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Resumo 

 

Nesse trabalho, estudamos as propriedades da matriz compósita baseada na hexaferrita 

de bário do tipo M BFO (BaFe12O19) e da cerâmica ferroelétrica SBN (SrBi2Nb2O9). As 

hexaferritas de bário do tipo M despontaram como uma nova opção para a produção de 

baixo custo de ferrofluidos, meios de gravação magnética e sensores.  

Algumas de suas características são alta magnetização de saturação, alta coercividade e 

boa resistência à corrosão.  Além disso, o SBN (SrBi2Nb2O9) é uma cerâmica com 

incontáveis aplicações em dispositivos onde materiais ferro-piezoeletricos são 

necessários. Esse material apresenta uma boa resistência à fadiga sendo um dos 

principais substitutos do Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) nas memórias 

ferroelétricas de acesso aleatório (FERAM’s). 

A matriz cerâmica magneto-dielétrica (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x, onde x = 25, 50, 

75 e 100% do peso, foi preparada pela rota de estado sólido, com moagem e calcinação. 

Também, foi feito um estudo do efeito de um grupo de ligantes orgânicos (TEOS, PVA, 

Glicerina) nas propriedades estruturais do material.  

O compósito foi analisado com difração de raios-X, espectroscopia Raman e do 

infravermelho, espectroscopia Mössbauer e Microscopia eletrônica de Varredura, para 

uma melhor compreensão das propriedades estruturais do material. 

Medidas dielétricas na região de radiofreqüência e microondas, bem como histereses 

elétricas e magnéticas foram realizadas. Espectroscopia de impedância com variação de 

temperatura, medidas e simulação de antenas monopolo também foram estudadas nesse 

trabalho. 

 

 

 

Palavras chaves: Compósitos, materiais magneto-dielétricos 
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Abstract 

 

In this work we studied the properties of composites based in M-type barium 

hexaferrites BFO (BaFe12O19) and ferroelectric ceramic SBN (SrBi2Nb2O9). M-type 

barium hexaferrites (BaFe12O19) come out as a new alternative for the low cost 

production of ferrofluids, magnetic record media and sensors. Some of its 

characteristics are high magnetic saturation, high coercivity and good resistance to 

corrosion. Besides, the SBN (SrBi2Nb2O9) is a ceramic with uncountable applications in 

devices where ferro-piezoeletrics materials are needed. This material shows a good 

fatigue resistance, being one of the most liable substitutes for the Lead Zirconate 

Titanate (PZT) in the ferroelectrics random access memory (FERAM).  

 The magneto-dielectric matrix composite (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x, where x 

stands for 0,25,50,75 and 100 wt% were prepared by a new procedure in the solid state 

route. 

Also, it was done a study in the effects of a group of organic (TEOS, PVA and glycerin) 

binders in the structural properties of the ceramic matrix composites. 

The composite was analyzed with X-ray diffraction, Raman and Infrared spectroscopy, 

Mössbauer spectroscopy and scanning electron microscope (SEM) for a better 

understanding of the microstructural properties. Radiofrequency (RF) dielectric 

measurements and Impedance analysis, magnetic and electric hysteresis loops, 

microwave dielectric measures and monopole antenna measures and simulation are 

discussed as well.  

 

 

Key words:  composites, magneto-dielectric materials 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Índice 
1-  In t rodução 

1.1 Motivação e Apresentação......................................................................................14  

1.2 Disposição do Conteúdo..........................................................................................15 

1.3 Referências………………………………………………………………………15 

2- Materiais cerâmicos 

2.1 Definição...................................................................................................................16 

2.2 Síntese.......................................................................................................................16 

2.3 Principais propriedades das cerâmicas 

2.3.1 Propriedades Térmicas........................................................................................18 

2.3.2 Propriedades Mecânicas......................................................................................18 

2.3.3 Interação com a radiação eletromagnética........................................................18 

2.3.4 Outras Propriedades............................................................................................24 

2.4 Matriz cerâmica compósita  

2.4.1 Definição................................................................................................................24 

2.4.2 Comportamento dos CMC...................................................................................25 

2.5 Referências...............................................................................................................26 

3 - A matriz compósita (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x 

3.1 Hexaferrita de Bário 

3.1.1 Estrutura Cristalina.............................................................................................28 

3.1.2 Propriedades e estudos anteriores......................................................................29 

3.1.3 Aplicações..............................................................................................................30   

3.2 SrBi2Nb2O9 (SBN) 

3.2.1 Estrutura Cristalina.............................................................................................30 

3.2.2 Perovskitas e ferroeletricidade............................................................................31 

3.2.3 Estudos anteriores e outras propriedades..........................................................32 

3.2.4 Aplicações..............................................................................................................33 

3.3 (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x.................................................................................33 

3.4 Referências...............................................................................................................34 

4 – Procedimento experimental: 

4.1 Preparação das amostras.....................................................................................38 

4.2 Técnicas experimentais utilizadas 

4.2.1 Método de Arquimedes........................................................................................42 

4.2.2 Difração de Raios-X..............................................................................................41 



 9 

4.2.3 Espectroscopia Raman e Infravermelho............................................................41 

4.2.4 Espectroscopia Mössbauer...................................................................................41 

4.2.5 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)...................................................42 

4.2.6 Histerese Magnética.............................................................................................42 

4.2.7 MFM/ AFM...........................................................................................................42 

4. 2.8 Medidas em Rádio freqüência (RF)...................................................................43 

4.2.9 Histerese Elétrica.................................................................................................43 

4.2.10 Medidas de Microondas (MW) – HK e Antenas Monopolo...........................43 

4.2.11 Simulação............................................................................................................44 

5 – Resultados 

5.1 Caracterização estrutural 

5.1.1 Método de Arquimedes para obtenção de densidade........................................45 

5.1.2 Difração de Raios – X...........................................................................................46 

5.1.3 Refinamento Rietveld...........................................................................................48 

5.1.4 Espectroscopia Raman.........................................................................................49 

5.1.5 Espectroscopia do Infravermelho.......................................................................51 

5.1.6 Espectroscopia Mössbauer..................................................................................53 

5.1.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)....................................................54 

5.2 Caracterização Magnética 

5.2.1 Histerese Magnética.............................................................................................56 

5.2.2 MFM/AFM...........................................................................................................60 

5.3 Caracterização Dielétrica 

5.3.1 Medidas dielétricas em Radiofreqüência...........................................................62 

5.3.2 Análise de RF com variação de temperatura....................................................67 

5.3.3 Histerese elétrica..................................................................................................85 

5.3.4 Medidas em microondas – Método Hakki-Coleman.........................................88 

5.4 Aplicações 

5.4.1 Antenas Monopolo................................................................................................92 

5.4.2 Simulação..............................................................................................................95 

5. 5 Referências………………………………………………………………………..96 

6 – Conclusões e Perspectivas 

6.1 Conclusões gerais...................................................................................................101 

6.2 Perspectivas e trabalhos futuros..........................................................................103 

7 - Trabalhos decorrentes dessa dissertação 



 10 

7.1 Apresentados em congressos.................................................................................104 

7.2 Artigos Submetidos para publicação...................................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 11 

Lista de figuras 

Figura 1: Fusão de superfícies independentes pelo movimento dos átomos termicamente 

ativados............................................................................................................................17 

Figura 2: Célula unitária da BaFe12O19............................................................................29 

Figura 3: Representação esquemática da estrutura cristalina do SBN ...31 

Figura 4: Estrutura de perovskita, átomo em azul representando o átomo que ocupa o 

sítio A..............................................................................................................................31 

Figura 5: Difratograma de raios – X para as amostras de a) SBN100  b)BFO50 e  c) 

BFO100...........................................................................................................................48 

Figura 6: Espectro Raman para a série dos compósitos.................................................51 

Figura 7: Espectro infravermelho para a série compósita...............................................52 

Figura 8: Espectro Mössbauer para a BFO100................................................................54 

Figura 9: Micrografias das amostras a)BFO100, b)BFO50 e c)SBN100..................55, 56 

Figuras 10: Curvas de Histerese para as séries de a) PVA, b) TEOS e c)Glicerina..58, 59 

Figura 11: AFM e MFM para as amostras de a) BFO100, b) BFO75 e c) BFO50...61, 62 

Figura 12: a) Representação 3D da AFM e b) da MFM da amostra de BFO75..............62 

Figuras 13: Permissividade para as séries de a) PVA b) TEOS e c) Glicerina.........64, 65 

Figuras 14: Tangente de perda para as séries de a) TEOS b) PVA c) Glicerina.......66, 67 

Figura 15: Variação da capacitância com a fração de massa de BFO, à temperatura 

ambiente...........................................................................................................................67 

Figuras 16: Variação da capacitância com a temperatura para as amostras a)BFO100, 

b)BFO75, c)BFO50,  d)BFO25 e e)SBN100......................................................68, 69, 70 

Figura 17: Variação da tangente de perda para a série compósita, à temperatura 

ambiente...........................................................................................................................71 

Figura 18: Variação da tangente de perda com a temperatura para as amostras 

a)BFO100, b)BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100.....................................72, 73, 74 

Figura 19: Variação do Módulo imaginário com a temperatura e a freqüência para a 

amostra a) BFO100P e b}BFO50P............................................................................75, 76 

Figura 20: Comparativo da condutividade à temperatura ambiente, para a série de 

PVA................................................................................................................................77 

Figura 21: Variação da condutividade com a temperatura para as amostras a)BFO100, 

b)BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100.......................................................78, 79, 80 



 12 

Figuras 22 : Representação da impedância complexa para as amostras de a)BFO100, 

b)BFO75 c)BFO50 e d)BFO25.................................................................................82, 83 

Figura 23: a)Curvas de histerese elétrica para a amostra de SBN100T, com freqüência 

de 1Hz e variação de voltagem........................................................................................86 

Figura 23: b) Curva de histerese comparativa entre as amostras compósitas de BFO25T, 

BFO50T e BFO75T, com freqüência de 1Hz.................................................................87 

Figura 24: Curvas de histerese elétrica para a amostra BFO25P com variação de 
freqüência.............................................................................................88 
Figura 25: a) Variação da permissividade e b) da tangente de perda com a porcentagem 
de massa de BFO para a série de TEOS, PVA e Glicerina.............................................91 
Figura 26: Perda de retorno para as amostras BFO100, BFO75, BFO50, BFO25 e 

SBN100..........................................................................................................................93 

Figura 27: Impedância de entrada representada na carta de Smith para as amostras 

a)BFO100, b)BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100...........................................94, 95 

Figura 28: Perda de retorno em função da freqüência, simulada e experimental, para a 

amostra de BFO100.............................................................................................96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Lista de Tabelas 

Tabela 1: Especificação das amostras produzidas...........................................................40 

Tabela 2:  Densidade das  amostras produzidas com a)  TEOS b) PVA e 

c)Glicerina.......................................................................................................................46 

Tabela 3: Parâmetros do Refinamento Rietveld para as amostras de SBN100 e 

BFO 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 

Tabela 4: Parâmetros da espectroscopia Mössbauer.......................................................54 

Tabela 5: Parâmetros de Magnetização para as séries compósitas de a)TEOS, b)PVA e 

c)  Glicerina.....................................................................................................................58 

Tabela 6: Valores de permissividade e tangente de perda para as séries de a) Glicerina 

b) PVA e c) TEOS...........................................................................................................63 

Tabela 7: Variação da Capacitância e Tangente de perda com a temperatura e com a 

porcentagem da massa de BFO......................................................................................74 

Tabela 8: Valores de TCC e Ea para a série compósita de PVA, nas freqüências de 1kHz, 

100kHz e 1MHz...............................................................................................................81 

Tabela 9: Valores de Pr e Ec para as amostras SBN100 e BFO25, em freqüência de 
1KHz................................................................................................................................87 
Tabela 10: Valores de P r e Ec  para as amostras BFO25P, com freqüência 
variável ...........................................................................................................................88 
Tabela 11: Valores dos parâmetros dielétricos em microondas para todas as amostras 

produzidas........................................................................................................................89 

Tabela 12: Valores do τf para as amostras de BFO100T e SBN100T.............................92 

Tabela 13: Parâmetros das medidas de antenas monopolo.............................................94 

Tabela 14: Parâmetros simulados e erro obtido para a amostra BFO100......................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1- Introdução 

 

1.1 Motivação e Apresentação 

 

A engenharia e ciência dos materiais estão focadas na produção de materiais 

de alto desempenho para a aplicação em dispositivos microeletrônicos em geral. Várias 

classes de materiais são estudadas, como vidros, polímeros, ligas metálicas e cerâmicas. 

Nosso trabalho visa explorar as potencialidades das cerâmicas de matriz 

compósita, que são uma classe de materiais multifásicos formados pela combinação de 

duas ou mais cerâmicas, visando à formação de um material de fase contínua e 

uniforme. A combinação visa à obtenção de um material mais adequado às aplicações 

que as fases puras utilizadas em sua síntese. É possível, com esse procedimento, obter, 

em condições normais, propriedades que antes só eram observadas em condições 

extremas. Por exemplo, ao combinar um material ferroelétrico com um material 

ferromagnético, é possível que se obtenha um material multiferróico, ou seja, um 

material que está apto a responder tanto a estímulos elétricos como magnéticos, bem 

como apresentar um acoplamento entre os dois. A obtenção desse tipo de propriedade 

para materiais monofásicos é extremamente difícil, a saber: ainda se busca um método 

de produção de amostras de qualidade de BiFeO3, material potencialmente multiferróico 

[1]. A multiferroicidade foi observada, apenas para baixas temperaturas, em alguns 

materiais, como o BiMnO3[2].  

 Nesse trabalho apresentamos uma matriz cerâmica compósita, a 

(SrBi2Nb2O9)X(BaFe12O19)1-X. Esse compósito é a combinação de duas cerâmicas, sendo 

o SrBi2Nb2O9 (SBN) ferroelétrica e piezoelétrica e a BaFe12O19 (BFO) ferrimagnética 

(ferrita), portanto um compósito magneto-dielétrico, podendo apresentar propriedades 

multiferróicas.  

 A escolha das fases puras foi feita cuidadosamente, levando em consideração 

que a temperatura Curie dos dois materiais é bem próxima e que as propriedades 

ferroelétricas do SBN e ferromagnéticas do BFO, assim como os valores das perdas 

dielétricas, possibilitam a aplicação desses materiais em microeletrônica. Portanto, 

nossa cerâmica deve, também, ser potencialmente aplicável em antenas dielétricas e 

outros dispositivos eletrônicos. Investigamos, especificamente, a possibilidade da 

aplicação desses materiais compósitos como antenas ressoadoras dielétricas.  
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1.2 Disposição do Conteúdo 

 

A exposição da discussão está organizada em 6 capítulos. O segundo 

capítulo trás a definição de cerâmicas, apresenta os tipos de cerâmicas, sendo focado 

nas cerâmicas de matriz compósita e suas propriedades. O terceiro capítulo trás a 

definição das estruturas cristalinas dos materiais e, juntamente, uma revisão 

bibliográfica das propriedades já estudadas para as fases puras. Também, nesse capítulo, 

aprofundamos as motivações para a utilização dessas duas fases puras na produção da 

cerâmica bifásica. No quarto capítulo explicitamos o método de preparo e as técnicas 

experimentais utilizadas para investigar as propriedades estruturais, elétricas e 

magnéticas do compósito. E, por fim, no quinto discutimos os resultados obtidos com as 

investigações experimentais para no sexto capítulo expor as conclusões. Para as 

propriedades estruturais foi utilizado difração de raios – X, Microscopia eletrônica de 

varredura, espectroscopia Raman e infravermelho, Espectroscopia Mössbauer e método 

de Arquimedes para medir a densidade relativa das amostras. Para as propriedades 

magnéticas, foram estudas as curvas de histerese magnética e as micrografias da 

microscopia de força magnéticas. As propriedades elétricas foram investigadas com 

espectroscopia de impedância, à temperatura ambiente e com variação de temperatura. 

Foram também analisadas as curvas de histerese elétrica, comportamento elétrico em 

microondas, bem como às simulações e medidas experimentais que permitem a 

investigação da utilização dessas amostras como antenas dielétricas ressoadoras.  

 

1.3 Referências 

[1] - Xiaoding Qi, Wen-Chih Chang, Jui-Chao Kuo, In-Gann Chen, Yi-Chun Chen, 

Cheng-Hung Ko, Jung-Chun-Andrew Huang , Growth and characterisation of 

multiferroic BiFeO3 films with fully saturated ferroelectric hysteresis loops and large 

remanent polarisations, Journal of the European Ceramic Society  30 (2010), P.283-287 

[2] - Z.H. Chi, H. Yang, S.M. Feng, F.Y. Li, R.C. Yu , C.Q. Jin, Room-temperature 

ferroelectric polarization in multiferroic BiMnO3 , Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials 310(2007),  P. e358-e360 
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2- Materiais cerâmicos 

 

 2.1 Definição 

 

O termo cerâmica é bastante utilizado no nosso cotidiano, mesmo para 

designar objetos que não remetem a tecnologia e ciência dos materiais. Isso porque 

cerâmicas são associadas com uma enorme variedade de materiais, tais como vidro, 

tijolos, pedras, vernizes, porcelanas e etc. [1]. Todas as cerâmicas têm em comum o fato 

de serem constituídos de metais e não-metais, sendo unidos por ligações covalentes e/ou 

iônicas. Normalmente, os materiais cerâmicos diferem dos metais por serem dielétricos, 

não-deformáveis e estáveis sobre condições ambientais severas. A definição de 

cerâmica é “Material inorgânico e não metálico formado por ação do calor.”.  

