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RESUMO 

 

Este estudo descreve a síntese e a caracterização de novas matrizes cerâmicas                            

(LaFeO3)(1-m)(CaTiO3)m com diversas composições em massa (m = fração em massa de 

CaTiO3 adicionada) nas regiões de micro-ondas (MW) e radiofrequência (RF). Os materiais 

foram obtidos pelo método de reação de estado sólido entre os óxidos do tipo perovskitas 

ortorrômbicas LaFeO3 (LFO) e CaTiO3 (CTO) e caracterizadas estruturalmente por difração 

de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura/espectroscopia de energia dispersiva 

de raios-X (SEM/EDS) e espectroscopia Mössbauer (EM). As análises indicaram a formação 

de matrizes cerâmicas derivadas de LFO com ocupação isomórfica parcial dos sítios La3+ e 

Fe3+ por Ca2+ e Ti4+, respectivamente, com leves distorções na célula unitária que afetaram, 

entre outros, a densidade dos materiais. As propriedades elétricas na região de MW  foram 

estudadas para os materiais constituindo antenas ressoadoras dielétricas (DRAs) através dos 

parâmetros coeficiente de temperatura da frequência de ressonância (τf), frequências de 

ressonância (fr), permissividade dielétrica (εr), tangente de perda dielétrica (tgδ) e fator de 

qualidade (Qd). Para a região de RF analisou-se através da espectroscopia de impedância (EI) 

as partes real e imaginária da impedância (Z’ e Z”), a parte real da permissividade (ε′), 

tangente de perda (tgδ), energia de ativação (Ea), condutividade (σ’), capacitância (C) e 

coeficiente de temperatura de capacitância (TCC). As amostras com m ≤  0,5 demonstraram 

operar bem na região da banda C de MW, enquanto as de composição m ≥ 0,6 operam na 

região da banda S. Somente uma composição específica demonstrou possuir elevada 

estabilidade térmica, com τf situado na faixa ± 10 ppm.ºC-1. As análises de RF evidenciaram 

permissividade colossal (> 103) a 1 Hz e 30ºC para a maioria das composições, especialmente 

m = 0,1 (ε’ = 3,90 x 104) a qual também se associa a maior tgδ da série. LFO0,9CTO0,1 

divergiu das demais amostras em todas as análises de RF, possuindo menor Ea de toda série. 

Contudo, um único tipo de circuito equivalente parece ser suficiente para descrever as 

propriedades de grão e contorno de grão de todas as amostras. Em termos de estabilidade 

térmica, a composição com m = 0,5 possui menor variação de TCC com f, possuindo faixas 

específicas de frequências com maior estabilidade térmica e uma possível composição entre m 

= 0,3 e m = 0,5 com valores de TCC próximos de zero em baixas frequências.  

 

Palavras-chave: matrizes cerâmicas de ortoferrita de lantânio; estabilidade térmica; micro-

ondas; radiofrequência.  
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ABSTRACT 

 

This study describes the synthesis and characterization of novel ceramic matrix (LaFeO3)(1- m) 

(CaTiO3)m with many weight compositions (m) in the microwave (MW) and radio frequency 

(RF) regions. The materials were obtained by the solid state reaction between the oxides 

orthorhombic perovskites LaFeO3 (LFO) and CaTiO3 (CTO), and structurally characterized 

by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy/dispersive X-ray energy 

spectroscopy (SEM/EDS) and Mössbauer spectroscopy (MS). The analyzes indicated the 

formation of ceramic matrix derived from LFO with partial isomorphic occupation of the La3+ 

and Fe3+ sites by Ca2+ and Ti4+, respectively, with distortions on the unit cell that affected, 

among others, the materials density. The electrical properties in the MW region were studied 

for the materials in a dielectric resonant antennas (DRAs) through the parameters coefficient 

of resonance frequency (τf), resonance frequencies (fr), dielectric permittivity (εr), tangent of 

dielectric loss (tgδ) and quality factor (Qd). For the RF region, impedance spectroscopy (IS) 

determined the real and imaginary parts of the impedance (Z' and Z”), the real part of the 

permittivity (ε’), tgδ, activation energy (Ea), conductivity (σ’), capacitance (C) and 

temperature capacitance coefficient (TCC). Samples with m ≤ 0.5 demonstrated to operate 

well in the region of the MW C band, while composition m ≥ 0.6 operate in the MW S band. 

Only a specific composition demonstrated high thermal stability, with τf located in the ± 10 

ppmºC-1 range. The RF analyzes show colossal permittivity at 1 Hz and 30ºC for many 

compositions, especially m = 0.1 (ε’= 3.90 x 104) which is also associated with the largest tgδ 

in the series. LFO0.9CTO0.1 is divergent from the other samples in all RF analyzes, having the 

lowest Ea of the series. However, a single type of equivalent circuit are sufficient to describe 

the grain and grain boundary properties of all samples. For the thermal stability, the 

composition with m = 0.5 have the lowest variation of TCC with f. This sample has a specific 

frequency ranges with greater thermal stability and a possible composition between m = 0.3 

and m = 0.5 with TCC = 0 at low frequencies. 

 

Keywords: lanthanum orthoferrite ceramic matrix; thermal stability; microwave;  

radiofrequency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As ortoferritas de terras raras (RFeO3, com R = elemento terra rara) foram 

descritas pela primeira vez na década de 1940 por Forestier e Guilt-GuiHain (WHITE, 1969). 

Nas décadas seguintes, muitos estudos caracterizaram esta classe de compostos em seus 

aspectos estruturais (GELLER; WOOD, 1956; MAREZIO; REMEIKA; DERNIER, 1970), 

elétricos e magnéticos (MIKAMI, 1973; TREVES, 1962). Embora o termo “terra rara” esteja 

em desuso e o nome ortoferrita lantanídica (LFeO3, com L = elemento lantanídico) também 

possa ser utilizado, o primeiro termo é o mais recorrente na literatura. Estruturalmente, RFeO3 

são perovskitas do tipo ABO3 com simetria ortorrômbica distorcida (HEMEDA, OSAMA 

MOHAMED BARAKAT; HEMEDA, 2003). Contudo, mudanças na simetria de LaFeO3 

podem ocorrer devido às distorções causadas pelos diferentes elementos na composição 

(razoavelmente previsto pelo fator de tolerância de Goldschmidt) e distorções causadas por 

mudanças de temperatura e pressão, resultando em estruturais romboédricas e cúbicas que 

ocorrem a altas temperaturas e pressões (TILLEY, 2016; HEIFETS et al., 2017). 

Na década de 1990 houve um grande interesse pelas RFeO3 devido suas 

propriedades eletromagnéticas, que permitiam aplicações em mídias e outros dispositivos 

magnéticos (BAMZAI; BHAT, 2014). Atualmente, as pesquisas concentram-se 

principalmente nas propriedades multiferróicas e ferroelétricas visando aplicações em 

dispositivos tecnológicos modernos.  

Sendo esta matriz quimicamente versátil, os autores têm recorrido frequentemente 

à métodos de dopagem (MITRA et al., 2017), preparação de soluções sólidas (SREENIVASU 

et al., 2016) e compósitos (ZHANG et al., 2018a). Isto demonstra a existência de um amplo 

campo de pesquisa, tendo em vista as propriedades que podem ser exploradas pela preparação 

destes materiais.  

Outro aspecto pouco explorado diz respeito à caracterização elétrica de materiais 

derivados de ortoferritas lantanídicas nas regiões de radiofrequência (RF, do inglês, 

radiofrequency) e micro-ondas (MW, do inglês, microwave), visto que pouco trabalhos têm 

sido desenvolvidos com esta abordagem. Os estudos já desenvolvidos têm demonstrado 

potencial destes materiais, sobretudo em RF.  

Baseado nisto, o presente trabalho descreve a síntese de uma matriz RFeO3 (R = 

La) via reação de estado sólido e a obtenção de materiais cerâmicos pela adição de CaTiO3, 

seguido da caracterização estrutural e elétrica em MW e RF. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Sintetizar, caracterizar estrutural e eletricamente os materiais cerâmicos derivados 

da matriz LaFeO3 pela adição de CaTiO3 com múltiplas composições.   

  

2.2 Específicos 

 

▪ Obter a matriz LaFeO3 (LFO) via síntese de estado sólido; 

▪ Produzir corpos cerâmicos através da adição de CaTiO3 (CTO) à matriz LFO com 

composições específicas; 

▪ Caracterizar estruturalmente a matriz LFO e as cerâmicas LFO/CTO; 

▪ Estudar as propriedades elétricas da matriz LFO e das cerâmicas LFO/CTO nas regiões 

de MW (bandas S – 2 a 4 GHz; C – 4 a 8 GHz) e RF (<300 MHz)  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Ortoferrita de lantânio: estrutura e síntese 

 

 A ortoferrita de lantânio (LaFeO3, abreviada neste trabalho como LFO) é o material 

cerâmico mais estudado entre a classe das ortoferritas de terras raras. Assim como as demais 

ortoferritas, exibe estrutura ortorrômbica distorcida a temperatura ambiente, tendo como 

grupo espacial Pnma ou Pbnm, dependendo do sistema de eixos adotado (DIXON et al., 

2015) com íons Fe3+ octaedricamente coordenados aos ânions O-2 e os íons La3+ ocupando os 

sítios intersticiais de uma perovskita do tipo ABO3 (COUTINHO; CUNHA; BARROZO, 

2017), conforme indicado na Figura 1. A estrutura ortorrômbica ditorcida é a causa de uma 

das propriedades mais exploradas de LFO, a ferroeletricidade que permite a polarização 

espontânea do material na ausência de um campo elétrico (CALLISTER JR., 2008). Contudo, 

a ferroeletricidade de LFO é bem inferior a de outros materiais amplamente estudados e 

aplicados, como o BaTiO3. Chama atenção a elevada temperatura de Néel, da ordem de 740 

ºC bem superior a de outros ferroelétricos. Estudos também evidenciam a natureza 

multiferróica deste material, demonstrando a existência simultânea de propriedades elétricas e 

magnéticas, o que tem despertado interesse no estudo da matriz LFO e materiais derivados.  

 

Figura 1 – Estrutura de LFO com simetria Pbnm. 

 

 

 

 

 

       

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Embora LFO seja obtida principalmente pelo método da síntese de estado sólido, 

muito estudos recentes têm proposto métodos alternativos, especialmente, o sol-gel 

(HESSIEN et al., 2017) que permite maior controle do tamanho e homogeneidade dos 

cristalitos e possibilidade de redução do tempo de moagem e temperatura de calcinação. Além 

 
 

La 

Fe 
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deste, também é possível sintetizar LFO por via hidrotérmica (ZHENG et al., 2000), 

coprecipitação (KHORASANI-MOTLAGH; NOROOZIFAR; AHANIN-JAN, 2012) e 

combustão (SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ et al., 2017). A síntese de estado sólido é a mais 

utilizada dada sua simplicidade, menor custo dos materiais de partida e o rendimento 

reacional, considerado alto em relação a outras técnicas. Porém, este método possui algumas 

desvantagens, sendo as principais a maior possibilidade de contaminações por fases 

secundárias oriundas do desvio estequiométrico e o alto custo energético reacional (SEGAL, 

1997), além da falta de controle no tamanho dos cristalitos obtidos (LI et al., 2002). Isto 

explica por que vários estudos recorrem a outros métodos de síntese a depender das 

especificidades do material desejado.   

A obtenção de cerâmicas em pó pela síntese de estado sólido consiste basicamente 

no aquecimento (calcinação) de precursores metálicos sólidos pulverizados, normalmente, 

óxidos ou carbonatos. A reação química se dá durante o aquecimento controlado dos 

precursores a temperaturas altas o suficiente para promover a reação entre as partículas 

reagentes (SMART; MOORE, 2012). Além da temperatura e natureza dos precursores, a área 

de contato das partículas é determinante da eficiência da calcinação, razão pela qual é muito 

comum se utilizar uma etapa prévia de moagem dos precursores. Dependendo dos precursores 

sólidos e da energia da moagem, reações químicas podem ocorrer nesta etapa, sendo até 

mesmo possível realizar toda síntese apenas por moagem, técnica conhecida como 

mecanossíntese (YADAV; YADAV; SINGH, 2012). 

A etapa de aquecimento é a determinante da ocorrência das reações em estado 

sólido, sendo fatores influentes o tipo de aquecimento (convecção, em fornos ou por reação 

química, no caso da síntese por combustão), a taxa de fornecimento de calor e o tipo de 

atmosfera da reação (RICHERSON, 2006). Para a síntese de LFO são empregados mais 

comumente precursores óxidos (Fe2O3 e La2O3), carbonatos (Fe2(CO3)3 e La2(CO3)3) e 

nitratos (Fe(NO3)3 e La(NO3)3). Ao se utilizar precursores óxidos a reação pretendida é a 

descrita na Equação 1, empregada com sucesso por Idrees e colaboradores (2011) para 

obtenção de LFO em temperaturas de 1000ºC a 1200ºC por 16h sem uso moagem.  

 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐿𝑎2𝑂3(𝑠)   
∆
→  2 𝐿𝑎𝐹𝑒𝑂3(𝑠)                                                                                        (1) 

 

No caso equacionado admite-se não haver perdas de massa durante o aquecimento, não haver 

reações com os componentes do ar atmosférico nem formação de fases secundárias.  
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Eletrocerâmicas geralmente não são aplicadas na forma de pó, mas como peças de 

formatos definidos. Por isto, após a síntese de estado sólido e compactação do pó nos 

formatos desejados se emprega uma etapa de sinterização, ou seja, um tratamento térmico 

para promover a coalescência das partículas do pó. Isto é obtido por um aquecimento mais 

intenso que a calcinação (CALLISTER JR., 2008), submetendo a peça verde (ou seja, o pó 

calcinado e compactado) a temperaturas próximas do ponto de fusão dos constituintes do pó 

cerâmico. O objetivo é dar maior resistência mecânica após o resfriamento e diminuir ainda 

mais os espaços vazios nas peças. Durante a sinterização, partículas de pó são aglutinadas 

entre si, o que reduz os espaços vazios da amostra e promove uma interação forte entre 

partículas adjacentes e eleva a resistência do corpo cerâmico com um todo (RICHERSON, 

2006). A Figura 2 ilustra o efeito da sinterização numa amostra policristalina onde se observa 

de 2a) a 2c) uma diminuição significativa dos espaços vazios a medida que as partículas de pó 

coalescem entre si. 

  

Figura 2 – Efeito da sinterização numa amostra de pó 

a) não sinterizada b) sinterização pouco eficiente c) 

sinterização completa  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

3.2 Propriedades gerais e aplicações  

 

As propriedades de LFO são determinadas por sua natureza elétrica e magnética, 

que resultante de mecanismos condutivos intrínsecos e defeitos iônicos e eletrônicos na 

estrutura. A simetria da perovskita LaFeO3 e sua composição química, por sua vez, explicam 

a natureza antiferromagnética (QI et al., 2017) e ferroelétrico à temperatura ambiente 

(MITRA et al., 2017). Estas características dão ao LFO muitas aplicações em dispositivos 

 

a)                b)                 c) 
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tecnológicos, como sensores químicos de gás (ZHANG et al., 2018b, JAOUALI et al., 2018), 

eletrodos de célula a combustível (TAYLOR; BUCKERIDGE; CATLOW, 2016; (PAWAR; 

TAHIR, 2018), fotocatálise heterogênea (XIAO et al., 2015); (AFIFAH; SALEH, 2016) e 

dispositivos de memória magnética (PHOKHA et al., 2015).  

O LFO é um material fortemente dielétrico a temperatura ambiente e baixas 

frequências, exibindo normalmente valores colossais de constante dielétrica (εr), isto é, εr > 

103 (IDREES et al., 2011). A caracterização deste material em baixas frequências e parte da 

radiofrequência (RF) está consolidada, mas seu uso como dielétrico nesta região do espectro, 

bem como de seus materiais derivados é pouco explorado. Entre os estudos mais relevantes 

estão os de Gaikwad e colaboradores (2015) e Huang e colaboradores (2015b) que 

demonstram o potencial uso da matriz LFO como dielétrico em RF. Para micro-ondas (MW) 

os estudos envolvendo LFO são menos comuns, tendo poucos trabalhos mais detalhados, 

como o de Liu e colaboradores (2017) que produziram e estudaram compósitos de LFO e 

carbono amorfo, tendo encontrado altas taxas de absorção de MW em 9,8 GHz. Dados 

fundamentais sobre uso de materiais em MW para LFO, como frequência fundamental de 

ressonância (f0), εr (também chamada de permissividade dielétrica) e coeficiente de 

temperatura de frequência de ressonância (τf) ainda não são disponíveis na literatura.    

