – jε”r .         (55)  

a inter-relação entre as quatro funções de imitância estão apresentadas na tabela 1 

abaixo. μ = jωCc, onde Cc é a capacitância da célula vazia (BARSOUKOV; 

MacDONALD, 2005). 
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Tabela 1 – Relação entre as quatro funções de imitância. 

 

Fonte: Macdonald 2005 

A tensão e a corrente elétricas alternadas podem ser escritas em forma de 

grandezas complexas como: 

jwtVoetV )(*  e )()(*  wtjIoetI        (56) 

em que V0 é a amplitude da tensão, I0 é a amplitude da corrente elétrica, ω é a 

frequência angular (ω = 2πf, onde f é a frequência) e é o ângulo de fase entre a corrente 

e a tensão. A impedância complexa, Z*, é definida como de acordo com a equação 57: 

Z(ω) = Z’(ω) + jZ”( ω) = 
)(*

)(*

tI

tV
,       (57) 

em que Z’ é a parte real e Z” é a parte imaginária da impedância elétrica. O ângulo de 

fase é dado por; 











'

"

Z

Z
tg ,          (58) 

O estudo das amostras dielétricas submetidas à tensão alternada descrevem os 

resultados através da componente da permissividade elétrica complexa. Os valores 

dessas componentes, real ε´, e imaginária, ε”, são obtidos a partir da capacitância 

elétrica complexa da amostra, definida como: 

C*=C’ – jC”,          (59) 

 A corrente elétrica através de um capacitor é; 

dt

dV
CI **  ,          (60) 

As partes real e imaginária da capacitância elétrica complexa, em termos da 

capacitância, podem ser escritas como: 
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 ,        (62) 

onde, |Z*| o módulo da impedância, A é a área da amostra, d a espessura, ε0 é a 

constante dielétrica no vácuo e ω é a frequência angular.   

As equações acima possibilitam calcular os valores das partes real e imaginária 

da capacitância complexa e em seguida os valores das permissividades real e 

imaginária. Por exemplo, se for usado um capacitor de placas paralelas de área A e a 

separação entre os eletrodos, d, tem-se: 

'' C
A

d
  e "" C

A

d
 .       (63) 

No estudo de dielétrico utilizamos as curvas da permissividade elétrica real ε’, e, 

a imaginária ε”, em função da frequência. Porém, muitas vezes as curvas experimentais 

são representadas através das curvas de ε’ e a tangente do ângulo de perda onde esta 

grandeza fornece a energia dissipada na amostra em cada ciclo da tensão elétrica e pode 

ser determinada por: 

'

"




 etg ,          (64) 

Para estudar a dependência dos processos de relaxação do material com a 

temperatura e com a frequência, às vezes é conveniente expressar os resultados em 

termos do modulo elétrico M*, particularmente quando há dispersão na parte imaginária 

da constante dielétrica, pois neste caso, haverá surgimento de pico na parte imaginária 

do módulo. O modulo elétrico é definido da seguinte forma: 
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 O primeiro modelo de relaxação dielétrica foi proposto por Debye em 1929. 

Neste modelo proposto por Debye as moléculas dipolares possuíam forma esférica e se 

encontravam em um solvente não polar. As esferas são sujeitas ao atrito devido a forças 

viscosas entre a superfície das esferas e o solvente. Debye assumiu também que a 
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concentração de esferas na solução é pequena para garantir que não haja interação entre 

as mesmas. A permissividade dielétrica ε* obtida pelo modelo de Debye tem a forma: 

tj
j s









 


1

"'* .        (66) 

  

τ é o tempo de relaxação, εs é a permissividade dielétrica estática em baixas frequências  

( 0  ) e  é a permissividade dielétrica para altas frequências(  ) a parte real 

e imaginária da permissividade dielétrica em função da frequência angular é: 

2)(1
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 s .     (67) 

A Figura 2.8, 2.9 e 2.10 mostram as curvas de permissividade real e imaginária em 

função da frequência associada ao modelo de Debye. 

 

Figura 2.8 Permissividade real em função da frequência associada ao modelo de Debye. 

 

Fonte: Debye, 1929 
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Figura 2.9: Permissividade imaginária em função da frequência associada ao modelo de Debye. 

 

Fonte: Debye, 1929 

Figura 2.10: Gráfico de ε’ versus ε” associado ao modelo de Debye. 

 

Fonte: Teruya, 2008 

Este foi o primeiro modelo proposto para avaliar a relaxação dielétrica. No 

entanto, os resultados experimentais em materiais dielétricos polares mostraram que as 

correções para o mais simples modelo são necessárias, ou seja, na prática, poucos 

sistemas obedecem às equações de Debye com precisão. As equações de Debye se 

aplicam ao caso em que há apenas uma constante de tempo de relaxação, o que nem 

sempre irá ocorrer. Para materiais dielétricos, o mais comum é a ocorrência de uma 

distribuição de tempos de relaxação (KAO, 2004). 
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2.6 Antenas 

  

O dicionário Webster define antena como “um dispositivo geralmente metálico 

(como um cilindro ou um fio) para a radiação ou recepção de ondas de rádio”. Na 

norma IEEE definições padronizadas de termos para antenas (IEEE Standard 

Definitions  of Terms for Antennas – IEEE Std 145 – 1983), uma antena é definida 

como “um dispositivo para a radiação ou recepção de ondas de rádio”. O dispositivo de 

guiamento, ou linha de transmissão, pode ter a forma de um cabo coaxial ou um tubo 

oco (guia de onda), sendo usado para transportar energia eletromagnética da fonte de 

transmissão à antena ou da antena ao receptor. No primeiro caso, temos uma antena 

transmissora, e, no segundo, uma antena receptora [24]. 

Para descrever o desempenho de uma antena, definição de diversos parâmetros 

se faz necessária. Alguns dos parâmetros são inter-relacionados, e nem todos precisam 

ser especificados para uma completa descrição do desempenho da antena.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Amostras produzidas 

Para se trabalhar determinadas medidas, principalmente com raios – x se faz 

necessário trabalhar com amostras em pó de tamanho bastante reduzido, ou seja, 

basicamente em escala nanométrica. Técnicas como espectroscopia de impedância em 

radiofrequência (RF), τf e antena ressoadora cilíndrica (DRA) exigem que o material 

seja em uma geometria adequada, no nosso caso utilizamos uma forma geométrica 

cilíndrica, que se adéquam as medidas que serão realizadas. 

