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RESUMO 

 

Ao longo do tempo, as cerâmicas avançadas têm apresentado um grande número de 

aplicações em diversos campos da ciência. Neste trabalho, foram analisadas as 

propriedades dielétricas e estruturais do Niobato de Ferro (FNO) com adição de Óxido de 

Titânio nas proporções de 20, 40, 60 e 80% em massa para aplicações em dispositivos 

que possuem região de operação na faixa de micro-ondas ou radiofrequência. O método 

de reação em estado sólido, com associação posterior de um processo de sinterização a 

1200°C, foi utilizado para a obtenção das amostras desejadas. A caracterização estrutural 

das amostras foi realizada através da técnica de difração de Raios X com o auxílio do 

método de refinamento Rietveld. Os resultados obtidos na difração de Raio X comprovam 

a formação da matriz cerâmica FNO, além das fases de Titanato de Ferro e Nióbio Ti1-2x 

(FexNbx)O2 (TFNO) a partir da adição de TiO2. A análise da densificação das amostras, 

realizada através de Picnometria, apresentou resultados superiores a 85%. As 

propriedades dielétricas dos compósitos na região de micro-ondas foram obtidas através 

de medidas experimentais e simulações numéricas utilizando DRs (Ressoadores 

Dielétricos). A estabilidade térmica desejável foi alcançada com a adição de, 

aproximadamente, 50% de TiO2. A análise na região de radiofrequência foi obtida através 

da técnica de espectroscopia de impedância com variação da temperatura. Em 

temperatura ambiente, na frequência de 100Hz, as amostras apresentaram altos valores 

de permissividade dielétrica chegando à ordem de 105. Os valores de tangente de perdas 

dielétricas (tg δ) chegaram à ordem de grandeza de 10-1. Com o aumento da temperatura, 

foi observado que há uma maior mobilidade dos portadores de carga, aumento da 

condutividade e diminuição da impedância das amostras. Os valores de energia de 

ativação da amostra pura e dos compósitos apresentaram valores semelhantes. 

 

 

Palavras-chave: Niobato de Ferro. Propriedades dielétricas. Micro-ondas. 

Radiofrequência. 



 
 

ABSTRACT 

 

Over time, advanced ceramics have shown a large number of applications in different 

fields of science. In this work, the dielectric and structural properties of Iron Niobate 

(FNO) with addition of Titanium Oxide in proportions of 20, 40, 60 and 80% by mass 

were analyzed for applications in devices operating in the microwave and radiofrequency 

range. The solid state reaction method, with subsequent association of a sintering process 

at 1200°C, was used to obtain the desired samples. The structural characterization of the 

samples was performed using the X-Ray diffraction technique with the aid of the Rietveld 

refinement method. The results obtained in X-ray diffraction prove the formation of the 

ceramic matrix FNO, in addition to the phases of Iron and Niobium Titanate Ti1-

2x(FexNbx)O2 (TFNO) from the addition of TiO2. The analysis of the densification of the 

samples, carried out through Picnometry, showed results above 85%. The dielectric 

properties of the composites in the microwave region were obtained through experimental 

measurements and numerical simulations using DRs (Dielectric Resonators). Desirable 

stability was achieved with the addition of approximately 50% TiO2. The analysis in the 

radiofrequency region was carried out through the technique of impedance spectroscopy 

with temperature variation. At room temperature, at the frequency of 100Hz, the samples 

have high dielectric permittivity values reaching the order of 105. The values of the 

tangent of dielectric losses (tg δ) reached the order of magnitude of 10-1. With the increase 

in temperature, it was observed that there is greater mobility of charge carriers, increased 

conductivity and decreased impedance of samples. The activation energy values of the 

pure sample and the composites showed similar values. 

 

Keywords: Iron Niobate. Dielectric properties. Microwave. Radio frequency. 
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1 INTRODUÇÃO  

A pesquisa por novos materiais é um processo presente no decorrer da história da 

humanidade objetivando a utilização das propriedades desses materiais para solucionar 

as necessidades das sociedades. Com o avanço da ciência, os pesquisadores perceberam 

que a interação entre variados tipos de materiais possibilitaria o surgimento de materiais 

com propriedades especiais, como propriedades elétricas, térmicas, magnéticas, óticas etc 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2012). 

Dentre as características mais desejadas para os materiais aplicados aos sistemas 

e dispositivos eletrônicos, podemos citar: a capacidade de miniaturização e a eficiência 

energética. A partir dessa demanda, a utilização das eletrocerâmicas sofreu uma forte 

expansão tendo em vista que elas podem responder a essas expectativas operando tanto 

na faixa de radiofrequência (RF) como na faixa de micro-ondas (MO). 

 

1.1 Eletrocerâmicas 

 

Com o passar dos anos, inúmeros materiais cerâmicos foram descobertos e 

estudados pelo homem. A palavra cerâmica é derivada do termo grego “keramike”, cujo 

significado é coisa queimada, sendo uma definição comum a todos os objetos produzidos 

com argila (NUNES, 2012). De acordo com a sua composição, as cerâmicas são 

compostas a partir da utilização de, pelo menos, dois elementos, tal que um deles é um 

não-metal e o outro pode ser um metal ou ainda um não-metal e são obtidas através da 

ação apenas do calor, ou algumas vezes, calor e pressão (BARSOUM, 2003). Com o 

transcorrer do tempo, esses materiais cerâmicos foram divididos em dois grandes grupos: 

cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. As cerâmicas tradicionais englobam os 

materiais cerâmicos produzidos a partir da argila e refratários, além de cimentos, 

concretos e vidros. Elas constituem uma representativa porção da indústria cerâmica (DE 

JONGHE; RAHAMAN, 2003). Já as cerâmicas avançadas passaram a ser estudadas um 

pouco depois e abrangem o grupo de cerâmicas que apresentam propriedades 

relacionadas às aplicações elétricas, ópticas, magnéticas e eletrônicas (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2012). 