 

3.2.1 Compósitos com CaTiO3 e aplicações em micro-ondas e radiofrequência 

 

Devido a existência de poucos estudos sobre materiais derivados de LFO em RF 

e, principalmente, MW fica evidente que há uma área ampla de pesquisa a ser explorada 

envolvendo matrizes cerâmicas derivadas de LFO com potencial para fornecer materiais com 

interessantes propriedades e aplicações. Entre os estudos que exploraram as propriedades 

dielétricas de LFO está o de Yuan e colaboradores (2017) que produziu compósitos de LFO e 

óxido de grafeno e verificaram melhoria significativa nas propriedades eletroquímicas de 

eletrodos. Outros autores induziram mudanças nas propriedades magnéticas e dielétricas do 

LFO pela combinação deste com NiFe2O4 (MUTHU; LAKSHMINARASIMHAN; 

PERUMAL, 2017) ou ainda alteraram consideravelmente o seu comportamento dielétrico e 

condutivo combinando-o com Fe2O3 (LAYSANDRA; TRIYONO, 2017a, 2017b). A obtenção 

de soluções sólidas de LFO é relatada em alguns estudos (ABDEL-KHALEK; MOHAMED, 

2013; KUMAR et al., 2018) que geralmente objetivam reforçar propriedades intrínsecas da 

matriz.  
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O titanato de cálcio (CaTiO3, CTO) é um óxido da família das perovskita com 

estrutura ortorrômbica e grupo espacial Pbnm amplamente empregado em MW por suas 

características dielétricas (HUANG et al., 2015a; LIU; CHEN, 2004). Matrizes cerâmicas de 

CTO tem resultados promissores principalmente por sua elevada permissividade, como já 

demonstrado para os compósitos CaTiO3(1-m)ReAlO3(m) (Re = La, Nd, Sm) com εr  ≈ 40 

(JANCAR; VALANT; SUVOROV, 2004) e (Ba2CoNbO6)(1-m)(CaTiO3)m, com valores de e εr  

≈ 70 (CASTRO et al., 2019) com m = fração em massa. Em contrapartida, CTO possui 

elevado valor de coeficiente de temperature de ressonância (τf), da ordem de 800ppm.ºC-1, 

algo que foi solucionado em ambos os estudos pela combinação em quantidades adequadas 

com o segundo componente.  

Para a região de baixas frequências e RF há poucos estudos envolvendo CTO, 

entre eles, os trabalhos de Oliveira e colaboradores (2018) para compósitos BiVO4(1-

m)CaTiO3(m) e Paiva e colaboradores (2019) para compósitos Y3Fe5O12(1-m)CaTiO3(m). Ambos 

os estudos demonstraram que a adição de CTO estabiliza termicamente as matrizes cerâmicas 

em composições específicas, tendendo a elevar a permissividade e reduzir a perda dielétrica 

das amostras.   

Desta forma, a combinação de CTO a LFO pode resultar em materiais com 

propriedades elétricas interessantes.  

 

3.3 Caracterização estrutural e morfológica de cerâmicas  

 

3.3.1 Difração de raios-X 

 

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica largamente empregada para 

caracterização estrutural de materiais cristalinos, inclusive cerâmicas. A técnica fundamenta-

se na difração de um feixe de raios-X de altíssima energia provocada pelos átomos do retículo 

cristalino do material-alvo. Porém, o fenômeno exige que o alvo do feixe incidente seja fixo e 

possua ordenamento estrutural, razão pela qual a DRX é uma técnica apropriada para sólidos 

cristalinos, embora também possa ser usada de modo mais limitado para sólidos amorfos ou 

em estado vítreo.  

O fenômeno da difração ocorre somente quando o comprimento de onda da 

radiação incidente (λ) é da mesma ordem de magnitude das distâncias entre os objetos 
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causadores de sua dispersão (CALLISTER JR., 2008). Neste caso, os “objetos” são átomos 

num retículo cristalino, e os comprimentos requeridos são de 0,5 Å a 2,5 Å, condizente com 

os raios-X produzidos pelo bombardeamento de anodos metálicos com elétrons fortemente 

acelerados (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005). Diferentes alvos metálicos (comumente 

chamados de anodos, fontes ou tubos) produzem os raios-X empregados nos difratômetros 

(Figura 3) com λ distintos, a depender do tipo de metal empregado.  

 

Figura 3 – Esquema simplificado de um difratômetro de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

De modo bem sucinto, um feixe de raios-X colimado por fendas incide sobre a 

amostra e é difratado por esta sob uma ampla faixa de ângulos, sendo novamente colimada 

por fendas e colimadores secundários e então, registrados e analisados pelo detector. Fonte e 

detector giram simultaneamente controladas pelo goniômetro em ângulos de θ e 2θ, 

respectivamente.  

A difração se deve ao espalhamento da radiação provocado pelos elétrons 

associados a átomos e íons. A condição para haver difração está indicada na Figura 4. Os 

feixes monocromáticos incidentes 1 e 2 estão em fase e são espalhados no mesmo ângulo θ 

por diferentes camadas de átomos (A e B) que possuam os mesmos índices de Miller (h, k, l) e 

estejam espaçadas entre si por uma distância d. A difração é consequência direta da 

interferência construtiva que ocorre entre os feixes espalhados 1’ e 2’ no mesmo ângulo θ 

(CULLITY; STOCK, 2001).   

 

 

Detector  

Colimador secundário  

Fendas Soller  

Goniômetro  

Fonte de raios-X 

(anodo metálico) 

Amostra  
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Figura 4 – Esquema simplificado do fenômeno da difração dos 

raios-X provocado pelos átomos do retículo cristalino. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de CALLISTER JR. (2008). 

 

Esta condição está resumida na Equação 2 a seguir, chamada de equação de Bragg 

 

𝑛𝜆 =  2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                                                                                         (2) 

 

que indica uma relação simples entre λ dos raios-X e espaçamento interatômico (d) para o 

ângulo θ do feixe difratado. Nota-se que λ associados à difração são sempre múltiplos inteiros 

(n = 1, 2, 3...) do comprimento da radiação incidente, uma condição geral que precisa ser 

respeitada.  

Na técnica de difração de pó são analisadas amostras sólidas finamente 

pulverizadas, constituída por unidades cristalinas menores, os cristalitos. Diferentemente do 

monocristal, o pó garante distribuição aleatória dos planos cristalográficos, permitindo varrer 

todas as orientações possíveis do cristal sem precisar movê-lo. Um diagrama de intensidade 

de radiação difratada (expressa em contagens por segundo ou unidades aleatórias) em função 

de 2θ (expressa em graus) é o que se chama comumente de difratograma (PECHARSKY; 

ZAVALIJ, 2005), que são padrões de difração característicos de cada material cristalino. 

Todavia, as medidas de difração de raios-X para uma dada amostra requerem 

ajustes para a determinação efetiva de diversos parâmetros intrínsecos do material. Estes 

ajustes são chamados de refinamento e geralmente englobam comparações entre os padrões 

de difração das amostras e de padrões. Para amostras na forma de pó a técnica de refinamento 

mais difundida é o método desenvolvido por Hugo M. Rietveld. Tal método se fundamenta 

em ajustes sucessivos dos parâmetros experimentais em relação a um padrão cristalográfico 

definido, o que permite obter informações estruturais e analíticas do material cristalino 

 

Feixes 

incidentes 
Feixes 

difratados 
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(YOUNG, 1993). O refinamento estrutural é realizado pelos sucessivos ajustes entre as 

intensidades medidas e as observadas no padrão cristalográfico através do método dos 

mínimos quadrados, conforme Equação 3.  

 

𝑆𝑌 = ∑𝑤𝑖[𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠 − 𝑌𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐]
2

𝑛

𝑖=1

                                                                                                               (3) 

 

com SY sendo o resíduo analisado, wi é o peso estatístico de cada intensidade na i-ésima 

interação, Yiobs é a intensidade observada (experimental) na i-ésima interação e Yicalc é a 

intensidade padrão calculada na i-ésima interação. O refinamento consiste basicamente em 

reduzir ao mínimo possível o valor de SY, fazendo os perfis dos difratogramas experimental e 

padrão se aproximarem ao máximo. Entre as diversas variáveis que podem ser analisados 

durante o refinamento, três se destacam como sendo fatores de controle, são eles o fator R de 

perfil ponderado (Rwp, Equação 4), o fato R esperado (Rexp, Equação 5) e a qualidade de ajuste 

(χ², Equação 6) (YOUNG, 1993).  

 

𝑅𝑤𝑝 = √
∑ ∑𝑤𝑖(𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠  − 𝑌𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐)2

𝑛
𝑖=1

∑ ∑𝑤𝑖(𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠)2
𝑛
𝑖=1

                                                                                                (4) 

𝑅𝑒𝑥𝑝 = √
𝑁 − 𝑃

∑ ∑𝑤𝑖(𝑌𝑖𝑜𝑏𝑠)2
𝑛
𝑖=1

                                                                                                                (5) 

onde N é o número de pontos da medida e P o número de termos refinados  

𝜒2 = (
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
)

2

                                                                                                                                        (6) 

 

Alguns autores têm atribuído valores aceitáveis para estes fatores de Rwp  entre 

10% e 20%, 𝜒2 entre 1 e 1,5 (PASCOAL; MACHADO; PANDOLFELLI, 2002) e Rexp entre 

10% e 20% (TOBY, 2006). Contudo, estes parâmetros podem sofrer variações consideráveis a 

depender da natureza dos materiais. De um modo geral, o refinamento deve apresentar os 

menores valores possíveis de Rwp e Rexp e o valor de 𝜒2 mais próximo da unidade, mas este 

último ser levemente maior ou menor que o valor unitário.    
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3.3.2 Densificação  

 

A densidade (d), tratada aqui como sinônimo de massa específica, é uma medida 

de distribuição da massa por unidade de volume, correspondendo à razão entre massa (m) e 

volume (V) do material. A densificação ou densidade relativa (dr) é uma medida da extensão 

da densidade dos materiais muito empregada para avaliar o efeito da sinterização. Como a 

sinterização produz partículas sólidas com maior tamanho, mais fortemente ligadas e menos 

espaços vazios no corpo cerâmico, a razão m/V tende a aumentar e, consequentemente, a 

densidade da peça cerâmica (RICHERSON, 2006) o que eleva a sua densidade relativa. Altos 

valores de dr são indicativos da formação de materiais cerâmicos homogêneos (RAHAMAN, 

2003), fator que influencia as propriedades elétricas das cerâmicas (OLIVEIRA et al., 2018).  

O cálculo da densificação envolve a medida da densidade do corpo cerâmico após 

a sinterização comparativamente aos valores de referência. Assim, define-se a densidade 

teórica (dt) como a densidade do material determinada a partir das densidades do monocristal 

das fases constituintes e da contribuição percentual destas, como indicado na Equação 7, 

deduzida para um compósito contendo a matriz A e a fase adicionada B.  

 

𝑑𝑡 = 
1

1 −  𝑚𝐵 
𝑑𝐴

 +  
𝑚𝐵

𝑑𝐵

                                                                                                                           (7) 

 

onde mB é fração em massa da fase B no compósito e dA e dB são as densidades de A e B 

obtidas pelo refinamento, respectivamente. Para um material contendo apenas uma fase A, 

tem-se mB = 0 e a densidade teórica reduz-se apenas a dt = dA.  

A densidade experimental (de), por sua vez, corresponde ao valor da densidade do 

corpo cerâmico obtido empiricamente por alguma técnica. Entre as técnicas mais empregadas, 

está a picnometria ou método de Arquimedes. A técnica consiste, basicamente, em determinar 

o volume da amostra sólida por submersão em um líquido de referência. Geralmente, 

emprega-se a água destilada em temperatura conhecida para preencher um frasco específico 

de volume fixo chamado picnômetro. Por meio dos valores de massa do picnômetro contendo 

apenas água (ma), o picnômetro contendo água e o sólido submerso (ma/s) e do sólido (ms) 

pode-se determinar de por meio da Equação 8.  

 

𝑑𝑒 = 𝑑𝑎 ×
𝑚𝑠

𝑚𝑠 + 𝑚𝑎 + 𝑚𝑎/𝑠
                                                                                                              (8) 
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A picnometria é uma técnica muito simples que pode ser bastante precisa quando 

aplicada a materiais de elevada densidade, nos quais a influência da porosidade é menor. Para 

materiais mais porosos a técnica precisa de ajustes.  

Os valores de dt e de permitem avaliar a densificação de um material através da 

densidade relativa (dr), calculada pela Equação 9.  

 

𝑑𝑟 = 
𝑑𝑒

𝑑𝑡 
 ×  100%                                                                                                                                 (9) 

 

Para valores de dr próximos de 100% se admite ótimas densificações, com valores de de 

medidos próximos do valor obtido para o monocristal das fases constituintes.  

 

3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura e microscopia de energia dispersiva de Raios-X 

 

A microscopia eletrônica de varredura (SEM, do inglês, scanning electron 

microscopy) é uma técnica versátil e amplamente empregada para observar os fenômenos de 

superfície dos materiais. Por permitir ampliações de até 800.000 vezes, a SEM é uma técnica 

útil no estudo da topografia, morfologia, composição e orientação de grãos e contornos em 

materiais (SHARMA, 2018).  

Diferentemente da microscopia ótica que emprega a luz visível, a SEM emprega 

feixes de elétrons como fonte de radiação. Por empregar comprimentos de onda bem 

inferiores a luz visível a técnica permite visualizar em escalas micro e nanométricas. Há uma 

razão quântica para o uso de elétrons, pois o comportamento dual destes prevê uma natureza 

predominantemente ondulatória para elétrons fortemente acelerados. Como o comprimento de 

onda (λ) da radiação é inversamente proporcional a sua velocidade (v), quanto mais acelerado 

um feixe de elétrons for, menor λ e, consequentemente, menores as dimensões que podem ser 

alcançadas com a SEM, uma vez que estas dimensões estão diretamente relacionadas com o 

comprimento da radiação empregada. Em equipamentos de SEM feixes de elétrons altamente 

acelerados podem possuir λ = 0,003 nm, (ou 3x10-12 m) o que permite altas ampliações 

(CALLISTER JR., 2008).   

O termo varredura deriva do fato do feixe de elétrons no equipamento ser varrido 

sobre a amostra. A imagem é construída com os elétrons espalhados pelo material, captados e 
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focados com lentes magnéticas para originar as imagens apresentadas em micrografias. Um 

esquema geral do equipamento é mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Esquema geral de um equipamento de 

microscopia de varredura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de JOY (2019) e POGÖSCHNIK (2020). 

 

Na SEM a superfície das amostras precisam ser previamente recobertas com uma 

fina camada condutora de ouro, prata ou grafite para garantir que os elétrons se espalhem por 

toda superfície e não se acumulem em regiões específicas (SMART; MOORE, 2012).  

Uma vez que a técnica emprega feixes de elétrons de alta energia, há interação 

com os átomos da superfície das amostras que produzem raios-X. A radiação-X liberada pelos 

átomos é característica de cada elemento químico constituinte. Este fenômeno é usado numa 

técnica complementar chamada de microscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS, do 

inglês energy X-ray dispersive spectroscopy). Esta técnica permite identificar e quantificar os 

elementos presentes numa amostra a partir da energia e intensidade da radiação X emitida em 

resposta ao feixe de elétrons incidido (ATKINS et al., 2010). A EDS é uma técnica versátil, 

mas relativamente imprecisa, uma vez que reflete apenas a composição química superficial 

das amostras. Contudo, quando usada de modo comparativo numa série de materiais 

similares, pode fornecer informações relevantes sobre a composição química destes materiais. 

Exemplos de aplicações da SEM e EDS são mostrados na Figura 6. 

 

 

fonte de elétrons 

feixe de elétrons anodo 
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Figura 6 – a) micrografias de SEM e b) análise de EDS das 

amostras (Ba1-xLax)(Ti1-xFex)O3 com x = 0, 0,1, 0,2 e 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SAHOO et al., 2018)  

 

Na Figura 6a) tem-se as micrografias de soluções sólidas (Ba1-xLax)(Ti1-xFex)O3 

com x = 0, 0,1, 0,2 e 0,5 que mostram ampliações de até 300.000x. Nelas é possível observar 

claramente os grãos e contornos presentes nas amostras. A Figura 6b) mostra a análise de 

EDS das mesmas amostras. Observa-se variação nos picos associados aos elementos à medida 

que a composição destes mudam na série. Os picos referentes aos elementos Ti e Ba tem a 

intensidade reduzida com aumento de x, pois sua composição sofre diminuição. Por outro 

lado, a intensidade do pico de Fe aumenta, pois sua composição cresce com x na série de 

amostras.  