Após fazermos a estequiometria, moldagem e prensagem, o material sofre a 

sinterização para que se ocorra a coalescência das partículas, a fim de reduzir a 

porosidade e aumentar a densificação. O material tem dimensões distintas daquelas da 

forma propriamente utilizadas, pois sempre ocorre uma redução nas suas dimensões, 

que dependem de fatores como tempo e temperatura de sinterização, pressão absoluta, 

direção de aplicação da força empregada na etapa de prensagem.  

 Para a análise estrutural do raio –x utilizou-se amostra pulverizada. No segundo 

conjunto de medidas citadas acima foram utilizadas amostras cuja descrição está na 

Tabela 2 e 3. 

Tabela 2 – Dimensões geométricas das amostras cerâmicas cilíndricas (bulk) para medidas de Hakki 

Coleman, τf e antenas ressoadoras (DRA). 

Amostra Diâmetro 

do 

cilindro(d) 

(mm)  

Raio do 

cilindro(R) 

(mm) 

Altura do 

cilindro(h) 

(mm) 

Massa do 

cilindro 

(g) 

Relação d/h 

SCNO  13,00 6,50 7,50 7,5 1,73 

SCNO15,88%Ti 16,20 8,10 8,50 8,17 1,91 

SCNO16,98%Ti 16,10 8,05 8,20 8,16 1,96 

SCNO18,15%Ti 16,10 8,05 8,20 8,18 1,96 

SCNO20,02%Ti 16,10 8,05 8,20 8,09 1,96 

SCNO 21,36%Ti 16,00 8,00 8,60 8,33 1,86 

SCNO 22,88%Ti 16,10 8,05 8,40 8,26 1,92 

 

Fonte Própria 
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Tabela – 3 Dimensões geométricas das peças conformadas para medidas de espectroscopia de 

impedância. 

Amostra Diêmetro do 

cilindro(d) 

(mm)  

Raio do cilindro(R) 

(mm) 

Altura do cilindro(h) 

(mm) 

SCNO  13,00 6,50 2,00 

SCNO +15,88%TiO2 16,20 8,10 2,34 

SCNO + 16,98%TiO2 16,10 8,05 2,41 

SCNO + 18,15%TiO2 16,10 8,05 2,20 

SCNO + 20,02%TiO2 16,10 8,05 1,69 

SCNO + 21,36%TiO2 16,00 8,00 1,64 

SCNO + 22,88%TiO2 16,10 8,05 1,93 

 

Fonte própria 

Paras as amostras (bulk) feitas para medidas em Hakki Coleman, (τf) e Antenas 

é necessário mantermos uma relação entre o diâmetro (d) e altura (h), de tal forma que  

2
h

d

         (68)
 

 Isto garante, de acordo com método de Hakki Coleman (1960),  que o segundo 

modo de ressonância da amostra será o modo TE01δ, o mais adequado para determinação 

precisa da permissividade complexa. Em geral para conseguirmos manter esta relação 

lixamos as peças com carbeto de silício para acabamento final. 

 

3.2 Raios – X  

 

 Figura 3.1 mostra a evolução dos padrões de Raios –x numa faixa de 850ºC  a 

1220ºC  e a amostra de referência ICSD (Inorganic Cristal Structure Database), número 

90384, à temperatuira ambiente, o material é formado a 1220ºC analisando a evolução 

do gráfico 5.1 
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Figura 3.1 Difração de raio – x em várias calcinações até a formação da fase. 

 

 Fonte Própria 

 

Após a comparação dos difratogramas foi feito o refinamento da amostra de 

1220ºC (SCNO), pelo método de Rietveld a fim de se obter os parâmetros estruturais do 

material. Os parâmetros de rede obtidos pelo método dos mínimos quadrados para o 

SCNO foram: a = b = c = 3,942301 Aº e ângulos α = β = γ = 90º, estes parâmetros 

indicam que o SCNO a 1220ºC apresenta a forma cúbica de grupo espacial pm3m. 

Obteve-se ainda a densidade 4,21g/cm
3
 e densidade relativa 0,82. A Figura 3.2 mostra o 

padrão do refinamento a 1220ºC todos os picos observados foram do SCNO. Nenhuma 

fase extra foi observado conforme Figura 3.3. O padrão cristalográfico utilizado para 

identificação como modelo no refinamento de Rietveld foi o ICSD 90384, onde a 

simetria do SCNO é cúbica e houve a confirmação da formação da fase. A estrutura do 

material foi considerada completa quando múltiplos padrões de variáveis e parâmetros 
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cristalográficos tem sido refinado e comparado aos dados da difração observados da 

amostra.  

Figura 3.2 Refinamento Rietveld para o SCNO calcinado a 1220ºC. 

 

Fonte Própria 

Os dados de refinamento do Rietveld, segundo a Tabela 4, apresentam os 

parâmetros de qualidade do refinamento: Rp(%), RWP(%), DW (estatística de Durbin – 

Watson) e S (adequação do ajuste). RWP é o indicador estatístico de maior significado, 

no sentido de que seu numerador é o residual que é minimizado, por esta mesma razão é 

aquele que melhor reflete os dados de um refinamento. Para o resultado do refinamento 

com sucesso, os parâmetros refinados foram fator de escala, constantes de rede, 

posições atômicas e parâmetros térmicos. 
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Figura 3.3 Padrão da difração de SCNO calcinado a 1220ºC. 

 

Fonte Própria 

Outro critério muito útil é o valor de S ou “adequação do ajuste” (goodness of 

fit). O valor de DW mostra a correlação serial do refinamento. Os valores desses 

parâmetros são mostrados na Tabela 4 e mostram que o refinamento realizado foi 

efetivo. 

Tabela 4 – Dados do refinamento Rietveld para a amostra SCNO padrão obtido a partir da difração de 

raios-x.

 

      

Rwp 13,7% a 3,942301 ζ 4,21g/cm
3
 

Rp 10,46% b 3,942301 S 1,31 

Rbragg 2,48 c 3,942301 Χ
2
 1,7 

Simetria cúbica Grupo 

Espacial 

Pm3m   

 

Fonte Própria 
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O parâmetro Rwp teve um valor bastante satisfatório com o refinamento (Rwp = 

13,7%) outros parâmetros como o parâmetro S e o DBragg demonstram que o padrão 

selecionado foi o adequado, pode-se notar através da Figura 3.3 que não há outro picos 

de difração relacionado a qualquer outra fase, ratificando os resultados obtidos do 

refinamento Rietveld. A amostra obtida a 1220°C mostrou o melhor refinamento. 