Apesar da abrangência dessa definição, as cerâmicas utilizadas em 

microeletrônica e desenvolvidas em laboratório, denominadas cerâmicas avançadas, são 

materiais cuidadosamente desenvolvidos para aplicações que necessitam dispositivos de 

alto desempenho. Essas cerâmicas podem apresentar propriedades diversas, tais como 

ferroeletricidade, piezoeletricidade, piroeletricidade, ferromagnetismo, dentre outras. 

Podem, ainda, no que diz respeito à condução elétrica, serem dielétricas ou 

semicondutoras.  

As estruturas cristalinas das cerâmicas apresentam uma grande variedade. 

As mais simples apresentam estrutura cúbica simples (CS) ou cúbica de face centradas 

(CFC), mas estruturas cristalinas complexas são, também, encontradas em materiais 

cerâmicos. Portanto, cerâmicas exibem diversas características físico-químicas que 

permitem a aplicação em vários campos da indústria tecnológica, e dependendo do ramo 

de interesse/pesquisa, devem ter seu estudo aprofundado em uma determinada área de 

conhecimento. 

 

2.2 Síntese  

 

A maioria dos materiais cerâmicos produzidos é obtido pelo processo de 

sinterização. Outros métodos de síntese existentes são a conformação viscosa e o 

processo de ligações químicas.  
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O processo de sinterização parte de partículas finamente divididas que serão 

aglomeradas até o formato desejado, normalmente seguido de um aquecimento que visa 

gerar ligação entre as partículas. Na sinterização, o movimento dos átomos, 

termicamente ativado, é responsável pela fusão de duas superfícies anteriormente 

separadas, como ilustra a figura 1. Isso ocorre, espontaneamente, se a temperatura de 

sinterização for suficientemente alta, pois, o contorno de duas superfícies separadas é 

bem mais energético que o único contorno de grão formado posteriormente à 

sinterização.  

Uma outra etapa do crescimento de grão importante para a definição da 

microestrutura da cerâmica é a recristalização. Esse processo ocorre quando os materiais 

são deformados e os átomos, termicamente ativados, se movem de forma a buscar uma 

estrutura mais perfeita e menos energética.  

 

 
Figura 1: Fusão de superfícies independentes pelo movimento dos átomos termicamente ativados. 

 

As propriedades dos materiais variam bastante de acordo com os parâmetros 

de preparo, tais como temperatura e tempo de sinterização, pois o tamanho e a forma 

dos grãos na microestrutura estão diretamente relacionados com esses parâmetros. Por 

exemplo, o tamanho do grão aumenta com o tempo, se a temperatura for alta o 

suficiente para gerar movimento dos átomos. A força eletromotriz para gerar esse 

movimento dos átomos é a energia liberada quando um grão passa de um contorno 

côncavo para um convexo, tal como apresentado na figura 1[1]. Como as propriedades 

mecânicas, tais como dureza e resistência, são diretamente influenciadas pelo tamanho e 

forma do grão, e, também podem sofrer essa influência propriedades elétricas e 

magnéticas, o estudo cauteloso do método de produção da cerâmica é fundamental para 

obtenção de um material com o desempenho desejado.  
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2.3 Principais propriedades das cerâmicas 

 

2.3.1 Propriedades Térmicas 

 

Condutividade térmica:  

A condutividade térmica é a medida da capacidade do material de dissipar 

calor e é determinada, principalmente, pela estrutura cristalina, composição química e 

temperatura de operação. Para materiais cerâmicos, as condutividades térmicas variam 

bastante, chegando a variar de até duas ordens de grandeza.  

 

Coeficiente de expansão térmica: 

É a variação do volume em resposta a uma variação de temperatura. O 

coeficiente de expansão térmica depende, fortemente, da temperatura, mas para a maior 

parte dos materiais cerâmicos pode ser definido um intervalo de temperatura (25°C-

300°C) em que esse coeficiente seja pouco variável. A estrutura cristalina, força das 

ligações e densidade também influem nos valores do coeficiente de expansão térmica. 

 

2.3.2 Propriedades Mecânicas 

 

As cerâmicas são materiais, de certa forma, limitados em relação às 

propriedades mecânicas. O maior problema encontrado é a tendência a fraturas rápidas, 

sem absorção de energia. A temperatura ambiente, a maioria das cerâmicas sofre 

fraturas antes que ocorra alguma deformação plástica em resposta a tensão aplicada. Os 

tipos de fraturas e as condições para a ocorrência são descritos detalhadamente nas 

referências [2].  

 

2.3.3 Interação com a radiação eletromagnética 

 

No eletromagnetismo clássico, a interação da matéria com o campo 

eletromagnético pode ser descrita pelas equações de Maxwell.  

                                                               ∇���. B��� = 0                                                         (2.1) 

∇���. D��� =  ρ                                                        (2.2) 

∇��� × H��� = ����
� +  J�                                                   (2.3) 
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∇��� × E��� = − ����
�                                                     (2.4) 

 

E pelas equações constitutivas: 

D��� =  εE��� = (ε� −  iε��)E���                                             (2.5) 

B��� =  μH��� = (μ� −  iμ��)H                                            (2.6) 

�� = σE���                                                          (2.7) 

Onde H��� é o vetor do campo magnético, E��� o vetor campo elétrico, B��� o vetor indução 

magnética, D��� o deslocamento elétrico, J� o vetor densidade de corrente, ρ a densidade de 

carga, ε permissividade complexa, µ permeabilidade complexa e σ a condutividade. 

Portanto, a interação da matéria com os campos eletromagnéticos depende, 

essencialmente, de três parâmetros, sendo estes a permissividade, a permeabilidade e a 

condutividade. Esses parâmetros também definem a penetrabilidade da radiação 

eletromagnética de nos materiais para uma determinada freqüência [3]. Desta forma, 

podemos descrever fenômenos e propriedades diversas dos materiais apoiados nesse 

sucinto formalismo teórico. Dentre os quais estão: 

a) Magnetização e Ferromagnetismo 

Quando um material é sujeito a um campo magnético, a magnetização pode 

ocorrer de diferentes maneiras, dependendo da estrutura atômica do material. Para uma 

extensa classe de materiais a relação entre a magnetização e a indução magnética é 

escrita como  

M���� = � μ
  μ�  –  1" #��� = χH���                                          (2.8) 

onde χ é chamado de susceptibilidade magnética e depende da permeabilidade 

magnética do material (µ) e do vácuo (µ0). Dependendo do comportamento da 

susceptibilidade, o material é classificado como paramagnético (χ positivo) ou 

diamagnético (χ negativo).  Porém, uma outra classe de materiais, os ferromagnéticos, é 

caracterizada por ter uma resposta não linear ao campo aplicado, e, portanto, a equação 

linear (2.8) não descreve o comportamento desses materiais.  

Esse tipo de material apresenta a possibilidade de magnetização permanente 

e, também, uma forte influência sobre a indução magnética, dando origem às curvas de 

histerese quando sujeitos a uma magnetização, pois seus momentos magnéticos 

permanecem alinhados mesmo na ausência de um campo aplicado. Isso ocorre, segundo 

a teoria do ferromagnetismo de Heisenberg, porque há uma energia eletrostática 
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associada com a mudança do alinhamento do spin dos átomos adjacentes, conhecida 

como energia de troca. Nos materiais ferromagnéticos, essa energia favorece o 

alinhamento paralelo, nos ferrimagnéticos ou ferrites há, da mesma forma, um 

ordenamento de spins, no entanto, a estrutura possui spins que podem estar para cima 

ou para baixo, mas com a condição de um momento magnético não nulo. Portanto, 

materiais ferrimagnéticos apresentam comportamento semelhante aos materiais 

ferromagnéticos.  

Nesse tipo de material (ferromagnéticos), a energia magnética deve ser 

descrita por uma expressão geral que inclua as perdas de histerese. Portanto, o trabalho 

por unidade de volume necessário para elevar a indução magnética de uma quantidade 

dB é:  

 dW� = HdB                                                        (2.9) 

A variação total de energia é obtida integrando-se esse trabalho em todo o volume  

W� =  ∫ HdB                                                    (2.10) 

Como ao terminar um ciclo de histerese o material deve estar no mesmo estado 

magnético e, portanto, sua energia magnética deve se conservar, o trabalho realizado 

representa uma perda de energia [4]. Na presença de matéria, dB dependerá da 

magnetização, e o trabalho total feito sobre o material para produzir magnetização é:   

W( =  ∫ HdM                                                 (2.11) 

Estando associado a uma variação de energia. Esse valor de energia magnética é 

denominado energia de anisotropia, pois para os materiais ferromagnéticos, a 

magnetização está sempre ligada a uma direção preferencial, sendo, portanto, 

anisotropicamente magnetizados. Então, a energia de anisotropia é a energia de 

magnetização que deve ser empregada para girar o vetor de sua direção preferencial 

para uma “direção difícil”. Essa energia de anisotropia pode ter várias causas e aparecer 

de várias formas diferentes, estando diretamente relacionada com a formação de 

magnetos permanentes.  

Quando materiais ferromagnéticos são submetidos a temperaturas 

suficientemente altas, ocorre uma transição ferromagnética. A temperatura crítica parra 

a ocorrência desse fenômeno é denominada Temperatura Curie. Ao alcançar essa 

temperatura, os materiais perdem suas características de magnetos permanentes e 

passam a ser paramagnéticos. 

O estudo das propriedades de magnetização pode ser feito através da curva 

de histerese, que é uma fonte abrangente de informações para materiais 
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ferromagnéticos. As principais informações extraídas dos ciclos de histerese são a 

magnetização de saturação, a coercividade e a magnetização remanescente. A 

coercividade é a resistência do material à reorientação dos seus dipolos. Materiais que 

são magnetos permanentes apresentam altos valores de coercividade, visto que é muito 

mais difícil induzir uma reorientação dos seus dipolos.  A magnetização de saturação é a 

máxima magnetização alcançada pelo material. Depois de atingida a magnetização de 

saturação, independente do campo aplicado, a magnetização não irá mais variar. A 

magnetização remanescente é a magnetização que permanece no material, mesmo na 

ausência de campo aplicado.  

 

b) Propriedades elétricas 

Rigidez dielétrica:  

Todos os materiais dielétricos, se submetidos a campos suficientemente 

altos, deixarão de ser isolantes e passarão a ser condutores. Essa intensidade de campo 

elétrico necessária para que o material se torne condutor é denominada rigidez 

dielétrica. Alguns parâmetros que podem influenciar a rigidez dielétrica são a 

temperatura e espessura da amostra, a umidade do ambiente e a freqüência do campo 

aplicado. Além disso, impurezas na amostra também aceleram o processo de 

rompimento da rigidez dielétrica. 

Permissividade:  

A permissividade é uma grandeza complexa, sendo definida como: 

) = )� − *)′′                                                   (2.12) 

onde ε’ é a parte real, e ε’’ a parte imaginária, sendo um dos parâmetros que define a 

resposta de um material a um campo eletromagnético. Como a parte imaginária está 

relacionada com cargas ligadas e fenômenos de relaxação, o que gera perda de energia 

eletromagnética, é interessante definir uma grandeza que quantifica a dissipação de 

energia eletromagnética. É definida como tangente de perda (tanδ), para materiais de 

baixa condutividade, a razão entre a parte real e imaginária da permissividade [3].  

,-./ =  011

0�                                                   (2.13) 

É mais comum em eletrônica, utilizar-se uma grandeza adimensional 

denominada de constante dielétrica, também conhecida como permissividade relativa, 

que é definida como:   

            2 =  0
0�

                                                                               (2.14) 
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Normalmente, a grandeza medida é a capacitância e a permissividade é extraída 

considerando a amostra um capacitor de placas paralelas. 

Polarização e Ferroeletricidade 

Quando um material dielétrico é submetido a um campo elétrico, haverá 

uma separação entre as cargas positivas e negativas presentes em seus átomos, o que 

gerará um momento dipolo elétrico. O momento dipolo elétrico por unidade de volume 

é denominado de polarização. Formalmente, a polarização é definida como: 

P = lim∆7→9 =  ∆:
∆7                                         (2.15) 

Como a polarização é uma resposta do material a um campo elétrico, ela 

não depende somente do campo, mas também do material, do arranjo de átomos que o 

compõe. Macroscopicamente, a polarização é completamente descrita pela equação 

constitutiva:  

P��� = P���(E���)                                                (2.16) 

Para uma grande quantidade de materiais, a equação constitutiva pode ser escrita como: 

P��� = χ;E���<E���                                              (2.17) 

Pois os materiais são eletricamente isotrópicos e a polarização é na mesma direção do 

campo. A quantidade χ(E���) é conhecida como susceptibilidade elétrica. Para esse tipo de 

material, a polarização se anula quando o campo externo é nulo. Em uma grande 

quantidade de materiais χ é constante, e, portanto, não depende de E���. Esses materiais 

são conhecidos como dielétricos lineares, e obedecem a equação:  

P��� = χE���                                                      (2.18) 

No entanto, existe outra classe de materiais, conhecidos como materiais ferroelétricos, 

nos quais há a possibilidade de que exista uma polarização permanente (espontânea), 

mesmo quando o campo externo E��� é igual a zero.  

Os materiais ferroelétricos recebem esse nome pela semelhança com o 

comportamento dos ferromagnéticos. Similarmente aos materiais ferromagnéticos, os 

materiais ferroelétricos exibem uma curva de histerese quando são submetidos a campos 

elétricos. Podemos, através dessas curvas de histerese, obter informações sobre a 

polarização do material, tais como; polarização de saturação (que é a máxima 

polarização atingida pelo material), polarização remanescente (a polarização que 

permanece mesmo sem campo elétrico externo) e campo coercivo (o campo que precisa 

ser aplicado para a polarização ir à zero após ter sido excitada).  A condição para a 

existência de ferroeletricidade é [4]: 
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=>
?@� = 1                                             (2.19) 

Onde α é a polarizabilidade e N é o número de moléculas por unidade de volume. 

Da mesma forma que para os materiais ferromagnéticos, também existe uma 

temperatura critica na qual o sistema ferroelétrico perde suas propriedades de 

polarização permanente e passa a ser paraelétrico. Essa temperatura é, também, 

denominada de Temperatura Curie, novamente em analogia ao ferromagnetismo. 

Piezoeletricidade: 

Alguns cristais, quando submetidos à pressão mecânica, desenvolvem uma 

polarização elétrica enquanto pressionados. Da mesma forma, quando submetidos a um 

campo elétrico, causarão uma tensão mecânica. Todos os materiais ferroelétricos 

exibem essa propriedade, que é conhecida como efeito piezoelétrico ou 

piezoeletricidade. A piezoeletricidade depende, essencialmente, da estrutura cristalina. 

Uma condição necessária para a existência de piezoeletricidade é a falta de um centro de 

simetria de inversão. É fácil perceber o porquê. Quando submetido a uma tensão, um 

cristal que não possua um centro de simetria apresentará um deslocamento do centro de 

cargas positivas e negativas, e, portanto, a formação de um momento dipolo. 

A piezoeletricidade, para campos fracos e pequenas deformações, é descrita 

por uma relação linear entre a polarização e o campo elétrico. Os coeficientes que 

descrevem matematicamente essa relação são denominados coeficientes piezoelétricos.  

A = dB + eDE                                                    (2.20) 

F = FeD +  dG                                                    (2.21) 

Onde D é o deslocamento dielétrico (considerado igual à polarização), T a tensão, E o 

módulo do campo elétrico, e a constante dielétrica, d um coeficiente piezoelétrico, S a 

deformação e s é o inverso da rigidez. A primeira equação descreve o efeito direto, ou 

seja, polarização gerada por compressão, e a segunda o efeito inverso. Essas equações, 

na forma matricial, estão relacionadas a uma série de equações que descrevem as 

propriedades piezoelétricas em várias orientações do material, pois um formalismo 

tensorial é necessário para descrever a piezoeletricidade, já que todas as constantes nas 

equações acima são tensores, e, no caso mais geral, haverá 45 constantes independentes, 

sendo 21 elásticas, 18 piezoelétricas e 6 dielétricas. Um estudo mais detalhado das 

causas e efeitos da piezoeletricidade pode ser encontrado nas referências [5,6].  
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2.3.4 Outras Propriedades 

 

A existência de vários tipos de cerâmica faz com que existam diversas 

propriedades que podem ser encontradas nesse tipo de material. Por exemplo, 

propriedades óticas e eletro-opticas, piroeletricidade (geração de um potencial elétrico 

sob aquecimento ou arrefecimento), flexibilidades e etc. Estudos mais detalhados 

envolvendo outras propriedades que fogem do escopo desse trabalho podem ser 

encontrados nas referências. [2,5-7]  

 

2.4 Matriz cerâmica compósita  

 

2.4.1 Definição 

 

Os compósitos são materiais compostos de duas ou mais fases distintas, 

química ou fisicamente, distribuídas dentro de uma fase contínua. Combinando os 

materiais em determinadas maneiras, é, geralmente, possível conseguir propriedades 

melhores que as dos materiais individualmente [8]. Os compósitos são divididos, 

normalmente, em três categorias; compósitos de matriz polimérica (PMC), compósitos 

de matriz metálica (MMC) e, finalmente, compósitos de matriz cerâmica (CMC), sendo 

estes os mais recentemente descobertos. Assim como para as fases individuais, o 

tamanho, forma e orientação das fases são importantes fatores para avaliar o 

desempenho do material em uma cerâmica polifásica. Outros fatores que podem 

influenciar o desempenho do material são: a fração do volume de cada fase e suas 

respectivas distribuições dentro do compósito. Esses parâmetros constitutivos podem 

ser, até certo ponto, controlados pela engenharia. O método de preparação (rota de 

estado sólido, processo SOL-GEL, etc.) nos fornece um controle parcial desses fatores.  