A exploração das propriedades dielétricas dos compósitos cerâmicos tem crescido 

bastante nas últimas décadas (LIU; LIU; HU, 2018). Graças a isso, o termo eletrocerâmica 

vem se difundindo cada vez mais e sendo utilizado para descrever materiais com 
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propriedades elétricas e dielétricas para aplicações em dispositivos eletrônicos, podendo 

atuar como isoladores, materiais ferroelétricos, cerâmicas condutoras e eletrodos 

(SETTER; WASER, 2000). Devido às propriedades magnéticas que foram observadas em 

alguns destes compostos, outro termo que vem ganhando destaque são as 

magnetocerâmicas, que englobam os materiais com propriedades magnéticas para 

aplicação em ímãs etc (VALENZUELA, 2004). Dentro do grupo das eletrocerâmicas, os 

principais componentes são os óxidos semicondutores de elementos metálicos, como o 

zircônio, estanho, cério e outros. 

Para obtenção de materiais com características desejadas, tais como propriedades 

elétricas e/ou magnéticas, faz com que cientistas e engenheiros combinem de modo 

engenhoso vários metais, cerâmicas e polímeros para produzir uma nova geração de 

materiais extraordinários. A esses materiais obtidos a partir das combinações de outros 

materiais dá-se o nome de compósitos (CALLISTER; RETHWISCH, 2016). E esta é uma 

técnica utilizada neste trabalho para obtenção de materiais com melhores características 

de operação tanto na região de micro-ondas como de radiofrequência. 

Entre as várias aplicações dos dielétricos, as mais comuns são como elementos 

capacitivos em circuitos eletrônicos e como isolantes elétricos (MORA, 2010). Nessas 

aplicações, as propriedades de maior interesse são a resistividade elétrica, permissividade 

dielétrica (ε), o fator de perda e a rigidez dielétrica. Além dessas propriedades, uma das 

mais buscadas é a estabilidade térmica, que pode ser garantida por um Coeficiente de 

Temperatura da Capacitância (TCC) com valor próximo a zero na região de 

radiofrequência e, na região de micro-ondas, por um coeficiente de temperatura da 

frequência ressonante (τf) na faixa de -10 ppm/ºC a +10 ppm/ºC. Quando obtida essa 

condição, há a garantia de que o dispositivo cerâmico manterá as suas características de 

funcionamento dentro da faixa de frequência de operação mesmo que haja uma variação 

da temperatura a qual ele esteja submetido. Por si só, isso justifica a adição de óxidos com 

valor de τf oposto ao valor de τf da matriz cerâmica formando um compósito.  

1.2 Niobato de Ferro 

O FeNbO4 (Niobato de Ferro) é um composto que compõe a família dos 

ortoniobatos ANbO4 que pode ser obtido por dois caminhos principais: reação de estado 

sólido, envolvendo mistura e calcinação de Fe2O3 (hematita) e Nb2O5 (pentóxido de 

Nióbio) (CHEN, 2004), e método sol-gel, fazendo a utilização do cloreto de nióbio 
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(NbCl5), nitrato de ferro (Fe(NO3)3 9H2O), ácido cítrico e etilenoglicol. (DEVESA et al., 

2016). 

Uma característica interessante apresentada pelo Niobato de Ferro é o 

polimorfismo estrutural. Ele apresenta uma estrutura monoclínica no intervalo entre a 

temperatura ambiente até 1080°C que pode ser vista na figura 1, onde os vértices 

vermelhos, verdes e amarelos representam os átomos de oxigênio, nióbio e ferro 

respectivamente. Nesse caso, ele enquadra-se no grupo espacial P2/c. No intervalo entre 

1080°C e 1380°C, o Niobato de Ferro assume uma estrutura ortorrômbica (figuras 2 a e 

b) com grupo espacial Pbcn. A partir de 1380°C, ele passa a apresentar uma estrutura 

rutilo tetragonal (figuras 2 c e d) com grupo espacial P42/mnm. 

 

Figura 1- Estrutura monoclínica do FeNbO4 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Figura 2 – Estrutura ortorrômbica (a e b) e tetragonal (c e d) do FeNbO4. a) e c) são 
projeções ao longo de [100], b) e d) são projeções ao longo de [001]. 

 

 

Fonte: PEIXOTO, M. M. V. (2015, p. 11). 

 

Entre as propriedades relacionadas ao Niobato de Ferro, destacam-se: as suas 

propriedades elétricas permitindo sua utilização como fotoânodo para conversão de 

energia solar (SCHIMDBAUER; SCHNEIDER, 1997); a alta condutividade elétrica da 

fase monoclínica devido a mistura de valência dos íons Fe2+/Fe3+ (ALVAREZ et al., 

2007); a sua participação na produção de perovskitas complexas baseadas em Niobato de 

Ferro e Chumbo (CHEN, 2004). 

 

1.3 Dióxido de Titânio 

O TiO2 (dióxido de titânio) é um pigmento branco inorgânico encontrado na 

natureza, podendo assumir três formas de cristalização: anatase, rutilo e brookita. Com 

relação à simetria, existem três possibilidades para este composto: monoclínica, 

tetragonal e ortorrômbica (SEBASTIAN, 2008). 
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Algumas características como alto índice de refração, sua baixa deterioração e seu 

brilho favorecem a utilização do TiO2 como corante industrial, dentifrício, alimentar e 

têxtil. Além disso, ele é muito aplicado na indústria de cosméticos, especialmente em 

protetores solares graças ao seu alto índice de refração e sua grande capacidade de 

absorver a radiação ultravioleta (HAIDER et al., 2017). 

O TiO2 é geralmente utilizado como um agente sinterizante na fabricação de 

compósitos para aumentar a permissividade dielétrica, diminuir as perdas dielétricas ou 

melhorar a densidade relativa deles (CAMPOS et al., 2015), tendo em vista que ele possui 

valor de permissividade ε igual a 85, valor da tangente de perdas dielétricas tg δ igual a 

1.76 x 10-4 e um valor de de τf (coeficiente de temperatura da frequência ressonante) igual 

a 364 ppm/°C (SILVA et al., 2019). Devido ao seu valor de τf ser positivo, ele é muito 

utilizado junto a outros óxidos que apresentem um valor de τf negativo para possibilitar a 

obtenção de compósitos cerâmicos mais estáveis termicamente. (CARTER; NORTON, 

2007; SEBASTIAN, 2008). Por este motivo, neste trabalho, ele foi o escolhido para ser 

adicionado à matriz FNO, que apresenta um valor de τf negativo. Vale ressaltar que 

inúmeros ramos da ciência se beneficiam de dispositivos cerâmicos que possuam 

estabilidade térmica, como telecomunicações, engenharia de micro-ondas, 

supercondutividade etc. 