O raio – x do SCNO adicionado com TiO2 foi feito para as porcentagens de 

15,88%, 21,02% e 22,88% e mostrou que os principais picos estão em concordância 

sobre os mesmos pontos. Pela Figura 3.4 mostrou-se que o TiO2 adicionado está 

presente e dá indícios de não ter reagido com o SCNO. Resultados mais conclusivos 

somente podem ser feito após um refinamento, que com certeza apresentará o que está 

presente no SCNO e o que reagiu com o mesmo. 

 

Figura 3.4 Raio – X do SCNO adicionado com TiO2 

 

Fonte Própria 
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3.3 Picnometria 

As análises das densidades cerâmicas obtidas neste trabalho foram obtidas pela 

técnica da picnometria em pastilhas cerâmicas confeccionadas, cujas dimensões estão 

especificadas na Tabela 5. Foi utilizado picnômetro de volume 75 mL, com água 

destilada em temperatura ambiente em conjunto com uma balança analítica digital com 

precisão de 0,1 mg [25] O cálculo da densidade é relativamente simples , uma vez que a 

medida da massa em uma balança de precisão em conjunto com a geometria do material 

determina o cálculo da densidade. Dois problemas podem afetar a medida direta para o 

cálculo de uma densidade: dificuldades de calcular volumes em certas geometrias e 

imperfeições nas superfícies dos sólidos. 

A densidade no estudo de materiais cerâmicos é de extrema importância, pois 

através dela podem-se explicar comportamentos não previstos em alguns estudos, como 

por exemplo, a constante dielétrica do material que pode apresentar valores maiores ou 

menores, este fato ajudando a ser explicado pela densidade do material e a porosidade 

nele apresentado. 

Para a picnometria do material utilizamos cilíndricos cerâmicos que variam de 

13 mm de diâmetro a 16,2 mm de diâmetro e altura variando de 7,5 mm a 8,6 mm. Estas 

dimensões foram escolhidas para garantir um bom deslocamento do líquido, diminuindo 

assim o erro da medida, uma vez que a massa deslocada será maior e consequentemente 

a massa de água deslocada estará distante do erro da balança. A picnometria para o 

SCNO apresentou resultado de 4,21 g/cm
3
. Tabela 5 mostra os resultados da densidade 

teórica, experimental e relativa dos compósitos de SCNO com o TiO2. As densidades 

teóricas foram obtidas pela equação em conjunto com as densidades dos monocristais 

do SCNO e TiO2, equação 69. A densidade obtida através do refinamento de Ritveld 

apresentou um valor de 5,123 g/cm
3
.  

SCNOTiO

SCNOTiO




%%

100

2

2 



       (69)

 

Pode-se verificar que o processo de sinterização utilizado se mostrou bastante 

eficiente uma vez que as densidades relativas ficaram todas acima de 90%  de acordo 

com a Tabela 5. As densidades teóricas e experimentais estão muito próximas. Isto 

ratifica que o tamanho nanométrico do cristalito obtido ajuda na compactação da 

cerâmica. A Figura 3.5 mostra a evolução das densidades relativas em relação às 

porcentagens de TiO2 . 
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Tabela 5 – Densidade teórica, experimental e relativa do SCNO adicionado com TiO2. 

CERÂMICA 

(%TiO2) 

ρteórica 

(g/cm
3
) 

Ρexperimental 

(g/cm
3
) 

ρrelativa 

% 

15,88 4,96 4,78 96.4% 

16,98 4,95 4,91 99,2% 

18,15 4,94 4,91 99,4% 

21,02 4,91 4,87 99,2% 

21,36 4,90 4,81 98%2 

22,88 4,89 4,78 97,9% 

Fonte Própria 

Figura 3.5 Densidades relativas com a adição de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

A densidade relativa apresentou resultados bastante interessantes, pois mostrou 

que as peças com a adição do TiO2 ficaram bem densificadas. Estes resultados 

influenciaram os resultados de Hakki Coleman e os resultados de rádio frequência. 
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3.4 Propriedades dielétricas 

3.4.1 Radiofrequência 

 

Para o estudo das propriedades dielétricas na faixa de radiofrequência 

espectroscopia de impedância consistiu das medidas de capacitância do SCNO e das 

peças adicionadas com óxido de titânio (TiO2), onde as pastilhas cilíndricas de 

cerâmicas foram inseridas entre duas placas condutoras e a impedância foi medida com 

analisadores de impedância da Agilant na faixa de 40Hz até 110MHz no analisador 

4294A e na faixa de 1MHz até 3GHz utilizamos o analisador de rede E4991A sempre 

em temperatura ambiente e com variação de temperatura somente para o SCNO puro. 

As propriedades dielétricas do SCNO estão apresentadas na Figura 3.6. A 

permissividade dielétrica apresentada mostra valores decrescendo entre 17 até 30 na 

faixa de frequência de 100MHz – 2GHz, a mesma dependência foi observada para perda 

dielétrica onde os valores variaram de 0,70 para 0,25 na mesma faixa de frequência. 

Figura 3.6 Gráfico da constante dielétrica e da tangente de perda. 

 

Fonte Própria 

Procurou-se relacionar os resultados obtidos com outros resultados, 

principalmente com difração de raio – x e picnometria. As propriedades dielétricas do 

SCNO são apresentadas na Figura 3.6. Com o aumento da frequência a permissividade 

tende a diminuir, já com o aumento da concentração de TiO2 na faixa analisada na 

Figura 3.7, que no caso é de 500Hz a 10MHz, verifica-se que não houve uma melhora 

acentuada da constante dielétrica. Observa-se este fato explicitamente nas Figuras 3.7 e 

5.9. Nesta faixa a permissividade é bem maior no SCNO puro que nas peças 
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adicionadas. Para uma frequência que vai de 100MHz até 2GHz o comportamento da 

constante dielétrica não apresenta grandes mudanças. Os valores da permissividade 

dielétrica está entre 20 e 40 para a frequência de 50 MHz e para a frequência de 700 

MHz as constantes variam de 15 a 70, estes resultados foram observados na Figura 3.7. 

Figura 3.7 Gráfico da constante dielétrica contra a frequência do SCNO adicionado com TiO2. 

 

Fonte Própria 

Figura 3.8 gráfico da constante dielétrica contra a frequência do SCNO adicionado com TiO2 em uma 

faixa de 50M a 700M. 