 

3.3.4 Espectroscopia Mössbauer de 57Fe 

 

A espectroscopia Mössbauer (EM) baseia-se no efeito de emissão e absorção 

ressonantes de raios γ pelos núcleos atômicos de um sólido, descoberto por Rudolf Mössbauer 

em 1958 e que leva seu nome (CARTER; NORTON, 2007). A energia da radiação γ (Eγ)  

emitida corresponde a energia dos fótons produzidos nas transições de estados energéticos de 

spin nuclear excitado (Ee) para o estado energético fundamental do spin (E0), de modo que          

Eγ = Ee - E0. A absorção corresponde ao processo inverso, com o núcleo absorvendo Eγ e 

transitando do estado fundamental para estado excitado (OVCHINNIKOV, 2006). O 

fenômeno de ressonância ocorre quando Eγ emitida por um núcleo é a mesma absorvida por 

outro núcleo idêntico, que se excita e dá continuidade ao processo. Como a massa do núcleo 

atômico livre é muito pequena, ao emitir um fóton de Eγ uma parcela da energia é dissipada 

 

a) 

b) Ti, Ba Fe 
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no recuo nuclear (Er), provocando uma diminuição considerável da energia do fóton, o que 

impossibilita a absorção quantizada por outro núcleo. Nos sólidos a energia do recuo é 

desprezível, pois os núcleos estão firmemente ligados a estrutura de modo que a massa que 

sofre recuo pela emissão do fóton γ é a do sólido como um todo, dissipando-se como fônons 

na rede cristalina.  

Para o presente estudo nos interessa a EM de 57Fe que permite estudar as 

propriedades dos íons de Fe nas estruturas de ortoferritas e materiais derivados. Com 

abundância isotópica natural de cerca de 2%, o núcleo de 57Fe num sólido cristalino absorve 

fótons γ com Eγ = 136,5 keV e Eγ = 14,4 keV oriunda de uma fonte radioativa de 57Co. A 

ressonância do fóton Eγ = 14,4 keV é predomina na ressonância e está associado a transição 

de I =  
3

2
  a I = 

1

2
. Um esquema ilustrado dessas transições é mostrado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Esquema geral do processo de emissão, absorção e 

ressonância da radiação γ entre os núcleos de 57Co e 57Fe. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Na figura o núcleo 57Fe(1) excitado a partir do fóton γ emitido pelo 57Co transita para o estado 

fundamental e emite o fóton com E γ = 14,4 keV que é absorvido por um núcleo idêntico 

57Fe(2) que se excita e dá continuidade ao processo ressonante.  

A dissipação provocada por Er altera levemente o valor de Eγ. Além disto, 

pequenas alterações energéticas decorrentes da vizinhança na qual os núcleos de 57Fe se 

encontram afetam o nível energético nuclear e, consequentemente, o valor de Eγ da 

ressonância nuclear. Experimentalmente, estas variações são compensadas pelo efeito 

Doppler causado pelo movimento da fonte de radiação 57Co em relação a amostra, conforme 

ilustrado na Figura 8a). 
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Figura 8 - a) arranjo experimental para a EM de 57Fe; b) 

espectro de Fe(s). 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de ATKINS et al. (2010) e DICKSON; BERRY (1986). 
 

Com o movimento a energia dos fótons emitidos variam de Eγ(1 - 
𝑣

𝑐
) a Eγ(1 + 

𝑣

𝑐
), sendo v a 

velocidade instantânea da fonte e c a velocidade da luz no vácuo. Este artifício permite cobrir 

as variações energéticas dos núcleos de 57Fe da amostra devido as alterações de ambiente 

químico e garante a ressonância dos núcleos como estes se encontram na amostra. A Figura 

8b) mostra o espectro de EM de uma amostra de Fe metálico em condições ideais, sendo que 

a máxima absorção da radiação γ ocorre quando v = 0, indicando que a Eγ da ressonância é a 

mesma de todos os núcleos de 57Fe presentes (Ee - E0), em decorrência de haver apenas um 

ambiente químico na amostra. Trata-se de um singleto e corresponde a uma transição nuclear 

de I = 
3

2
  a I = 

1

2
 sem interferência de fatores elétricos e magnéticos sobre o núcleo.  

Normalmente os núcleos de 57Fe estão sujeitos a interferências de campos 

elétricos e magnéticos da vizinhança (ambiente químico) causadas pela configuração 

eletrônica e interações eletrosfera-núcleo. Tais interferências são chamadas de interações 

hiperfinas e são as responsáveis pelas mudanças no espectro de EM que nos permite 

identificar os ambientes químicos do núcleo 57Fe e deduzir suas propriedades. São de três 

tipos: deslocamento isomérico (δ), desdobramento quadrupolar (ΔEQ) e desdobramento 

magnético (Bhf), conforme se vê na Figura 9.  
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Figura 9 – Espectros característicos de EM de 57Fe e desdobramentos energéticos 

provocados pelas interações hiperfinas a) deslocamento isomérico b) desdobramento 

quadrupolar e c) desdobramento magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de ATKINS et al. (2010) e PANDELIA et al. (2015) 

 

O deslocamento isomérico resulta da interação coulombiana entre as cargas do 

núcleo e depende essencialmente de sua densidade eletrônica, sendo os elétrons s os 

principais determinantes de δ, uma vez que possuem densidade eletrônica diferente de zero no 

núcleo. Contudo, os elétrons p e d também exercem influência devido aos efeitos de 

blindagem, permitindo distinguir efeitos de densidades eletrônicas em torno no núcleo, 

estados de oxidação e tipo de ligação química presentes no sólido (DICKSON; BERRY, 

1986). 

No espectro da Figura 9a) δ corresponde a um deslocamento em relação à origem 

do eixo de v, normalmente medido em mm.s-1. Dessa forma, pode-se dizer que o singleto do 

Fe(s) da Figura 8b) possui δ = 0 mm.s-1. O mesmo não ocorre com Fe2+ e Fe3+ que possuem                

δ = +0,8 a +1,5 mm.s-1 e δ = +0,2 a +0,7 mm.s-1, respectivamente. Devido a essa diferença 

característica é possível diferenciar o estado de oxidação destes íons por EM.  
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O desdobramento quadrupolar (ΔEQ) se origina de uma distribuição irregular da 

carga do núcleo em níveis com I > 
1

2
, isto é, quando a distribuição das cargas nucleares não é 

esferica. O momento de quadrupolo elétrico originado no 57Fe provoca um desdobramento do 

estado excitado I = 
3

2
 em dois níveis I = ±

3

2
 e I = ±

1

2
, como se vê na Figura 9b), o que 

possibilita a ocorrência de duas transições de estados excitados distintos para estado 

fundamental I = 
1

2
 originando o dubleto característico. Esta interação hiperfina é causada 

basicamente por contribuições de íons vizinhos na rede cristalina com simetria inferior a 

cúbica, distribuições anisotrópicas em camadas de valência do átomo ressonante e 

contribuições das camadas internas e de valência do próprio átomo, polarizadas por íons 

vizinhos (DICKSON; BERRY, 1986). As alterações no espectro provocada por esse efeito e 

os valores característicos de ΔEQ permitem estabelecer relações com a vizinhança do núcleo 

57Fe. O valor numérico de ΔEQ é dado pela diferença entre as velocidades de cada banda de 

absorção do espectro, com unidade normalmente expressa em mm.s-1. 

O desdobramento magnético (Bhf) é resultado da interação do núcleo com um 

campo magnético. Núcleos com I ≠ 0 possuem momento de dipolo magnético (H) e sofrem 

ação de campos magnéticos, sejam da vizinhança que provocam interação hiperfina 

magnética (Hhf) sejam externos (Hext), de modo que H = Hhf + Hext. Quando o núcleo 57Fe 

interage com tais campos os níveis energéticos I = 
1

2
 e I = 

3

2
 sofrem total degenerescência 

originando oito níveis distintos (Figura 7c) em decorrência do efeito Zeeman (PANDELIA et 

al., 2015). Contudo, pela regra de seleção somente seis transições são observáveis, o que 

resulta no sexteto característicos de 57Fe.  

Os valores de Bhf sofrem influência direta do momento de spin dos elétrons s e da 

camada de valência e do momento angular orbital dos elétrons da camada de valência. Assim, 

o desdobramento magnético é a interação hiperfina que permite estudar a natureza magnética 

dos materiais. No caso do 57Fe o perfil de sexteto é característico de materiais com algum 

magnetismo intrínseco porque o desdobramento magnético só é identificado em materiais 

cujo tempo de relaxação dos spins nucleares é maior que a média de tempo da técnica (isto é, 

10-8 s). Do contrário, o resultante é um campo médio H = 0 sem desdobramento observável. É 

isto que acontece, por exemplo, com materiais paramagnéticos. Embora seus núcleos possuam 

Bhf e sofram influência de campos magnéticos, a EM não permite observar tais efeitos nesse 

tipo de material. 
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3.4 Caracterização de cerâmicas em micro-ondas  

 

A análise das propriedades de cerâmicas em faixas específicas de frequência (f) 

corresponde a um dos estudos mais importantes que resulta em aplicações diretas, 

especialmente, em telecomunicações e dispositivos eletrônicos. Neste sentido, há duas regiões 

de frequências mais estudadas, a região de micro-ondas (MW) e a região de radiofrequência 

(RF). 

As MW correspondem a uma faixa do espectro eletromagnético com frequências 

de 1 MHz a 30 GHz (ou seja, λ variando de 30 cm a 1 cm). Essa região do espectro não possui 

limites bem definidos, sendo comum o uso do termo “região de micro-ondas” para 

frequências abaixo de 300 GHz (λ < 1 m) (POOLE; DARWAZEH, 2016). A região de MW é 

classificada em bandas e muitas delas são de grande relevância para as telecomunicações, 

como GSM, Wi-Fi, comunicações militares e radares. Ao se avaliar as propriedades dos 

materiais na região de MW normalmente determina-se suas propriedades dielétricas que 

determinam o uso destes materiais como antenas ressoadoras dielétricas (DRA, do inglês, 

dielectric resonator antenna). A caracterização envolve a análise de alguns parâmetros, como 

a frequência de ressonância dos materiais, o efeito da temperatura e as propriedades 

dielétricas.  

 

3.4.1 Frequências de ressonância 

 

Do ponto de vista físico, as DRAs são corpos cerâmicos com constante dielétrica 

suficientemente alta para sustentar uma onda eletromagnética no seu interior, no qual uma 

frequência estacionária definida é acomodada entre as interfaces do sólido dielétrico e o ar 

(LUK; LEUNG, 2003). O formato cilíndrico é o mais empregado dado a facilidade de sua 

confecção e a simplicidade na relação entre suas dimensões e propriedades. Contudo, diversos 

outros formatos também podem ser empregados e alguns deles estão ilustrados na Figura 10.  
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Figura 10 – Formatos comuns de DRAs: a) esférica b) cilíndrica c) 

toroide e d) retangular 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para uma DRA cilíndrica, o comprimento de onda estacionário (λd) é 

aproximadamente igual ao seu diâmetro (λd ≅ d) e a relação entre a frequência de ressonância 

(fr), o diâmetro da peça e a constante dielétrica relativa do material (εr) dado pela Equação 10 

pode ser aplicada ao desprezar-se contribuições magnéticas (MOULSON; HERBERT, 2003). 

A relação estabelecida é estabelecida pela equação 10 

  

𝑓𝑟 = 
𝑐

𝜆𝑑√휀𝑟
≅  

𝑐

𝑑√휀𝑟
                                                                                                                          (10) 

 

sendo c é a velocidade da luz no vácuo e εr a constante dielétrica do material, também 

chamada de permissividade relativa. 

A equação 10 mostra que a fr do material diminui à medida que d e εr aumentam, 

porém, tal relação é uma aproximação e na prática há uma série fatores interferentes, como a 

temperatura. Ressalta-se que essa equação é aplicada somente para DRAs cilíndricas, que é o 

caso do presente estudo.  

 

3.4.2 Estabilidade térmica de DRAs 

 

Experimentalmente, o valor da fr medido para uma cerâmica é dependente da 

temperatura (T) (KEYROUZ; CARATELLI, 2016). Assim, variações de T podem causar 

aumento, diminuição ou variações mínimas em fr. A terceira situação é a desejada para DRAs, 

configurando situação ideal onde fr  não depende minimamente de T numa faixa analisada. Na 

prática, isso significa que ao atuar como antena num dispositivo o material ressoa sempre na 
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mesma frequência ou banda, não sofrendo variações em decorrência das mudanças de 

temperatura.  

Para intervalos de T relativamente pequenos, a variação de fr com T é mais ou 

menos linear, conforme Equação 11 

 

𝑓𝑟 = 𝑓0 + 𝜏𝑓𝑓0(𝑇 − 𝑇0)                                                                                                                    (11) 

 

onde f0 é a frequência de ressonância do ressoador na temperatura inicial do experimento (T0) 

e τf é o coeficiente de temperatura de frequência de ressonância do material. 

Matematicamente, τf corresponde ao coeficiente angular da reta obtida por regressão linear 

dos pontos experimentais, conforme ilustrado no Gráfico 1, que indica o comportamento de τf  

para três materiais hipotéticos A, B e C.  

 

Gráfico 1 – Comportamento de τf para materiais 

hipotéticos A, B e C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Comumente calcula-se τf  na faixa de temperatura de T0 = 30ºC a T = 80ºC 

(SILVA; FERNANDES; SOMBRA, 2012) com os valores experimentais de fr calculados a 

partir da Equação 12, obtida pelo rearranjo da Equação 11 

 

𝜏𝑓 =
1

𝑓0
 
(𝑓𝑟 − 𝑓0)

(𝑇 − 𝑇0)
 × 106                                                                                                                   (12) 
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onde os termos da equação foram multiplicados pelo fator 106 para expressar o resultado em 

unidades de partes por milhão por graus Celsius (ppmºC-1). Para um compósito obtido por 

uma mistura ideal do componente B na matriz A, com valores de τf  variando linearmente em 

função da fração em massa m de B adicionado, o valor de τf é estimado pela Equação 13  

 

𝜏𝑓 =  𝜏𝑓(𝐴) × (1 − 𝑚) + 𝜏𝑓(𝐵) ×  𝑚                                                                                  (13) 

 

sendo m a fração em massa de B na matriz. Essa relação, contudo, é uma idealização e aplica-

se apenas a misturas sólidas ideais não sendo válida para soluções sólidas ou quando fases 

secundárias estejam presentes.  

 

3.4.3 Propriedades dielétricas 

 

As propriedades dielétricas de uma cerâmica estão diretamente associadas ao 

comportamento desta como um dielétrico, ou seja, um material isolante elétrico que, embora 

não sendo condutor, possui em sua estrutura portadores de cargas que sofrem efeitos de 

polarização quando submetidos a campos elétricos (CALLISTER JR., 2008). Assim, esses 

materiais podem ser usados em dispositivos que têm a capacidade de armazenar cargas 

elétricas, o que os torna úteis como componentes eletrônicos, entre eles DRAs e capacitores.  

A grandeza física característica do dielétrico é a constante dielétrica ou 

permissividade (ε). Esta propriedade física está relacionada à efeitos de polarização que 

determinam a capacitância (C) do dispositivo dielétrico, ou seja, a capacidade de armazenar 

energia elétrica quando o material é submetido a um potencial elétrico (SEBASTIAN; UBIC; 

JANTUNEN, 2017). Considerando um capacitor constituído por duas placas paralelas 

carregadas submetidas a um campo elétrico direcionado da placa positiva para a negativa 

(Figura 12a), a capacitância corresponde à quantidade de carga Q armazenada em cada placa, 

dada pela Equação 14 

 

𝐶 =
𝑄

𝑉
                                                                                                                                                      (14) 

onde V é voltagem aplicada através do capacitor.  
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Figura 11 – Capacitor de placas paralelas em a) meio vácuo e b) 

meio dielétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de CALLISTER JR. (2008). 

 

Considerando a Figura 11a), é possível estabelecer uma relação matemática para C que 

considera as dimensões das placas e o meio compreendido entre as placas condutoras. Se esse 

meio for o vácuo, a relação é a indicada na Equação 15 

 

𝐶 = 휀0

𝐴

𝑙
                                                                                                                                                 (15) 

 

sendo A é a área da placa, l a distância que as separa e ε0 a constante dielétrica do vácuo. Se o 

meio que separa as placas for um material dielétrico (conforme Figura 11b), a relação 

estabelecida é a indicada pela Equação 16 

 

𝐶 = 휀
𝐴

𝑙
                                                                                                                                                 (16) 

sendo ε a constante dielétrica do meio. Tomando-se o vácuo como referência com ε0 = 8,8542 

x 10-12 F.m-1, é mais comum se usar a constante dielétrica relativa (εr) empregando-se valores 

da permissividade relativamente ao vácuo, através da Equação 17. 

휀𝑟 =
휀

휀0
                                                                                                                                                    (17) 

 

A = área da placa 

(menor Q) 

l = distância 

entre as placas 
vácuo 

dielétrico 
l = distância 

entre as placas 

a) 

b) 
A = área da placa  

(maior Q) 
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que atribui o sentido físico a εr de ser a capacidade do dielétrico em aumentar o 

armazenamento de cargas elétricas nas placas do capacitor em relação ao vácuo 

(CALLISTER JR., 2008). Geralmente, εr > ε0, o que implica ser o vácuo o meio menos 

permissivo conhecido.  