1.4 Objetivos  

 
1.4.1 Objetivo Principal 

O objetivo principal deste trabalho é estudar as propriedades elétricas e dielétricas 

da matriz cerâmica FeNbO4 adicionada com variadas proporções de TiO2, buscando 

avaliar sua potencial aplicação como dispositivos que operam na faixa de radiofrequência 

e micro-ondas. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos  

1. Produzir a matriz cerâmica FeNbO4 através da reação do estado sólido; 

2. Obter compósitos cerâmicos a partir da adição de TiO2 à matriz FeNbO4 nas 

proporções de 20, 40, 60 e 80%;  

3. Identificar a fase e a estrutura cristalina da matriz e dos compósitos através da 

difração de Raio X em conjunto com o refinamento Rietveld; 

4. Fazer um estudo sobre o comportamento da densidade dos compósitos 
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formados; 

5. Estudar as propriedades dielétricas das amostras produzidas na região de 

radiofrequência e micro-ondas, através de parâmetros importantes como permissividade 

dielétrica, tangente de perda, condutividade, simulação de circuitos equivalentes etc; 

6. Avaliar a estabilidade térmica do material, na faixa de micro-ondas e 

radiofrequência; 

7. Analisar o funcionamento dos compósitos como DRs através de medidas 

experimentais e simulações computacionais; 

8. Apresentar os resultados e as conclusões obtidas. 

 

1.4 Estrutura da Tese  

Esta tese está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo, é feito uma 

abordagem introdutória ao estudo das eletrocerâmicas e aos dois principais materiais 

utilizados nos experimentos. Além disso, são estabelecidos os objetivos geral e 

específicos do trabalho e a forma como a tese estará estruturada. 

O capítulo dois é destinado à apresentação da fundamentação teórica das técnicas 

relacionadas ao trabalho. No capítulo 3, são apresentadas a metodologia e as condições 

que foram utilizadas para a obtenção dos dados relacionados à caracterização estrutural e 

às propriedades dielétricas das fases cerâmicas envolvidas.  

 O quarto capítulo destina-se à discussão dos resultados para os compósitos 

FeNbO4–TiO2 nas proporções de 0 a 80% em massa de TiO2 produzidos. No quinto e 

sexto capítulos, são apresentadas, respectivamente, as conclusões e as perspectivas 

futuras a respeito do trabalho. Ao final do trabalho, são apresentadas as referências e os 

artigos produzidos ao longo do curso em anexo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesta seção, a fundamentação teórica das técnicas utilizadas neste trabalho 

será abordada. Um conjunto de técnicas foi empregado para caracterizar e analisar as 

possíveis aplicações do material em dispositivos que atuem dentro da faixa de micro-

ondas e radiofrequência. A proposta deste trabalho passa pela confecção de uma nova 

cerâmica, sendo esta uma composição de duas fases distintas, que resultou no surgimento 

de mais uma fase. Através da utilização de difratometria de raios-X e do refinamento 

Rietveld, foi possível atestar a presença das fases distintamente. Além desta 

caracterização estrutural, a caracterização elétrica ressaltou as possíveis aplicações deste 

material. Para realizar este tipo de caracterização foi utilizada a técnica de espectroscopia 

de impedância das amostras dos materiais investigados e a relação existente entre o 

processamento, microestrutura e propriedades elétricas dos compósitos. A caracterização 

elétrica na região das micro-ondas foi realiza através da utilização dos compósitos 

analisados como ressoadores dielétricos (DRs), envolvendo técnicas experimentais e de 

simulação computacional.  

 

2.1 Preparação das Fase Cerâmicas 

Dentre as várias opções existentes para a síntese de materiais cerâmicos, a 

utilizada neste trabalho foi a reação de estado sólido que também é chamada de método 

cerâmico convencional (RAO, 1993, pp. 1-21). Através desta técnica, a reação entre os 

reagentes misturados é obtida a partir da exposição a altas temperaturas em fornos. 

Normalmente, essas temperaturas podem superar o valor de 1000ºC. Como a reação deve 

ocorrer no estado sólido, não ocorre fusão neste processo. A reação ocorre, inicialmente, 

nos pontos de contato entre os reagentes e depois por difusão dos constituintes através da 

fase do produto. Com a evolução, a velocidade de reação vai diminuindo, tendo em vista 

que as rotas por onde ocorre difusão tornam-se muito extensas e/ou intricadas. Além 

disso, a interface criada devido ao produto existente entre as partículas reativas torna-se 

uma barreira que pode comprometer a complementação da reação. Uma alternativa para 

se obter o aumento da velocidade de reação pode ser a moagem mecânica entre os 

reagentes antes deles passarem pelo processamento térmico (FREIRE, 2008), o que foi 

utilizado neste trabalho. 

Pelas etapas do processo de obtenção das fases cerâmicas expostas nos próximos 

subitens, ficará evidente que o monitoramento do progresso de uma reação em estado 
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sólido não é simples. Isso inclui a utilização da estratégia de tentativa e erro, além do 

emprego de técnica de caracterização e medidas periódicas, para que se possa decidir 

corretamente a respeito das condições adequadas para a obtenção do produto alvo. 

Presença de reagentes nos produtos, ou ainda precipitações de outras fases devido a 

reações laterais são problemas frequentemente relatados nas reações do estado sólido.  

 

2.1.1 Moagem Mecânica 

 
A utilização de moinhos planetários como o visto na figura 3a no processo de 

moagem, permite que os materiais sejam misturados e que os grãos sofram redução de 

tamanho. Algumas pesquisas já foram realizadas a fim de buscar uma melhor 

compreensão dos mecanismos de moagem, inclusive através da utilização de modelagens 

matemáticas para isso (CHATTOPADHYAY, 2001, pp. 85-94; ZHANG, 2004, pp. 537-

560;). Uma certa quantidade de esferas é utilizada dentro do recipiente (figura 3b) que 

contém os reagentes para ajudar na mistura e na redução do tamanho das partículas dos 

reagentes.  