 

Fonte Própria 
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Mais uma vez observamos que a adição do TiO2 não causou o efeito como se 

esperava, pois para baixas frequências esperávamos valores de constantes elétricas bem 

elevados e com o aumento da frequência estes valores iriam decaindo. Não observamos 

alterações significativas na faixa de 100MHz até 1GHz, acima deste valor o SCNO 

apresenta valores menores para a permissividade. Para observarmos este fato 

observamos com mais detalhe a Figura 3.8, que traz valores de frequência e 

permissividades, nos mostrando que a permissividade das peças adicionadas não variou 

bruscamente como se esperava, enquanto a permissividade da peça pura é bem maior 

que a das peças adicionadas para esta faixa de frequência. 

Para análise dielétrica com variação de temperatura após termos trabalhado com 

RF em temperatura ambiente, a amostra do SCNO foi submetido a uma verificação de 

suas propriedades nesta faixa. O aspecto mais importante desta medida foi a variação de 

temperatura sofrida pelo SCNO, o que contribui para uma melhor polarização e 

consequentemente a obtenção dos dados. Este estudo foi elaborado com temperatura 

que variaram de 30°C a 260°C, para saber qual a resposta do material.  

O gráfico da permissividade da amostra do SCNO é apresentado na figura 3.9, a 

faixa de frequência considerada vai de 1Hz até 10MHz e a permissividade vai caindo 

com a frequência como esperado e de acordo com os trabalhos de Bashir e Shaheen[11], 

como observado na Figura 3.9 as constantes não atingiram altos valores,  

Figura 3.9 Gráfico da permissividade versus frequência do SCNO com variação de temperatura. 

 

Fonte própria 
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 Os relativos valores de ε’ mostrados são característicos deste material. Em 

baixas frequências o dipolo segue o campo e ε’= εs  (valor da constante dielétrica em 

campo quase estático.). Conforme a frequência vai aumentando os dipolos começam o 

atraso em relação ao campo. Para frequências altas os dipolos não conseguem mais 

seguir o campo e ε’= ε∞. Devido os altos valores da parte imaginária (ε”) da constante 

elétrica, conforma Figura 3.10, o fator de perda dielétrico são também elevados, observe 

este fato na Figura 3.11. 

3.10 Parte imaginária da permissividade dielétrica versus frequência. 

 

Fonte própria 

Figura 3.11 Fator de perda dielétrica versus frequência. 

 

Fonte Própria 
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A Figura 3.10 mostra a parte imaginária da impedância em relação a frequência, 

na faixa de 10KHz a 10MHz, o SCNO mostra altos valores iniciais de impedância 

grandes valores de Z’ em baixa frequência indicam predomínio efetivo de polarização. 

O SCNO mostra uma região de frequência independente que vai de 4MHz até 10MHz 

nas temperaturas acima de 100°C. Observe na Figura 3.12 que há um declínio 

acentuado da impedância nas temperaturas de 30° a 60°C, enquanto acima destas 

temperatura a inclinação se torna suave em alguns casos até constante. 

Figura 3.12 Parte real da impedância versus a frequência. 

 

Fonte Própria 

3.4.2 Micro-ondas 

As amostras estudadas em micro-ondas com a técnica de Hakki Coleman (1960) 

não estão exatamente na relação de 2:1 em suas dimensões conforme requer o método 

de Hakki Coleman, mas pode-se visualizar o modo TE011 para caracterização da amostra 

cerâmica pura e da série de compósitos com TiO2. Os resultados obtidos através da 

análise do modo transversal elétrico TE011 são mostrados na Tabela 6, com valores de 

permissividade dielétrica 14,889 e perdas dielétricas de 0,03025 para o SCNO, o que 

ratifica os comportamentos vistos em radiofrequência, ou seja, a permissividade não 

caindo muito como se esperava e a perda dielétrica caindo com a frequência. 

Tabela 6 – Medidas  em microondas. Relação d/h (diâmetro/altura), fr (frequência de ressonância), 

ε’r (permissividade dielétrica) e tan δ (tangente de perdas) do SCNO puro. 

 

Amostra d/h fr 

(GHz) 

ε’r Tan δe 

SCNO  1,73 7,666 14,889 3,02. 10
-2

 

Fonte Própria 
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 A Tabela 6 sumariza os valores da permissividade (ε’r) e tangente de perda 

dielétrica (tgδ) em suas respectivas frequência de ressonância. Os valores apresentados 

na tabela foram obtidos considerando a aproximação μr = 1 e tangente de perda 

magnética (tgδm) zero, pois o método de Hakki Coleman é utilizado para amostras 

dielétricas. Para as amostras estudadas a frequência do modo HE011 de ressonância 

mostrada nas Tabelas 6 e 7 variam de 3,489 GHz a 7,666 GHz. Para as tangentes de 

perdas dielétricas a variação está em 10
-2

 até 10
-4

, relacionando as amostras pura e 

adicionadas com TiO2. Estes valores de tangente de perda podem ser explicados pela 

baixa perda dielétrica do TiO2. Observou-se que a permissividade dielétrica melhorou 

bastante com a adição do óxido de titânio. A Figura 3.13 mostra a evolução da 

permissividade dielétrico com a concentração de TiO2. A Tabela 7 mostra os resultados 

das medidas de Hakki Coleman, ou seja, medidas em micro-ondas. Percebemos que as 

perdas são muito baixas e há um crescimento interessante das constantes dielétricas. 

Estes resultados mostram que o óxido de titânio, que apresenta valores muito baixos de 

perdas dielétricas (10
-4

)e constante dielétrica de 100 para esta faixa de frequência, 

influenciou bastante o SCNO melhorando as perdas e as constantes dielétricas dos 

compósitos. A Figura 3.13 mostra a evolução da permissividade em relação às 

porcentagens de TiO2. 

Tabela 7 – Medidas  em micro-ondas. Relação d/h (diâmetro/altura), fr (frequência de ressonância), 

ε’r (permissividade dielétrica) e tan δ (tangente de perdas) do SCNO adicionado com TiO2. 

Amostra 

(%TiO2) 

d/h fr 

(GHz) 

ε’r Tan δ 

15,88 1,91 4,6874 28,63 6,76.10
-4

 

16,98 1,96 4,4364 34,23 5,47.10
-4

 

18,15 1,96 4,5479 32,80 2,68.10
-4

 

20,02 1,96 4,0226 41,67 4,11.10
-4

 

21,36 1,86 3,7187 45,47 4,45.10
-3

 

22,88 1,92 3,4899 52,76 1, 03.10
-2

 

 

Fonte própria 
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Figura 3.13 Gráfico da constante dielétrica contra as porcentagens de TiO2 no método de Hakki Coleman. 