As escolhas dos materiais de base do compósito também é outro fator importante. A 

combinação das propriedades individuais de cada material deve originar um material de 

qualidade superior. Portanto, um estudo teórico das propriedades individuais e de como 

elas tendem a se combinar, bem como do método de dispersão é fundamental para a 

produção de uma cerâmica de matriz compósita de qualidade. 
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2.4.2 Comportamento dos CMC 

 

O comportamento das propriedades dos compósitos não pode ser definido 

de forma geral. Portanto, utilizar uma média ponderada das propriedades de seus 

constituintes pode ser uma boa aproximação para algumas propriedades, mas não 

necessariamente descreverá o comportamento de todas as propriedades existentes. 

Normalmente, a adição de novos componentes é feita para melhorar/aprimorar ao 

máximo alguma propriedade. Por exemplo, alguns aços possuem a resistência até três 

vezes superiores à resistência de sua fase matriz, pois a adição de um material não dúctil 

a um material dúctil pode prevenir deformações, aumentando assim restrição plástica. 

Cada propriedade tem um comportamento ao se efetuar uma adição de duas ou mais 

fases, alguns exemplos são: 

Constantes elásticas:  

As constantes elásticas são definidas a partir de uma relação tensorial, 

relacionando a tensão (ε), pressão (σi) e rigidez elástica do material:  

σ = CIJKLεKL                                                                       (2.22) 

É necessário que se defina a forma de distribuição das fases dentro da cerâmica 

compósita e que se conheça a maneira como a pressão é exercida no material 

(conhecendo o ponto de aplicação, intensidade e etc.) para que se possa estimar as 

propriedades elásticas. 

Densidade:  

Para essa propriedade física, a regra das misturas linear funciona 

perfeitamente, independente a geometria da amostra. Portanto: 

D� = fN ∙ D N + ⋯ + fQ ∙ D Q                                                      (2.23) 

Onde f1 é a fração da fase um, D1 é a densidade da fase um, fn é a fração da fase n, Dn é 

a densidade da fase n e Dt é a densidade teórica [7].  

Transmissão luminosa:  

A transmissão luminosa é regida pela lei de Snell: 

nNsenθ = nUsenφ                                        (2.24) 

Onde n1 e n2 são os índices de refração das fases envolvidas. Como as duas fases 

presentes na microestrutura normalmente têm índices de refração diferentes, concluímos 

que os ângulos de espalhamento são, em geral, diferentes e, portanto, a luz é sempre 

refratada quando atravessa um contorno de fase, gerando dispersão. 
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Capacidade calorífica:  

A capacidade calorífica segue uma regra de mistura simples para materiais 

polifásicos; 

CW = fNc N + ⋯ + fQc Q                                                  (2.25) 

Onde f pode ser tanto a fração em massa como em volume.  

Coeficientes de dilatação térmica:  

Também são aproximados por regras de misturas lineares semelhante à da 

capacidade calorífica, desde que sejam desprezíveis as tensões internas e deformações 

elásticas. 

Condutividades: 

Tanto a condutividade térmica quanto a elétrica são muito sensíveis a 

alterações na geometria microestutural. A maioria dos materiais polifásicos é formada 

por fases dispersas. Para uma aproximação grosseira, as condutividades podem ser 

consideradas como variando linearmente com a fração volumétrica, no entanto, 

modificações devem ser introduzidas se uma das fases for contínua e outra dispersa, se a 

estrutura for lamelar ou se a distribuição dos grãos dentro do compósito puder gerar 

alguma variação na condutividade (geralmente pode) [7]. 

Em geral, as propriedades devem ser estudadas particularmente para que 

possamos estabelecer a modificação de comportamento induzida pela adição de novas 

fases a um composto puro. Portanto, ao desenvolver um compósito, alguns efeitos e 

propriedades podem ser previstas baseadas em considerações teóricas, mas é necessário 

que se execute as medidas para obter informações exatas sobre o comportamento 

estrutural e eletromagnético de cada amostra.  
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3 - A matriz compósita (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x 

 

3.1 Hexaferrita de Bário 

 

3.1.1 Estrutura Cristalina 

 

Ferrita são materiais cerâmicos que apresentam propriedades 

ferrimagnéticas. As hexaferritas são assim denominadas devido a sua estrutura cristalina 

que apresenta empacotamento hexagonal. Os primeiros estudos desse tipo de composto 

foram realizados em 1938 por Adelsköld [1], mas apenas na década de 50 esses 

materiais foram estudados profundamente [2].  

A célula unitária da BFO é hexagonal e constituída por dez camadas. Oito 

camadas apresentam quatro íons de oxigênios e, em duas camadas, um dos íons de 

oxigênio é substituído por um íon de bário. Essa substituição é possível porque o Bário 

e o oxigênio têm aproximadamente o mesmo raio atômico [3]. Intercalada entre 4 

camadas de oxigênio,  posiciona-se uma camada com o íon de bário, como indicado na 

figura 2. Os íons de ferro estão localizados nos intersítios dessas camadas, ocupando 

sítios octaédricos, tetraédricos e trigonais bipiramidais. Diferente das ferritas spinel, que 

apresentam empacotamento cúbico e, portanto, todos os eixos com o mesmo 

comprimento, as hexaferritas tem o eixo c maior, medindo 23,3Å e os outros eixos 

menores (a, b) medindo 5,88 Å. A existência dessa direção preferencial (eixo c) é de 

fundamental importância para a formação de magnetos permanentes [4].  

As hexaferritas têm a fórmula MFe12O19, onde M é um metal bivalente (ex: 

Ni, Mg, Ba), e pertencem a família das magnetoplumbitas, por serem isoestruturais ao 

composto PbFe7.5Mn3.5Al0.5Ti0.5O19 [5]. Essas ferritas têm a estrutura diretamente 

relacionada com a β-alumina (NaAl11O19), que é conhecida pela alta mobilidade dos 

cátions na rede. A diferença entre a estrutura da hexaferrita e da β-alumina é somente 

no arranjo dos cátions nos planos de simetria de reflexão [6].  

A estrutura da magnetoplumbita é constituída de blocos spinel, contendo 

duas camadas de oxigênio, denominados de blocos S ou S*, separados por um bloco R, 

contendo duas camadas de oxigênio e uma camada de íon de bário. Os blocos R* e S* 

são obtidos através de uma rotação de 180° aplicada aos blocos R e S. A camada 

contendo os íons de bário tem empacotamento hexagonal com respeito às camadas de 
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oxigênio superiores ou inferiores. As quatro camadas de oxigênio, entre as camadas 

contendo bário, têm empacotamento cúbico, portanto, há uma sobreposição de 

empacotamento cúbico e hexagonal. Todas as camadas que contém o íon de bário 

(planos M) são planos de simetria de reflexão, e, portanto, os blocos S e R que o 

sucedem devem estar rotacionados de 180° em relação aos o que precedem [4]. 

 

Figura 2: Célula unitária da BaFe12O19 

 

3.1.2 Propriedades e estudos anteriores 

 

As hexaferritas de bário têm sido muito estudadas desde 1956, portanto, 

existe uma vasta bibliografia sobre suas propriedades, tanto estruturais, como dielétricas 

e magnéticas. Já foi observado em estudos anteriores que esse tipo de material é muito 

resistente à corrosão e tem uma boa estabilidade química [2]. A BFO é bastante 

conhecida, também, por sua alta anisotropia magnetocristalina. Essa característica 

permite a formação de magnetos permanentes de difícil desmagnetização para grãos 

suficientemente pequenos, pois cristalizam formando monodomínios magnéticos. No 

caso da BFO as dimensões do grão devem ser menores que 0,9µ [7]. A hexaferrita de 

bário tem alta temperatura Curie, por volta de 450°C[8]. A alta temperatura Curie é um 

ponto positivo da BFO, pois para aplicações em dispositivos eletrônicos, é interessante 

que o material mantenha o alinhamento dos seus momentos magnéticos, mesmo quando 

submetidos a temperaturas relativamente altas. A BFO apresenta alta coercividade e 

magnetização de saturação, mas os valores exatos podem variar dependendo do modo 

de preparação do composto, então, variações de temperaturas de calcinação, tempos de 
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calcinação e moagem podem induzir variações significativas nos parâmetros de 

magnetização [8-11].  

Os parâmetros de magnetização são destacáveis visto que a maior aplicação 

das hexaferritas de bário é em gravação magnética, que é realizada através da 

magnetização e desmagnetização dos momentos magnéticos. Quanto mais coercivo for 

o material, mais estável e segura é a gravação [2].  

O comportamento dielétrico depende da freqüência de operação e estudos 

anteriores já verificaram que, para a região radiofreqüência, a tangente de perda e a 

permissividade são decrescentes para freqüências crescentes, mas a permissividade não 

mantém esse comportamento para todas as freqüências, sendo praticamente estáveis na 

região de microondas [12].  

 

3.1.3 Aplicações 

 

As aplicações mais comuns da hexaferrita de bário são ferrofluidos, meios 

de gravação magnética, sensores e materiais de absorção de microondas [2], podendo 

ser aplicada até no tratamento de tumores [13].  

 

3.2 SrBi2Nb2O9 (SBN) 

 

3.2.1 Estrutura Cristalina 

 

O SrBi2Nb2O9 (SBN) é uma cerâmica que pertence à família Aurivillius de 

cerâmicas ferroelétricas. Esse tipo de cerâmica, também conhecida como perovskita em 

camadas ou cerâmicas ferroelétricas de estrutura de camadas de bismuto (BSLFs) [14] 

foi primeiramente investigada por Aurivillius em 1949 [15-17]. A fórmula química geral 

desse tipo de cerâmica pode ser escrita como [Bi2O2][An-1BnO3n-1], onde n é o número 

de octaedros BO6 entre as camadas de bismuto e normalmente varia de 1-4 [18].  A, em 

geral, é um metal alcalino terroso e B um cátion de valência +4 ou +5 [19]. A estrutura 

cristalina é composta de camadas de bismuto [Bi2O2]
+2 intercalada, no eixo c, com 

blocos de perovskita [An-1BnO3n-1]
-2, como mostra a figura 3.  A célula unitária é 

ortorrômbica e as cadeias O-Nb-O são interrompidas, no eixo c, pelas camadas de 

bismuto.  
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Para o SBN temos n = 2. O estrôncio é o metal alcalino terroso que ocupa o sítio A dos 

metais pesados e o Nióbio ocupa o sítio B dos cátions de maior valência. Uma 

representação esquemática da estrutura cristalina é mostrada na figura 3. Os octaedros 

NbO6 são representados em verde, intercalados pelas camadas de bismuto. 

 
Figura 3: Representação esquemática da estrutura cristalina do SBN 

 

3.2.2 Perovskitas e ferroeletricidade 

 

A estrutura ideal da perovskita é cúbica e tem estequiometria ABO3, onde A 

e B são cátions metálicos e O são ânions não metálicos. O sítio A é ocupado por átomos 

de valência +1, +2 ou +3(ex: Pb, Ba, Ca, Sr) enquanto o sítio B é ocupado por átomos 

de valência +3, +4 ou +5 (ex: Ti, Nb, Mg, Ta). Por fim, no sítio O estão localizados os 

átomos de oxigênio.  

A estrutura da perovskita pode ser descrita como octaedros BO6 que 

compartilham os vértices entre si. O sítio A se localiza no espaço deixado entre os 

octaedros, de acordo com a figura 4. 

Figura 4: Estrutura de perovskita, átomo em azul representando o átomo que ocupa o sítio A 
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Uma grande quantidade de cátions pode ser alocada no sítio A, desde que esse cátion 

tenha um tamanho adequado para ocupar os intersítios entre os octaedros. Em 1926, 

Goldschimidt [20] propôs um fator de tolerância para estudar a estabilidade das 

perovskita. Esse fator de tolerância estima o limite do tamanho dos cátions que podem 

ocupar o sítio A e é definido como: 

t =  N
√U �[\][�

[^][�
"                                        (3.1) 

Onde Ra, Rb e Ro são os raios iônicos dos respectivos átomos localizados no sítio A, B 

e O. Para a estrutura cúbica ideal, t = 1, no entanto, para 1> t >0,8 a estrutura ainda é 

considerada cúbica. Para t < 0,8 e t > 1 a estrutura da perovskita é distorcida, com 

tendência a apresentar ferroeletricidade para as estruturas com t >1. A ferroeletricidade 

aparece nesse tipo de composto, pois, a baixas temperaturas, os deslocamentos atômicos 

geram distorções e perda de simetria na célula unitária, gerando um desbalanceamento 

das cargas.  

As propriedades de ferroeletricidade, bem como flexibilidade de 

composição desse tipo de material fizeram com que as perovskitas e suas variações 

fossem extremamente estudadas na ciência de materiais atualmente. As cerâmicas 

Aurivillius apresentam a perovskita como uma de suas subestruturas e preservam 

características como a ferroeletricidade e a flexibilidade na substituição de seus cátions. 

 

3.2.3 Estudos anteriores e outras propriedades 

 

As cerâmicas do tipo Aurivillius foram bastante exploradas durante toda a 

década de 60, quando foram descobertas suas potencialidades para aplicações 

piroelétricas e piezoelétricas. Em decorrência desses estudos, uma bibliografia 

abrangente está disponível para comparação, tanto de propriedades estruturais como de 

propriedades dielétricas. Muitos estudos com dopagens foram desenvolvidos nas 

últimas décadas, o que desvendou satisfatoriamente a estrutura cristalina e propriedades 

decorrentes dela. Os modos vibracionais ativos no espectro Raman já foram 

profundamente estudados, revelando informações importantes sobre a estrutura 

cristalina do material [19,21]. Alguns estudos mostram que o SBN tem características 

piezoelétricas e piroelétricas, bem como ferroelétricas [22-24]. Dentre suas 

características ferroelétricas estão a alta temperatura Curie, em torno de 430°C, e alta 

resistência à fadiga. A fadiga é a diminuição da polarização remanescente após a 
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repetição do processo de polarização. Essa resistência à fadiga é importante para 

aplicações que necessitem de um grande número de repetições de ciclo, tais como 

dispositivos de memória [25]. O comportamento da permissividade revela uma forte 

dispersão para baixas freqüências, da temperatura ambiente até 800K, e foi estudado por 

Varman e Venkatanaraman [24, 26]. 

 

3.2.4 Aplicações 

 

As principais aplicações do SBN são em memórias ferroelétricas de acesso 

aleatório (FERAM) e memórias não voláteis de acesso aleatório (NVRAM). O SBN e o 

SBT (SrBi2Ti2O9) são cerâmicas que apresentam algumas vantagens sobre o PZT 

(Pb(Zr0.52Ti0.48)O3), material mais utilizado atualmente nas memórias de acesso 

aleatório. Essas cerâmicas têm maior resistência a fadiga, conseguindo realizar até 1010 

ciclos de troca sem apresentar sinal de fadiga [27]. Em comparação com o PZT, as 

cerâmicas do tipo Aurivillius apresentam menor campo coercivo e menor polarização 

remanescente, no entanto, o fato de não possuir o chumbo em sua composição torna o 

material mais interessante que o PZT [28,29]. Sendo uma cerâmica com maior 

temperatura Curie, melhor resistência à fadiga e livre de elementos tóxicos, o SBN vem 

sendo estudado como um potencial substituto para o PZT.  

Outras aplicações possíveis do SBN são em sensores químicos, capacitores 

integrados e guias de ondas eletro-opticos [30].  

 

3.3 (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x 

 

É importante, quando vai se produzir um compósito, que haja um 

conhecimento prévio das fases envolvidas. Conhecer o comportamento elétrico, 

estrutural e magnético dos compostos dispersos na matriz cerâmica compósita permite 

que se faça previsões das propriedades e que se trabalhe buscando obter resultados 

objetivos.  