O funcionamento de um moinho planetário consiste na execução de dois 

movimentos simultâneos: um de rotação e outro de translação, o que justifica a 

denominação recebida por este tipo de moinho. O movimento de rotação é o movimento 

do recipiente em torno dele mesmo. Já o movimento de translação é o movimento sob o 

qual estão submetidos todos os recipientes em torno de um eixo central. Assim sendo, o 

recipiente e o suporte no qual ele está encaixado giram em direções divergentes, fazendo 

com que as forças centrífugas atuem alternadamente nas mesmas direções e em direções 

opostas aos movimentos experimentados pelos recipientes. Esses movimentos geram dois 

efeitos diretos: um é a fricção graças à passagem das esferas pelas paredes internas do 

recipiente e o outro são os inúmeros impactos existentes entre as esferas e as paredes do 

recipiente. São esses efeitos que permitem a mistura e a quebra das partículas. 
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Figura 3- a) Moinho planetário b) Esferas de Zircônia e recipientes utilizados na moagem. 

 
Fonte: Oliveira (2019). 

 

2.1.2 Calcinação 

 
Além do processo de moagem, a calcinação dos reagentes (geralmente óxidos) é 

responsável por fornecer a energia necessária para que a reação possa ocorrer e, desta 

forma, os reagentes possam se transformar no produto desejado. Para isso, fornos são 

utilizados para submeter a mistura dos reagentes às altas temperaturas necessárias para a 

obtenção da fase cristalina. Além disso, vale ressaltar que o processo de moagem faz com 

que sejam exigidos menores valores de temperatura no processo de calcinação. O 

processo de calcinação envolve, além da condição da temperatura mínima para obtenção 

da fase, outras variáveis como o tempo mínimo na temperatura adequada para que o 

processo ocorra em toda a mistura. Desta forma, o processo de calcinação é dependente 

não só da moagem, mas das condições sob as quais o tratamento térmico é proposto. 

 
2.1.3 Prensagem e Sinterização 

Dependendo da escolha da forma das peças a serem utilizadas, é necessário 

moldar o material cerâmico através da utilização de moldes. Este processo é chamado de 

prensagem e é subsequente à calcinação. Para que isto ocorra, deve ser utilizado uma 

prensa, geralmente hidráulica, que atua a partir da aplicação de determinada pressão sobre 

o material a ser conformado. O nível de pressão utilizada pode influenciar as propriedades 

mecânicas e/ou elétricas da peça. Após o processo de prensagem, a peça passa a ser 
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denominada de corpo verde, estando apto a sofrer o processo de sinterização. A 

sinterização é um tratamento térmico que permite a densificação das peças que ainda estão 

na condição de corpo verde por meio da exposição delas a uma temperatura superior às 

suas temperaturas de calcinação por um determinado intervalo de tempo. Entretanto, é 

necessário que essa temperatura de sinterização seja cuidadosamente escolhida para que 

ela não supere a temperatura de fusão do material. (MACÊDO, 2003; GERMAN, 1996, 

p. 550). Este é o último estágio do processamento cerâmico. 

2.2 Difratometria de Raios-X 

 
A difração de Raios-X (DRX) em pó é uma técnica usada para a caracterização de 

materiais cristalinos através da determinação da orientação do cristal, densidade de 

deslocamento, tamanho do cristalito, distâncias interplanares, além da composição dos 

compósitos (RAJALINGAM, 2015). Para a melhor eficiência desta técnica analítica, o 

pó deve estar finamente moído, homogeneizado e com massa média bem definida.  

O princípio fundamental da DRX é que a interação de raios incidentes com a 

amostra produz um raio difratado quando a Lei de Bragg é satisfeita. A Lei de Bragg é 

dada por: 

�. λ = 2�. ����  (1) 

Onde “n” é um número inteiro de comprimentos de onda da radiação 

eletromagnética (λ) com o ângulo de difração (θ), que é conhecido como ângulo de Bragg 

e “d” é a separação perpendicular, o espaçamento interplanar da rede em uma amostra 

cristalina. (TILLEY, 2006). 

Os raios-X que incidem sobre o material são espalhados em todas as direções pela 

estrutura cristalina como pode ser visto na figura 4. Em algumas direções, as ondas 

espalhadas sofrem interferência destrutiva e, em outras, elas experimentam uma 

interferência construtiva. O padrão difratométrico gerado possibilita a identificação, 

refinamento de estruturas cristalinas e a quantificação de compostos polifásicos a partir 

da comparação destes padrões com os padrões mantidos pelo International Center for 

Diffraction Data/ Joint Committee for Powder Diffraction Studies(ICDD/JCPDS). 
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Figura 4 - Modelo esquemático das medidas de difração de Raio-X 

 

Fonte: Morais (2018). 

 

A conversão dos picos de difração em distâncias inter-planares, permite a 

identificação do mineral, pois, cada mineral tem um conjunto de espaçamentos inter-

planares únicos. É importante garantir a distribuição aleatória do material em pó para que 

todas as possíveis direções de difração da rede possam ser atingidas.  

2.2.1 Método Rietveld 

 
O Método Rietveld (RIETVELD, 1969) que foi desenvolvido por H. Rietveld é 

um método de refinamento de estruturas cristalinas usando dados de difração. O método 

Rietveld tem como um dos requisitos para a sua utilização um prévio conhecimento 

aproximado da estrutura cristalina de todas as fases de interesse (não necessariamente 

todas as fases presentes) em uma mistura. Ele consiste em um processo complexo de 

minimização que leva em consideração a soma das diferenças ponderadas e quadradas 

entre intensidades observadas e calculadas a cada passo em um padrão. (LIFSHIN, 1999). 

Entre os parâmetros que precisam ser ajustados para que o procedimento de 

refinamento possa ocorrer, podemos citar: parâmetros de estrutura; posições atômicas; 

parâmetros vibratórios térmicos atômicos, isotrópicos ou anisotrópicos; ocupações do 

sítio atômico e perfil incluindo u, v, w e assimetria. 

Como dados de entrada necessário para o refinamento, (LIFSHIN, 1999) cita 

simetria de grupo espacial, posições atômicas, ocupação do sítio e parâmetros de rede 

para que possa haver a comparação com um padrão de difração. Além disso, é necessário 
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que estejam a disposição medidas precisas de intensidade dadas no intervalo 2θ e um 

modelo próximo à estrutura real do cristal (SCHERRER, 1918). 

Com respeito ao método de Rietveld, os requisitos básicos para o refinamento são: 

Os parâmetros u, v e w de uma amostra padrão podem ser obtidos a partir do refinamento 

de Rietveld, obedecendo a Eq. 2: 

����� =  √� ���� � + ���� � + �       (2) 

 

Sendo βinst denominado largura característica do instrumento, que é uma 

característica própria do equipamento utilizado para a realização das medidas. 