 

Fonte Própria 

Figura 3.14 Gráfico da tangente de perda dielétrica pelo método de Hakki Coleman. 

 

Fonte Própria 

As medidas elétricas realizadas em micro-ondas, através do método de Hakki 

Coleman mostram concordância com as medidas realizadas na faixa de radiofrequência 

por espectroscopia de impedância. Portanto os dois métodos com suas medidas e 

resultados apresentaram grande importância para descrição do comportamento dielétrico 

de propriedades dos materiais em uma ampla faixa de frequência. 
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3.4.3 Coeficiente de temperatura da frequência de ressonância (ηf) 

A estabilidade térmica do material foi estudada na região de micro-ondas através 

do método SFS como mostrado na Tabela 8.  

Tabela 8 – Permissividade dielétrica, tangente de perdas dielétricas e coeficiente de temperatura de 

ressonância (τf) do SCNO na região de micro-ondas. 

a(mm) 6.50  ε’ 14.889 

h(mm) 7.50 tan δ 3.02x10-2 

τf (ppm.oC-1) -634.98 fTE011(GHz) 7.667 

 

Fonte Própria 

  O τf do SCNO é negativo, sendo observado pela inclinação da reta e tem valor 

de -634 ppm/
o
C, indicando instabilidade térmica, observa-se este fato na Figura 3.15. 

Figura 3.15 Coeficiente de temperatura de ressonância contra a frequência do SCNO puro. 

 

Fonte Própria 

Foi medido o τf de algumas amostras adicionadas com TiO2. A dependência do 

coeficiente de temperatura com a composição da amostra está mostrado na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Coeficiente de temperatura de ressonância do SCNO adicionado com TiO2. 

AMOSTRA  

(% TiO2) 

TAU F(τf) 

ppm/
o
C 

Zero -634 

15,88 80,61 

16,98 94,38 

18,15 72,08 

20,02 128,20 

21,36 201,04 

22,88 259,64 

100 400 

Fonte Própria 

Nas Figuras seguintes 3.16 a 3.21 mostram-se as medidas de frequência do 

modo HE011 contra a variação de temperaturas das peças adicionadas de 15,88% a 

22,88% de TiO2.  

Figura 3.16 Medida de tf do SCNO adicionado com 15,88% de TiO2. 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.17 Medida de tf do SCNO dopado com 16,98% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

Figura 3.18 Medida de tf do SCNO adicionado com 18,15% de TiO2. 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.19 Medida de tf do SCNO adicionado com 20,02% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

 

Figura 3.20 Medida de tf do SCNO adicionado com 21,36% de TiO2. 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.21 Medida de tf do SCNO adicionado com 22,88% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

Pelos gráficos apresentados podemos concluir que à medida que a concentração 

de TiO2 vai aumentando em cada compósito o comportamento das amostras com a 

variação de temperatura para cada adição feita continua linear, conforme indica a Figura 

5.16, que é o padrão do SCNO. Como o τf indica a estabilidade do material com a 

temperatura pelos resultados mostrados percebemos que o τf da peça de 18,15% 

forneceu o melhor resultado 72,08 ppm/
o
C, isto em parte devendo-se a boa densificação 

da peça. Estas quantidades foram calculadas considerando que o objetivo maior era 

atingir  τf zero para o material e levando-se em conta também o τf do TiO2, que na 

literatura gira em torno de 450 ppm/
o
C.  
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3.4.4 Simulação 

Para a obtenção de dados referente ao comportamento dos ressoadores 

dielétricos fabricados neste trabalho como antenas ressoadoras dielétricas foi utilizado o 

software da Ansoft Corporation HFSS® (High Frequency Structural Simulation). O 

HFSS é um simulador numérico que usa o método de elementos finitos para estruturas 

eletromagnéticas. É uma das várias ferramentas comerciais utilizadas para o design de 

antenas, estudo e a elaboração de elementos de circuito eletrônico de RF complexos 

incluindo filtros, linhas de transmissão, etc ( SILVA 2012). O HFSS foi utilizado para 

validar dados obtidos experimentalmente e prover informações como os parâmetros de 

campo distante que não estão ao alcance de se obter de forma experimental no 

laboratório. Um modelo teórico de uma antena do tipo monopolo foi usado para a 

obtenção de dados e para simulação dos ressoadores dielétricos usados neste trabalho. 

A modelagem de uma DRA que foi utilizada na simulação numérica é mostrada 

na Figura 3.23. 

Figura 3.22 Modelo experimental para antena ressoadora dielétrica (DRA). 

 

Fonte Luk e Leung 

 

A simulação da cerâmica SCNO foi realizada seguindo o modelo da Figura 3.22, 

ou seja, uma DRA cilíndrica alimentada por uma sonda coaxial. Foram obtidas através 

de um analisador de rede da Agilant a perda de retorno e as impedâncias de entrada da 

DRA para que fosse possível a validação da simulação numérica realizada. 
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Figura 3.23 Gráfico da perda de retorno do SCNO baseado em dados da simulação e experimental. 

 

 

Fonte própria 

 

A perda de retorno simulada mostrou boa concordância com o resultado 

experimental apresentando pequenos erros em relação à frequência de operação 

(0,129%) e do coeficiente de reflexão (2,998%), conforme Tabela 3. As impedâncias de 

entradas simuladas e experimentais são mostradas na Tabela 3. A impedância real, 

simulada e a experimental mostraram valores superiores a 50 ohms, simulada 106,87 

ohms, mostrando que o casamento de impedância ainda não é o ideal, conforme a 

Figura 3.24.  

Os parâmetros de campo distante mostraram que uma antena ressoadora feita a 

partir do SCNO apresentam um baixo ganho e uma boa eficiência, isto devido 

provavelmente as grandes perdas dielétricas do material, entretanto a DRA do SCNO 

mostrou uma grande largura de banda de 1,2 GHz. 

Os parâmetros dielétricos utilizados na simulação não foram os obtidos pelo 

método de Hakki Coleman uma vez que estes valores não mostraram concordância com 

os resultados obtidos pela simulação numérica, a alteração dos parâmetros dielétricos 

são justificados pelo fato de que a permissividade e a perda dielétrica serem função da 

frequência, assim era esperado que pelo mesmo comportamento mostrado na Figura 

3.14 e pelos dados obtidos pelo método de Haaki Coleman (fo = 7,79 Ghz) que a perda 

e a permissividade apresentada na antena (fo = 4,64 GHz) fossem diferentes. 
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Figura 3.24 Gráfico da impedância de entrada do SCNO baseado em dados experimentais e simulação. 