O SBN e a BFO são materiais estudados por décadas, que já possuem 

aplicações e uma vasta bibliografia. A mistura desses dois elementos é a base para a 

formação do compósito em estudo. O SBN apresenta uma baixa polarização 

remanescente e perda dielétrica relativamente alta, o que vem a restringir as aplicações 

em FERAM’s. A adição da BFO oferece uma possibilidade da formação de um 
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composto capaz de responder tanto a estímulos elétricos como magnéticos. É possível, 

também, que esse material exiba um acoplamento magneto-dielétrico.  

Esse acoplamento traz a possibilidade de gerar mais um grau de liberdade 

eletromagnética, pois é possível que nesse tipo de compósito um estímulo elétrico gere 

uma resposta magnética e vice-versa. Permitindo assim, aplicações em memórias, 

otimizando a leitura e gravação de dados. A temperatura Curie do SBN (430°C) e da 

BFO (450°) são relativamente próximas, mostrando que essas propriedades, se forem 

observadas, serão preservadas até temperaturas relativamente altas. 

A dificuldade se obter um material monofásico que possua propriedades 

ferroelétricas e ferromagnéticas fora de condições extremas foi a principal motivação 

para a utilização de matrizes cerâmicas compósitas. Espera-se que a adição de uma nova 

fase não-ferroelétrica não destrua a ferroeletricidade, assim como a adição de uma fase 

não-ferromagnética não destrua o ferromagnetismo, e, portanto, que possamos obter as 

duas propriedades, simultaneamente, no compósito em questão. 

Outra possibilidade é a obtenção de um material com o coeficiente de 

temperatura ressonante (τF) próximo ou igual a zero, pois especula-se que as fases puras 

possuem valores de τF de sinais opostos. Esse coeficiente especifica como se dá a 

variação da freqüência de ressonância com o aumento da temperatura e é muito 

importante para aplicações em antenas, pois é interessante que a freqüência de operação 

da antena não varie com a variação de temperatura. 

É importante salientar que outras propriedades elétricas e magnéticas 

devem, também, ser investigadas, pois é vital conhecer o comportamento das grandezas 

envolvidas na interação da radiação eletromagnética com a matéria, de forma que outras 

aplicações, tais como em sensores, capacitores, antenas e microeletrônica em geral 

sejam também avaliadas. Possibilitando-se assim, o desenvolvimento de novos 

dispositivos baseados na cerâmica de matriz compósita.  

Em especial, nesse trabalho, investigamos a possível aplicação do material como 

antenas ressoadoras dielétricas (DRA). 
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4 – Procedimento experimental: 

 

4.1 – Preparação das amostras 

 

Os reagentes utilizados para a obtenção do SBN foram o Carbonato de 

Estrôncio, o Óxido de Bismuto e o Óxido de Nióbio, segundo a reação: 

 

Bi2O3 + Nb2O5 + SrCO3 → SrBi2Nb2O9 + CO2 

 

Para a Hexaferrita de Bário (BFO) os reagentes utilizados foram o Carbonato de bário e 

o Óxido de Ferro, seguindo a reação: 

 

BaO +  6Fe2O3 → BaFe12O19 

 

Todos os reagentes utilizados foram da Aldrich, com 99,9% de pureza. Foi calculada a 

quantidade estequiométrica de cada reagente e pesada em uma balança bioprecisa – 

eletronic balance FA2104N de precisão de 0.0001g. Após serem devidamente pesados, 

os materiais foram misturados e colocados em reatores de aço inoxidável. Em cada 

reator foram acomodados 10g de material e 24 esferas de aço inoxidável. Essa 

distribuição de material garante uma moagem homogênea e dificulta a formação de 

aglomerados que prejudicam a qualidade do material. A moagem de alta energia foi 

feita no moinho planetário Fritsch Pulverisette 6. O SBN foi moído, à 3800RPM por 

seis horas antes de ser calcinado e moído novamente por duas horas após ser calcinado. 

A BFO foi moída à 3800 RPM por apenas duas horas antes da calcinação. Feita a 

moagem, o pó obtido foi transferido para um cadinho de alumina para que pudesse 

sofrer a calcinação no forno. O SBN foi calcinado a uma temperatura de 800°C por duas 

horas. A Hexaferrita foi calcinada a uma temperatura de 1000°C por 24 horas. A 

geometria das amostras produzidas variou de acordo com a necessidade de cada técnica 

experimental. Dois tipos de amostras foram produzidas: (a) ressoadores dielétricos 

cilíndricos (dimensões maiores) para medidas em microondas e (b) disco dielétricos 

(dimensões menores) para medidas em radiofreqüência, MEV, método de Arquimedes, 

Espectroscopia Raman e Infravermelho. Para as amostras em forma de disco foram 

utilizadas 0,8g de material, e para os ressoadores cilíndricos foram utilizadas 12g de 
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material. Os pós foram misturados nas devidas proporções SBNxBFO100-x, x = 0, 25, 50, 

75 e 100% do peso. Foi adicionado o equivalente a 3% da massa de ligante orgânico, 

sendo esse álcool polivinílico (PVA), Glicerina ou tetraetoxisilano (TEOS).                    

A adição do ligante orgânico tem como objetivo melhorar a densificação das peças, 

pois, normalmente, uma microestrutura livre de poros é, potencialmente, melhor para 

aplicações eletrônicas. Como a temperatura na qual o ligante orgânico evapora é 

aproximadamente 500°C, sua evaporação completa deve ocorrer durante o processo de 

sinterização, não sendo possível que sua adição ao material induza qualquer tipo de 

mudança estrutural do sólido. Após a adição do ligante especificado, os pós foram 

macerados e, posteriormente, a amostra foi prensada a 2 x 105 Pa (3 x 105  para as 

amostras de 12g) em um molde de prensa uniaxial durante cinco minutos. Depois de 

prensadas, as amostras foram sinterizadas. O tratamento térmico visa à obtenção de 

peças sólidas coerentes através de reações termicamente ativadas que geram 

modificações na estrutura microscópica do material. A temperatura de sinterização deve 

ser menor que a temperatura de fusão do material, variando entre 
U
? e 

?
_ dessa 

temperatura, portanto, a temperatura de sinterização escolhida foi 1050°C. A 

sinterização foi realizada durante cinco horas para todas as amostras. Após a 

sinterização, as amostras foram polidas com lixa d’água, granulação 1200, visando a 

obtenção de superfícies mais homogêneas. 

As amostras foram nomeadas de acordo com a porcentagem da massa de 

BFO presente, sendo: BFO100 (100% BFO, 0% SBN), BFO75 (75% BFO, 25% SBN), 

BFO50(50% BFO, 50% SBN), BFO25 (25% BFO, 75% SBN) e SBN100 (0% BFO, 

100% SBN). Também, quando a informação era relevante, foi identificado o ligante 

utilizado na produção da amostra através da letra inicial anexada ao nome da amostra, 

sendo T para TEOS, P para PVA e G para glicerina. Por exemplo, uma amostra de 50% 

BFO, 50% SBN produzida com glicerina é denominada BFO50G. 

Para as medidas de radiofreqüência, um grupo dos discos dielétricos teve 

suas duas faces recobertas com uma fina camada de prata, para que se tornassem 

capacitores de placas paralelas. As demais técnicas de medida (Difração de raio – x, 

espectroscopia Mössbauer e histerese magnética) utilizaram amostras em pó. Na tabela 

1 apresentamos as amostras produzidas. 
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Ligante Compósito Dielétricos Grandes 

(Diâmetro≈16mm, 

Espessura≈8mm) 

Dielétricos Pequenos 

(Diâmetro≈8mm, 

Espessura≈1mm) 

 

 

TEOS 

BFO 1 2 

BFO0,75SBN0,25 1 2 

BFO0,50SBN0,50 1 2 

BFO0,25SBN0,75 1 2 

SBN 1 2 

 

 

PVA 

BFO 1 2 

BFO0,75SBN0,25 1 2 

BFO0,50SBN0,50 1 2 

BFO0,25SBN0,75 1 2 

SBN 1 2 

 

 

GLICERINA 

BFO 1 2 

BFO0,75SBN0,25 1 2 

BFO0,50SBN0,50 1 2 

BFO0,25SBN0,75 1 2 

SBN 1 2 

NENHUM SBN 1 2 

 

Tabela 1: Especificação das amostras produzidas. 

 

4.2 Técnicas experimentais utilizadas 

 

4.2.1 Método de Arquimedes 

 

Experimentalmente, o processo utilizado é constituído de três medidas. A 

primeira é o peso da amostra (Pa), a segunda o peso do picnometro (Ps) apenas com 

água e a terceira o peso do picnometro juntamente com a água e a amostra (Pc). O 

volume de água deslocado será igual ao volume da amostra e será obtido através da 

equação:  

V = Pa −  Pb −  Pc                                                              (4.1) 
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A densidade pode ser calculada através da razão do peso da amostra e o volume da 

amostra, que é igual ao volume de água deslocado. Como possuímos um valor teórico 

para a densidade que deve ser determinado pela estrutura cristalina, calculamos a 

densidade relativa. Considera-se a densidade teórica como a densidade real do material 

e compara-se com a densidade experimental obtida para saber qual a porcentagem de 

massa na nossa amostra.  

              Para materiais que são compostos de mais de uma fase, a densidade teórica é 

calculada através da regra das misturas. Portanto, para nossa cerâmica Bifásica:  

D� = X ∙ D N + Y ∙ D U                                                              (4.2) 

Onde X é a fração da fase um, D1 é a densidade da fase 1, Y é a fração da fase 2, D2 é a 

densidade da fase dois e Dt é a densidade teórica.  

 

4.2.2 Difração de Raios-X  

 

Os difratogramas de Raios-X foram obtidos à temperatura ambiente através 

de um difratômetro Siemens D501, utilizando pós não-sinterizados, com detector de 

radiação de Cu-Kα (λ=1,542 Å). O ângulo de varredura em 2θ variou no intervalo de 

20° a 85° para a BFO, e no intervalo de 20° a 70° para o SBN, sendo a velocidade de 

varredura 0,5°/min-1. O refinamento Rietveld foi feito utilizando o programa DBWS.  

 

4.2.3 Espectroscopia Raman e Infravermelho 

 

A espectroscopia do infravermelho foi obtida com um espectrômetro 

Mattson 7000 (FTIR). A espectroscopia Raman foi obtida com um FTIR (Fourier 

transform infrared spectroscopy) espectrômetro VERTEX 70 equipado com um RAM 

II Bruker FT-Raman module adaptado para superfícies rugosas (diffusion reflection 

spectroscope EasyDiff). As duas medidas foram executadas com amostras em forma de 

disco. 

 

4.2.4 Espectroscopia Mössbauer 

 

Os espectros Mössbauer foram feitos à temperatura ambiente, por um 

espectrômetro FAST (ConTec) Mössbauer Systems, na geometria de transmissão, com 

uma fonte radioativa de 57Co na matriz de Rh. Os deslocamentos isométricos são 
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relacionados com o ferro metálico α-Fe. O programa NORMOS foi utilizado para 

ajustar os sítios de ferro na estrutura da hexaferrita de bário e para a determinação dos 

parâmetros hiperfinos. Amostras em pó foram utilizadas. 

 

4.2.5 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

Pequenas amostras dielétricas em forma de disco, sinterizadas e polidas com 

lixa d’água, de granulação 1200,  foram utilizadas para a obtenção das imagens do 

MEV. Um Microscópio eletrônico de varredura Vega XMUT/ Tescan, Bruker foi 

utilizado para gerar as imagens. 

 

4.2.6 Histerese Magnética 

 

Para medir o momento magnético (emu) contra a resistência ao campo 

aplicado, um magnetômetro SQUID foi utilizado. Para produzir as curvas de histerese, 

as medidas foram convertidas em magnetização (emu/g) versus campo aplicado (Oe). 

Todas as medidas foram realizadas à temperatura ambiente, com amostra em pó. Todas 

as amostras atingiram magnetização de saturação com um campo aplicado menor que 

8000 Oersted. 

 

4.2.7 Microscopia de força magnética (MFM) e Microscopia de força atômica 

(AFM) 

 

As medidas de MFM/AFM foram realizadas com um Scanning Probe 

Microscope (SPM), mais comumente conhecido como Atomic Force Microscope Multi 

Mode Nanoscope III-a do fabricante Digital Instruments (atual Veeco). As medidas de 

MFM foram realizadas com sonda MESP de constante de mola nominal 1-5 N/m e 

freqüência de ressonância de 68.70kHz. As medidas foram realizadas à temperatura 

ambiente e amostras em forma de discos dielétricos foram utilizadas.  
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4. 2.8 Medidas em Rádio freqüência (RF) 

 

As medidas em RF à temperatura ambiente foram obtidas através de um 

impedancimetro Agilent E4991A RF impedance/material analyzer conectado a um 

computador pessoal. O intervalo de freqüência medido foi 1MHz – 3Ghz. 

As medidas em RF com variação de temperatura foram obtidas com a utilização de um 

controlador eletrônico digital microprocessado COEL HW4200, conectados a uma 

estufa, e acoplada a um impedancimetro Solartron SI 1260  Impedance analyzer. O 

intervalo de freqüência medido foi de 1kHz até 1MHz. 

 

4.2.9 Histerese Elétrica 

 

As medidas de histerese elétrica foram obtidas por um sistema formado por um 

circuito Sawyer-Tower conectado a um osciloscópio digital Agilent 54622A, um gerador de 

funções Agilent 33220A e uma fonte de alta tensão Trek 610E. Todas as curvas de histerese 

foram geradas à temperatura ambiente e amostras em forma de discos dielétricos foram 

utilizadas. 

 

4.2.10 Medidas de Microondas (MW) – HK e Antenas Monopolo 

 

Para a obtenção dos parâmetros dielétricos em microondas, foi utilizado um 

analisador de rede Agilent Technologies N5230A PNA – L Network Analyzer, numa 

faixa de freqüência de 10MHz – 20GHz, utilizando a técnica de Hakki-Coleman. Todas 

as medidas foram feitas com ressoadores cilíndricos grandes, com a proporção de 2 para 

1 na razão entre diâmetro e altura. As medidas foram realizadas a temperatura ambiente. 

Posteriormente, foram realizadas medidas com variação da temperatura para estimar o 

coeficiente de temperatura de ressonância, através da identificação da variação da 

freqüência ressonante com a temperatura. 

Para medir a freqüência de operação das antenas, os ressoadores dielétricos 

foram excitados por uma antena monopolo (fio metálico) sobre um plano de terra. O 

material utilizado para o plano de terra foi o cobre e as dimensões foram 35,5 cm x 30 

cm x 2,14 mm. O ressoador dielétrico, posicionado no centro (origem) do plano, foi 

excitado por uma sonda proveniente de um cabo coaxial de 9 mm de comprimento. Essa 
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sonda foi ligada ao plano de terra através de um conector SMA. O alimentador está 

localizado ao longo do eixo X, na posição x=a e φ=0, onda a é o raio do ressoador.  

 

4.2.11 Simulação 

 

As simulações para as antenas monopolo foram feitas utilizando o programa 

Ansoft HFSS11(High Frequency Structure Simulator), utilizando como ponto de partida 

os valores dos parâmetros dielétricos medidos através da técnica de Hakki-Coleman. 
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5 – Resultados 

 

5.1 Caracterização estrutural 

 

5.1.1 Método de Arquimedes para obtenção de densidade 

 

A tabela 2 mostra a densidade relativa das amostras produzidas, calculada 

pelo método de Arquimedes. O método de Arquimedes visa medir a densidade de um 

material através da quantidade de água deslocada quando o corpo é imerso em um 

fluido. O principio de Arquimedes atesta que quando um sólido é inserido em um 

fluido, este corpo sofrerá a ação de uma força dirigida para cima e de valor igual ao 

peso do fluido deslocado. Baseado nesse conceito, é possível calcular uma fórmula 

matemática para a obtenção da densidade. 

  A densidade absoluta é a razão entre a massa e o volume de um corpo. 

Assim, a densidade é uma propriedade característica de cada material, o diferenciando 

dos demais materiais. Para as nossas peças cerâmicas, calculamos a densidade relativa, 

que é a razão entre a densidade absoluta e a densidade observada experimentalmente. 

Através da análise da densidade relativa podemos fazer um estudo comparativo entre os 

ligantes orgânicos utilizados e definir qual o melhor ligante para a síntese do compósito. 

Como os ligantes orgânicos devem evaporar à uma temperatura de aproximadamente 

500°C, a única diferença induzida nas amostras é referente a densificação, pois as 

temperaturas de sinterização são altas o suficiente para permitir a evaporação dos 

ligantes e para que não  haja interferência na estrutura atômica da amostra. A densidade 

teórica admitida para o SBN foi 7,295g/cm³ e para a BFO foi 5,28g/cm³. A densidade 

teórica do compósito foi definida pela regra das misturas, como definido anteriormente, 

sendo 5,78 g/cm³, 6,27 g/cm³ e 6,79 g/cm³, para o BFO75, BFO50 e BFO25 

respectivamente. 