Em DRAs a constante dielétrica é um parâmetro essencial de estudo pois 

determina a velocidade relativa que um sinal elétrico atravessa o meio dielétrico. Para as 

micro-ondas, vale a relação expressa na equação 10, evidenciando que a radiação é retardada 

por um fator de aproximadamente √휀𝑟 (SEBASTIAN; SILVA; SOMBRA, 2017). Por outro 

lado, quanto maior εr menores devem ser as dimensões do dielétrico, o que concentra mais a 

energia das micro-ondas em seu interior, minimizando os efeitos dos ruídos do circuito 

externo.  A relação entre fr, d e εr dos dielétricos permite a miniaturização de DRAs para 

dispositivos com dimensões específicas.  

A eficiência de um ressoador também está ligada ao grau de dissipação energética 

decorrente de diversos processos como condução elétrica, relaxação e ressonância. Assim, 

define-se a tangente de perda dielétrica (tgδ) como a soma de todas as perdas intrínsecas e 

extrínsecas do material (SEBASTIAN; SILVA; SOMBRA, 2017). Uma abordagem mais 

detalhada sobre tangente de perda será feita no tópico 3.4.4.que segue. 

 

3.4.4 Efeito da polarização sobre as propriedades dielétricas 

 

A discussão feita até aqui sobre dielétricos e perdas dielétricas não leva em conta 

os efeitos da polarização das partículas, fenômeno essencial para se compreender as 

propriedades dielétricas de um material. Seu efeito se dá tanto sobre as partículas portadoras 

de carga que constituem a matéria (cátions e ânions) como sobre partículas neutras (átomos e 

moléculas) e afetam praticamente todos os tipos de materiais. 

A Figura 12 ilustra a polarização de um dielétrico num capacitor de placas 

paralelas. Quando o dielétrico é submetido a um campo elétrico �⃗�  sobre o material dielétrico, 

ocorre uma reorientação das cargas em seu interior, fenômeno conhecido como polarização.  
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Figura 12 – Orientação das cargas num dielétrico a) na ausência 

de um campo elétrico b) na presença de um campo elétrico �⃗� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Na Figura 12a) vê-se que a orientação das cargas num material dielétrico é 

aleatória quando não é aplicado um campo elétrico, ou seja, quando não há corrente elétrica 

nas placas do capacitor. Contudo, na presença de um campo elétrico  �⃗�   (Figura 12b) uma 

força atua sobre os dipolos elétricos para orientá-los no sentido do campo aplicado, fazendo 

com que os polos sejam orientados para a placa carregada com sinal oposto (CALLISTER 

JR., 2008). Essa orientação preferencial dos polos gera movimento de cargas dentro do 

dielétrico, movimento este que está relacionado às propriedades elétricas e estruturais do 

material e do tipo de campo elétrico aplicado. Os dipolos no material podem ser permanentes 

quando constituído por íons ou induzidos pelo campo elétrico, quando constituídos por 

partículas neutras.  

Quando se aplica um campo elétrico constante (característico de correntes do tipo 

contínua, dc do inglês direct current) não há transportes de carga de longo alcance dentro do 

dielétrico, mas apenas um rearranjo limitado (MOULSON; HERBERT, 2003). Por outro lado, 

quando se aplica um campo elétrico variável com o tempo, ou seja, alternado (característico 

de correntes alternadas, ac, do inglês alterned current), induz-se mudanças de orientação 

periódicas nos dipolos em resposta as variações do campo (POOLE; DARWAZEH, 2016). O 

efeito da corrente alternada no dielétrico é de grande relevância para as técnicas analíticas, 

pois os equipamentos de caracterização em micro-ondas e radiofrequência geralmente 

utilizam este tipo de corrente. Discutir-se-á mais sobre isso na sequência. 

Três tipos básicos de polarização que ocorrem no dielétrico quando um campo 

elétrico (contínuo ou alternado) é aplicado: eletrônica, iônica e dipolar. A polarização do tipo 
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eletrônica ocorre com todos os dielétricos e está associada a um pequeno deslocamento da 

nuvem eletrônica em relação ao núcleo atômico e só existe enquanto o campo elétrico está 

sendo aplicado (RICHERSON, 2006). É o único tipo de polarização presente em materiais 

constituídos por átomos ou moléculas apolares. A polarização iônica ocorre em materiais de 

natureza iônica e promove o deslocamento relativo de cátions e ânion em sentidos opostos, 

acompanhando o campo elétrico aplicado (CALLISTER JR., 2008). No caso de materiais 

cerâmicos, que são predominantemente iônicos, este tipo de polarização exerce uma grande 

influência nas propriedades elétricas. Já a polarização dipolar ou de orientação ocorre com 

materiais não iônicos que possuem dipolos permanentes, sendo o caso característico dos 

materiais constituídos por moléculas polares (CHEN et al., 2004).  

Além desses, ainda há a chamada polarização de carga espacial que envolve 

transporte limitado de portadores de carga até que estes sejam impedidos por uma barreira 

energética (MOULSON; HERBERT, 2003). Este tipo de polarização está associada à duas 

características dos materiais, que são a existência de defeitos iônicos e eletrônicos e à natureza 

microscópica descontínua que originam, respectivamente, a polarização por mecanismo de 

hopping (transporte de cargas através das vacâncias e “buracos” eletrônicos) e a polarização 

interfacial (movimentos de cargas dentro dos grãos limitado por suas interfaces entre 

diferentes fases ou grãos) (GUO et al., 2016). Todos os tipos de polarização mencionados 

estão indicados na Figura 14, que evidencia ainda o tempo médio em que cada uma delas 

ocorre.  

 

Gráfico 2 – Tipos de polarização em materiais 

dielétricos e tempos de relaxação característicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de GUO et al. (2016).  
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A massa finita dos portadores de carga origina dois fenômenos cruciais resultantes 

deste movimento. O primeiro é que algum trabalho precisa ser realizado para movimentar os 

dipolos, implicando que uma parte da energia fornecida ao dipolo é dissipada com seu 

movimento. O segundo diz respeito à relaxação, que é o retorno do dipolo à posição inicial 

após cessar a ação de um vetor campo elétrico. Para que o retorno ao estado inicial ocorra, é 

necessário um tempo mínimo chamado de tempo de relaxação (τ). A frequência de relaxação 

(fτ) corresponde ao inverso de τ e indica o número de relaxações por segundo (equivalente a 

unidade Hz).  

O valor de τ dos portadores de carga é específico de cada tipo de polarização e 

contribui de modos diferentes para a constante dielétrica. A contribuição também depende da 

f do campo elétrico aplicado. Quando f  > fτ o dipolo não consegue acompanhar a mudança de 

direção do campo, deixando de contribuir para εr do dielétrico. Portanto, sob um campo 

elétrico variável as grandezas físicas afetadas por �⃗�  são melhor descritas como fasores, uma 

vez que �⃗�  varia de modo sinusoidal em função de f do campo aplicado. Isto indica que tais 

grandezas são de natureza complexa, uma observação que se aplica diretamente a εr e tgδ, mas 

também a uma série de outras grandezas. 

No caso da constante dielétrica, a expressão que melhor a representa é dado pela 

Equação 18. Como todas as permissividades mencionadas de agora em diante serão sempre 

relativas, o subscrito “r” será omitido da maior parte da discussão, sendo indicado apenas nas 

medidas dielétricas realizadas na região de MW, a fim de diferenciá-las medidas nas regiões 

de RF. 

 

휀 = 휀′ + 𝑖휀"                                                                                                                                          (18)  

 

sendo ε’ e ε” as partes real e imaginária da constante dielétrica, respectivamente, e 𝑖 =  √−1. 

Deste modo, a constante dielétrica é o resultado da soma de duas contribuições, expressas por 

ε’ e ε”. A parte real tem relação direta com a quantidade de energia que o material dielétrico é 

capaz de armazenar e a parte imaginária, também chamada de fator de perda, tem relação com 

as perdas de energia por dissipação no material, que inclui perdas por condutividade (σ) o que 

resulta no fato de ε também ser expresso por meio da Equação 19 (POOLE; DARWAZEH, 

2016). 

 

휀 =  휀′ + 𝑖
𝜎

𝜔
                                                                                                                                       (19)  
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com ω sendo a velocidade angular, dada por ω = 2πf. Contudo, a discussão sobre perdas 

energéticas por dissipação no dielétrico é melhor representada por tgδ, de modo que as 

relações entre ε” são dadas pela Equação 20. 

 

𝑡𝑔𝛿 =  
휀"

휀′
=  

𝜎

𝜔휀′
                                                                                                                                 (20) 

 

Isto indica que a tangente de perda dielétrica é uma relação entre a quantidade de energia 

dissipada pelo meio dielétrico e a quantidade de energia que este efetivamente armazena.  

No Gráfico 3 tem-se a variação de εr do dielétrico e de seus componentes ε’ e ε” 

em função da frequência de �⃗�  aplicado, sendo possível verificar três eventos de relaxação, 

classificados como eletrônica, iônica e dipolar.  

 

Gráfico 3 – Variação de εr do dielétrico em função da frequência 

do �⃗�  aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de CHEN et al. (2004).  

 

3.5 Caracterização em radiofrequência 

 

Por definição, a faixa do espectro eletromagnético denominada de radiofrequência 

corresponde aos valores de f compreendidos entre 3 kHz a 300 MHz (BAKER-JARVIS; KIM, 

2012). Na literatura os estudos de RF geralmente incluem regiões de frequência a partir de 1 

Hz ou menores. Diferentemente dos estudos em MW, a caracterização dos materiais 

dielétricos em RF não diz respeito ao uso destes como irradiadores nesta faixa do espectro, e 
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sim aos valores da frequência do campo elétrico aplicado às placas paralelas de um capacitor 

cujo meio é o dielétrico. A região de RF é especialmente importante porque diversos 

fenômenos resultantes da polarização do dielétrico podem ser estudados por uma técnica 

específica, a espectroscopia de impedância (EI) e utilizados para compreender suas 

propriedades elétricas. Faixas típicas de análise de EI são de 1 Hz a 10 MHz, o que 

evidentemente não engloba toda faixa de RF, mas inclui uma faixa expressiva desta região. 

Neste trabalho, quando houver menção ao termo radiofrequência será da faixa empregada na 

EI que se estará referindo. 

Considerando que as cerâmicas são empregadas geralmente na forma 

policristalina, compactada, as propriedades elétricas destes materiais são determinadas pelos 

grãos e contornos de grãos. Logo, é importante conhecer as propriedades elétricas dos 

materiais resultantes da natureza granular das cerâmicas, sobretudo aqueles derivados das 

propriedades resistivas e capacitivas (MANCIC et al., 2009). Este estudo é a base da EI e 

fornece informações valiosas para a caracterização dos materiais. 

 

3.5.1 Espectroscopia de impedância 

 

O princípio fundamental da EI é aplicar um estímulo sinusoidal de corrente ou 

tensão numa amostra e observar sua respectiva resposta como tensão ou corrente 

(BONANOS; PISSIS; MACDONALD, 2012). A partir da resposta do material se infere uma 

série de propriedades decorrentes de sua estrutura, mecanismos de condução e de sua natureza 

elétrica. Para isto são de fundamental importância os conceitos e as consequências da 

polarização e relaxação elétrica descritas anteriormente.  

Experimentalmente, a EI aplicada a um material cerâmico consiste, basicamente, 

em montar um capacitor onde a cerâmica ocupa o espaço entre as placas e aplicar um campo 

elétrico ac (por meio de uma tensão ac nas placas paralelas) numa ampla faixa de frequências 

e verificar a resposta do material ao campo aplicado. Nesses estudos o efeito da temperatura 

nas propriedades elétricas também é muito relevante e geralmente as propriedades elétricas 

são analisadas em função da frequência e temperatura (CARVALHO et al., 2006). 
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3.5.1.1 Impedância 

 

A grandeza central da EI é a impedância (Z), uma variável complexa que se 

relaciona à dificuldade global que uma amostra dielétrica oferece para a passagem da corrente 

elétrica. Na corrente dc, essa dificuldade é a própria resistência elétrica, mas na corrente ac, a 

dificuldade à passagem da corrente é chamada de impedância que possui uma parcela real (Z’) 

e uma imaginária (Z”), conforme Equação 21. 

 

𝑍 = 𝑍′ + 𝑖𝑍"                                                                                                                                          (21) 

 

Fisicamente, a impedância é o resultado do efeito conjunto de resistências e 

reatâncias no material (CHINAGLIA et al., 2008). Geralmente se atribui a Z’ as contribuições 

resistivas do material e a Z” as contribuições capacitivas (ZC) e indutivas (ZL). As relações 

mencionadas permitem estabelecer as relações matemáticas indicadas nas Equações 22, 23 e 

24 a seguir 

 

𝑍 =  𝑍′ + (𝑍𝐶 + 𝑍𝐿)                                                                                                                            (22) 

 

𝑍𝐶 = 
1

𝑖𝜔𝐶
                                                                                                                                              (23) 

 

𝑍𝐿 =  𝑖𝜔𝐿                                                                                                                                                (24) 

 

onde C é a capacitância e L a indutância.  

O comportamento de cerâmicas policristalinas é fortemente influenciado pelos 

domínios de grão e contorno de grão através de complexas relações e mecanismos de 

condução de cargas e barreiras energéticas. No entanto, tais efeitos podem ser modelados 

mais facilmente através de circuitos elétricos equivalentes (BRAUN et al., 2017), como 

ilustrado na Figura 13 para uma cerâmica ideal.  
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Figura 13 – Aspectos gerais de uma cerâmica ideal policristalina a) 

domínios de grão e contorno de grão e b) circuito equivalente relativo a 

estes domínios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de BRAUN et al. (2017). 

 

Na Figura 13a) fica evidente as diferenças morfológicas entre grão e contorno de 

grão. O primeiro, corresponde a um aglomerado de diminutos cristais (ou cristalitos) 

coalescidos na sinterização. Já o contorno de grão corresponde aos limites físicos entre os 

grãos, originados por desalinhamento na orientação cristalográfica dos grãos e espaços vazios 

(CALLISTER JR., 2008). Grão e contorno possuem propriedades físicas distintas, que 

contribuem de modos diferentes para Z global da amostra, como indicado na Figura 13b), 

onde um circuito equivalente reúne as contribuições resistivas e capacitivas do grão (Rg e Cg, 

respectivamente) e do contorno do grão (Rcg e Ccg, respectivamente).  

O caso mostrado na figura anterior é idealizado e não leva em conta outros fatores 

interferentes como a imperfeição estrutural da cerâmica e a interface entre esta e a placa 

condutora do capacitor (efeito de eletrodo). Uma forma eficiente de se indicar graficamente as 

propriedades do modelo de circuito equivalente é através do diagrama de Nyquist, ou seja, 

gráficos da variação de Z” em função de Z’ (YUAN et al., 2010). O Gráfico 4a) a seguir é o 

diagrama de Nyquist para a cerâmica ideal da Figura 13a) onde se nota claramente as 

contribuições do grão e contorno de grão. Estas contribuições nem sempre são 

individualizadas no diagrama, resultando em perfis distorcidos e sobrepostos. Este é o caso 

mostrado no Gráfico 4b) de uma cerâmica não ideal onde as contribuições do grão e contorno 

não podem ser individualizadas, obtendo-se apenas um semicírculo distorcido.  
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Gráfico 4 – Diagramas de Nyquist para a) uma cerâmica ideal e b) para uma cerâmica 

não ideal. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de SALES (2016). 

 

Diagramas com perfis gráficos perfeitamente semicirculares são característicos do 

comportamento Debye (ideal) que ocorre quando há apenas um tempo de relaxação nos 

domínios do grão e contorno de grão. O comportamento distorcido é característico de 

materiais em que ocorrem múltiplos tempos de relaxação ao longo do material que resulta 

numa sobreposição das curvas de cada domínio no diagrama (RAISTRICK; 

FRANCESCHETTI, DONALD; MACDONALD, 2005). 

 

3.5.1.2 Constante dielétrica, tangente de perda e condutividade 

 

A constante dielétrica na EI possui as mesmas características da que foi discutida 

na seção 3.4.4 e indicada nas Equações 18 e 19. Porém, deve-se ter em mente que as faixas de 

frequências estudadas são muito diferentes das citadas naquela seção, que tratava da região de 

MW. A mesma observação deve ser feita para a tangente de perda (Equação 20). Contudo, os 

conceitos e significados físicos são os mesmos.  

A condutividade elétrica (σ) é uma grandeza de relevante interesse no estudo da 

EI, sendo afetada de modo inverso em relação à impedância pelos mesmos fatores. Em EI, sua 

natureza complexa é evidenciada pela Equação 25.   