 

Fonte própria 

Observando os resultados simulados o SCNO apresenta ressonância na faixa de 

4,64 GHz, que está compreendida entre a faixa de frequência da banda C (4 – 8 GHz). A 

perda de retorno para os dados simulados está em boa concordância com os valores 

experimentais mostrados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Parâmetros de antenas do SCNO obtidos través do HFSS. 

 

a 6,5 Ganho 1,07 

h 7,5 Eficiência 29,76 

εr 18,0 Directividade 3,59 

Tg δ 0,2   

frExperimental 4,649 S11Experimental -27,35 

fr Simulado 4,643 S11 Simulado -28,17 

Erro(%): 0.129 Erro (%): 2.998 

Z’ Experimental 103,23 BWExperimental 1,173 (GHz) 

Z’ Simulada 106,87 BW simulada 1,25 GHz 

Erro(%): 3,526% Erro(%): 2,998% 

 

Fonte própria 

A Figura 3.25  mostra o diagrama de radiação da antena ressoadora dielétrica 

(DRA) de SCNO puro, como pode-se perceber o diagrama da DRA mostra um padrão 

de radiação unidirecional para θ = 0, o que se esperaria para a geometria cilíndrica. 

Observando a impedância do SCNO podemos afirmar que o material é muito capacitivo 

indicando que é mais propenso a ser trabalhado como um material dielétrico. 
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Figura 3.25 Diagrama de radiação do SCNO baseado em simulação. 

 

Fonte Própria 

 

Para maior validação dos dados experimentais foram feitas simulações com o 

SCNO adicionado com óxido de titânio nas seguintes porcentagens: 15,88%, 16,98%, 

18,15%, 20,02%, 21,35% e 22,88%. Porcentagens calculadas para se obter o τf zero. O 

objetivo foi observar uma melhora nos parâmetros como perda de retorno, diretividade, 

ganho, etc. A Figura 3.26 mostra a perda de retorna de todas as amostras em função da 

frequência e observa-se um deslocamento da frequência com relação ao aumento da 

concentração de adição de TiO2. 

Figura 3.26. Perda de retorno em função da frequência de todas as amostras adicionadas com TiO2. 

 

Fonte própria 

 Para cada amostra foram adquiridas a perda de retorno em função da frequência 

e a impedância de entrada através de um analisador de rede em torno do primeiro modo 

HE11δ. A perda de retorno das antenas ressoadoras dielétricas (DRA) em função da 

frequência, simulada no HFSS, podem ser observadas nas Figuras 3.27 a 3.32. 
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Figura 3.27 Perda de retorno do SCNO adicionado com 15,88% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

 

 

Figura 3.28 Perda de retorno do SCNO adicionado com 16,98% de TiO2. 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.29 Perda de retorno do SCNO adicionado com 18,15% de TiO2. 

  

Fonte Própria 

 

 

 

 

Figura 3.30 Perda de retorno do SCNO adicionado com 20,02% de TiO2. 

  

Fonte Própria 
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Figura 3.31 Perda de retorno do SCNO adicionado com 21,35% de TiO2. 

  

Fonte Própria 

 

Figura 3.32 Perda de retorno do SCNO adicionado com 22,88% de TiO2. 

 

 

Fonte Própria 
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Como todas as amostras irradiaram abaixo de -10 dB, é possível que possam ser 

utilizadas como antenas paras fins comerciais e tecnológicos (PETOSA, 2007). 

Observando os resultados simulados percebemos que as amostras ressoam na faixa de 

frequência de 2 GHz a 3,5GHz que é a faixa de frequência da banda S (2,0 GHz – 4,0 

GHz). Uma observação importante nas figuras da perda de retorna em função da 

frequência é que há um deslocamento da frequência do SCNO puro (4,64GHz) para 

uma menor frequência de operação das amostras adicionadas de óxido de titânio, isto é 

devido em menor escala aos gaps causados por imperfeições nas amostras e o aumento 

da permissividade com o aumento das concentrações de TiO2 vai diminuindo a 

frequência. 

Como observado nas Figuras 3.27 a 3.32 de perda de retorno das amostras 

adicionadas os dados simulados estão em boa concordância com os dados 

experimentais, onde podemos verificar que a largura de banda a – 10 dB das antenas 

produzidas estão na faixa 29 à 53 MHz e de acordo com os dados experimentais, essas 

antenas são classificadas de banda larga, sendo um pouco acima da banda considerada 

de média velocidade. Com base nos resultados podemos destacar erros menores que 6% 

para estimar a frequência de ressonância. 

 

Tabela 11: Perda de retorno (dB) das antenas.  Dados experimentais e simulados. 

 

Antenas 
Perda de Retorno 

Experimental(dB) Simulado(dB) Erro (%) 

SCNO15,88%Ti -22,84 - 22,55  1,29% 

SCNO16,98%Ti -20,41 -21,53 5,20% 

SCNO18,15%Ti -24,04 -24,01 0,13% 

SCNO20,02%Ti -21,84 -22,12 1,27% 

SCNO21,35%Ti -22,64 -21,57 4,96% 

SCNO22,88%Ti -22,57 -23,59 4,32% 

 

Fonte Própria 

 

A Tabela 11 resume informações importantes sobre as curvas mostradas nas 

Figuras 3.22 a 3.27, onde o erro entre o simulado e o experimental vai de 0,13% a 5.2% 

e foram estes os parâmetros utilizados na simulação com o HFSS. A Tabela 12 mostra a 
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frequência de ressonância e a largura de banda a – 10 dB com valores experimentais e 

simulados das antenas ressoadoras dielétricas (DRA). 

Tabela 12:  Frequencia de ressonância (fr). Largura de banda (BW) a – 10 dB com valortes experimentais 

e simulados das antenas ressoaodras dielétricas (DRA). 

Antenas fr(GHz) BW(MHz) 

Exp. Sim. Erro(%) Exp. Sim. BW(%) 

SCNO15,88%Ti 2,88 2,88 0,07 68,75 53 2,38 

SCNO16,98%Ti 2,64 2,65 0,23 50 45 1,89 

SCNO18,15%Ti 2,63 2,63 0,04 44,35 41 1,69 

SCNO20,02%Ti 2,34 2,34 0,04 30 29 1,28 

SCNO21,35%Ti 2,25 2,25 0,00 31,88 28 1,42 

SCNO22,88%Ti 2,15 2,15 0,05 27,66 30 1,28 

 

Fonte Própria 

Na Tabela 13 mostra-se as impedâncias real e imaginária, bem como a 

frequência ressonante experimental e simulada para o melhor casamento de fase de cada 

adição que fizemos com o TiO2. O erro apresentado entre as impedâncias real e 

imaginária para a respectiva frequência ressonante é aceitável  

 

Tabela 13: Impedância real e simulada do SCNO adicionado com TiO2. 