A confiabilidade de um refinamento está diretamente relacionada a uma 

característica obtida do refinamento denominada erro residual (Rwp) que pode ser 

calculado através da eq. 3. 

��� =  �
∑ � � (��

�
� � ��

�)

∑ � �� (��
�)

  (3) 

onde ��
� e ��

� representam as intensidades observadas e calculadas para cada ponto 

e � � = 1 ��
�⁄  é a ponderação para cada ponto.  

A medida Rwp deve ser utilizada ao final do refinamento para, entre outras coisas, 

ser comparado ao fator R esperado (Rexp). Quanto mais próximo o Rexp for do Rwp significa 

que o refinamento possui boa qualidade. O fator Rexp é calculado através da eq. 4:  

���� =  �
� ��

∑ � �� (��
�)

        (4) 

Onde N representa o número de pontos que estão sendo utilizados no refinamento 

e P é o número de parâmetros que estão sendo utilizados no refinamento.  

Outro parâmetro que é utilizado para avaliar a qualidade de um processo de 

refinamento é o parâmetro χ2, também chamado de “Goodness of Fit”, parâmetro G ou 

SGOF. Este parâmetro é calculado por meio da eq. 5:  

χ� = �
���

����
�

�

=  
∑ � �� (��

����
�)

� ��
     (5) 
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É importante deixar claro que a qualidade de um refinamento pode ser afetada por 

situações que não estão diretamente relacionadas a ele como, por exemplo, possíveis 

contaminações do material que tenham ocorrido durante o processo de fabricação do 

material, além de possíveis erros cometidos durante a preparação da amostra. 

2.3 Materiais Dielétricos 

Um material dielétrico é caracterizado como um material que permite a passagem 

do campo elétrico ou fluxo elétrico, mas não permite a passagem de nenhuma partícula, 

inclusive o elétron, ou seja, não há a passagem de corrente elétrica. Mas o material 

dielétrico, na vida real, apresenta imperfeições. E este fato ocasiona, em certo nível, a 

passagem de uma pequena quantidade de partículas (OLIVEIRA, 2012). 

Apesar de serem considerados bons isolantes, os materiais dielétricos podem 

apresentar comportamento condutivo quando submetidos a campos elétricos, magnéticos 

ou eletromagnéticos (OLIVEIRA, 2019). De forma geral, as cerâmicas são os principais 

materiais dielétricos. Esses materiais são denominados materiais eletrocerâmicos e 

podem ser utilizados em aplicações na faixa de frequência de micro-ondas (antenas 

dielétricas, filtros e circuitos em micro-ondas etc), bem como em outros dispositivos 

eletroeletrônicos e de telecomunicações (osciladores, capacitores etc) (SANTOS, 2009).  

 

2.4 Espectroscopia de Impedância  

 
Espectroscopia de impedância pode ser definida como uma técnica de 

caracterização não destrutiva que avalia o comportamento elétrico e dielétrico de 

materiais. Essa técnica se baseia na interação entre um campo elétrico variável externo 

com os momentos de dipolos elétricos existentes na amostra através da aplicação de 

tensões ou correntes alternadas (BEHERA et al. 2007; MELO et al., 2018).  

A inércia das cargas elétricas presentes em um material dielétrico impede que a 

polarização ocorra de forma imediata quando há a aplicação de um campo elétrico externo 

sobre este material. Existem alguns mecanismos que ajudam a entender como ocorre a 

polarização nestes casos, que podem ser classificados como polarização eletrônica, 

iônica, orientação ou interfacial. Esses mecanismos podem ser visualizados na figura 5. 

A polarização total será o somatório das contribuições desses diferentes mecanismos 

considerando que cada tipo de polarização atua de forma independente (SILVA FILHO, 

2017; WEBB, 2011). 
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No mecanismo da polarização eletrônica, há uma clara perda de simetria da 

distribuição das nuvens eletrônicas dos átomos ou moléculas a partir da aplicação de um 

campo elétrico externo. Isso leva as cargas positivas e negativas a não serem mais 

coincidentes espacialmente e isto resulta em momento de dipolo elétrico (BARSOUM, 

2003; KAO, 2004; WEBB, 2011).  

Já na polarização atômica ou iônica, os átomos ou íons de moléculas poliatômicas 

são deslocados em relação ao restante da molécula devido à atuação do campo elétrico 

externo. Este mecanismo de polarização é também chamado de polarização vibracional, 

pois ele causa uma distorção dos modos normais vibracionais da rede cristalina. 

(BARSOUM, 2003; KAO, 2004). 

A polarização orientacional ocorre apenas em materiais constituídos por 

moléculas ou partículas que apresentem um momento de dipolo permanente, onde o 

campo elétrico causa a reorientação dos dipolos. Esse processo de rotação encontra 

resistência não só devido à agitação térmica como também à inércia da resistência de 

moléculas próximas (KAO, 2004; WEBB, 2011). 

O mecanismo de polarização de carga espacial ou interfacial ocorre, 

preferencialmente, em materiais amorfos ou em policristalinos sólidos. Esse tipo de 

polarização envolve o movimento limitado dos portadores de carga até uma barreira de 

potencial, como por exemplo, o contorno de grão. (BARSOUM, 2003; SALES, 2016). 

Figura 5- Principais tipos de polarização. 
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Fonte: Webb (2011). 

 

Dependendo do formalismo utilizado na técnica de espectroscopia de impedância, 

os dados obtidos podem ser expressos utilizando grandezas físicas diversas, tais como: 

polarização (P), capacitância (C), permissividade (ε), impedância (Z), condutividade 

elétrica (σ) dentre outras. Na maioria das vezes, a representação dos resultados é realizada 

através de uma notação complexa, onde a parte real é representada por uma aspa (’) e a 

imaginária representada por duas aspas (’’) (GROSSI; RICCÒ, 2017; PAJKOSSY; 

JURCZAKOWSKI, 2017). Entre as metodologias utilizadas, uma das mais conhecidas é 

transformar o sistema de estudo em um capacitor de placas paralelas e assim obter a 

impedância complexa (Z*) no domínio da frequência submetendo o sistema a tensões ou 

correntes alternadas.  