 

𝜎 =  𝜎′ + 𝑖𝜎"                                                                                                                                         (25) 

 

A dependência de σ do dielétrico com f é expressa através da condutividade do 

tipo ac (σac), ou seja, a condutividade que efetivamente dependente de f. Esta dependência é 
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indicada pela lei da potência universal de Jonscher (GREENHOE et al., 2016), conforme 

Equação 26.  

𝜎𝑎𝑐 = 𝐴𝜔𝑛                                                                                                                                            (26) 

 

sendo A e n constantes que dependem do material e n  > 1. Deste modo, fica evidente a 

tendência de σac crescer com o aumento de f.  

A condutividade também é dependente da temperatura (T), o que demonstra sua 

termicamente ativada, indicando a existência de barreiras energéticas para a condutividade, 

chamadas genericamente de energia de ativação (Ea). Este conceito é útil para se conhecer as 

propriedades termocondutivas dos materiais e fornece indícios de mecanismos de condução. 

O valor de Ea pode ser calculado por meio da Equação 27 

 

𝑙𝑛𝜎𝑑𝑐 = 𝑙𝑛𝜎0 − (
𝐸𝑎

𝑘𝐵𝑇
)                                                                                                                       (27) 

 

sendo ln σ0 o fator pré-exponencial, kB a constante de Boltzmann (kB = 1,3806 x 10-23 J.K-1 = 

8,6173 x 10-5 eVK-1) e T a temperatura em K. Através do coeficiente angular da reta de 

regressão linear da curva de ln𝜎dc contra 1/T é possível inferir o valor de Ea das amostras, uma 

vez que o coeficiente angular é numericamente igual a 
−𝐸𝑎

𝑘𝐵
. 

 

3.5.1.3 Estabilidade térmica  

 

A análise da capacitância é essencial para indicar o potencial de um material 

cerâmico como constituinte de capacitores. Capacitância (C) é inversamente proporcional a 

ZC, conforme já indicado na Equação 23. Outro parâmetro que precisa ser avaliado é a 

estabilidade térmica, que por sua vez está associada ao coeficiente de temperatura de 

capacitância (TCC). Este coeficiente avalia a variação de C com f numa faixa específica de T, 

usualmente, de 30ºC a 100ºC e de 10 Hz a 10 MHz (FREIRE et al., 2009). A Equação 28 é 

empregada para o cálculo do TCC. 

 

𝑇𝐶𝐶 =  
(𝐶2 − 𝐶1)

𝐶1(𝑇2 − 𝑇1)
 ×  106                                                                                                            (28) 
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sendo T1 é a temperatura inicial, T2 é a temperatura final, C1 e C2 são as capacitâncias medidas 

nas temperaturas inicial e final, respectivamente. O termo é multiplicado por 106 para 

expressar o resultado em unidades de ppm.C-1. O TCC é análogo a τf, porém, oriundos de 

técnicas de caracterização distintas. Então, valores de TCC ≅ 0 indicam estabilidade térmica 

do capacitor.  O Gráfico 5 ilustra o comportamento da TCC de um capacitor com material 

dielétrico hipotético em função de f no qual se nota uma maior estabilidade térmica nas 

proximidades de f = 100 kHz.  

 

Gráfico 5 – Variação da TCC com f para um 

capacitor hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1.  Síntese de LFO e de matrizes derivadas pela adição de CTO 

 

A síntese pelo método de reação de estado sólido de LFO e materiais derivados 

está ilustrada na Figura 14, subdivida nas etapas 1 e 2. A etapa 1 descreve a síntese de LFO, 

na qual foram empregadas quantidades estequiométricas dos precursores La2O3 (Vetec, 

99,99%) e Fe2O3 (Sigma, 99%).  Realizou-se moagem destes reagentes em reator cilíndrico de 

poliacetal com esferas de zircônia na proporção de 10:1 em massa (esferas: reagentes) (Figura 

14a). A moagem se deu em moinho planetário (Figura 14b) por 1 h a 360 rotações por 

minuto. O pó obtido (Figura14c) foi submetido a calcinação por 4 h a 1000ºC em atmosfera 

de ar a uma taxa de 5 ºC.min-1 (Figura 14d). O pó calcinado foi denominado LFO (Figura 

14e) sendo previamente analisado por DRX para confirmação de formação da fase La2FeO3.  

 

Figura 14 – Síntese de LFO e dos materiais derivados pela adição de CTO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A etapa 2 descreve a síntese dos materiais derivados e compósitos e preparação 

dos corpos cerâmicos. Quantidades determinadas de LFO e CTO (Sigma, 99%) foram 

misturadas manualmente (Figura 14f) empregando como aglutinante uma solução etanólica 
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saturada de álcool polivinílico (PVA) na proporção 10:1 em massa (sólido: PVA), sendo 

posteriormente prensados a temperatura ambiente com 148 MPa de pressão (Figura 14g) 

numa prensa uniaxial para formar corpos verdes cilíndricos (pellets) com diâmetro de 13 mm 

e razão raio/altura (r/h) próximos da unidade (Figura 15a), específicas para medidas de MW e 

discos com diâmetro de 13 mm e razão r/h ≅ 6,5 específicos para medidas de RF (Figura 

15b). As peças cilíndricas e discos foram sinterizadas (Figura 14i) por 4h a 1300ºC em 

atmosfera de ar numa taxa de aquecimento de 5 ºC.min-1 com pré-aquecimento de 30 minutos 

a 500ºC para eliminação do aglutinante. Após tratamento térmico, peças cilíndricas e discos 

foram polidas manualmente a frio com lixas de granulometria 150 (para ajustes de altura e 

uniformidade) e 600 (para polimento) resultando nos corpos cerâmicos para as análises 

posteriores, chamados genericamente neste trabalho de “amostras” (Figura 14j). Os discos 

receberam recobrimento metálico com tinta condutora de prata nas faces circulares e novo 

tratamento térmico a 500ºC por 1h com taxa de aquecimento 5ºC.min-1 para tornar a 

superfície das peças condutoras, transformando-as em capacitores cerâmicos. 

 

Figura 15 – Amostras confeccionadas a) peças cilíndricas para MW 

com r/h ≅ 1 e b) peças de baixo perfil para RF (discoides) com r/h  ≅ 

6,5.  

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Adotou-se a seguinte nomenclatura para os materiais constituintes das amostras: 

LFO(1-m)CTOm, onde m corresponde a fração em massa de CTO adicionado calculado pela 

Equação 29 

 

𝑚 =  
𝑚𝐶𝑇𝑂

𝑚𝐿𝐹𝑂 + 𝑚𝐶𝑇𝑂
                                                                                                                           (29) 

 

 

Faces condutoras 

a) b) 
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com mLFO e mCTO correspondendo, respectivamente, as massas de LFO e CTO empregadas na 

síntese. Para o presente estudo diversas composições foram investigadas, variando de m = 0 a 

m = 1.  

A relação entre m e a correspondente fração molar (x) das amostras é dado pela 

Equação 30.  

 

𝑥 =  
1

0,44 + 
0,56
𝑚

                                                                                                                                 (30) 

 

4.2 Caracterização estrutural  

 

4.2.1 Difração de raios-X 

 

Amostras pulverizadas manualmente foram analisadas por DRX em difratômetro 

PANalytical Xpert Pro® com fonte de cobalto (Co, Kα1 com λ = 1,789Å) numa faixa de 

ângulo de Bragg de 20º ≤ 2θ ≤ 100º com velocidade angular do feixe de 0,5º min-1. As fases 

presentes em cada amostra foram identificadas através da comparação com padrões de 

difração dos bancos de dados do Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) e 

Crystallographic Open Database (COD). O refinamento das medidas se deu pelo método de 

Rietveld para pós empregando-se o software GSAS-XPEGUI® (TOBY, 2001) com os 

arquivos de informação cristalográficas (CIF) dos bancos de dados citados.  

 

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raios-

X 

 

As análises de SEM e EDS foram realizadas num microscópio de varredura 

Quanta® 450 FEG – FEI ambiental acoplado a um sistema de microanálise química de 

EDS/EBDS. As análises foram feitas nos cilindros de baixo perfil sinterizados com r/h ≈ 6,5 

sem cobertura de prata, previamente metalizados com ouro utilizando metalizador Quorum® 

QT150ES.  
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4.2.3 Espectroscopia Mössbauer  

 

A EM foi realizada num espectrômetro com analisador multicanal de 1024 canais 

no modo transmissão em temperatura ambiente. As amostras pulverizadas manualmente 

foram colocadas em suporte de acrílico de 1,45 cm fixado em disco de chumbo colimador do 

feixe de radiação de fonte de 57Co incorporada em ródio e acoplada a um sistema controlador 

de velocidade senoidal variável de -10 mm.s-1 a +10 mm.s-1 e -4 mm.s-1 a +4 mm.s-1 a 

depender da amostra. O espectrômetro foi calibrado previamente com Fe  metálico admitindo-

se δ = 0 mm.s-1. Os ajustes das curvas foram feitos por algoritmo de mínimos quadrados e 

curvas lorentzianas empregando-se o programa NORMOS-90® com amostras ajustadas por 

distribuição e sítio. 

 

4.2.4 Densidades teóricas, experimental e relativa 

 

Os valores de dt das amostras foram obtidos a partir dos dados do refinamento 

estrutural pelo método de Rietveld. Os valores de de das amostras foram obtidos a temperatura 

ambiente de 27ºC com valores de ms, ma e ma/s determinados em balança de precisão 0,1 mg. 

Utilizou-se água destilada e picnômetro de 25 mL. Adotou-se, para a temperatura da análise, 

da  = 0,99679 g.mL-1 (NIST, 2017). Os valores de de foram determinados pela Equação 8. Já 

os valores de dt foram determinados empregando-se a Equação 9.  

  

4.3 Caracterização em micro-ondas 

 

4.3.1 Determinação do coeficiente de temperatura de frequência de ressonância  

 

Para o cálculo de τf, utilizou-se um analisador de rede (AR) Agilent Technologies 

modelo N5230A com cabo coaxial conectado a um probe de transmissão e recepção, por sua 

vez conectado a um sistema de medida desenvolvido por Silva, Fernandes & Sombra (2012) 

como indicado na Figura 16. As amostras foram excitadas por contato físico com o probe 

sobre um plano de terra com dimensões 35,50 cm × 30,00 cm × 0,2 cm.  
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Figura 16 – Esquema simplificado do sistema de 

análise de τf  e fr em MW. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As amostras foram analisadas em posição de contato direto da face circular com o 

plano de terra e a lateral com o probe. Adotou-se como critério o melhor casamento de 

impedância (isto é, o mais próximo possível de 50Ω) e menores perdas de retorno (valor 

máximo a 25ºC de -10dB). Estas condições foram empregadas para se ter um bom sinal do 

modo HE11δ, além do ajuste nas dimensões (r/h ≈1). O valor de τf foi obtido ponto a ponto em 

intervalos de 10ºC através da variação controlada de temperatura do sistema desde a 

temperatura inicial de 25ºC até 80ºC monitorando-se o correspondente valor de fr de cada 

amostra. 

  

4.3.2 Medidas dielétricas 

 

Para as medidas dielétricas em MW empregou-se um sistema do tipo Hakki-

Colemman acoplado a um AR Agilente Technologies® PNA-L, modelo N5230C, com o qual 

se determinou os valores de εr, tgδ, f0 e Qd como indicado na Figura 17. Estas grandezas foram 

analisadas para o modo de ressonância TE011 na temperatura ambiente de 25ºC. 
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Figura 17 – Esquema simplificado do sistema 

de análise de εr, tgδ, f0 e Qd em MW.   

  

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

As dimensões das peças cilíndricas empregadas obedecem a razão r/h ≅ 1 a fim 

de permitir a medida eficiente dos modos de interesse (HE11δ para as medidas de antena e 

TE011 para as medidas de Hakki-Colleman) e minimizar as interferências de outros modos de 

ressonância.  

 

4.4 Caracterização em radiofrequência 

 

As medidas de espectroscopia de impedância foram realizadas num analisador de 

impedância (AI) Solartron® modelo SI1260 na faixa de 1 Hz a 10 MHz com variação da 

temperatura de 30ºC a 420ºC (Figura 18a). As amostras foram conectadas aos terminais do 

dispositivo e mantidas dentro de um forno com o qual se manteve o controle térmico de cada 

medida (Figura 18b) empregando-se um controlador eletrônico de temperatura acoplado a um 

termopar.  

 

Figura 18 – Esquema simplificado do a) equipamento de EI para 

determinação das propriedades dielétricas em RF b) detalhe da medida. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Deste modo, mediu-se impedâncias real (Z’) e imaginária (Z”), condutividade do 

tipo ac (σac), capacitância (C) e perdas dielétricas (tgδ). Os valores de constante dielétrica (ε) 

foram obtidos indiretamente a partir dos valores de C, da altura (h) e área da face circular (A) 

das peças conforme Equação 31.  

 

𝐶 = 𝐶′ − 𝑖𝐶" =  
𝐴

ℎ
 (휀′ − 𝑗휀")                                                                                                          (31) 

 

Os valores de TCC foram obtidos na faixa de temperatura T1 = 30ºC e T2 = 100ºC e faixa de 

frequência de 10 Hz a 10 MHz empregando-se a Equação 28. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização estrutural e morfológica 

 

5.1.1 DRX e análise das densidades 

 

Os difratogramas com o refinamento segundo o método de Rietveld das amostras                

LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1) são mostrados no Gráfico 6a), onde se indica a 

intensidade da difração observada experimentalmente  (Iobs), a intensidade calculada pelo 

refinamento  (Icalc) e a diferença entre intensidades obtida pelo método dos mínimos 

quadrados (Iobs - Icalc). As fases identificadas com os respectivos padrões de refinamento 

empregados, as propriedades das células unitárias e os valores dos parâmetros de controle do 

refinamento estão indicados na Tabela 1.  

 

Gráfico 6 – a) Difratogramas das amostras (LFO)(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1) 

refinadas. b) Ampliação dos difratogramas no intervalo de 36,5º ≤ 2θ ≤ 39,5º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Tabela 1 – Dados cristalográficos das amostras e de controle do refinamento. 

Amostras Fase identificada/ 

padrão empregado/ 

código do padrão 

Propriedades da célula 
Parâmetros do 

refinamento 

LFO(1-m)CTOm a (Å) b (Å) c (Å) V (Å³) 
Rwp 

(%) 
χ² 

m = 0 

(x = 0) 

LaFeO3 / 

LaFeO3/ 

(ICSD 84941) 

5,567 5,555 7,855 242,943 16,36 0,751 

m = 0,1 

(x = 0,17) 

La0,83Ca0,17Fe0,83Ti0,17O3/ 

(La0,9Ca0,1)(FeO3)/  

(ICSD 189434) 

5,546 5,558 7,843 241,732 10,13 0,780 

m = 0,3 

(x = 0,43) 

La0,57Ca0,43Fe0,57Ti0,43O3/ 

(La0,8Ca0,2)(FeO3)/ 

(ICSD 189435) 

5,498 5,522 7,785 236,378 18,64 0,747 

m = 0,5 

(x = 0,64) 

La0,36Ca0,64Fe0,36Ti0,64O3/ 

CaTiO3/ 

(ICSD 74214) 

5,463 5,497 7,740 232,455 20,24 0,805 

m = 1 

(x = 1) 

CaTiO3/ 

CaTiO3/ 

(COD 1000022) 

5,382 5,441 7,643 223,825 17,87 0,775 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os refinamentos foram realizados com sucesso e sugerem a formação de uma 

solução sólida entre as fases LaFeO3 e CaTiO3 e não de um compósito. A solução identificada 

em todas as amostras analisadas segue a reação geral indicada na Equação 32 

 

(1 − 𝑥)𝐿𝑎𝐹𝑒𝑂3(𝑠) + 𝑥𝐶𝑎𝑇𝑖𝑂3(𝑠)
∆
→ (𝐿𝑎𝐹𝑒)(1−𝑥)(𝐶𝑎𝑇𝑖)𝑥𝑂3(𝑠)                                           (32) 

 

sendo x um valor experimental que indica a fração em mol de CTO, que se relaciona com m 

através da Equação 30. Os resultados são condizentes com a ocupação parcial e isomórfica 

dos íons Ca2+ e Ti4+nos sítios de La3+ e Fe3+ da ortoferrita, respectivamente. Esta consideração 

sugere que as variáveis m e x possuem também o significado de grau de acomodação iônica 

de Ca2+ e Ti4+ na matriz LFO, como eventualmente será mencionado ao longo do texto. A 

formação da solução sugerida pelo refinamento é reforçada pela tendência de diminuição dos 

parâmetros de rede a, b e c da célula ortorrômbica indicado na Tabela 1, tendo em vista que 
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íons com maiores raios iônicos são substituídos por outros com raios menores (𝑟𝐶𝑎2+< 𝑟𝐿𝑎3+ e 

𝑟𝑇𝑖4+ < 𝑟𝐹𝑒3+). Defende-se que esta substituição seja facilitada pelo fato de os íons 

substituídos possuírem raios e cargas parecidas, além da ocupação simultânea dos sítios 

resultar em estruturas neutras, uma vez que o somatório das cargas dos cátions em LFO e 

CTO são iguais a +6. Outra característica que reforça esta hipótese é a similaridade do fator 

de tolerância de Goldschmidt (t), calculado pela Equação 33 

 

𝑡 =  
𝑟𝐴+ 𝑟𝑂

√2(𝑟𝐵+ 𝑟𝑂)
                                                                                                                                                (33)  

 

onde rA, rB e rO são relativos aos raios dos íons ocupantes dos sítions A, B e O da perovskita 

de fórmula genérica ABO3. Os valores de t para as estruturas com x = 0 e x = 1 são 0,942 e 

0,946, mostrando que este fator varia muito pouco ao longo de toda série sintetizada. Todas as 

características mencionadas tendem a favorecer a ocupação simultânea e isomórfica dos 

cátions nas estruturas da perovskita, reforçando a formação da solução sólida sem alteração 

significativa da rede cristalina, dada a pequena variação dos parâmetros de rede a, b e c das 

células.  