 

Antena 
Z’SIM 

(Ω) 

Z’EXP 

(Ω) 

Erro 

% 
ε’SIM ε’EXP 

SCNO15,88%Ti 42,56 39,26 7,75 32 28,63 

SCNO16,98%Ti 59,66 61,47 3,03 36 34,23 

SCNO18,15%Ti 59,92 57,07 4,76 38,2 32,80 

SCNO20,02%Ti 58,77 58,77 0,00 50 41,67 

SCNO21,35%Ti 59,89 57,90 3,32 52,35 45,47 

SCNO22,88%Ti 44,75 44,13 1,39 60 52,76 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.33 Impedâncias experimental e simulada do ressoador dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

15,88% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

Figura 3.34 Impedâncias experimental e simulada do ressoadore dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

16,98% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

 

Figura 3.35 Impedâncias experimental e simulada do ressoadore dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

18,15% de TiO2. 

 

Fonte Própria 
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Figura 3.36 Impedâncias experimental e simulada do ressoadore dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

20,02% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

Figura 3.37 Impedâncias experimental e simulada do ressoadore dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

21,35% de TiO2. 

 

Fonte Própria 

Figura 3.38 Impedâncias experimental e simulada do ressoadore dielétrico (DRA) SCNO adicionado com 

22,88% de TiO2. 

 

 

Fonte Própria 
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A Figura 3.33 até a Figura 3.38 mostra as componentes da impedância real e 

imaginária, experimental e simulada para as amostras. Através destas figuras, 

percebemos que as diferenças entre as curvas experimental e simulada são pequenas, 

apresentando um ótimo ajuste, possuindo apenas deslocamentos na frequência do pico 

de ressonância, o que possibilita apenas uma pequena variação na intensidade da perda 

de retorno. O ganho total máximo foi obtido com SCNO20,02%Ti e a diretividade total 

máxima também foi obtida com a mesma amostra D = 3,85dB. A adição de TiO2 não 

influencia as diretividades das amostras, mas aumenta consideravelmente a eficiência de 

radiação das antenas que é de 29% para o SCNO puro e vai de 59% até 99% para as 

amostras adicionadas com o óxido de titânio. A Tabela 14 mostra os parâmetros de 

simulação ganho, diretividade e eficiência de radiação. 

Tabela 14 Ganho, diretividade, eficiência de radiação das amostras (θ = 0). 

Antena Ganho(dB) Diretividade(dB) Efic.(%) 

SCNO 1,07 3,59 29 

SCNO15,88%Ti 3,54 3,61 98 

SCNO16,98%Ti 3,43 3,51 98 

SCNO18,15%Ti 3,46 3,49 99 

SCNO20,02%Ti 3,60 3,85 94 

SCNO21,35%Ti 2,93 3,40 87 

SCNO22,88%Ti 1,95 3,31 59 

 

Fonte Própria 

Figura 3.39 Diagrama de radiação das antenas ressoadoras dielétricas (DRA) com porcentagens variando 

de 15,88%  a  22,88% de TiO2. 
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Fonte Própria 
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Os diagramas de radiação estão mostrando como as antenas estão irradiando, e 

em qual direção as antenas estão irradiando, através da Figura 3.39 podemos dizer que 

as antenas ressoadoras dielétricas (DRA) estudadas apresentam o mesmo perfil da 

radiação, sendo todas direcionais, pois o máximo de radiação foi obtido para o ângulo 

teta igual a zero. Todos os diagramas de radiação foram obtidos para as frequências de 

operação das antenas. 

Os estudos mostram que os valores de ganho obtidos com as amostras de SCNO 

puro e adicionada de TiO2 tem aplicações em dispositivos de antenas, aplicação em 

sistemas de comunicações via satélite, internet sem fio, radar, forno de microondas, 

recepção de rádio, etc(WILLIAM, 2006). A maioria de aplicações em micro-ondas 

ocorrem na faixa de frequência compreendida entre 1GHz e 40 GHz (PETOSA, 2007). 

Portanto O SCNO puro e adicionado trabalha dentro desta faixa de frequência podendo 

ter todas estas aplicações. 
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4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

A análise por difração de Raios-x (DRX) da amostra de SCNO, através do 

refinamento de Rietveld confirmou a fase do Sr2CoNbO6 com estrutura cristalina cúbica 

para um ajuste com RWP = 13,7%, que já é um refinamento bastante satisfatório. Para o 

SCNO adicionado com TiO2 deve ser feito um refinamento para um maior indicativo 

das fases encontradas, mas pela figura 5.4 percebeu-se que o óxido de titânio está 

presente no SCNO, pois todos os picos foram visualizados. 

A picnometria mostrou que aparentemente as densificações do material 

apresentaram bons resultados, pois todas as densidades relativas estão acima de 90%, 

contribuindo assim para os resultados do Hakki Coleman, que são satisfatórios, já que o 

TiO2, segundo Sebastian apresenta baixas perdas dielétricas. 

 O estudo dielétrico em radiofrequência feita em temperatura ambiente mostrou 

que a permissividade (ε’r) e a tangente de perda dielétrica (tgδ) diminuem com a 

frequência. Abaixo de 50 MHz o SCNO apresenta constantes dielétricas maiores que 

acima de 1 GHz, onde as constantes estão próximas de 17. Com a tangente de perda 

ocorre o mesmo processo, sendo que acima de 1 GHz as perda estão na ordem de 1.
10

-2
. 

Com adição de TiO2 houve uma melhora na constante dielétrica do material e nas 

perdas, mas isto proporcionado pela constante do TiO2, que é de 100, e das perdas 

dielétricas que para o dióxido de Titânio está em torno de 10
-4

. 

Na faixa de micro-ondas o τf da peça pura é negativo em torno de –634ppm/
o
C e 

nas amostras adicionadas o τf medido e calculado foi sempre positivo indicando que há 

alguma porcentagem entre o valor negativo da amostra pura e dos valores positivos das 

amostras adicionadas que o τf apresentará um valor próximo de zero. 