A impedância é uma grandeza física que pode ser definida como a capacidade de 

um sistema resistir ao fluxo de corrente elétrica (BROCK, 2017). Para um circuito AC 

com frequência angular diferente de zero, a impedância complexa (Z*) é expressa pela 

eq. 6 ou pelo seu módulo (eq.7). As eqs. 8 e 9 representam V*(t) e I*(t), respectivamente. 

�∗ =
� ∗(�)

�∗(�)
= �� + ��"  (6) 

 
|�∗|=  (��)� +  (�)�  (7) 

                                                                                                                                                                                                  
� ∗ = ������   (8) 

 
�∗ = ����(�� � ɸ)  (9) 

 

A parte real da impedância (z’) está relacionada ao componente resistivo enquanto 

a parte imaginária (z”) se refere a parte reativa (MACDONALD; BARSOUKOV, 2005; 

LVOVICHWILEY, 2012). Através dos valores de impedância real e imaginária, é 

possível calcular o ângulo de fase através da eq. 10: 

ɸ =  ���� �
���

��� (10) 

Outra grandeza que pode ser calculada a partir dos valores de impedância a partir 

das eqs. 11 e 12 é a capacitância (BONANOS et al., 2012). A capacitância (C) é uma 

grandeza que representa a quantidade de energia que pode ser armazenada em 

determinado volume.   
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�� =  
�

�

�"

|�∗|�
 (11) 

���=  
�

�

��

|�∗|�
 (12) 

Considerando o caso de um capacitor de placas paralelas, é possível calcular os 

valores das partes real e imaginária da permissividade dielétrica (ε) através das eqs. 13 e 

14. A permissividade dielétrica é a capacidade que um material tem de diminuir a 

intensidade de um campo elétrico que passe por ele em comparação com o vácuo. A 

análise do comportamento da curva de permissividade do material possibilita a obtenção 

de informações sobre os mecanismos de polarização que estão presentes nele. 

ε� =
�

�
�� (13) 

ε" =
�

�
�" (14) 

Sendo l é a distância entre as placas e A é a área da superfície dessas placas. 

A tangente de perdas dielétricas (tg δ), expressa pela eq. 15, está relacionada à 

quantidade de energia dissipada pela amostra em cada ciclo de tensão elétrica. Em outras 

palavras, quanto maior o valor da tg δ, maior será a quantidade de energia dissipada pela 

amostra (BONANOS et al., 2012; KAO, 2004.) 

�� δ =  
�"

�′
  (15) 

Os dipolos de um material tendem a acompanhar as oscilações do campo elétrico 

ao qual eles estão submetidos. No entanto, após um determinado valor de frequência 

aplicada, há a possibilidade de que os dipolos não consigam mais se orientar de acordo 

com o campo elétrico externo aplicado. Este fenômeno é chamado relaxação dielétrica 

(BONANOS et al., 2012). A dissipação de energia das amostras está diretamente 

relacionada à reorientação dos dipolos que estão em desacordo com o campo elétrico 

externo, ou seja, está relacionada ao processo de relaxação dielétrica. 

Para os materiais sólidos, os mecanismos relacionados a esse tipo de relaxação 

são, além de sensíveis ao campo elétrico externo, sensíveis também à variação de 

temperatura, inserção de dopantes ou formação de defeitos estruturais. Além disso, o 

tempo de relaxação (τ) pode estar correlacionado com as propriedades intrínsecas do 

material analisado ou com alterações estruturais que por ventura tenham sido geradas 

(BEHERA et al., 2007). 
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Outra grandeza utilizada na técnica de espectroscopia de impedância é o módulo 

elétrico complexo (M*) que é dado pelo inverso da permissividade complexa (ε*) 

conforme a eq. 16. 

� ∗ =  
�

�∗
=  

�

�����"
=  

��

���
� ��"� + �

�"

���
� ��"� = � � + ��"  (16) 

Os picos de máximo observados nos gráficos traçados entre impedância 

imaginária (z”) ou módulo elétrico imaginário (M”) contra a frequência são utilizados 

para detecção dos processos de relaxação dielétrica. Além disso, os gráficos z’ x z” ou M’ 

x M” plotados no plano complexo também podem ser utilizados com a mesma finalidade. 

(LVOVICHWILEY, 2012).  

Outras grandezas que são derivadas da impedância elétrica complexa podem ser 

visualizadas na tabela 1. 

Tabela 1 - Nomenclatura e parâmetros de sinterização da série cerâmica produzida 

Grandeza complexa Componente real Componente imaginária 

Impedância (Z*) Z’ Z” 

Admitância (Y*) 
�� =  

��

(��)� + (�")�
 ���=  

�"

(��)� +  (�")�
 

Condutância (G*) G’ = Y’ G” = Y” 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A admitância (Y) consiste na relação entre a corrente e a tensão em um capacitor 

ideal sem que haja perda dielétrica associada. No entanto, caso haja alguma perda 

dielétrica em um capacitor, associamos essa perda à grandeza chamada condutância (G). 

2.4.1 Circuitos Equivalentes 

Aproximar a resposta de circuitos equivalentes com o resultado de impedâncias 

obtidas é uma das possibilidades para a análise dos dados obtidos na espectroscopia de 

impedância. Esses dados de impedância obtidos são traçados no plano complexo da 

impedância (z’ x z”) através de um gráfico chamado de diagrama de Nyquist. Os circuitos 

equivalentes utilizados para obter uma resposta aproximada aos diagramas de Nyquist 

podem ser obtidos a partir de associações, em série ou em paralelo, entre elementos como 

resistores (R), capacitores (C), indutores (L) e elementos de fase constante (CPE). Os 

elementos de fase constante ou CPE (“Constant phase element”) normalmente são 

necessários para uma maior aproximação do circuito equivalente com os resultados 

obtidos experimentalmente, tendo em vista que podem surgir dispersões nos parâmetros 
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obtidos causadas pela superfície irregular do eletrodo ou pela distribuição não uniforme 

das propriedades do material (LVOVICHWILEY, 2012; YUAN et al., 2010). 

A quantidade de semicírculos observada no diagrama de Nyquist está relacionada 

à resposta elétrica da morfologia da cerâmica. Quando o diagrama só apresenta um único 

semicírculo perfeito, ele retrata a resposta elétrica que ocorre na região do grão. Havendo 

dois semicírculos, eles estão relacionados às respostas elétricas que ocorrem no grão e no 

contorno de grão. No caso de surgirem três semicírculos, eles se relacionarão às respostas 

elétricas devido aos efeitos de grão, contorno de grão e eletrodo. (MOULSON, 2003; 

YUAN et al., 2010). 