A ampliação indicada no Gráfico 6b) mostra o deslocamento do pico mais intenso 

para valores maiores de 2θ, condizente com uma redução na distância entre os átomos da 

família de planos {121} em LaFeO3 (2θ = 37,56º) a medida que ocorre a ocupação parcial dos 

sítios, deslocando-o gradativamente para a posição desta família de planos em CaTiO3 (2θ = 

38,65º). Isto resulta da diminuição da distância interplanar d indicada na equação de Bragg 

(Equação 2). 

A ocupação simultânea dos íons La3+ e Fe3+ é pouco descrita na literatura 

(MITRA et al., 2017; RAI; THAKUR, 2017a, 2017b) sendo mais comum apenas para um 

desses íons. A preparação de soluções contendo LaFeO3 normalmente parte dos precursores 

óxidos (IVANOV et al., 2012; SAHOO et al., 2018) e não de fases já prontas. Portanto, a 

metodologia empregada deveria favorecer a formação de compósitos e não de soluções 

sólidas, o que indica uma forte tendência de reação entre as fases puras. Ressalta-se que a 

solução sólida obtida neste estudo ainda não foi descrita na literatura. 

A Tabela 2 mostra os valores de dt, de e dr para a série de amostras refinadas, além 

dos valores de diâmetro do cristalito (D) e microdeformação (∈), obtidos a partir da equação 

de Williamson-Hall.  
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Tabela 2 – Dados de densificação e parâmetros de Williamson-Hall das amostras                           

(LFO)(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1). 

Amostras Valores das densidades 
Parâmetros da equação 

de Williamson-Hall 

LFO(1-m)CTOm dt (g.cm-3) de (g.cm-3) dr (%) D (nm) ∈(%) 

m = 0 6,637 6,277 94,6 18,6 2,7 

m = 0,1 6,171 6,107 99,0 21,9 5,7 

m = 0,3 5,531 5,207 94,1 20,3 7,1 

m = 0,5 4,984 4,649 93,3 18,0 7,2 

m = 1 4,035 3,747 92,9 20,3 3,4 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os valores de dt e de das amostras seguem a tendência de diminuição com o 

aumento do grau de substituição m. Para dt essa tendência é linear, como indicado no Gráfico 

7a) e reflete a ocupação dos sítios de La3+ e Fe3+ por íons de menor massa. Embora o volume 

da célula também sofra uma redução (o que tende a elevar a dt) a substituição dos íons 

influencia mais acentuadamente na massa molar da célula unitária. Comparando as amostras 

com m = 0 e m = 0,1 a redução no volume decorrente da substituição é de menos de 1%, já a 

massa molar da célula diminui em 4,5%. O valor de dr demonstra o grau de densificação do 

material e indica a efetividade da etapa de sinterização. Excetuando-se a amostra com m = 0, 

1 que apresenta uma densificação muito elevada, a tendência é de diminuição de dr com o 

aumento de m.  

Os parâmetros de Williamson-Hall foram obtidos pela Equação 34 

 

𝛽.𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
= 

1

𝐷
+ 

4.∈

𝜆
. 𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                                               (34) 

 

sendo β é a largura do pico a meia altura de intensidade e λ o comprimento de onda da fonte 

de radiação-X empregada. Os valores calculados de 
𝛽.𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
 foram traçados contra 𝑠𝑒𝑛𝜃 e estão 

indicados nos Gráficos de 7b) a 7f). 
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Gráfico 7 – a) Valores de dt em função de m para as amostras (LFO)(1-m)CTOm                          

(m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1). Gráficos de Williamson-Hall para b) m = 0; c) m = 0,1;                      

d) m = 0,3; e) m = 0,5; f) m = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os valores de D não seguem uma tendência na série, mas mantém-se entre 18 e 22 nm 

aproximadamente, apresentando uma variação relativamente pequena. Os valores de ∈ são 

menores nas fases puras e tendem a crescer com o aumento do grau de ocupação dos sítios na 

ortoferrita, um resultado condizente com o aumento da deformação provocada pelo 

compartilhamento dos sítios metálicos na perovskita.  

 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raios-

X 

 

As Figuras 19a) a 19e) mostram as micrografias de SEM das amostras com 

composições m = 0, m = 0,1, m = 0,3, m = 0,5 e m = 1, respectivamente, com ampliação de 

1000x. Todos as inserções mostram as ampliações de 5000x.  
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Figura 19 – Micrografias de SEM com ampliação de 1000x para as amostras 

(LFO)(1-m)CTOm a) m = 0 b) m = 0, c) m = 0,3 d) m = 0,5 e) m = 1. Inserções I, II, 

III, IV e V evidenciam ampliações de 5000x de cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

As micrografias confirmam a alta densificação das amostras, onde se observa 

baixa porosidade na superfície das peças. A porcentagem em massa dos elementos metálicos 

(%M) presentes na solução sólida obtidos por EDS são mostrados na Tabela 3 

comparativamente aos valores teóricos obtidos por cálculos estequiométricos.   

 

Tabela 3 – Percentagens metálicas (%M) teóricas calculadas por estequiometria e 

experimentais medidas por EDS das amostras LFO(1-m)CTOm  (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1). 

LFO(1-m)CTOm 
%M teórico  %M experimental 

La3+ Fe3+ Ca2+ Ti4+  La3+ Fe3+ Ca2+ Ti4+ 

m = 0 71,3 28,7 - -  76,3 23,7 - - 

m = 0,1 65,3 26,2 3,9 4,6  68,3 26,4 2,7 2,6 

m = 0,3 53,2 21,4 11,6 13,8  52,8 21,5 11,7 14,0 

m = 0,5 39,6 15,9 20,3 24,2  39,7 16,0 19,9 24,4 

m = 1 - - 45,6 54,4  - - 44,3 55,7 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os valores teóricos e experimentais são próximos, exceto na amostra com a menor 

composição de Ca2+ e Ti4+ (isto é, m = 0,1). Considerando que a técnica de EDS não é 

absoluta para a quantificação de elementos metálicos em amostras, os resultados devem ser 
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considerados apenas como aproximações. O fato de os valores experimentais serem próximos 

dos valores teóricos demonstram que, dentro dos limites experimentais da técnica, a síntese 

empregada resultou em materiais com dispersão regular dos íons metálicos ao longo da 

superfície, o que sugere uma dispersão regular também ao longo de toda a amostra.    

 

5.1.3 Espectroscopia Mössbauer 

 

Para EM foram analisadas algumas composições específicas a fim de se verificar 

melhor o comportamento dos íons Fe3+ nos sítios octaédricos da perovskita na série de 

soluções. Os espectros de EM estão indicados no Gráfico 8 para as amostras LFO(1-m)CTOm  

(m = 0, 0,05, 0,1, 0,15 0,25 e 0,3) analisadas a 25ºC na forma de pó. Os perfis obtidos 

evidenciam as distribuições de intensidade medidas (histogramas) e os respectivos ajustes 

realizados. Os valores obtidos para δ, ∆EQ e Bhf estão indicados na Tabela 4, incluindo a 

amostra com x = 0,5, cujo histograma não foi indicado no Gráfico 8, dado que os espectros 

para m > 0,3 são praticamente idênticos. 

 

Gráfico 8 – Espectros de EM das amostras LFO(1-m)CTOm  a) m = 0, 0,05, 0,1, 

0,15 b) m = 0,25 e c) m = 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 4 – Valores de δ, ΔEQ e Bhf das amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,05, 0,1, 

0,15, 0,25 e 0,3). 

LFO(1-m)CTOm 
sexteto  dubleto 

δ (mm.s-1) ΔEQ (mm.s-1) Bhf (T) área (%)  δ (mm.s-1) ΔEQ (mm.s-1) área (%) 

m = 0  

(x = 0) 

0,37 -0,070 51,6 100  - - - 

m = 0,05 

(x = 0,086) 

0,37 

0,37 

0,37 

0,37 

-0,069 

-0,069 

-0,068 

-0,060 

51,8 

50,7 

49,3 

47,0 

35,0 

22,6 

26,6 

15,8 

 - 
 

- - 

m = 0,1  

(x = 0,17) 

0,36 -0,077 50,0 100  - - - 

m = 0,15  

(x = 0,24) 

0,36 -0,057 48,0 100  - - - 

m = 0,2  

(x = 0,31) 

0,35 -0,069 41,0 100  - - - 

m = 0,25  

(x = 0,37) 

0,36 -0,067 38,0 86,3  0,37 0,420 13,7 

m = 0,3  

(x = 0,43) 

- - - -  0,36 0,428 100 

m = 0,5  

(x = 0,64) 

- - - -  0,36 0,410 100 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O Gráfico 8a) mostra o perfil de um sexteto bem ajustado para as composições m 

= 0, 0,05, 0,1 e 0,15. O perfil observado é derivado diretamente da matriz LFO (LI et al., 

1992). Os estudos de Idrees e colaboradores (2011) com LFO obtido por reação de estado 

sólido em condições similares de síntese indicaram δ = 0,36 mms-1, ΔEQ = - 0,08 mms-1 e Bhf 

= 52,9 T, valores que confirmam a presença dos íons Fe3+ com alto spin em sítios octaédricos, 

condizentes com uma perovskita LFO. Para a composição m = 0,05 foram ajustados quatro 

sextetos que diferem nos valores de ΔEQ, Bhf e intensidades de absorção relativas. O ajuste 

para sexteto é bem definido até a composição m = 0,2 conforme Gráfico 8b). Com o aumento 

de m nota-se modificações no histograma do sexteto indicativo de uma transição para um 

dubleto, especialmente o alargamento das bandas características do desdobramento magnético 

e a predominância das bandas centrais, características do dubleto. Na composição m = 0,2 

(Gráfico 8b) as bandas centrais se sobressaem sobre as demais, indicando uma menor 

influência da natureza magnética das soluções, condizente com o comportamento de Bhf que 
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tende a diminuir com aumento de m, fato que deve estar associado a ocupação parcial dos 

sítios de Fe3+ por Ti4+. 

Na composição de m = 0,25 (Gráfico 8b) nota-se uma mudança significativa na 

distribuição das intensidades das bandas, passando o ajuste a ser condizente com um sexteto e 

um dubleto indicando uma mudança gradativa para um material de natureza paramagnética 

predominante a partir de m = 0,3, conforme Gráfico 8c). Para composições com m ≥ 0,3 

somente o ajuste para um dubleto é verificado, evidenciando que o desdobramento magnético 

deixa de ser detectado nas análises.  

As soluções sólidas apresentadas neste trabalho são inéditas e não possuem dados 

na literatura para comparação. Contudo, o trabalho de Ivanov e colaboradores (2012) 

caracterizou por EM outras soluções que permitem fazer algumas associações. Os autores 

estudaram as propriedades magnéticas na dupla ocupação dos sítios metálicos de LFO em                                                 

(1- x)LaFeO3-(x)PbTiO3 com 0 ≤ x ≤ 0,9. O análise de EM identificou um ajuste adequado 

para um sexteto nas composições x < 0,3. Para x = 0,3 observou-se uma sobreposição de 

sextetos e um dubleto. Este mesmo perfil foi obtido no presente estudo na composição de m = 

0,25 (equivalente a x = 0,37). Como se vê, o grau de ocupação dos sítios de Fe3+ por Ti4+ 

observados no citado trabalho e neste estudo são próximos e sugerem que para valores de m ≥ 

0,3 o desdobramento magnético hiperfino possui pouca influência e passa a não ser detectado 

por EM.  

Os resultados sugerem que o aumento da ocupação dos sítios de Fe3+ reduz 

progressivamente a quantidade relativa de 57Fe em decorrência direta da sua diluição na 

solução formada, o que provoca a progressiva diminuição do ordenamento magnético dos 

núcleos ao limite de não serem detectados por EM. Isto justifica o fato de os histogramas 

progredirem de um sexteto para um dubleto. Desta forma, a EM confirma a ocupação parcial 

dos sítios de Fe3+
 por Ti4+ na solução, corroborando com os dados de DRX e indicando que o 

grau de ocupação dos sítios de Fe3+ pode alcançar valores acentuados, suficientes para 

suprimir o efeito do desdobramento magnético do Fe3+ no sítio da perovskita.   
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5.2 Caracterização em micro-ondas 

 

5.2.1 Frequências de ressonância e estabilidade térmica 

 

No estudo das propriedades em MW um número maior de amostras foi analisado 

a fim de se observar como tais propriedades variam ao longo da série de composições. Os 

valores de frequência fundamental de ressonância (f0), constante dielétrica (εr), tangente de 

perda (tgδ), fator de qualidade (Qd) e o coeficiente da temperatura de frequência de 

ressonância (τf) obtidos para as amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e 1) 

estão indicados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Propriedades das DRAs das matrizes cerâmicas LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e 1) em MW. 

LFO(1-m)CTOm f0 (GHz)           εr        tgδ (x10-2)        Qd (x102)         τf (ppm.ºC-1)        r/h 

m = 0 5,97 28,5 0,68 1,47 -108,1 0,99 

m = 0,1 4,55 54,0 5,59 0,18 -536,2 1,05 

m = 0,2 4,47 51,8 5,58 0,18 -218,6 1,00 

m = 0,3 4,47 51,6 4,40 0,24 -83,3 1,00 

m = 0,4 4,45 51,8 3,67 0,27 -56,2 1,00 

m = 0,5 4,27 56,0 1,50 0,67 -19,5 1,01 

m = 0,54 3,93 60,6 1,15 0,87 -6,0 0,97 

m = 0,6 3,51 66,4 0,96 1,04 28,5 0,89 

m = 1 2,32 153,9 0,17 6,01 469,1 1,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Observa-se inicialmente que o valor de f0 diminui com aumento de m, fato que 

está ligado ao comportamento de εr na série, como será visto adiante. O valor de τf segue um 

comportamento irregular ao longo da série, como pode ser visto no Gráfico 9, que reúne os 

valores deste coeficiente listados na Tabela 5.  
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Gráfico 9 – Valores de τf das amostras LFO(1-m)CTOm                   

(m = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,54, 0,6 e 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As fases puras LFO e CTO possuem valores de τf  muito discrepantes (-108 

ppmºC-1 e 672 ppmºC-1, respectivamente). Não há relatos na literatura para τf de LFO, 

diferentemente de CTO cujos valores da grandeza já foram descritos. Contudo, os valores 

obtidos para essa fase podem sofrer variações significativas, a exemplo de GE et al., (2014) 

que obteve 859 ppm.ºC-1. O valor medido se aproxima do obtido por  Pires Junior (2014) 

(691,5 ppm.ºC-1) e Silva, Fernandes & Sombra (2012) (624,3 ppm.ºC), que empregaram fases 

sintetizadas e não comerciais. Portanto, é seguro afirmar que os valores obtidos neste estudo 

são consistentes com os disponíveis na literatura.  

O comportamento de τf  ao longo da série é outra evidencia da formação de 

soluções sólidas, tendo em vista que o valor de τf  = 0 ppm.ºC-1 estimado para os compósitos 

difere muito do obtido experimentalmente, o que é justificado pelo comportamento irregular 

desta propriedade com m, mostrando não haver formação de materiais que combinem as 

propriedades das fases puras e sim materiais com novas propriedades, sobretudo nas baixas 

adições de CTO (m = 0,1 e 0,2). Caso ocorresse mistura ideal entre as fases LFO e CTO 

(conforme equação 11) o valor de τf  = 0 ocorreria em aproximadamente m =  0,19, 

composição que difere muito de m = 0,54 que resultou no menor valor deste coeficiente. Esta 

composição específica reúne uma combinação de propriedades de notável relevância. Além 

da elevada estabilidade térmica nota-se também um elevado valor de constante dielétrica 

(60,6) e baixa tangente de perda (1,12 x 10-2), sendo ativa como antena na banda C do 

espectro. Devido a possibilidade de haver algum interesse comercial neste material, sua 
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obtenção encontra-se com patente depositada sob número BR 10 2019 010935-1 no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI).  