Podemos observar na tabela que o TEOS foi o ligante orgânico que 

apresentou os melhores valores de densidade relativa, apresentando valores maiores que 

80% para todas as amostras. É esperado que as amostras sintetizadas com TEOS sejam 

mais propícias a apresentar melhores propriedades elétricas e magnéticas, pois a 

ausência de poros no material permite a formação de uma melhor microestrutura, 

influenciando diretamente várias propriedades do material, por exemplo: 
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permissividade, tangente de perda, etc. Ainda assim, os valores dessas grandezas podem 

ser otimizados com o aumento da densificação, sendo necessárias densidades superiores 

a 98% para algumas aplicações. As amostras de SBN100P e BFO100G apresentaram 

baixas densidades, indicando uma maior inadequação desses ligantes. A presença de tão 

baixas densidades em algumas amostras pode indicar que exista outro fator 

influenciando a densidade, por exemplo, a forma como as amostras são prensadas. 

 

Ligante Material Densidade 

 

 

TEOS 

BFO100T 92,46% 

BFO75T 82,27% 

BFO50T 91,33% 

BFO25T 86,96% 

SBN100T 82,72% 

 

 

PVA 

BFO100P 81,88% 

BFO75P 79,97% 

BFO50P 85,09% 

BFO25P 77,90% 

SBN100P 67,94% 

 

 

GLICERINA 

BFO100G 65,08% 

BFO75G 80,22% 

BFO50G 83,11% 

BFO25G 83,10% 

SBN100G 80,33% 
 

Tabela 2: Densidade das amostras produzidas com a) TEOS b) PVA e c)Glicerina 

 

5.1.2 Difração de Raios – X 

 

Os difratogramas de raios – X das amostras BFO100, BFO50 e SBN100 são 

mostrados na Figura 5. Os picos de difração exibidos pela amostra BFO100 foram 

identificados pelo difratograma padrão JPCDS 78-0133, e as linhas de difração 

características da monoferrita spinel BaFe2O4 posicionadas em 33°, 16° e 46,61° foram 

identificadas pelo difratograma padrão JPCDS 20-0132. Alguns picos de baixa 
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intensidade foram observados em 2θ<30° e foram atribuídos à magnetita, identificada 

pelo difratograma padrão JPCDS 76 – 0958. Mali e Ataie [1] afirmam que a formação 

da Hexaferrita de bário vem da reação das fases intermediárias de óxido de ferro e da 

ferrita spinel BaFe2O4, e que a porcentagem de BaFe12O19 cristalina aumenta, 

monotonicamente, com o aumento da temperatura de tratamento. Isso poderia explicar a 

fase secundária presente na amostra de BFO100, e, portanto, para uma maior 

temperatura de calcinação, uma fase cristalina pura deve ser obtida. A presença dessa 

fase secundária já foi observada por outros autores [2].  

A estrutura cristalina obtida tem simetria hexagonal e pertence ao grupo 

espacial P63/mmc. O tamanho médio dos cristalitos foi calculado usando a equação de 

Debye-Scherrer’s, onde β é largura observada da linha difratada a meia altura do pico 

(FWHM) e K é o fator de forma:  

g = hi
jklmn                                                      (5.1) 

e está em torno de 37,16nm.  

Para a amostra SBN100, todos os picos de difração foram indexados de 

acordo com o difratograma padrão JCPDFS 49-0607, sem evidências da presença de 

outras fases.  

A estrutura cristalina encontrada é ortorrômbica pertencendo ao grupo 

espacial A21am. A presença de picos estreitos revela que a estrutura tem um tamanho 

de grão reduzido, estimado, através da aplicação da equação de Debye-Scherrer’s aos 

dados experimentais, em 45nm. 

O difratograma do espectro do compósito BFO50 mostra apenas uma 

combinação dos dois compostos de base, ou seja, as fases puras BFO100 e SBN100. Os 

picos aparecem para os mesmos ângulos, mas com diferentes intensidades dos 

difratogramas das amostras puras. Os picos representativos para a amostra de SBN100, 

BFO100 e para a monoferrita Spinel, BaFe4O3 foram indicados no difratograma com as 

letras S, B e F, respectivamente. 
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Figura 5: Difratograma de raios – X para as amostras de a) SBN100, b)BFO50 e c) BFO100. As letras 

F, B e S indicam os picos relativos à BaFe3O4, BFO e SBN, respectivamente. 

 

5.1.3 Refinamento Rietveld 

 

O refinamento Rietveld foi feito apenas para as amostras puras de SBN100 

e BFO100. Os fatores R padrões Rp, Rwp, Rexp, e o parâmetro goodness-of-fit S, bem 

como os parâmetros de rede (a, b, c) e o volume da célula unitária (V) e a densidade são 

dadas na tabela 3. Uma baixa porcentagem de Rwp e um valor de S próximo da unidade 

(normalmente <1.3) indicam que o refinamento foi bem sucedido. Um bom resultado 

foi obtido para a amostra de SBN100, pois o espectro calculado foi similar ao 
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encontrado experimentalmente. A densidade e o volume da célula unitária encontrados 

foram realmente próximos aos valores encontrados nos estudos de outros autores [3] e 

dos obtidos no arquivo JCPDFS. Para a ferrita, temos valores maiores dos fatores R, 

pois as condições experimentais para a obtenção dos espectros de difração do material 

não permitem que resultados bons como os do SBN sejam obtidos. Outro problema é a 

presença de uma pequena quantidade de uma fase secundária que não foi considerada 

no refinamento e que pode gerar a elevação desses fatores. A densidade, parâmetros da 

célula unitária e volume obtidos estão em boa concordância com os valores esperados 

(JPCDS 78-0133) e com os valores observados por outros autores [4]. 

Amostra SBN 100 BFO100 

a (nm) 0,5515 0,5868 

b(nm) 0,5513 0,5868 

C(nm) 2,5024 2,3106 

Densidade 

(gr/cm3) 

7,293 5,358 

Volume (nm3) 0,761062 0,689074 

Rp 10,74% 27,43% 

Rwp 14,7% 34,96% 

Rexp 11,6% 22,73% 

S 1,27      1,54 

 

Tabela 3: Parâmetros do Refinamento Rietveld para as amostras de SBN100 e BFO100. 

 

5.1.4 Espectroscopia Raman 

 

A figura 6 mostra o espectro Raman para a série do compósito produzida 

com TEOS, sendo o primeiro o SBN100 e os outros o BFO25T, BFO50T, BFO75T e 

BFO100T, respectivamente. As bandas características do SBN estão todas de acordo 

com as encontradas em estudos anteriores [5]. É comum a todas as cerâmicas da família 

Aurivillius, pois elas são materiais com uma subestrutura de perovskita, um modo 

vibracional no intervalo de freqüência 800cm-1~ 900cm-1, referente a uma sub-estrutura 

octaédrica que está sempre presente. O modo vibracional em 835, 95 cm-1 foi 

identificado como sendo referente ao modo A1g de estiramento octaédrico do NbO6, 

ratificando essa previsão. O modo vibracional em 585 cm-1 está associado com os 
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modos Eg referentes às vibrações das ligações de oxigênio no octaedro. Os modos nos 

números de onda mais baixos estão, provavelmente, ligados às vibrações da rede ou 

fótons retroespalhados.  

Um estudo detalhado dos modos vibracionais da hexaferrita de bário foi 

feito por Kreisel [6]. Em concordância com seu trabalho, foi claramente observado um 

modo vibracional em 683, 7cm-1 , e se refere ao estiramento da sub-estrutura 

bipiramidal FeO5. Esse modo está comumente localizado entre 670~710 cm-1 para a 

hexaferrita do tipo M. Essa é a banda mais forte observada para ferritas de estrutura 

cristalina hexagonal. Não é esperado nenhum modo ativo no Raman para a BFO acima 

de 800 cm-1, portanto, a banda em 845,3 cm-1 deve ser relativa à monoferrita BaFe2O4, 

que está presente em pequenas quantidades na amostra de BFO100. Nenhum dos 

estudos anteriores que identificaram, também, essa fase secundária utilizou Raman para 

freqüências acima de 800 cm-1 na caracterização dessas amostras [7,8]. Nenhuma 

referência foi encontrada do estudo da BaFe2O4 isolada com espectroscopia Raman. 

Algumas bandas esperadas para a BFO não foram observadas no nosso espectro [6], por 

exemplo, as bandas em 467 cm-1 e 512 cm-1. Acreditamos que esse fato deve ser uma 

conseqüência do forte ruído presente no espectro, mascarando as bandas de mais baixa 

intensidade. Amostras opacas e escuras tendem a exibir esse tipo de espectro em 

medidas de FT-Raman.  

Os espectros dos compósitos não mostraram nenhuma banda nova além das 

observadas para as amostras puras, sugerindo que os modos vibracionais se mantêm 

invariantes quando as duas fases puras são misturadas.  O aparente deslocamento da 

banda de 585 cm-1 do SBN, nas amostras compósitas à medida que se adiciona a ferrita, 

se deve ao fato da existência de uma banda em 683,7 cm-1 para a BFO, cuja 

proximidade não permite a identificação de cada pico isoladamente, pois a resolução do 

equipamento é insuficiente. As bandas estão localizadas nas mesmas freqüências, porém 

com intensidades que variam de acordo com a razão das massas das fases puras, 

indicando que as duas fases são não interagentes e que formam uma cerâmica bifásica.  
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Figura 6: Espectro Raman para a série dos compósitos 

 

5.1.5 Espectroscopia do Infravermelho 

 

A figura 7 mostra o espectro infravermelho para a série do compósito 

produzida com TEOS. Até o momento, não foi encontrada nenhuma referência 

bibliográfica que investigue o espectro infravermelho do SBN. As bandas do NbO6 são 

identificadas como sendo as bandas localizadas no intervalo de freqüência de 600 ~ 640 

cm-1, esperadas para o estiramento octaédrico do NbO6. As bandas referentes às 

camadas de bismuto são mascaradas pela presença do estiramento octaédrico do NbO6, 
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pois elas se localizariam exatamente no mesmo intervalo de freqüência e as bandas do 

NbO6 são largas o suficiente para encobri-las.  

O espectro apresentado pela BFO foi similar àqueles já obtidos por outros 

autores [9-11], o pequeno deslocamento das bandas em relação às bandas observadas 

em outros trabalhos pode ser conseqüência do método de preparo das amostras. As 

bandas identificadas para a hexaferrita de bário, no nosso trabalho, estão localizadas nas 

freqüências 609,4 cm-1, 430 cm-1 e 543,89 cm-1, e estão de acordo com as bandas 

características observadas para a BFO cristalina (552, 434 e 583 cm-1) [9-11]. 

Essas bandas estão relacionadas com as vibrações das ligações de Fe-O.  

Assim como no espectro Raman, os compósitos aparentemente não 

apresentaram bandas que não pudessem, também, ser identificadas nas fases puras. No 

entanto, as bandas observadas no infravermelho são largas e posicionadas ao longo do 

mesmo intervalo de freqüência para a BFO e o SBN, portanto essa conclusão pode ser 

errônea e é necessária a concordância de outros métodos experimentais para ratificá-la.  
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Figura 7: Espectro infravermelho para a série compósita. 
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5.1.6 Espectroscopia Mössbauer 

 

A espectroscopia Mössbauer foi feita apenas para a amostra de BFO100, pois 

não há átomos de ferro no SBN e a presença dos pesados átomos de Estrôncio dificulta 

a obtenção do espectro quando adicionamos esse composto à BFO. 

A Figura 8 mostra os cinco sextetos observados e são relativos a uma estrutura 

complexa característica com cinco sítios de íons de ferro.  Os sítios ocupados pelos íons 

de ferro são 12k, 4f1, 4f2, 2a e 2b, localizados no bloco spinel (4f1 e12k) ou no bloco 

hexagonal (4f2, 2a e 2b) presentes na estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros 

hiperfinos (campo hiperfino (Hhf), desdobramento quadrupolar (QS), deslocamento 

isomérico (IS) e intensidade relativa (RA)) são dados na tabela 4, e o ajuste com os sítios 

de ferro foram feitos baseados nos mesmos argumentos usados por Sankaranarayanan e 

Khan [12], pois nosso espectro mostra todos os sítios de ferro dispostos da mesma 

maneira.  

O sexteto com o maior campo hiperfino (52,16T) é associado com o sítio octáedrico 4f2 

da BFO, localizado no bloco hexagonal. O campo hiperfino dos sítios 2b (40.65T) e12k 

(41.09T) possuem valores bem similares, sendo os mais baixos valores de campo 

hiperfino entre todos os sítios. No entanto, o alto desdobramento quadrupolar associado 

ao sítio 2b torna possível a identificação dos campos referentes ao sítio 2b ou 12k, pois 

o sítio 2b, que tem simetria trigonal bipiramidal, é altamente distorcido e deve 

apresentar valores extremamente altos de desdobramento quadrupolar (2.310mm/s) e 

intensidade relativa mais baixa (6%) que a do sítio 12k (>35%), em amostras com 

tratamento térmico com temperatura superior a 900°C. Os outros dois sextetos que 

também apresentam altos valores de parâmetros hiperfinos correspondem ao sítio 

tetragonal 4f1 (49.00T) e octaédrico 2a (50.79T). 

O deslocamento isomérico também é usado para determinar a valência dos 

estados, as formas de ligações, a blindagem eletrônica e etc. Os estados de oxidação 

mais comuns nos quais o ferro forma compostos é o +3 e +2 e a configuração de 

valência dos elétrons é [Ar]3d5 e [Ar]3d6. Devido ao efeito de blindagem dos elétrons 

na camada 3d, a densidade eletrônica no núcleo é maior para o Fe3+ que para o Fe2+, 

portanto os íons ferrosos têm deslocamentos isoméricos mais positivos (maiores) que os 

íons férricos. O deslocamento isomérico da nossa ferrita está entre 0, 32 ~ 0, 38 mm/s, o 

que está em boa acordo com os valores observados para o íon férrico nas referências 

[11,12].   
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Figura 8: Espectro Mössbauer para a BFO100 

 

 

Tabela 4: Parâmetros da espectroscopia Mössbauer 

 

5.1.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias obtidas no MEV são mostradas na figura 9. Pode ser observado 

que para a amostra de BFO100 uma cerâmica densa foi obtida, apesar de apresentar 

alguns poucos poros. A distribuição de grãos é heterogênea com variação de tamanhos e 

formas, exibindo grãos com arestas afiadas e alguns aglomerados completamente 

assimétricos. O tamanho do grão está no intervalo entre 0,8~3,0 µm, o que permite a 

Amostra Sítios Coordenação IS (mm/s) QS (mm/s) Hhf (T) RA (%) 

 

 

BFO100 

12k Octaédrico 0.351 0.401 41.09 36% 

4f1 tetraédrico 0.334 0.097 49.00 18% 

4f2 Octaédrico 0.372 -0.099 52.16 15% 

2a Octaédrico 0.371 -0.098 50.79 24% 

2b Trigonal 

Bipiramidal 

0.326 2.310 40.65 6% 
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existência de monodomínios, pois os grãos são menores que as dimensões típicas das 

paredes de domínio, aproximadamente 1 µm é o suficiente para essa ferrita [13]. No 

entanto, a maioria dos grãos exibe a morfologia de multidomínios. Estudos indicam que 

a BaFe12O19 tem um tamanho de cristalito não-isométrico, o que poderia explicar o fato 

de observarmos uma tão ampla variação de tamanhos nos grãos [9].   

Para o SBN100 as micrografias revelam uma amostra muito mais porosa, mas 

ainda densa. A distribuição dos tamanhos dos grãos é homogênea e a forma dos 

aglomerados mais simétrica do que as observadas para a amostra de BFO100. O 

tamanho dos grãos varia entre 04~1 µm, o que também foi observado por Shrivastava e 

Jah [14].  

A amostra do compósito (BFO50) exibe uma boa densidade, com poucos poros. 

A distribuição de BFO e SBN é aparentemente homogênea e o grão de cada material 

pode ser facilmente identificado. A adição de SBN induz o crescimento dos grãos de 

BFO, que, na amostra compósita, chegam a atingir 5 µm.  

Essa mudança na morfologia possivelmente irá induzir modificações nas propriedades 

magnéticas e elétricas, visto que o tamanho do grão está diretamente relacionado com 

essas propriedades. 

 

 
Figura 9: a) Micrografias da amostra de BFO100 
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Figura 9: b) Micrografias da amostra de BFO50 

 
Figura 9: c) Micrografias da amostra de SBN100 

 

5.2 Caracterização Magnética 

 

5.2.1 Histerese Magnética 

 

As figuras 10 apresentam as curvas de histerese para as séries de TEOS, 

Glicerina e PVA. Uma pequena depressão na curva de histerese da BFO100 foi 

observada. Esse tipo de formato é uma conseqüência do acoplamento entre a hexaferrita 

de bário e a monoferrita spinel antiferromagnética que está presente em uma pequena 

porcentagem, como identificado no difratograma de Raios – X. A presença dessa fase 



 57 

secundária tende a diminuir a coervicidade do material, pois é uma fase 

antiferromagnética. Essa forma anômala das curvas de histerese é mais explícita na série 

de glicerina. 