Os circuitos equivalentes utilizados na espectroscopia de impedância são, 

normalmente, do tipo R-C, podendo se apresentar em série ou paralelo e apresentando 

apenas um tempo de relaxação (τ) que é obtido pela expressão: τ = RC. A obtenção desses 

circuitos é feita por meio de métodos numéricos ou softwares disponíveis comercialmente 

(LVOVICHWILEY, 2012; YUAN et al., 2010). Existem diferentes modelos que podem 

ser usados para analisar os processos de relaxação dielétrica que ocorrem em materiais, 

sendo que, dentre estes, os mais usados são o modelo de Debye, Cole-Cole, Cole-

Davidson e Havriliak-Negami (BONANOS et al., 2012).  

 

2.4.2 Modelos de Relaxação 

2.4.2.1 Modelo de Debye 

 
O modelo Debye, proposto por Peter Debye, em 1929, é o mais antigo e mais 

simples dentre os principais modelos de relaxação conhecidos. O modelo de Debye 

expressa matematicamente, a permissividade complexa (ε*), bem como as suas partes 

real (ε’) e imaginária (ε’’) através das equações 17, 18 e 19: 

�∗ = �� +
�����

�� ���
 (17) 

�� = �� +
��� ��

�� � ��� (18) 

�" =
(����� )��

�� � ���   (19) 

Onde τ é o tempo de relaxação, �� e �� são a permissividade dielétrica quando �  

tende a zero e quando �  tende ao infinito respectivamente. As figuras. 6a e 6b apresentam 
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as curvas da permissividade real e imaginária em função da frequência utilizando-se do 

Modelo de Debye. 

Figura 6- Parte real ε' (a) e imaginária ε" (b) da permissividade em função da frequência 
para o modelo Debye. 

 

     

Fonte: Teruya (2008).  

O comportamento do gráfico da figura 6a mostra que a permissividade real 

decresce do valor estático, ��, até o valor de alta frequência ��. Já a permissividade 

imaginária apresenta um pico de formato simétrico em relação ao seu máximo, que é 

conhecido como pico de relaxação dielétrica, cuja posição é determinada pela relação 

�� = 1. 
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Eliminando-se �  das eqs. 18 e 19, obtém-se a expressão apresentada na eq. 20:  

��� − �
��� ��

�
��

�

+ (�")� = �
�����

�
�

�
  (20) 

Como a eq. 20 representa a equação de um círculo, é possível calcular o raio R e 

as coordenadas do centro (xc, yc) deste círculo através das eqs. 21, 22 e 23 

respectivamente. 

� =  �
�����

�
�  (21) 

�� = �
��� ��

�
�  (22) 

�� = 0  (23) 

A partir das expressões acima é possível traçar o semicírculo apresentado na figura 

7. 

Figura 7- Semicírculo obtido a partir do plano complexo (ε' x ε") para o modelo Debye. 

 

Fonte: Teruya (2008).  

 

Na prática, a maioria dos dielétricos não apresenta pico simétrico nas curvas de 

ε’’ versus a frequência e nem semicírculos simétricos no gráfico de ε’ versus ε’’. Além 

disso, podem inclusive apresentar mais de um processo de relaxação. Assim, o modelo de 

Debye constitui-se em um modelo ideal que não é adequado para representar materiais 

dielétricos reais (MACDONALD; BARSOUKOV, 2005). Devido a essa constatação, 

outros modelos foram desenvolvidos na perspectiva de aproximarem-se mais do 

comportamento dos modelos reais. 
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2.4.2.1 Modelo Cole-Cole 

O modelo Cole-Cole (COLE; COLE, 1941) foi um dos modelos desenvolvidos na 

tentativa de superar as limitações do modelo Debye. Este modelo apresenta uma equação 

empírica para expressar a permissividade dielétrica complexa adicionando o expoente (1-

α) ao termo jωτ com α assumindo valores entre 0 e 1. Assim, a permissividade complexa, 

a sua porção real e sua porção imaginária podem ser descritas, respectivamente, através 

das eqs. 24, 25 e 26. 

�∗ = �� +
�����

�� (���)�� �  (24) 

�� = �� +
(����� )��� (�� )�� �����

��

�
��

��� (�� )�� �����
��

�
��

�

�(�� )�� �����
��

�
��

� (25) 

�" =
(����� )(�� )�� �����

��

�
�

��� (�� )�� �����
��

�
��

�

� �(�� )�� �����
��

�
��

�      (26) 

 

As figuras 8a e 8b apresentam, respectivamente, as curvas de permissividade real 

e imaginária em função da frequência para o modelo Cole – Cole. Em relação ao modelo 

de Debye, é perceptível que o pico de �" versus frequência alarga com o aumento do valor 

de α. Enquanto isso, a curva de �� apresenta uma suavização da sua diminuição com o 

aumento de α. 

Figura 8- Parte real ε' (a) e imaginária ε" (b) da permissividade em função da frequência 
para o modelo Cole - Cole. 
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Fonte: Teruya (2008).  

 

A partir das eqs. 25 e 26 é possível estabelecer um semicírculo no plano complexo 

da permissividade (��� �") presente na figura 9. Com o aumento do valor de α, há um 

achatamento do semicírculo. 

Figura 9- Semicírculo obtido a partir do plano complexo (ε' x ε") para o modelo Cole – 
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Cole. 

 

Fonte: Teruya (2008).  

 

2.4.2.1 Modelo Cole-Davidson 

Outra alternativa ao modelo de Debye foi o modelo de Cole-Davidson 

(DAVIDSON; COLE, 1950) que foi proposto por Richard H. Cole e D. W. Davidson. Este 

modelo propõe a introdução de um parâmetro β ao termo 1 + jωτ da expressão utilizada 

para representar a permissividade complexa no modelo Debye. Este parâmetro β assume 

valores entre 0 e 1. A partir disso, a permissividade complexa e suas porções real e 

imaginária são expressas no modelo Cole-Davidson, respectivamente, através das eqs. 

27, 28 e 29. 