 

5.2.2 Medidas dielétricas e propriedades das DRAs 

 

Conforme indica a Tabela 5, a constante dielétrica das amostras cresce com o 

aumento de m, o que justifica a diminuição dos valores de f0, uma vez que estas propriedades 

têm relação inversa, como mostrado na Equação 10. As variações de f0 e εr na série seguem, 

ainda que de modo irregular, a tendência gerada pela adição de CTO, que possui f0 = 2,320 

GHz e εr = 153,9. Portanto, à medida que o grau de ocupação iônica aumenta, as propriedades 

das soluções tendem a se aproximar do valor de m = 1 (isto é, CTO).   

Os valores de εr e tgδ em função de m estão indicados também no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10 – Variação de εr e tgδ com m para as amostras 

LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,54, 0,6 e 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A tendência de aumento de εr é devido ao aumento da composição de CTO nas 

amostras. A variação de tgδ segue uma tendência mais irregular, tendo valor máximo na 

composição de m = 0,1.  A tangente de perda e o fator de qualidade (Qd) são grandezas 

inversas que se relacionam com a eficiência energética do ressoador. Enquanto tgδ indica a 

dissipação de energia elétrica devido a diversos processos físicos, Qd se associa a energia 

elétrica armazenada no ressoador em relação ao total de potência dissipada (POOLE; 
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DARWAZEH, 2016). Para as amostras, os valores de tgδ são significativamente menores nas 

fases puras e entre as soluções seguem a tendência de diminuição com aumento de m. Assim, 

tgδ cresce bruscamente com a substituição iônica na matriz LFO, mas tende a diminuir à 

medida que o nível dessa substituição aumenta. Ainda assim, nenhuma das soluções obtidas 

possui tgδ menor que a própria matriz LFO. Os valores de Qd seguem comportamento inverso 

do relatado para tgδ.  

Considerando que altos valores de εr e baixos valores de tgδ são de particular 

interesse para a miniaturização e eficiência de DRAs é desejável que estas propriedades 

ocorram simultaneamente nas amostras. A fim de avaliar tais grandezas analisou-se a variação 

da razão εr/tgδ com a composição m. Os resultados estão indicados no Gráfico 11.  

 

Gráfico 11 – Variação da razão εr/tgδ com m para 

as amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 

0,4, 0,5, 0,6 e 1). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como se vê no gráfico, somente as amostras com composições m = 0,6 e 1 

possuem razão εr/tgδ maiores que a própria matriz LFO (εr/tgδ = 4,17 x 103). Isto demonstra 

que para as demais composições o aumento de tgδ com m é mais acentuado que o respectivo 

aumento de εr.  

A amostra de composição intencionalmente omitida destaca-se entre as demais 

pelas propriedades apresentadas. Para esta amostra obteve-se εr = 60,6, f0 = 3,93 GHz, tgδ = 

1,15x10-2 e Qd = 87,29, tornando-a de amplo interesse com potenciais aplicações como DRA 

efetiva na banda S de micro-ondas. Além disso, a amostra possui razão εr/tgδ = 5,27x103, 
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sendo a menor composição de CTO da série a possuir uma combinação relativa de εr e tgδ 

mais interessante que a da matriz LFO.   

Mais estudos precisam ser realizados para uma melhor caracterização das 

amostras em micro-ondas, especialmente, uma análise de simulação numérica para estudar 

outras propriedades das amostras visando aplicações como DRAs.  

 

5.3 Caracterização em radiofrequência 

 

5.3.1 Espectroscopia de impedância  

 

Para a maioria das análises de IS as amostras com m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1 são 

representativas do comportamento da série de soluções estudada. Eventualmente, as 

composições m = 0,2, 0,4 e 0,6 serão incluídas para melhor visualização do efeito estudado ao 

longo da série. Outra observação necessária é a impossibilidade de se definir uma faixa única 

de temperatura na análise de todas as amostras, visto que as propriedades podem divergir 

significativamente de uma composição para outra, fato mais recorrente na amostra com m = 

0,1.  

A análise de Z’ em função de f para as amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3 e 

0,5) está indicada no Gráfico 12. Nesta análise a amostra CTO não exibiu nenhum padrão 

gráfico devido a uma acentuada dispersão de valores nas faixas de temperatura e frequência 

analisadas, razão pela qual este resultado não foi indicado. Também se verifica uma dispersão 

nos valores de todas as amostras em baixas temperaturas, o que pode estar associado a água 

adsorvida, justificando porque somente os valores a partir de 100ºC são indicados.  
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Gráfico 12 – Variação de Z’ com f e T nas amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 

0,1, 0,3 e 0,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como já foi relatado previamente na literatura (LAYSANDRA; TRIYONO, 

2017a), a fase LFO exibe relaxação dielétrica em temperaturas e frequências relativamente 

baixas. Neste estudo a relaxação se dá em até 1 kHz nas temperaturas iniciais da análise, 

podendo chegar a até 1 MHz nas temperaturas superiores a 200ºC (Gráfico 12a) e inserção I). 

Em LFO0,9CTO0,1 ocorre uma diminuição considerável dos valores absolutos de Z’ nas 

mesmas temperaturas. Esta amostra exibe relaxação em maiores valores de f em todas as 

temperaturas. A partir de 200ºC Z’ varia muito pouco com f (inserção II) tendo também uma 

dispersão acima de 1 MHz que pode estar associada a limitações instrumentais. 

As amostras LFO0,7CTO0,3 e LFO0,5CTO0,5 exibem um aumento considerável nos 

valores absolutos de Z’ numa mesma temperatura, indicando que a elevação do grau de 

ocupação iônica no LFO torna as amostras mais resistivas. A amostra LFO0,7CTO0,3 exibiu 

relaxação em toda faixa de temperatura analisada. Há uma diminuição acentuada de Z' com a 

frequência, especialmente nas menores temperaturas, enquanto em temperaturas maiores a 

diminuição é menos acentuada e a relaxação ocorre em maiores frequências (inserção III). Por 
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sua vez, CTO0,5LFO0,5 exibiu relaxação perceptível apenas a partir de 260ºC evidenciando a 

característica das amostras com alto teor de CTO (como será visto adiante) de responder 

melhor às medidas em maiores temperaturas. Além do aumento na resistência elétrica pela 

adição de CTO, observou-se também eventos de relaxação que se estenderam para próximo 

de 10 kHz a partir de 320 ºC (Gráfico 12d) e inserção IV). 

A variação de Z’ com a composição das amostras a 1Hz em temperaturas 

específicas está indicado na Gráfico 13. Nesta análise, as composições m = 0,2 0,4 e 0,6 

foram incluídas para indicar o comportamento ao longo de uma série maior de níveis de 

substituição.  

 

Gráfico 13 – Variação de Z’ a 1Hz a T = 30ºC, 100ºC, 

200ºC, 300ºC e 400ºC nas amostras LFO(1-m)CTOm  

(m = 0, 0,1, 0,2,  0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Observa-se a tendência do aumento da natureza resistiva das amostras, o que está 

de acordo com relatos do efeito da adição de CTO (SINDHU et al., 2012) além de uma 

diminuição brusca da resistência nas composições nas menores valores de m, isto é, m = 0,1 e 

0,2. A dispersão observada nos valores das amostras a 30ºC e 100ºC a partir de m = 0,4 que 

faz as análises divergirem da tendência observada da série pode ser influência da água 

fisicamente adsorvida nas amostras em decorrência da umidade atmosférica. 

No Gráfico 14 tem-se o espectro de Z” normalizado (isto é, -Z”/Z”max) em função 

de f. A faixa de temperatura analisada não é necessariamente igual à da análise anterior 

porque depende da amostra fornecer um perfil gráfico que possa ser analisado. Devido a uma 
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dispersão nos valores analisados das amostras nas temperaturas abaixo de 100ºC e para a 

amostra CTO em todas as temperaturas, tais medidas não serão indicadas.  

 

Gráfico 14 – Variação de Z”/Z”max com f e T nas amostras LFO(1-m)CTOm (m = 

0, 0,1, 0,3 e 0,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os picos máximos confirmam a ocorrência de um evento de relaxação, além de 

indicar com mais precisão as frequências que estes ocorrem. Nota-se que o aumento de T 

desloca os picos máximos para valores maiores de f, indicando a ocorrência de processos 

termoativados.  

Para as mesmas temperaturas, nota-se deslocamentos acentuados dos picos de 

LFO0,9CTO0,1 para maiores frequências em relação as demais amostras, o que está de acordo 

com a análise feita para a variação de Z’ com f  o que, por sua vez, está associada a uma 

diminuição significativa nos tempos de relaxação medidos para esta amostra.  

Para LFO0,5CTO0,5 só foi observado um perfil gráfico acima de 260ºC. 

Excentuando-se a amostra com m = 0,1, as demais seguem uma tendência de aumento de Z’ e 

de diminuição dos tempos de relaxação, o que se evidencia nos deslocamentos 

aproximadamente regulares do máximo -Z”/Z”max nas amostras para uma mesma temperatura.  
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O Gráfico 15 mostra a diagrama de Nyquist e sua dependência com T para as 

amostras com m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1 no plano complexo -Z”xZ'. O perfil gráfico foi obtido 

em intervalos de temperatura específicos de cada amostra.  

 

Gráfico 15 - Diagramas de Nyquist das amostras a) m = 0 b) m = 0,1 c) m = 0,3 d) m = 0,5 e 

e) m = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Em todas as amostras é verificado um comportamento do tipo não-Debye com um 

semicírculo único e irregular numa ampla faixa de Z’ com centro abaixo da origem do 

diagrama. A exceção foi a amostra com m = 1 no limite da temperatura da análise (420ºC) que 

exibiu um segundo semicírculo muito pequeno na região de alta frequência do gráfico.   

Para uma mesma temperatura, nota-se semicírculos mais irregulares para a matriz 

LFO, comportamento já relatado (LAYSANDRA; TRIYONO, 2017a), manifestando-se 

também em suas soluções, a exemplo das obtidas com BaTiO3 por SAHOO et al. (2018). O 

modelo de circuito equivalente que melhor descreve as amostras é constituído de um par em 

série de componentes, cada um formado pelos elementos R (resistor) e CPE (elemento de fase 

constante) ligados em paralelo. Este modelo já foi proposto anteriormente na literatura (RAO; 

PRADHAN; DASH, 2018; THIRUMALAIRAJAN et al., 2015) para LFO e alguns 

compósitos. Embora o circuito proposto se adeque bem a todas as amostras independente da 
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temperatura, somente as amostras com m = 0, m = 0,1 e m = 0,3 são indicadas nos Gráficos 

16a) a 16c) respectivamente, pois são as únicas que puderam ser simuladas a 100ºC, a menor 

em que se pode simular as três amostras. 

 

Gráfico 16 – Circuitos simulados a 100ºC para as amostras a) m = 0 b) m = 0,1 c) m = 0,3 e 

valores de capacitância medidos a 100ºC para as amostras d) m = 0 e) m = 0,1 f) m = 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O circuito proposto possui componentes com contribuições capacitivas do CPE e 

resistivas do R atribuídas ao grão e contorno de grão (subscritos “g” e “cg”, respectivamente), 

sendo descrito como (CPEg – Rg )(CPEcg – Rcg). Esta associação foi feita com base nos valores 

de capacitância (C) mostrados nos Gráficos 16d) à 16f) ao serem confrontados com a 

literatura (IRVINE; SINCLAIR; WEST, 1990). Todas as amostras exibiram valores de 

capacitância da ordem de 10-10F no limite superior da frequência analisada e esta foi atribuída 

ao grão ferroelétrico, cuja faixa de C está 10-10 a 10-9F. Já a faixa que pode ser atribuída ao 

contorno de grão é maior, variando de 10-10 a 10-8F, sobrepondo-se os valores atribuídos ao 

grão. Essa sobreposição pode justificar a formação de um arco simples e não duplo, já que 

isto implica nos tempos de relaxação dos eventos serem próximos. Os valores de capacitância 

na faixa de 10-9 à 10-7 F são verificados para as amostras com m = 0 e m = 0,1 em baixas 

frequências e podem ser associadas à uma camada superficial, provavelmente aos resíduos de 

água fisicamente adsorvidos na superfície das amostras. Já a amostra com m = 0,1 é a única 
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que exibe valores de C superiores a 10-7 F no limite inferior da frequência e pode ser atribuído 

ao efeito da interface amostra-eletrodo. Como as duas últimas respostas elétricas ocorrem em 

uma faixa mais restrita de f, não exercem influência significativa e não são previstas nas 

simulações, estas não foram consideradas na presente discussão.  

A impedância característica do CPE (ZCPE) num circuito do tipo R – CPE é 

determinante da natureza mais capacitiva ou resistiva deste elemento. O valor de ZCPE é dado 

pela Equação 35. 

 

𝑍𝐶𝑃𝐸(𝜔) =
1

𝑞(𝑖𝜔)𝑛
                                                                                                                              (35) 

 

com 𝜔 = 2𝜋f, q é um fator de proporcionalidade que assume significado físico a depender de n 

que, por sua vez, é um expoente característico do comportamento do CPE. Os valores de n 

variam entre -1 (indutor) a 1 (capacitor), passando por 0 (resistor) (YUAN et al., 2010). Para 

valores de n entre 0 e 1 o comportamento do CPE é descrito como capacitivo e resistivo 

simultaneamente, o que permite modelar o circuito ao considerar ambas as contribuições. A 

Tabela 6 mostra os valores de R, q e n para o circuito equivalente de cada amostra. 

  

Tabela 6 – Parâmetros dos elementos do circuito equivalente (CPEg – Rg )(CPEcg – Rcg). 

LFO(1-m)CTOm Rg (Ω) 
CPEg 

Rcg (Ω) 
CPEcg 

qg ng qcg ncg 

m = 0  1,11 x 105 6,95 x 10-8 0,616 1,99 x 105 1,23 x 10-7 0,695 

m = 0,1  3,16 x 101 5,68 x 10-7 0,575 3,66 x 102 7,94 x 10-8 0,815 

m = 0,3  6,59 x 105 3,09 x 10-8 0,749 4,71 x 104 4,49 x 10-7 0,508 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os valores obtidos por simulação indicam uma queda brusca de até 4 ordens de 

grandeza no valor de Rg para a amostra LFO0,9CTO0,1 em relação as outras duas amostras. 

Para Rcg a diminuição é de 4 ordens de grandeza em relação a matriz LFO. Isso indica que a 

amostra com m = 0,1 possui uma resistência elétrica bem inferior às outras duas amostras na 

mesma temperatura, o que por sua vez, implica numa impedância real bem inferior, como já 

se verificou nos gráficos 12 e 13. Comparativamente, LFO0,9CTO0,1 possui valor de ng 

inferior e valor de ncg superior aos das demais amostras, indicando que nesta amostra 

específica, o elemento CPE associado ao grão é mais resistivo enquanto o elemento associado 

ao contorno de grão é mais capacitivo. Considerando que as resistências associadas a cada 
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domínio morfológico são significativamente inferiores na amostra de m = 0,1 em relação à 

matriz, admite-se que esta característica é determinante das propriedades dessa amostra sendo 

decorrente direta ou indiretamente de sua composição química específica.      

 

5.3.2 Condutividade e energia de ativação  

 

O Gráfico 17 mostra espectros da parte real da condutividade-ac (σ’ac) em várias 

temperaturas na faixa de 1 Hz a 100 kHz para amostras com m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1. Valores 

acima de 100 kHz foram omitidos devido à grande dispersão que pode estar associada a 

natureza das amostras ou a limitações do equipamento.  

 

Gráfico 17 – Variação de σ'ac com f e T para as amostras a) m = 0 b) m = 0,1                            

c) m = 0,3 d) m = 0,5 e) m = 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor.  

Numa mesma temperatura, é perceptível que os valores absolutos de σ’ac de CTO 

são significativamente menores que de LFO, indicando a natureza mais condutiva da matriz. 

Assim, é esperado um decréscimo nos valores absolutos de σ’ac com a adição de CTO, fato 

que se confirma, exceto em LFO0,9CTO0,1 que exibe valores de condutividade maiores do que 
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a própria matriz, comportamento condizente com a menor impedância real, discutido 

anteriormente.  

A lei das potências de Jonhscher indica que o perfil gráfico de logσ'ac versus logf 

possui três regiões distintas: a de baixas frequências na qual σ'ac é dependente de f,  a de 

frequências medianas, que tende a formar um platô devido ao fato de σ'ac ser menos 

dependente de f e, finalmente, nas maiores frequências, caracterizada por uma forte 

dependência de σ'ac e maior dispersão nos valores (GREENHOE et al., 2016). Para as 

amostras estudadas, além da dependência com frequência, o perfil gráfico depende também da 

composição e da temperatura. De um modo geral, as amostras exibem o perfil característico 

de frequências medianas e altas, ou seja, o platô nas menores frequências e uma região mais 

dispersa nas maiores frequências. Na matriz e nas soluções este comportamento é observado 

nas menores temperaturas das análises. Com o aumento da temperatura somente o perfil de 

platô passa a ser observado. Já na fase CTO (m = 1) o perfil platô-dispersão é observado em 

todas as temperaturas analisadas.  