 A simulação da antena com o HFSS apresentou resultados bastantes 

concordantes com os experimentais. O baixo ganho e pequena eficiência apresentada 

pela amostra pura foi melhorada substancialmente com a adição do TiO2. Os resultados 

podem ser melhorados ainda mais com a admissão de uma nova geometria ou com um 

melhor casamento de impedância da antena, pois como visto na medida experimental e 

pela medida simulada a impedância está maior do que 50 Ohms. 

 Os resultados obtidos indicam necessidade de prosseguir no estudo do material 

Sr2CoNbO6, aprofundando o conhecimento a cerca da sua estrutura. Para uma 

caracterização mais detalhada deste material temos que fazer uma microscopia de 
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varredura (MEV), efeito Raman e espectroscopia com variação de temperatura para 

maiores discussões e aprofundamento do assunto. Este material apresenta apenas alguns 

trabalhos publicados na literatura e este trabalho vem acrescentar muitas informações 

sobre esta estrutura pura e adicionada com TiO2. 

 

4.1 Perspectivas futuras 

 

Para uma maior completeza do trabalho deverá ser feito medidas de impedâncias 

com variação da temperatura para os compósitos adicionados com TiO2 e estudos da 

condutividade, dos módulos elétricos e analisar as impedâncias dos compósitos dopadas 

com TiO2. É necessário realizar  uma microscopias eletrônica de varredura (MEV) para 

análise dos grãos e densificação do material. Faremos também caracterização por efeito 

Raman.  

Para completar o estudo do τf e caracterização da amostra é necessário fazermos 

novas amostras para analisarmos o comportamento da curva de τf com a composição.  

 

4.2 Publicações gerais e decorrentes do trabalho 

 

Com o resultado deste trabalho foram submetidos alguns artigos em revistas 

internacionais e apresentados trabalhos em congressos nacionais e internacionais. 

Também citamos outros trabalhos que foram realizados durante o mestrado, mas que 

estão totalmente relacionados com ao assunto. 

Artigos submetidos em revistas internacionais 

J.E.V. de Morais, A. J. N. de Castro, M. A. Silva, A. S. B. Sombra. EXPERIMENTAL 

AND NUMERICAL STUDY OF RESONATOR ANTENNAS BASED ON 

Sr2CoNbO6. MICROWAVE OPTICS ELETRONICS (IEEE), agosto de 2013 
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Trabalhos publicados em eventos nacionais e internacionais 

 

MORAIS, J. E. V. ; SILVA, M. A. S. ; ALMEIDA, J. S. ; SOMBRA, A. S. B. . 

STUDY OF DIELECTRIC CERAMICS BASED STRONTIUM AND COBALT 

NIOBATE (Sr2CoNbO6) AND ANTENNA APPLICATION. In: Proc. do XXXVI 

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada (ENFMC), 13 a 17 de maio, Águas 

de Lindóia-SP. , 2013. 

J. E. V. de Morais, A. J. N. de Castro, M. A. S. Silva, J. C. Sales, A. S. Sombra. 

Experimental and Numerical study of Resonator Antennas Based on Sr2CoNbO6. 6th 

International Conference on Eletroceramics João Pessoa, Brazil November 9-13, 2013. 

Estudo Dielétrico de SCNO adicionado de TiO2 de autoria de J. E. V. de Morais, M. 

A. S. Silva, J. S. Almeida, A.S. B. Sombra foi aceito para apresentação no(a) XXXI 

Encontro de Físicos do Norte e Nordeste no período de 04 a 08 de novembro de 2013, 

Campina Grande, PB. 

J. E. V. de Morais, A. J. N. de Castro, M. A. S. Silva, J. C. Sales, A. S. Sombra. 

ESTUDO DIELÉTRICO DA CERÂMICA BASEADA NO NIOBATO DE 

ESTRÔNCIO E COBALTO (Sr2CoNbO6) E SUA APLICAÇÃO COMO 

ANTENA RESSOADORA DIELÉTRICA. 57º congresso Brasileiro de Cerâmica & 

5º Congresso Ibero-americano de Cerâmica. 19 a 22 de maio de 2013. Hotel Praia Mar 

Natal – Rio Grande do 

 

Outros trabalhos apresentados durante o mestrado 

 

ALMEIDA, J. S. ; SALES, A. J. M. ; MORAIS, J. E. V. ; SANCHO, E. O. ; SILVA, 

M. A. S. ; SOMBRA, A. S. B. . Uniformly Excited Linear Arrays Assemble: Based on 

Bismuth Niobate Ceramics for Microwave Antennas. In: Proc. do XXXVI Encontro 

Nacional de Física da Matéria Condensada (ENFMC), 13 a 17 de maio, Águas de 

Lindóia-SP. , 2013. 
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MORAIS, J. E. V. ; SILVA, M. A. S. ; ALMEIDA, J. S. ; SOMBRA, A. S. B. . 

STUDY OF THERMAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF COMPOSITE 

ALUMINA-POLYETHYLENE. In: Proc. do XXXVI Encontro Nacional de Física da 

Matéria Condensada (ENFMC), 13 a 17 de maio, Águas de Lindóia-SP. , 2013. 

MORAIS, J. E. V. ; ALMEIDA, J. S. ; SILVA, M. A. S. ; SOMBRA, A. S. B. . 

THERMAL AND DIELECTRIC STUDY OF Si3N4 - POLYETHYLENE 

COMPOSITES. In: Proc. do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria 

Condensada (ENFMC), 13 a 17 de maio, Águas de Lindóia-SP. , 2013. 

ALMEIDA, J. S. ; SILVA FILHO, J. M. ; RODRIGUES JUNIOR, C. A. ; MORAIS, J. 

E. V. ; FILHO, M. C. C. ; SOMBRA, A. S. B. . Rectangular Lattice Arrays Assemble: 

Microwave Antennas based on Cylindrical Dielectric Resonator of Bismuth Niobate. In: 

Proc. do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada (ENFMC), 13 a 

17 de maio, Águas de Lindóia-SP. , 2013. 

RODRIGUES JUNIOR, C. A. ; MORAIS, J. E. V. ; FERNANDES, T. S. M. ; SALES, 

A. J. M. ; FREITAS, D. B. ; OLIVEIRA, R. G. M. ; SILVA, P. M. O. ; SILVA, M. A. 

S. ; SOMBRA, A. S. B. . STUDY OF DIELECTRIC PROPERTIES OF SrBi4Ti4O15 

(SBTi) ADDED WITH V2O5. In: Proc. do XXXVI Encontro Nacional de Física da 

Matéria Condensada (ENFMC), 13 a 17 de maio, Águas de Lindóia-SP. , 2013. 
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