As curvas de histerese apresentam um estreitamento à medida que a BFO 

vai sendo substituída por SBN no compósito, revelando que a coercividade do material 

é reduzida pela presença do SBN, que não é magnético, e, portanto, não responde a 

estímulos magnéticos, explicando assim a diminuição em todos os parâmetros de 

magnetização. Outro fator que induz a diminuição da coercividade é o aumento do 

tamanho do grão da ferrita nas amostras compósitas. Para grãos suficientemente 

grandes, apenas estruturas de multidomínios serão formadas e, assim, a coercividade e 

os campos coercivos diminuem, pois é muito mais fácil mover as paredes de domínios 

numa estrutura de multidomínios [15, 16]. Os valores da magnetização remanescente, 

magnetização de saturação e campo coercivo são apresentados na tabela 5. Podemos 

observar que não houve um grande desvio dos valores observados para a série de TEOS 

e PVA, porém a série de glicerina apresenta uma pequena diferença quantitativa. 

Qualitativamente, as séries dos três ligantes orgânicos apresentaram o mesmo 

comportamento. 

A densidade das amostras é um fator que influencia fortemente os 

parâmetros de magnetização, e foi observado que as amostras mais densas apresentam 

campos coercivos, magnetização de saturação e magnetização remanescente mais altas. 

Esse resultado também foi observado por Ogasawara e Oliveira [17]. Já foi descrito 

em trabalhos anteriores que uma melhora na magnetização é, normalmente, 

conseqüência de uma boa estrutura cristalina [15]. O desenvolvimento de uma boa 

estrutura cristalina está intrinsecamente ligado a uma boa escolha das temperaturas de 

calcinação e o tempo de calcinação e, apesar de algumas publicações relatarem alta 

coercividade e campos coercivos (>5Koe) para a BFO [18], isso não foi observado no 

nosso material. Talvez isso se deva ao alto valor da temperatura de calcinação utilizada 

na produção das nossas amostras, que permite o crescimento do tamanho dos cristalitos 

e a formação de estruturas de multidomínios [17,18]. A formação de grãos de BFO 

nanométrica pode ser obtida através da produção através de outros métodos, por 

exemplo, sol gel [2]. Para a BFO100, o mais alto campo coercivo observado foi 3,7 

KOe e a maior magnetização de saturação foi 38,3 emu/gr, o que está de acordo com os 

valores observados anteriormente para amostras produzidas pela rota sólida com 

parâmetros de calcinação e sinterização similares [15,19]. 
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Tabela 5: Parâmetros de Magnetização para as três séries compósitas de a)TEOS b)PVA e c)  Glicerina 
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Figura 10: a) Curvas de Histerese para a série de PVA 

 

 

 

Amostra Magnetização 
Remanescente 
(emu/gr) 

Campo 
Coercivo 
(Oe) 

Magnetização de 
Saturação (emu/gr) 

Campo 
Máximo 
(Oe) 

BFO 100 T 23.9880 3744,4 27,56 7680 
BFO 75 T 10.077 932.8 15,91 7676.4 
BFO 50 T 7.6041 813.6 13,21 7539 
BFO 25 T 2.3425 725 6.53 7388 
BFO 100 P 21.1382 3699.4 26,48 7578 
BFO 75 P 15.8473 1110 24,28 7418.4 
BFO 50 P 8.7373 633.8 16,16 7629 
BFO50 P 3.7648 923 6,24 7648.6 
BFO 100 G 19.9923 3460.4 23,18 7692.8 
BFO 75 G 13.8620 833 20,96 7731.6 
BFO 50 G 14.1015 868 18,55 7010.4 
BFO 25 G 4.0139 747.4 6,68 6888.2 
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Figura 10: b) Curvas de Histerese para a série de TEOS 
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Figura 10: c) Curvas de Histerese para a série de Glicerina 
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5.2.2 Microscopia de Força Magnética - MFM/Microscopia de Força Atômica -

AFM    

As imagens de MFM/AFM foram feitas para as amostras de BFO100, 

BFO75 e BFO50. Não se conseguiu obter imagens de MFM para as amostras com 

maior porcentagem de SBN, visto que a porcentagem de material magnético era 

bastante reduzida, impedindo assim a detecção da interação magnetoestática entre a 

amostra e o sensor magnético [20].  As figuras 11 apresentam as imagens de AFM (à 

esquerda) e MFM (à direita) obtidas para as amostras de a)BFO100, b) BFO75 e 

c)BFO50, as figuras 12 mostram a representação tridimensional do a) campo magnético 

na superfície da amostra e da b) topografia da amostra de BFO75. Na figura 12 

apresentamos a representação tridimensional topográfica e magnética para que se possa 

fazer a comparação, apenas um artifício de visualização para demonstrar que as 

interações magnéticas são legítimas e não podem ser relacionadas com interações de 

Van der Waals. 

Por utilizarmos amostras cerâmicas com polimento simples, feito com lixas 

d’água de granulação 1200, não foi possível observar uma imagem de qualidade dos 

domínios magnéticos. Na amostra de BFO100 podemos observar a formação de um 

padrão de domínios magnéticos presentes em cristais da família das magnetoplumbitas 

que foi descrito por L. F. Bates et al.[21] em 1959. Na figura 11 a) mostramos à direita 

a imagem obtida por MFM, bem como uma amostra do padrão observado na referência 

citada anteriormente [21]. Para cristais de largura superior a 80µ as paredes de domínios 

de 180° não estão alinhadas com a direção preferencial de magnetização, ou seja, a 

“direção fácil”. Foi observado que elas seguem um padrão de linhas onduladas. Esse 

efeito é possível porque um padrão mais complexo de pólos livres produzidos na 

superfície diminui a energia magnetoestática, compensando assim a energia necessária 

para que as paredes de domínio não estejam alinhadas ao longo da “direção fácil” [22]. 

Com o aumento da largura do cristal, as ondulações crescem em amplitude, mas 

ultrapassando 100 µ algumas modificações na estrutura são observadas. Portanto, 

cristais largos apresentam padrões mais complexos de domínios magnéticos, mas 

semelhantes aos observados para cristais menores. Todos os padrões observados e 

comentados são relativos ao plano basal. Os padrões dos domínios magnéticos no plano 

axial não foram investigados nesse trabalho.  
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Para as amostras compósitas, não foi possível a identificação de domínios 

magnéticos, sendo apenas possível a identificação das regiões magnéticas e não 

magnéticas nas amostras. As regiões claras são as de maior intensidade de campo 

magnético. Podemos observar, através da comparação das imagens obtidas por AFM e 

MFM que as alterações na topografia da amostra resultam em regiões de variação de 

campo magnético. Isso pode ser explicado pelo fato de que os grãos maiores e mais 

assimétricos estão relacionados com a BFO e não com o SBN, sendo, também, o 

material responsável pelas interações magnéticas no compósito.  

 

 

 

Figura 11: a) AFM e MFM para a amostra de BFO100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: b)AFM e MFM para a amostra de BFO75 
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Figura 11 c): AFM e MFM para a amostra de BFO50 

 

 

                  

 

Figura 12: a) Representação 3d da AFM da amostra BFO 75(esquerda) e b)representação 3d da MFM 

da amostra de BFO75(direita) 

 

 

5.3 Caracterização Dielétrica 

 

5.3.1 Medidas dielétricas em Radiofreqüência 

 

Como podemos ver na tabela 6, os valores da permissividade (ε’) e tangente 

de perda (tanδ) são modificados de acordo com o ligante orgânico utilizado. A mudança 

da densidade relativa é a principal explicação para esse efeito. A permissividade das 

amostras de BFO varia quando se varia a densificação da amostra, de acordo com o 

ligante adicionado e sua eficiência. Essa mudança na permissividade é induzida pela 

presença de poros nas amostras menos densas [23]. A permissividade desta ferrita 
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decresce lentamente com a freqüência, pois os saltos eletrônicos entre os íons de 

férricos não conseguem seguir as mudanças de polarização em altas freqüências [19,23]. 

O SBN apresenta uma maior variação da permissividade quando a 

densidade da amostra varia, pois a presença dos poros induz um decrescimento 

significativo em ε’ para essa amostra. Isso ocorre porque o SBN é um isolante muito 

mais forte que o ar, tendo uma permissividade relativa da ordem de 102 [14, 24], 

enquanto que a permissividade do ar é da ordem de 10-12. A diferença na densidade das 

amostras irá influenciar as amostras compósitas também. As amostras feitas com a 

adição de TEOS apresentam, em sua maioria, a melhor densificação, e, de acordo com 

nossas observações anteriores, os mais altos valores de permissividade, sendo o 

BFO75T e BFO50T as amostras com mais altos valores de permissividade.  

 

Amostra 

 

100 MHz 500 MHz 1 GHz 

ε´ tan δ ε´ tan δ ε´ tan δ 

BFO 100 G 12,389 0,0072 12,582 0,02 13,150 0,040 

BFO 75 G 23,174 0,0374 22,804 0,023 23,569 0,032 

BFO 50 G 69,757 0,167 48,718 0,212 45,340 0,235 

BFO 25 G 36,121 0,004 36,843 0,117 41,816 0,202 

SBN 100 G 35,468 0,048 37,518 0,246 43,037 0,428 

BFO 100 P 13,192 0,0061 13,435 0,036 14,130 0,050 

BFO 75 P 77,047 0,0484 78,03 0,068 96,91 0,117 

BFO 50 P 33,102 0,0854 31,074 0,0217 33,159 5,2 x 10-4 

BFO 25 P 42,424 0,0115 44,026 0,174 51,701 0,308 

SBN 100 P 27,897 0,0037 28,034 0,0027 28,909 0,0007 

BFO 100 T 8,049 0,0055 8,052 0,002 8,103 0,003 

BFO 75 T 96,682 0,0046 104,81 0,238 143,38 0,490 

BFO 50 T 108,949 0,128 91,447 0,231 88,942 0,282 

BFO 25 T 35,352 0,0055 36,472 0,146 42,164 0,255 

SBN 100 T 39,055 0,0086 39,193 0,008 41,181 0,006 

 

Tabela 6: Valores de permissividade e tangente de perda para as séries de a) Glicerina b) PVA e c) 

TEOS 
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As figuras 13 apresentam o gráfico representativo da dependência da 

permissividade com a freqüência (em escala logarítimica). Outro fator que influencia 

tanto a permissividade como a tangente de perda é o tamanho de grão. Como a adição 

do SBN aumenta o tamanho do grão da ferrita, facilitando assim a polarização [25], um 

aumento em ε’e em tanδ é observado para as amostras compósitas com maior 

porcentagem de BFO em sua composição, sendo essas a BFO50 e BFO75. 

A tangente de perda mostra um comportamento similar para a série de 

TEOS e PVA e valores mais altos para a série de Glicerina. As figuras 14 mostram a 

dependência da tangente de perda com a freqüência (em escala logarítimica). O 

comportamento observado para as amostras compósitas indica a existência de uma 

absorção de ressonância para freqüências mais altas (1.5GHz) [26]. Para baixas 

freqüências, a tanδ do SBN apresenta um comportamento levemente oscilatório, que 

pode ser explicado pela forte influencia da condutividade DC e dos portadores de carga 

nesse intervalo de freqüência, pois nenhum pico de perda é observado [27]. A tanδ da 

ferrita apresenta um comportamento dispersivo proporcional à freqüência. Esse tipo de 

comportamento foi estudado por Koops [28] e é referente à existência de regiões com 

diferentes valores de condutividade.  

As amostras com maior perda foram as BFO50T e BFO75T. 
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Figuras 13: a) Permissividade para a série de PVA 
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Figuras 13: b) Permissividade para a série de TEOS 
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Figuras 13: c) Permissividade para a série de Glicerina 
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Figuras 14: a) Tangente de perda para a série de TEOS 
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Figuras 14: b) Tangente de perda para a série de PVA 
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Figuras 14: c) Tangente de perda para a série de Glicerina 

 

5.3.2 Análise de RF com variação de temperatura 

A análise de RF com variação de temperatura foi realizada apenas para a 

série de compósitos produzida com PVA. Apresentamos, na figura 15, a variação da 

capacitância para a série compósita, à temperatura ambiente.  
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Figura 15: Variação da Capacitância com a fração de massa de BFO, à temperatura ambiente. 
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Nas figuras 16, apresentamos graficamente a variação da capacitância com a 

temperatura, para as amostras de a) BFO100, b)BFO75, c) BFO50, d)BFO25 e 

e)SBN100 respectivamente. 
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Figuras 16: a) Variação da Capacitância com a temperatura para a amostra BFO100P 
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Figuras 16: b) Variação da capacitância com a temperatura para a amostra BFO75P 
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Figuras 16: c) Variação da capacitância com a temperatura para a amostra BFO50P 
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Figuras 16: d) Variação da capacitância com a temperatura para a amostra BFO25P 
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Figuras 16: e) Variação da capacitância com a temperatura para a amostra SBN100P  

 

Apesar da capacitância não ser uma grandeza comumente utilizada para o 

estudo dielétrico do material, pois depende de parâmetros geométricos, nessas medidas, 

o comportamento da capacitância, para cada amostra, com temperatura variável será 

qualitativamente igual ao da permissividade com temperatura variável, pois a amostra é 

a mesma e, portanto, possui os mesmos parâmetros geométricos. Como o estudo 

comparativo entre a permissividade das amostras compósitas à temperatura ambiente já 

foi feito anteriormente, faremos apenas o estudo da capacitância de cada amostra com a 

temperatura variável. 

Para todas as amostras contendo BFO, a baixas freqüências, os valores de 

capacitância apresentaram um comportamento dispersivo. Com o aumento da 

temperatura, a dispersão para baixas freqüências torna-se ainda mais acentuada. Como 

já comentado anteriormente, justificamos esse efeito baseado na teoria de Koops [28]. 

Portanto, supomos o sólido como formado de grãos, que permitem regiões de diferentes 

condutividades, resultando assim em camadas de baixa condutividade entre os grãos de 

maior condutividade.  

A capacitância aumenta com o aumento da temperatura, para todas as 

amostras, como podemos observar na tabela 7. Porém, esse aumento é discreto, 
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especialmente em freqüências mais elevadas, sugerindo que nosso material apresenta 

coeficientes de temperatura de capacitância (TCC) menores para freqüências mais altas.  

A amostra de SBN100P é a que apresenta a menor variação para os valores 

de capacitância, não sendo evidente um comportamento dispersivo. A capacitância 

apresenta um comportamento aproximadamente estável com a variação da freqüência, 

para todas as temperaturas, não estando aparente o efeito de dispersão para baixas 

freqüências (LFD) relatado por outros autores [24]. Faz-se necessário, portanto, uma 

investigação mais criteriosa desse aspecto, observando as perdas dielétricas e a 

condutividade, para que possamos assegurar a veracidade dessa conclusão.  

Na figura 17 apresentamos a variação da tangente de perda para a série 

compósita à temperatura ambiente. Podemos observar que as amostras BFO75 e BFO50 

apresentam maior dispersão a baixas freqüências. Supomos que isso deve ser 

conseqüência distribuição menos homogênea de grãos acentuando a formação de 

diferentes regiões de condutividade. 
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Figura 17: Variação da tangente de perda para a série compósita, à temperatura ambiente. 

 

Nas figuras 18, apresentamos a variação da tangente de perda com a temperatura, para 

as amostras a)BFO100, b)BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100.  
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Figura 18: a) Variação da tangente de perda com a temperatura para a amostra BFO100P 
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Figura 18: b) Variação da tangente de perda com a temperatura para a amostra BFO75P 
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Figura 18: c) Variação da tangente de perda com a temperatura para a amostra BFO50P 
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Figura 18: d) Variação da tangente de perda com a temperatura para a amostra BFO25P 
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Figura 18: e) Variação da tangente de perda com a temperatura para a amostra SBN100P 

Na tabela 7 exibimos os valores para a permissividade e a tangente de perda, para várias 

temperaturas da série compósita com PVA. 

 T (°C) 

100kHz 

BFO 100 BFO75 BFO50 BFO25 SBN100 

C(pF) tanδ C(nF)  tanδ C(nF) tanδ C(pF) tanδ C(pF) tanδ 

30 8 0,02 5,0 50 3,9 0,54 16 0,30 83 0,016 

60 9 0,82 4,9 49 3,8 0,82 17 0,53 83 0,013 

90 10 0,49 5,3 0,38 4,2 1,03 19 0,38 86 0,015 

120 13 0,80 5,7 0,43 4,6 1,25 22 0,43 86 0,018 

150 16 1,34 6,3 0,50 5,2 1,43 24 0,50 89 0,021 

180 20 2,34 7,3 0,61 6,1 1,66 27 0,61 96 0,023 

210 27 4,07 8,4 0,79 7,1 2,03 30 0,79 100 0,025 

 

Tabela 7: Variação da Capacitância e Tangente de perda com a temperatura e com a porcentagem da 

massa de BFO. 

Podemos observar que a perda dielétrica aumenta com a temperatura para 

todas as amostras, isso é esperado, visto que o aumento da temperatura gera uma 

agitação térmica e dá origem a perdas quando a radiação eletromagnética se propaga no 
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sólido, esse efeito gera um aumento na parte imaginária da constante dielétrica e, 

portanto, um aumento da perda dielétrica.  