Isto demonstra que a dependência de σ’ac com f diminui à medida que a 

temperatura aumenta, com exceção de CTO, o que indica que tal efeito deve-se à matriz LFO. 

De fato, na matriz e nas composições m = 0,1, m = 0,3 e m = 0,5 σ’ac varia mais 

acentuadamente com f nas menores temperaturas e, a partir de aproximadamente T = 220 ºC 

torna-se praticamente constante com f, aproximando a condutividade com a do tipo contínua  

(σ'dc) em toda faixa de frequência analisada.  

Os valores de σ’ac no limite inferior da frequência são especialmente interessantes 

porque permitem aproximar o caráter da condutividade-ac com a da condutividade-dc. Ao se 

fazer essa consideração torna-se possível analisar o efeito da temperatura nos fenômenos 

condutivos das amostras e ignorar os efeitos de polarização como ocorre na corrente 

alternada. Assim, neste estudo utilizando-se os valores de σ’ac a 1 Hz e admitiu-se que nesta 

frequência os efeitos de polarização são desprezíveis, o que implica que σ’ac < σ’dc. Estas 

considerações são fundamentais no estudo dos processos termoativados, especialmente, no 

cálculo da energia de ativação (Ea). Para determinação desta grandeza, empregou-se a 

Equação 25, como descrito na seção 3.5.1.2. Plotou-se lnσ'ac contra 103/T, sendo T a 

temperatura em K. O coeficiente angular obtido por regressão linear dos pontos do gráfico é 

igual a −
𝐸𝑎

𝑘𝐵
, sendo kB a constante de Boltzmann. Os resultados obtidos estão indicados no 

Gráfico 18 e os valores numéricos estão listados na Tabela 7.  
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Gráfico 18 – Energias de ativação (Ea) das 

amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela 7 – Valores calculados de Ea das amostras LFO(1-m)CTOm 

(m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1). 

Amostra Faixa de T analisada (ºC) Ea (eV) 

LFO 100 – 420  0,74 

LFO0,9CTO0,1 100 – 240  0,48 

LFO0,7CTO0,3 30 – 420  0,54 

LFO0,5CTO0,5 180 – 420  1,03 

CTO 260 – 400  1,17 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como nas medidas anteriores, não foi possível definir uma faixa única de 

temperatura para todas as amostras. Os valores de Ea para LFO e CTO já estão disponíveis na 

literatura. O valor calculado para LFO está de acordo com o tipo de grão obtido via reação de 

estado sólido nas condições empregadas, situando-se próximo de 0,7 eV (ISHIGAKI et al., 

1984). Já o valor de Ea obtido para o CTO é bem próximo ao obtido por Paiva e colaboradores 

(2019) que foi de 1,28 eV, para CTO de origem comercial. 

A considerável diferença nas energias de ativação de LFO e CTO explica a 

tendência de crescimento de Ea da solução com o aumento da substituição iônica, contudo, 

chama atenção o fato dos valores de Ea das composições m = 0,1 e m = 0,3 serem inferiores à 

da matriz LFO. O efeito do CTO em elevar o valor de Ea de compósitos da matriz BiVO4 já 
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foi relatado por Oliveira e colaboradores (2018). O reduzido valor de Ea de LFO0,9CTO0,1 

confirma o maior valor de σ’ac e menor valor de Z’ dessa amostra verificados anteriormente.  

 

5.3.3 Permissividade, tangente de perda e TCC  

 

A variação de ε’ com f a 30ºC está indicada no Gráfico 19. Na Tabela 8 estão 

indicados os valores de ε’, tgδ das amostras medidas a 30°C na frequência de 1 Hz.  

 

Gráfico 19 – Variação de ε’r das amostras                     

LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1) a 30ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela 8 – Valores de ε’ e tgδ das amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 

0,5 e 1) a 30ºC e 1 Hz. 

Amostra Constante dielétrica (ε’) Perda dielétrica (tgδ) 

LFO 2,59x104 6,39 

LFO0,9CTO0,1 3,90x104  286 

LFO0,7CTO0,3 5,76x103  1,67 

LFO0,5CTO0,5 2,36x102 0,67 

CTO 3,12x102 0,02 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O valor de ε' da matriz LFO e das composições m = 0,1 e m = 0,3 são colossais 

(isto é, ε' ≥ 103) em decorrência direta das propriedades multiferóicas do LFO 

(SREENIVASU et al., 2016). O presente estudo demonstrou que o valor de ε' é muito 

dependente da composição de CTO na solução e de f. As amostras LFO e LFO0,7CTO0,3 
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exibem queda acentuadas de ε' a valores menores que 103 acima de 750 Hz. A amostra 

LFO0,9CTO0,1 diferencencia-se tanto pelo maior valor de ε' a 1 Hz como por manter o valor 

colossal até cerca de f = 250 kHz (inserção I).  Em termos proporcionais, a substituição iônica 

em 10% de massa (17% molar) elevou o valor de ε' em mais de 50% a 1 Hz e permitiu que 

esta mantivesse valores colossais numa faixa de frequência 300 vezes maior que na matriz 

original. A hipótese proposta é que as propriedades de LFO0,9CTO0,1 estejam associadas a 

uma composição específica derivada do grau de substituição iônica na matriz. Esta 

composição resulta numa solução com elevada densificação e isto pode estar associado 

diretamente a uma maior permissividade, como já foi demonstrado por Ranieri e 

colaboradores (2016) para filmes finos de LFO. Embora sejam estudos distintos, a maior 

permissividade daquele trabalho também é verificada na maior densidade relativa da série 

(conforme Tabela 2). Assim, a hipótese citada precisa ser melhor investigada.  

Outra característica da amostra com m = 0,1 é sua elevada perda dielétrica a 1Hz e 

30ºC (tgδ = 286), o que a deixa fora da tendência observada de diminuição de tgδ com 

aumento da adição de CTO. De fato, esta tendência é verificada nas demais amostras e já foi 

relatada anteriormente por Oliveira e colaboradores (2018) em compósitos com a matriz 

BiVO4. Estes últimos resultados evidenciam as propriedades dielétricas da amostra 

LFO0,9CTO0,1 que possui valores altíssimos de permissividade combinados a grandes perdas 

dielétricas em 1 Hz e 30ºC, características que, por um lado despertam interesse por 

aplicações capacitivas em dispositivos de armazenagem de cargas (XU; ÍÑIGUEZ; 

BELLAICHE, 2017) ao tempo que inviabilizam tais aplicações devido a acentuada perda 

dielétrica. Contudo, esta amostra requer mais atenção, uma vez que sob outras condições de f 

e T pode-se encontrar valores de ε' e tgδ viáveis. Para isto, analisou-se a variação destas 

propriedades com f a 30ºC e os resultados obtidos estão indicados no Gráfico 20.  
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Gráfico 20 – Variação de  ε' e tgδ com f para 

LFO0,9CTO0,1. Iinserção I – Variação da razão ε'/tgδ com f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Nota-se que ε' e tgδ diminuem significativamente com o aumento de f. Para 

identificar a frequência na qual, proporcionalmente, ocorre o maior  ε' e a menor tgδ, a razão 

ε'/tgδ contra f foi analisada e indicada na inserção I. Identificou-se o máximo da razão ε'/tgδ 

em f = 3,98 kHz a 30ºC (ε' = 6,71x103 e tgδ = 0,868).  

Identificada a frequência ideal, analisou-se a variação de ε' e tgδ a 3,98 kHz com T 

na faixa de 30ºC a 200ºC. O resultado está indicado no Gráfico 21 e a variação da razão ε'/tgδ 

com T é indicada na inserção I.  Valores acima de 200ºC foram omitidos devido a grande 

dispersão.   
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Gráfico 21 – Variação de ε' e tgδ com T a f = 3,98 kHz 

para LFO0,9CTO0,1. Insert I – Variação da razão ε'/tgδ 

com T a f = 3,98 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A permissividade máxima em 3,98 kHz ocorre em T = 120ºC, quando ε' = 

1,3x104. No entanto, a perda dielétrica tende a aumentar com a temperatura e o máximo da 

razão ε'/tgδ ocorrendo em T = 40ºC, quando ε' = 7,82x103 e  tgδ = 1,18, sendo essa a condição 

que melhor associa permissividade e perda dielétrica para a composição m = 0,1.  

Os valores de ε' e tgδ evidenciam propriedades dielétricas das amostras, mas nada 

dizem acerca de sua estabilidade térmica. Tal propriedade é avaliada por meio da variação da 

capacitância com a temperatura. Como capacitância é uma propriedade associada à 

quantidade de carga armazenada no capacitor em função do potencial elétrico, a análise 

envolvendo capacitância associa-se diretamente a eficiência de capacitores. (YUAN et al., 

2010). A estabilidade térmica é analisada numericamente pelo coeficiente de temperatura de 

capacitância (TCC) obtido na faixa de temperatura entre 30ºC e 100ºC (FREIRE et al., 2009) , 

conforme Equação 28. A varação de TCC em função de f (na faixa de 100 Hz a 1 MHz) e em 

função de m  na frequência fixa de 1 Hz são mostrados no Gráfico 22a) e 22b), 

respectivamente. Em 22a) valores inferiores a 100 Hz e maiores que 1 MHz foram omitidos 

devido a grande dispersão de valores.  
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Gráfico 22 – a) variação de TCC com f das amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 

1) na faixa de 100 Hz a 1 MHz b) variação de TCC com m em frequências específicas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os valores expostos no Gráfico 22a) demonstram a instabilidade térmica da 

matriz LFO com valores de TCC altamente positivos em todas as frequências. Por outro lado, 

a fase CTO possui TCC negativo em toda faixa de f. Isto explica a tendência de diminuição de 

TCC com adição de CTO, propriedade já relatada por Oliveria e colaboradores (2018). 

Contudo, a amostra com m = 0,1 diverge da tendência assumindo valores de TCC altamente 

positivos e maiores que a matriz a partir de aproximadamente 54 kHz. Desta forma, a amostra 

com m = 0,5 exibe as menores variações ao longo de f, possuindo valores negativos nas 

menores frequências e passando a valores positivos a partir de, aproximadamente, 18,5 kHz. 

Estas características são observadas também no Gráfico 22b), onde se verifica a variação de 

TCC em função de m em algumas frequências específicas. Os valores de TCC das amostras de 

1 Hz a 10 MHz são indicados na Tabela 6, incluindo os valores obtidos para a frequência de 

18,5 kHz que são, proporcionalmente, os menores. Os valores de TCC calculados para as 

amostras em toda faixa de frequência do estudo estão indicados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Valores de TCC das amostras LFO(1-m)CTOm (m = 0, 0,1, 0,3, 0,5 e 1) em 

frequências específicas. 

Frequência 

(Hz) 

TCC de LFO(1-m)CTOm (x103 ppm.ºC-1) 

m = 0 m = 0,1 m = 0,3 m = 0,5 m = 1 

1 29,60 169,39 17,89 -13,80 -5,21 

10 30,91 24,08 17,00 -0,91 -7,41 

100 34,38 7,03 17,60 -0,19 -1,75 

1 k 29,85 8,88 20,90 -0,27 -1,41 

10 k 25,11 15,57 21,15 -0,13 -1,20 

18,5 k 24,53 17,71 21,03 -0,027 -1,19 

100 k 22,94 29,38 19,40 0,40 -1,19 

1 M 23,41 99,49 11,86 0,70 -1,03 

10 M 1,06 111,39 0,14 0,37 -1,12 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Como se vê, somente a composição m = 0,5 apresenta inversão no sinal de TCC 

com a variação de f, aproxima-se de zero na frequência de 18,5 kHz. A amostra com m = 0,1 

em sua frequência que combina as melhores propriedades dielétricas, isto é, 3,98 kHz, possui 

TCC = 12,55x103 ppmºC-1 indicando que tal composição não possui estabilidade térmica 

apreciável nas condições estudadas.  

Os resultados tabelados ainda sugerem haver duas faixas de composições que 

podem resultar em TCC = 0. Uma delas ocorre entre m = 0,3 e 0,5 que pode resultar em 

valores nulos de TCC entre 1 Hz e 10 kHz. A outra situa-se entre m = 0,5 e m = 1, com 

valores nulos de TCC podendo situar-se entre 100 kHz e 10 MHz. A possibilidade da 

existência de duas faixas de composição que podem resultar em valores nulos de TCC 

indicam que há outras composições a serem estudadas além das que foram relatadas neste 

estudo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho forneceu uma metodologia eficiente para a obtenção de 

soluções sólidas LFO(1-m)CTOm com múltiplas composições e elevada densificação. A 

caracterização estrutural feita por DRX e EM confirmaram a ocupação parcial dos sítios de 

La3+ e Fe3+ por Ca2+ e Ti4+, respectivamente, com manutenção da estrutura de perovskita 

ortorrômbica LFO mesmo em elevados graus de compartilhamento de sítios. A EM indicou 

que o compartilhamento dos sítios leva a uma diluição de Fe3+ na estrutura, resultando na 

extinção do ordenamento magnético, com composição limite situada entre m = 0,25 e m = 0,3 

a partir da qual os efeitos de desdobramento magnético não são observados. 

A SEM indicou morfologia superficial das amostras condizentes com as 

densificações calculadas. A EDS forneceu valores de composição iônica próximos dos 

calculados estequiometricamente, dando indícios de distribuição iônica regular na estrutura, 

corroborando com os resultados de DRX. 

A caracterização em MW resultou na determinação do valor de τf de LFO de -108 

ppmºC-1. As soluções com m ≤ 0,5 demonstraram operar na banda C de MW, enquanto as 

DRAs com m ≥ 0,5 operam na banda S. Identificou-se uma amostra de composição específica 

com elevada estabilidade térmica (τf  = - 6 ppmºC-1) e valores de εr  = 60,6, tgδ = 1,15x10-2, Qd 

= 87,29 e DRA com operação na banda S.  

A caracterização em RF realizada por EI mostrou que as propriedades das 

soluções derivam de LFO e tendem a se aproximar das propriedades de CTO com aumento de 

m, com exceção notável de LFO0,9CTO0,1, que diverge da série em todas as análises 

realizados. Supõem-se que este comportamento seja derivado da composição específica, que a 

torna altamente permissiva a 1 Hz e 30ºC (ε’ = 3,9 x 104), com acentuada perda dielétrica (tgδ 

= 268) e com menor energia de ativação (Ea = 0,48 eV) de toda série. Para esta amostra foi 

encontrada uma combinação mais favorável de ε’ e tgδ a 3,98 kHz e 40ºC que reduz 

significativamente o valor de tgδ e mantém a permissividade em níveis colossais.  

Apesar das distintas respostas das amostras diante das variações de f e T foi 

possível modelar a resposta dielétrica empregando-se apenas um circuito equivalente com 

propriedades associadas aos domínios do grão e contorno de grão, isto é (CPEg-Rg)(CPEcg-

Rcg). Em termos de estabilidade térmica, evidencia-se o aumento da estabilidade pela adição 

de CTO e somente uma composição próxima de m = 0,5 possui TCC próximo de zero. Desta 

forma, as composições próximas de m = 0,5 possuem estabilidade térmica considerável tanto 

em MW e RF, avaliadas por τf  e TCC, respectivamente.  



 88 

Dessa forma, os materiais cerâmicos sintetizados e caracerizados se mostraram 

relevantes por permitirem múltiplas composições entre os constituintes LFO e CTO, 

conservando a estrutura perovskita e acentuando propriedades elétricas úteis. Em MW 

destaca-se a amostra com composição m = 0,54, que exibe propriedades condizentes com o 

uso numa DRA operando na banda S. Já a EI na região de RF destaca-se a amostra com m = 

0, por suas características distintas em relação a toda série, especialmente, o elevado valor de 

ε’.  
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APÊNDICE B – PERSPECTIVAS 

 

Uma vez concluídos os estudos indicados no presente trabalho, tem-se como 

perspectivas para continuidade e aprofundamento destes: 

▪ Realizar a síntese das matrizes cerâmicas a partir dos percussores óxidos 

La2O3, Fe2O3, CaO e TiO2 com níveis menores de substituição iônica (m < 0,2) e caracterizar 

estruturalmente estes materiais para compreender melhor os efeitos da substituição. 

▪ Realizar simulações numéricas empregando software HFSS® para 

determinação de outras variáveis próprias de DRAs aplicadas em MW. 

▪ Realizar estudos das propriedades magnéticas, especialmente, curvas de 

magnetização, a fim de compreender melhor os efeitos do compartilhamento dos sítios 

metálicos nas propriedades magnéticas, buscando relacioná-los com os resultados de EM. 

 

 