Em geral, a forma da curva não é modificada, apresentando apenas um 

deslocamento para valores de perdas mais altos quando a temperatura aumenta. No 

entanto, para altas temperaturas, especialmente para a amostra de BFO100(podendo 

também ser levemente observado para a BFO75 e BFO50), uma modificação na curva é 

exibida, indicando, possivelmente, os efeitos relacionados com a relaxação dielétrica 

termicamente afetada, como podemos observar mais claramente no gráfico do módulo 

imaginário para a BFO100 (figura 19-a)). Materiais com um tempo de relaxação único 

apresentam um pico bem definido no gráfico do M’’ contra a freqüência [34], sendo o 

caso da BFO100. Com o aumento da temperatura, o pico se desloca para freqüências 

maiores, indicando uma diminuição no tempo de relaxação. Para as demais amostras, os 

gráficos de M’’ contra a freqüência não apresentaram um pico bem definido, 

assinalando que possuem uma distribuição dos tempos de relaxação e um processo de 

condução mais complicado. Um exemplo desse comportamento é exibido no gráfico da 

BFO50 (Figura 19 – b)), nele apresentamos o deslocamento do pico para todas as 

temperaturas medidas e, destacamos algumas temperaturas para melhor visualização do 

efeito.  

1k 10k 100k 1M

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

1k 10k 100k

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

 

 

 

 

 

M
''

Freqüência(Hz)

 30°C     60°C

 90°C   120°C

150°C  180°C

210°C

BFO100P

 
Figura 19: a) Variação do Módulo imaginário com a temperatura e a freqüência para a amostra 

BFO100P 
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Figura 19: b)Variação do Módulo imaginário com a temperatura e a freqüência para a amostra 

BFO50P 

A tangente de perda, para todas as amostras exceto SBN100, varia até entre 

duas e três ordens de grandeza quando se varia a freqüência de 1kHz até 100kHz, 

implicando que as regiões de baixa freqüência apresentam perdas muito altas. Isso se 

dever ao fato da resposta dielétrica ser majoritariamente influenciada pelos portadores 

de carga lentos nessa região [27], que apresentam um efeito de dispersão de baixas 

freqüências, pois a curva da tanδ parece seguir, em baixas freqüências, uma lei de 

potencia do tipo LDF [27].  

O espectro do SBN100 apresenta um comportamento diferenciado, com pequena 

variação dos valores de perda. O SBN exibe uma curva relativamente chata para a perda 

dielétrica, que pode ser associada com uma contribuição de condutividade DC (σDC) 

[27], que é inversamente proporcional a freqüência e, portanto, gera um aumento da 

perda na região de baixa freqüência [25]. 

Os valores obtidos para a tangente de perda tanto do SBN100 quando para 

BFO100 estão em bom acordo com valores observados anteriormente em outros 

trabalhos [11,29-31].  Como esperado pelas outras medidas feitas em RF, a tangente de 

perda não apresenta um comportamento linear com a variação da porcentagem de massa 

de BFO, sendo as amostras compósitas, as que apresentam maior aumento da perda 

dielétrica.  
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Na figura 20 apresentamos o comparativo da condutividade à temperatura 

ambiente para toda a série de PVA. 
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Figura 20: Comparativo da condutividade à temperatura ambiente, para a série de PVA. 

 

Na figura 21, apresentamos a variação da condutividade com a temperatura para as 

amostras a)BFO100, b)BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100:  
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Figura 21: a) Variação da condutividade com a temperatura para a amostra BFO100P 
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Figura 21: b) Variação da condutividade com a temperatura para a amostra BFO75P 
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Figura 21: c) Variação da condutividade com a temperatura para a amostra BFO50P 
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Figura 21: d)Variação da condutividade com a temperatura para a amostra BFO25P 
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Figura 21: e) Variação da condutividade com a temperatura para a amostra SBN100P 

 

Para as amostras BFO100, a condutividade aumenta lentamente com o 

aumento da freqüência, e, também, aumenta com o aumento da temperatura, no entanto, 

a forma da curva é a mesma para todas as temperaturas, apresentando apenas um 

deslocamento para valores de condutividades mais altos com o aumento da temperatura. 

A forma da curva observada está de acordo com o esperado para a condutividade de 

materiais que apresentam efeitos de LDF, não exibindo a região de platô típica de 

condutividades DC. Os valores de condutividade para a hexaferrita de bário são da 

ordem de 10-7 para temperaturas abaixo 200°C, o que está de acordo com valores já 

descritos nas referencias bibliográficas [32].  

Já para o SBN100 um comportamento diferenciado é observado. Para baixas 

freqüências, observamos uma região de freqüência, de 1kHz até 100kHz, na qual a 

condutividade exibe uma região de platô típica de condutividade DC. Posteriormente, a 

condutividade começa a variar como uma função de potencia da freqüência. Esse 

comportamento é previsto para condutores iônicos e já havia sido observado 

anteriormente para o SBN [33, 27].  

Nossas cerâmicas conduzem ionicamente, através da formação de defeitos 

na rede por ativação térmica, criando vacâncias por onde a movimentação dos íons pode 

ocorrer sob a influência de um campo elétrico externo. Portanto, esses materiais 

apresentam uma dependência térmica que obedece a equação de Arrhenius, permitindo 
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assim o cálculo de uma energia de ativação para a criação de um defeito na rede. Na 

tabela 8 apresentamos os valores da energia de ativação [Ea] calculada através da 

equação de Arrhenius (que também pode ser escrita para o M”): 

                                                       o =  o9 exp (− rs
tu )                                             (5.2) 

Podemos observar que a Ea, em geral, diminui com o aumento da massa de SBN no 

compósito. Para os compósitos, a observação de energias de ativação menores pode ser 

relacionada com o fato da presença de mais de uma fase no sólido cristalino. Isso 

facilita a formação de “defeitos” diminuindo assim a energia de ativação. Calculamos 

também, quando possível, a energia de ativação através do módulo imaginário para 

efeito de comparação. 

Também apresentamos na tabela 8 os valores do coeficiente de temperatura de 

capacitância (TCC). Podemos observar altos valores de TCC, especialmente a baixas 

freqüências, para as amostras compósitas. Relacionamos esse fato com a dispersão 

apresentada para baixas freqüências da BFO, que já foi observada anteriormente [28, 

19]. As amostras BFO75 e BFO50 apresentam uma inversão de sinal no valor do TCC 

quando passam de 1kHz para 100kHz, indicando a possível existência de uma região de 

freqüência onde o TCC é aproximadamente zero. Para a amostra de SBN100 os valores 

de TCC são os menores observados e, a 1MHz, ele apresenta um valor de +720ppm/°C. 

Amostra Freqüência  TCC 
(ppm/°C) 

Energia de 
Ativação 
M’’(eV) 

Energia de 
Ativação σσσσ 
(eV) 

BFO100 
 
 

1kHz 26034,19 0,57 0,49 
100kHz 5437,69 
1MHz 1800,61 

BFO75 1kHz -8481,29 --- 0,33 
100kHz 1231,86 
1MHz 3562,21 

BFO50 1kHz -3982,95 --- 0,18 
100kHz 1382,28 
1MHz 7539,15 

BFO25 1kHz 3853,77 --- 0,26 
100kHz 3549,25 
1MHz 1408,16 

SBN100 1kHz 667,96 --- --- 
100kHz 732,46 
1MHz 720,80 

Tabela 8: Valores de TCC e Ea para a série compósita de PVA, nas freqüências de 1kHz, 100kHz e 

1MHz. 
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Nas figuras 22, apresentamos os diagramas de Argand para a impedância 

para as amostras a)BFO100, b)BFO75, c)BFO50 e d)BFO25. 
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Figuras 22: a) Representação da impedância complexa para as amostras de BFO100P 
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Figuras 22: b) Representação da impedância complexa para as amostras de BFO75P 
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 Figuras 22: c) Representação da impedância complexa para as amostras de BFO50P 
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 Figuras 22: d) Representação da impedância complexa para as amostras de BFO25P 



 84 

A análise do comportamento das impedâncias nos permite obter 

informações importantes sobre os processos de condução, relaxação e etc. nos sólidos. 

Os processos de relaxação apresentam curvas características, que revelam a existência 

de um atraso na resposta do material em relação a um campo elétrico. Mais 

especificamente, os materiais apresentam dois tipos de polarização, uma polarização Pe 

relacionada a processos iônicos e eletrônicos e outra Pd relacionada com a orientação 

dos dipolos. A Pe segue o campo elétrico com atraso desprezível, porém Pd sofre uma 

defasagem em relação ao campo elétrico. Várias grandezas podem ser utilizadas para 

visualizar esse fenômeno graficamente, pois as curvas que caracterizam o efeito são 

bastante peculiares, sendo muitas vezes representadas em um diagrama de Argand. As 

impedâncias que caracterizam a resposta dielétrica de um material podem ser analisadas 

em analogia com um circuito RC em série, onde R é a resistência da amostra e C uma 

capacitância geométrica. Esses dois parâmetros permitem o cálculo de uma constante de 

tempo denominada tempo de relaxação dielétrica. 

                                                                      vw = xy                                                (5.3) 

Dependendo do que se observe em relação ao tempo de relaxação é possível se 

determinar a disposição dos semicírculos no gráfico da Z’’ contra Z’ [34]. É sabido que 

todos eles obedecem à relação: 

                                                                   z{vw = 1                                                  (5.4) 

Onde ωp é a freqüência onde Z’’ atinge seu maior valor, permitindo assim o cálculo do 

tempo de relaxação para os processos de condução AC (σAC) [35]. 

Alguns modelos foram desenvolvidos no intento de descrever os 

comportamentos experimentais observados, dentre elas o modelo de Debye e Cole-Cole 

[36, 37]. O modelo de Cole-Cole é uma modificação no modelo de Debye, onde 

podemos escrever a impedância complexa como [38]: 

                                                        |∗ = ~
[N](���)�]                                               (5.5) 

Onde n é o peso da distribuição do tempo de relaxação, pois para materiais que tem 

processos de condução desse tipo, o tempo de relaxação não está unicamente definido, 

sendo representado por uma distribuição em torno de um valor médio. Quanto mais 

chato for o semicírculo, mais amplo o intervalo de variação do tempo de relaxação. 

Observamos para os gráficos das figuras 22 que todas as amostras, com exceção da 

BFO100P e da BFO50P a 30°C, exibiram semicírculos simétricos com o centro abaixo 

do eixo da abscissa (semicírculos rebaixados), para todas as temperaturas. Essas curvas 
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parecem apresentar um comportamento do tipo não-Debye, podendo ser descritas pelas 

expressões de Cole-Cole.  

Com o aumento da temperatura, os valores de impedância diminuíram, 

indicando o início de processos de condução termicamente ativados. Os valores de 

impedância também diminuem com a diminuição da porcentagem de massa de BFO, 

diminuindo o tempo de relaxação e indicando que os processos de polarização dipolar 

são mais fortes no SBN.  

A amostra BFO100, para as temperaturas de 120°C e 220°C exibiu a 

formação de dois semicírculos que estão associados com o efeito de contorno de grão. 

Esses efeitos são muito comuns em sólidos policristalinos devido à porosidade, 

anisotropia do material (grãos com diferentes orientações) e, até mesmo, fases 

secundárias (para a BFO100, há uma pequena quantidade de BaFe3O4). Qualquer uma 

dessas causas pode gerar modificações nos valores de impedância (regiões de diferentes 

condutividades) e, portanto, dar origem as curvas observadas. Podemos observar que a 

curva de 30°C já exibe uma pequena assimetria indicando a existência desses efeitos 

decorrentes da policristalinidade, pois, antes de exibir o segundo semicírculo relativo 

aos efeitos de contorno de grão, a policristalinidades induz uma dispersão anômala de 

freqüência no comportamento de impedância do material (bulk). 

 

5.3.3 Histerese elétrica 

 

As figuras 23 exibem as curvas de histerese elétrica para a) a amostra 

SBN100, na qual a ferroeletricidade foi observada, como era esperado, e b) um 

comparativo entre as amostras compósitas. Nem todas as amostras exibiram 

comportamento ferreoelétrico, pois o aumento da quantidade de ferrita no compósito 

destrói, aparentemente, a ferroeletricidade. Apenas as amostras SBN100 e BFO25 

exibiram curvas de histerese bem definidas. Os valores da polarização remanescente (Pr) 

e do campo coercivo (Ec), para as amostras que exibiram ferroeletricidade, são 

apresentados na tabela 9, para a freqüência de 1KHz.  

As amostras de SBN puras apresentaram maior campo coercivo, porém, 

uma menor polarização remanescente que a amostra compósita.   Os valores obtidos 

para o Ec, para a amostra pura, estão de acordo com o esperado [39], porém, os valores 

de Pr se mostraram extremamente baixos. Um dos fatores que pode ter influencia sobre 
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esse resultado é a não saturação das curvas de histerese observada em nossas medidas, 

mesmo para voltagens mais elevadas.   

A diminuição do campo coercivo com a adição da BFO no compósito pode 

ser explicada, pois a presença da ferrita enfraquece as interações dipolares e facilita 

assim a inversão das paredes de domínios. A figura 24 mostra as curvas de histerese 

para a amostra de BFO25P com variação da freqüência do campo aplicado, mostrando 

que a ferroeletricidade é observada no intervalo de freqüência de 100mHz até 1Hz. Na 

tabela 10 apresentamos os valores de Pr e Ec com variação da freqüência para a amostra 

de BFO25P. Os dipolos elétricos só se reorganizam, para um determinado campo, após 

um tempo de troca mínimo [40]. Esse tempo é determinado para cada freqüência, 

portanto, o estudo das curvas de histerese com variação da freqüência pode fornecer 

informações relevantes sobre o material. Podemos observar que a polarização 

remanescente e o campo coercivo decrescem, em geral, proporcionalmente a freqüência. 

Isso é esperado visto que o campo de maior freqüência tem menos tempo para inverter 

completamente os dipolos elétricos presentes no material, não sendo possível atingir a 

polarização de saturação e resultando num decrescimento desses parâmetros. A 

polarização de saturação também não foi atingida para essa amostra. Esse fato é 

interessante visto que os fenômenos de fadiga estão, potencialmente, relacionados com 

a reorientação total dos dipolos [40].  
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Figura 23: a) Curvas de histerese elétrica para a amostra de SBN100T, com freqüência de 1Hz e 

variação de voltagem. 



 87 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

-200

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

200

 

 

P
o

la
ri
z
a

ç
ã

o
 (

µ
C

/c
m

2
)

Campo elétrico(kV/cm)

 BFO25P

 BFO50P

 BFO75P

Freqüência - 1Hz

 
 Figura 23: b) Curva de histerese comparativa entre as amostras compósitas de BFO25T, BFO50T E 

BFO75T, com freqüência de 1Hz. 

 

 

 

 

Amostra Polarização remanescente 

(Pr) (µC/cm2) 

Campo coercivo (Ec) 

(kV/cm) 

SBN100G 0,28203 15,167 

SBN100T 0,2727 15,16 

BFO25P 119,42 1,0400 

 

Tabela 9: Valores de Pr e Ec para as amostras SBN100 e BFO25, em freqüência de 1KHz. 
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Figura 24: Curvas de histerese elétrica para a amostra BFO25P com variação de freqüência. 

 

 

Freqüência Polarização remanescente 

(Pr) (µC/cm2) 

Campo coercivo (Ec) 

(kV /cm) 

1Hz 119,42 1,0400 

800mHz 122,26 0,951 
400mHz 113,50 0,734 
100mHz 45,09 0,241 

 

Tabela 10: Valores de Pr e Ec para as amostras BFO25P, com freqüência variável . 

 
 

5.3.4 Medidas em microondas – Método Hakki-Coleman 

 

As medidas em microondas foram realizadas utilizando o método Hakki-

Coleman, através da identificação do modo ressonante TE011. A tabela 11 apresenta os 

valores da freqüência ressonante (f0)., permissividade (ε’), tangente de perda (tanδ) e 

fator de qualidade (Q). A permeabilidade magnética foi considera igual a um, para todas 

as amostras. Para uma melhor comparação do efeito dos ligantes utilizados, bem como a 

variação das propriedades dielétricas com a variação da porcentagem de BFO, as figuras 

22 exibem a) a variação da permissividade com a porcentagem de massa de BFO para 

os três ligantes e b) a variação da permissividade com a porcentagem de massa de BFO 

para os três ligantes.  



 89 

 

Amostra f0 

(GHz) 

Permissividade 

(ε’) 

Tangente de 

perda (tanδ) 

Fator de 

qualidade(Q) 

BFO100T 7,00 7,12 3,4 x 10-3 290,978 

BFO75T 7,538 8,32 2,6 x 10-2 38,898 

BFO50T 5,538 16,60 4,05 x 10-2 24,6838 

BFO25T 4,420 30,63 6,2 x 10-2 16,09 

SBN100T 3,0216 75,51 3,01 x 10-2 33,147 

BFO100P 7,068 7,74 3,3 x 10-3 301,018 

BFO75P 7,841 7,48 2,7 x 10-2 37,202 

BFO50P 5,605 20,22 7,8 x 10-2 12,697 

BFO25P 4,731 25,999 4,4  x 10-2 22,586 

SBN100P 3,3905 58,109 2,9 x 10-2 34,458 

BFO100G 6,6291 7,775 9,1 x 10-3 108,832 

BFO75G 7,771 7,781 2,9 x 10-2 39,143 

BFO50G 5,68 16,62 6,4 x 10-2 15,503 

BFO25G 4,737 26,740 4,6 x 10-2 21,540 

SBN100G 2,9629 80,609 2,2 x 10-2 44,247 

 

Tabela 11: Valores dos parâmetros dielétricos em microondas para todas as amostras 

produzidas.(considerando µ=1) 

 

Podemos observar que a permissividade decresce proporcionalmente com o 

aumento da fração de massa de BFO, isso era esperado, visto que o SBN é muito mais 

isolante que a ferrita de bário, e parece apresentar uma permissividade bem mais 

elevada em Microondas [14,21]. Apesar desse comportamento aproximadamente linear 

para a variação da permissividade com a porcentagem de massa de BFO não ser 

observado em RF, em conseqüência dos fortes efeitos dispersivos em baixas 

freqüências, em microondas obtemos variações da permissividade muito mais “bem 

comportadas”. Os valores observados para a permissividade da BFO são condizentes 

com os dados bibliográficos [19]. A permissividade da hexaferrita de bário já foi 

descrita como lentamente decrescente com a freqüência no intervalo de microondas 

[41] e, como observamos para as amostras compósitas em RF com temperatura um 

predomínio de um comportamento similar ao da BFO na permissividade, supomos que 
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as amostras BFO75, BFO50 e BFO25 apresentem o mesmo tipo de variação da 

permissividade que a BFO também em microondas. A amostra compósita que 

apresentou a maior permissividade foi a BFO25T, seguida pela BFO25P e BFO25G. 

Os compósitos apresentaram pouca variação na permissividade quando se 

variou o ligante adicionado, porém a perda dielétrica variou consideravelmente para as 

amostras de com 25% e 50% da massa de BFO. Relacionamos esse efeito com a 

variação da densidade das amostras. Amostras mais densas tendem a exibir uma perda 

dielétrica menor, pois dificultam a distorção da estrutura do material, diminuindo o 

deslocamento das cargas e, portanto, as perdas de energia [42]. Não foi possível 

distinguir um comportamento simples para a variação da perda dielétrica com a variação 

da porcentagem de massa de BFO, e, também, não foi possível distinguir um ligante que 

apresente menores perdas para toda a série. As amostras compósitas que apresentaram 

as menores perdas são as BFO75G, seguida por BFO75T e BFO75P. As freqüências de 

ressonância, em geral, diminuíram com o aumento da porcentagem de massa de SBN, 

pois estão relacionadas com a permissividade, porém, as amostras de BFO75 

apresentaram as maiores freqüências de ressonância. A série utilizando o ligante TEOS 

apresentou os maiores valores de freqüências de ressonância e a de Glicerina os 

menores, majoritariamente.  

O fator de qualidade (Q) é definido como inverso da tangente de perda 

dielétrica, para casos onde não haja tangente de perda magnética. Esse fator de 

qualidade permite que se calcule vários outros parâmetros interessantes para a aplicação 

em DRA’s (Dielectric Resonator Antenna), tais como eficiência e largura de banda [43].  

O fator de qualidade foi maior para as amostras de BFO100, seguidas pelas amostras de 

BFO75 e SBN100, mostrando que esse parâmetro não segue uma regra linear de 

misturas, assim como a tangente de perda.  
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Figura 25: a) Variação da permissividade com a porcentagem de massa de BFO para a série de TEOS, 

PVA e Glicerina 
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Figura 25: b) da tangente de perda com a porcentagem de massa de BFO para a série de TEOS, PVA e 

Glicerina 
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Para as amostras puras, o coeficiente de temperatura de freqüência de 

ressonância (τf) é apresentado na tabela 12.  Esse coeficiente indica como a freqüência 

de ressonância varia quando variamos a temperatura. O SBN puro apresentou τf bastante 

negativo. Apesar do SBN já ter sido relatado como possuindo um τf negativo [44], esses 

valores da ordem de 10² não tinham sido observados anteriormente, pois normalmente 

as cerâmicas do tipo Aurivillius são referenciadas como possuindo baixos valores de τf 

[45]. A BFO apresentou valores de τf positivo e da mesma ordem de grandeza dos 

observados anteriormente em estudos similares [46].  

O interessante de se ter uma combinação de um material com coeficiente 

positivo juntamente com um de coeficiente negativo é a possibilidade de se obter um 

material com τf≈0. A combinação que teoricamente geraria esse compósito seria, 

aproximadamente, 94,4% de BFO e 5,6 % de SBN. 

 

Amostra τf (ppm/°C). 

SBN100T -509,19 

BFO100T 30,24 

                        

Tabela 12: Valores do τf para as amostras de BFO100T e SBN100T. 

 

5.4 Aplicações 

 

5.4.1 Antenas Monopolo 

 

Na figura 23 apresentamos a perda de retorno em função da freqüência. 

Podemos observar na tabela 13 que todas as perdas de retorno são menores que -20dB, 

mostrando a aplicabilidade do material como DRA [47]. Também, observamos que a 

freqüência de operação da antena diminui com a diminuição da massa de BFO no 

compósito. Esse efeito pode ser explicado pelo fato da freqüência ressonante ser 

inversamente proporcional a raiz da permissividade, portanto, o SBN que apresenta a 

maior permissividade na região de microondas apresentará, em contraposição, a menor 

freqüência ressonante [43]. 

A largura de banda em -10dB apresenta seu maior valor para a amostra de 

BFO100 e os menores valores para a amostra de SBN100 e BFO75. A largura de banda 

é inversamente proporcional ao fator de qualidade, portanto, ela demonstra um 
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comportamento similar com a variação da massa de BFO, sendo, normalmente, maior 

para as amostras contendo mais massa de BFO. Os valores obtidos para a largura de 

banda são baixos, mas estão de acordo com o esperado para antenas dielétricas 

ressoadoras [43] e com o observado anteriormente em estudos similares [46]. Esses 

valores de largura de banda são, em geral, relacionados com antenas de banda estreita, 

pois sua banda de operação é menor que 10% da freqüência de operação. 
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Figura 26: Perda de retorno para as amostras a) BFO100, b) BFO75, c)BFO50, d)BFO25 e e)SBN100. 
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Amostra Freqüência 

Ressonante (fR) 

(GHz). 

Perda de 

retorno (dB) 

Largura de 

banda (%.) 

Resistência 

em fR (Ω) 

BFO100 4,32 29,29 8,56 46,28 

BFO75 3,39 -35,44 4,42 50,14 

BFO50 2,56 -42,38 4,68 49,35 

BFO25 2,16 -35,75 3,93 51,62 

SBN100 1,82 -27,13 1,54 54,72 

 

Tabela 13: Parâmetros das medidas de antenas monopolo 

 

As cartas de Smith para todas as amostras são apresentadas na figura 27, 

para que possamos observar mais precisamente o comportamento da antena.  Podemos 

observar que o laço das impedâncias se descola gradualmente para a região de menor 

resistência e reatância, chegando a atingir a região de reatância negativa (capacitiva) 

para amostras BFO50, BFO75 e SBN100. Esse descolamento faz com que as amostras 

compósitas apareçam mais ao centro da carta, o que nos leva a concluir [48] que as 

amostras compósitas apresentaram um melhor casamento de impedância, apresentando, 

também, as menores perdas de retorno.  
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Figura 27: Impedância de entrada representada na carta de Smith para as amostras  

 a) BFO100(esquerda) e b) BFO75(direita) 
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Figura 27: Impedância de entrada representada na carta de Smith para as amostras c)BFO50(esquerda), 

d)BFO25(direita) e e)SBN100(abaixo) 

 

5.4.2 Simulação  

 

A simulação da amostra de BFO100 apresentou boa convergência para a 

perda de retorno e freqüência ressonante. A largura de banda em -10dB não apresentou 

um resultado tão satisfatório como os outros parâmetros. A figura 25 exibe a 

comparação gráfica do valores obtidos experimentalmente e simulados para a perda de 

retorno, enquanto que a tabela 14 exibe a comparação entre os parâmetros citados. A 

carta de Smith não convergiu bem com o resultado experimental. A simulação das 

outras amostras ainda não convergiu satisfatoriamente com os resultados experimentais. 

 

Parâmetro BFO100 Simulado Erro (%) 

Largura de Banda (%) 12,06 40,89 

Perda de retorno (-dB) -30,96 5,7 

Freqüência 4.31 0,02 

 

Tabela 14: Parâmetros simulados e erro obtido para a amostra BFO100. 
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Figura 28: Perda de retorno em função da freqüência, simulada e experimental, para a amostra de 

BFO100 
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6 – Conclusões e Perspectivas 

6.1 Conclusões gerais 

A fabricação da matriz compósita de (SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)100-x foi 

realizada com sucesso. Apesar das duas cerâmicas exibirem uma estrutura cristalina 

complexa, nenhuma interação foi observada entre os compostos SBN e BFO, indicando 

que as duas fases se combinaram para formar um compósito bifásico uniforme não 

reagente. A densidade relativa das amostras obtida foi boa, sendo o TEOS o ligante que 

apresentou os melhores valores de densidade relativa, com todas as amostras 

apresentando valores acima de 80%. Nos difratogramas de Raios – X, não foi observada 

nenhuma fase secundária nos compósitos, e, no refinamento Rietveld, uma pureza 

satisfatória foi obtida para o SBN (100%) e a BFO (99%). Na espectroscopia Raman, os 

principais modos observados para o SBN foram 835, 95 cm-1 e 585 cm-1, associados ao 

estiramento octaédrico do NbO6 e ao estiramento das ligações de oxigênio. Para a BFO, 

o modo relevante observado foi o 683, 7cm-1 e está relacionado com estiramento 

simétrico do FeO5 bipiramidal. A observação desses modos característicos das 

cerâmicas de base evidencia que a estrutura cristalina desses materiais está de acordo 

com o que era esperado para esse tipo de cerâmica. As micrografias do MEV revelam 

que, após a sinterização, uma boa compactação foi obtida, mostrando uma amostra 

densa, com uma pequena quantidade de poros. O tamanho dos grãos observado foi da 

ordem de microns e, à medida que o SBN é adicionado a ferrita, um crescimento nos 

grãos da BFO foi observado. Todos esses fatores apontam para a obtenção de uma boa 

microestrutura. 

Em relação às propriedades magnéticas, observou-se uma forte influencia 

do tamanho do grão e da densidade. As amostras com grãos maiores apresentaram uma 

diminuição nos parâmetros de magnetização. Os domínios ferromagnéticos só foram 

observados para a amostra com 100% da massa de BFO, apesar das curvas de histerese 

confirmarem que o ferromagnetismo foi mantido para todas as amostras medidas. 

As medidas dielétricas em RF foram fortemente influenciadas pela 

densidade das amostras, como esperado, sendo as amostras compósitas produzidas com 

TEOS as que apresentaram as maiores permissividades (BFO75 e BFO50). A perda 

dielétrica apresentou um comportamento complexo para a região de RF, deixando 

evidente que uma amostra que apresente menores perdas não irá, necessariamente, 

manter esse comportamento por uma extensa região de freqüência. 
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As medidas de RF com variação da temperatura enfatizaram o comportamento 

dispersivo para as amostras contendo BFO, e, também, forneceram importantes 

informações sobre a condutividade dos materiais, permitindo discutir como se dá o 

processo de condução para cada uma das amostras. O cálculo dos coeficientes TCC 

revelou altos valores, implicando numa forte variação de capacitância quando se varia a 

temperatura, especialmente para baixas freqüências. As histereses elétricas revelaram 

que algumas amostras compósitas foram capazes de preservar a ferroeletricidade 

observada para a amostra de SBN100, apesar de apresentar valores de polarização 

remanescente e campo coercivo bastante diferentes. Possivelmente, isso se deve a baixa 

densidade das amostras. Na região de Microondas, o comportamento dielétrico 

apresentou uma variação aproximadamente linear com a adição de SBN, apresentando 

decrescimento da freqüência de ressonância com o aumento da porcentagem de massa 

de SBN no compósito e um aumento na permissividade, também para o aumento da 

massa de SBN. A tangente de perda, em microondas, também apresentou um 

comportamento irregular. Observou-se que as amostras apresentam valores de τf de 

sinais opostos, portanto há a possibilidade da obtenção de um compósito com o 

coeficiente de temperatura de freqüência ressonante igual a zero. 

As medidas de antenas monopolo revelaram que nosso material pode ser um 

bom candidato para aplicação em antenas dielétricas ressoadoras de banda estreita e a 

simulação veio a confirmar nossos dados experimentais obtidos.  

Por fim, nossa matriz cerâmica compósita apresenta boa microestrutura, 

perdas dielétricas e permissividades aceitáveis para a aplicações em microeletrônica, 

além de apresentar ferromagnetismo e ferroeletricidade na razão 25%BFO + 75% SBN 

e, potencialmente, apresentar τf = 0 para uma outra variação de porcentagem de massa. 

Ainda, ela se mostra uma boa candidata, também, para aplicações em antenas, o que nos 

faz acreditar que essa cerâmica de matriz compósita é versátil e uma forte candidata 

para aplicações em diversas áreas da ciência e tecnologia.  
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6.2 Perspectivas e trabalhos futuros 

Em trabalhos futuros, um estudo mais aprofundado da aplicação do material 

como DRA’s deve ser efetuado, estudando a diretividade, ganho e etc. das antenas. 

Também pode se efetuar um estudo mais profundo dos processos de polarização, 

condução e magnetização das amostras, buscando sanar problemas como o alto valor de 

TCC, a não existência da ferroeletricidade para as amostras compósitas e a diminuição 

da coercividade magnética para as amostras compósitas. Uma terceira possibilidade a 

ser investigada futuramente é a existência de um acoplamento magneto-elétrico nas 

amostras compósitas. Talvez seja possível observar uma resposta magnética do material 

a um impulso elétrico ou vice-versa, gerando um novo grau de liberdade 

eletromagnético, o que o tornaria um material multiferróico interessante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

7 - Trabalhos decorrentes dessa dissertação 

7.1 Apresentados em congressos 

Estudos das propriedades estruturais e dielétricas do compósito 
(SrBi2Nb2O9)x(BaFe12O19)x-1 
Rocha M.J.S., Theophilo K.R.B, Sombra A.S.B. 
Proc. do XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 3 a 7 de Novembro, Recife-
PE, (2008) 
 
Study of the Structural and Electrical Proprieties of SrBi2Nb2O9 (SBN) doped 
La2O3, PbO and Bi2O3 
Jussara Rocha, Klara Theophilo, Sergio Sombra, M.M. Costa 
Proc. do XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 11 a 15 de maio, 
Águas de Lindóia-SP, Brazil (2009) 
 
Structural, dielectric and magnetic study of the composite matrix of (SrBi2Nb2O9)x 
– (BaFe12O19)1-x 
A.S.B. Sombra, M.J.S. Rocha, K.R.B. Theophilo, M.M. Costa 
Proc. do XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 11 a 15 de maio, 
Águas de Lindóia-SP, Brazil (2009) 
 

Study of the structural and dielectric properties of SrBi2Nb2O9(SBN) obtained by 

mechanical alloying 

Rocha M.J.S., Theophilo K.R.B, Sombra A.S.B. 
Proc. do XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 10 a 14 de maio, 
Águas de Lindóia-SP, Brazil (2010) 
 

Structural, dielectric and magnetic study of the composite matrix of (SrBi2Nb2O9)x 
– (BaFe12O19)1-x 

A.S.B. Sombra, M.J.S. Rocha, K.R.B. Theophilo 
Proc. do XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 10 a 14 de maio, 
Águas de Lindóia-SP, Brazil (2010) 
 
7.2 Artigos Submetidos para publicação 

STUDY OF THE STRUCTURAL PROPERTIES OF SrBi2Nb2O9 (SBN) ADDED 
La2O3, PbO and Bi2O3 OBTAINED BY MECHANICAL ALLOYING 
M.J.S. Rocha , K.R.B. Theophilo , P.V.L. Paula , M.A.S. Silva , S.B. Honorato , J.M. 
Sasaki, A.Ayala and A. S. B. Sombra 
Submetido ao Physica Scripta (outubro 2010) 
 

DIELECTRIC AND MAGNETIC PROPERTIES STUDY OF THE COMPOSITE  
MATRIX: SrBi2Nb2O9 (SBN)X -BaFe12019(BFO)100-X 
M. J. S. Rocha, K. R. B. Theophilo, E. O. Sancho, J.  D. Casagrande, A. Ayala , I.  
Vasconcelos and A. S. B. Sombra 
Submetido ao Physica B (novembro 2010) 
 
 