 

�∗ = �� +
�����

�� (���)�
  (27) 

�� = ��(�� − ��)���� � �����        (28) 

�" = ��(�� − ��)���� � �����         (29) 

As figuras 10a e 10b apresentam, respectivamente, as curvas de permissividade 

real (��) e imaginária (�") em função da frequência para o modelo Cole – Davidson. A 

curva da permissividade imaginária (�") versus frequência apresenta um pico assimétrico 

em relação ao seu valor máximo com uma queda à direita desse valor máximo que torna-

se mais suave com a diminuição do parâmetro β. Por outro lado, com o aumento do 

parâmetro β, há uma queda mais abrupta na curva da permissividade real (��) versus 

frequência. 
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Figura 10- Parte real ε' (a) e imaginária ε" (b) da permissividade em função da frequência 
para o modelo Cole - Davidson. 

 

 

Fonte: Teruya (2008).  

 

A partir das eqs. 28 e 29 é possível estabelecer um semicírculo no plano complexo 

da permissividade (��� �") presente na figura 11. Com a diminuição do valor de β, perde-

se o comportamento de arco de semicírculo.  
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Figura 11- Semicírculo obtido a partir do plano complexo (ε' x ε") para o modelo Cole – 
Davidson. 

 

Fonte: Teruya (2008). 

  

2.4.2.4 Modelo Havriliak-Negami 

O modelo de Havriliak-Negami (HAVRILIAK; NEGAMI, 1967) incorporou as 

modificações trazidas pelos modelos Cole-Cole e Cole-Davidson. A permissividade 

complexa neste modelo é representada pelas eq. 30.  

 

�∗ = �� +
�����

��� (���)(�� �)�
�  (30) 

 

É possível perceber na eq. 30 a utilização dos parâmetros α (modelo Cole-Cole) e 

β (modelo Cole-Davidson), onde o expoente α ocasiona o alargamento da curva da 

impedância real ε’ e a constante β torna o pico da curva da impedância imaginária ε’’ 

assimétrico. Caso β seja igual a 1, a equação de Havriliak-Negami fica reduzida à equação 

de Cole-Cole e caso α seja igual a 0, ela fica reduzida à equação de Cole-Davidson. No 

caso de α igual a 0 e β igual a 1, ela resume-se à equação de Debye. 

As partes real e imaginária da permissividade complexa ε* podem ser expressas 

através das eqs. 31 e 32: 

�� = �� +
(����� )

� �
 �����  31) 

�" = �� +
(����� )

� � �����  (32) 

Onde M e φ são expressos pelas eqs. 33 e 34: 
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� =  ��1 + (��)(���)���
��

�
�

�

+ �(��)(���)���
��

�
�

�

�
�/�

 (33) 

� = arctan
(�� )(�� �)��� �

��

�
�

�� (�� )(�� �)����
��

�
�
        (34) 

As curvas da impedância real e da impedância imaginária em função da frequência 

para o modelo Havriliak-Negami são apresentadas nas figuras 12a e 12b. A figura 12c 

apresenta as curvas da permissividade imaginária (ε”) versus a permissividade real (ε’) a 

partir da variação dos parâmetros α e β. 

Figura 12 - Parte real ε' (a) e imaginária ε" (b) da permissividade em função da frequência 
para o modelo Havriliak-Negami. (c) curva ε' x ε" para o modelo Havriliak-Negami. 
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Fonte: Teruya (2008). 

 

2.5 Análise das Propriedades Dielétricas na Região de Micro-Ondas  

2.5.1 Coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) 

A estabilidade térmica de um dispositivo que opera na região de micro-ondas é 

indicado pelo coeficiente de temperatura de frequência ressonante. Ele é calculado a partir 

da variação do valor da frequência ressonante com a variação da temperatura a qual o 

dispositivo está submetido. Em relação à estabilidade térmica, um componente é 

considerado estável quando o valor deste coeficiente fica próximo a zero (WERSING, 

1996; MOULSON; HERBERT, 2003). O valor de τf é matematicamente expresso através 

da eq. 35 (SEBASTIAN, 2008): 

�� = − �� −
��

�
  (35) 
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Onde �� é o coeficiente de temperatura da permissividade e �� é o coeficiente de 

expansão térmica  linear  do  material, que altera as dimensões dos componentes com a 

variação da temperatura. 

A medida experimental do τf é obtida através da variação da frequência de 

ressonância com a variação da temperatura. Para que isso seja possível, é necessário que 

o componente dielétrico seja mantido em um ambiente de temperatura controlada. A partir 

da identificação e do acompanhamento da variação do modo HE11δ é possível a obtenção 

do valor experimental do τf através da eq. 36 em ppm/°C (partes por milhão por graus 

Célsius) (SILVA, 2012).  A figura 13 apresenta o esquema experimental utilizado para 

este tipo de medida. 

 

�� =
�

��

∆�

∆�
 . 10�  (36) 

 

Onde �� é a frequência inicial obtida, ∆� é a variação entre as frequências de 

ressonância obtidas sob a temperatura final e temperatura inicial e ∆� é a variação entre 

temperatura final e a inicial.  

 

Figura 13 - Dispositivo experimental para medição do τf. 

 

Fonte: Sebastian et al. (2017). 

 

2.5.2 Análise dos Ressoadores Dielétricos (DRs) 

Uma das alternativas para a obtenção das propriedades dielétricas de um material 

ou compósito na região de micro-ondas é realizar a análise do seu comportamento como 
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um ressoador dielétrico. Neste caso, o ressoador dielétrico é representado por uma 

cavidade cilíndrica com o seu volume preenchido por material dielétrico. 

Os principais modos apresentados pelos ressoadores dielétricos cilíndricos podem 

ser dividido em três tipos: TM (transversal magnético na direção z), TE (transversal 

elétrico na direção z) e os modos híbridos HE e EH (azimutalmente dependentes) 

(Kobayashi, 1980). Entre as diversas nomenclaturas criadas, a mais aceita é a que 

adiciona às representações dos modos (TE, TM, EH e HE) valores subscritos que indicam 

as variações de campos internos no ressoador dielétrico ao longo das direções, z, azimutal 

e radial. A partir dessas inserções, os modos no ressoador dielétrico podem ser 

classificados como: TE0mp+δ, TM0mp+δ, EHnmp+δ e HEnmp+δ. O primeiro índice (0 ou n) 

aponta a variação ao longo da direção azimutal (sen n ou cos n), o índice m (m=1, 2, 3 

...) indica a variação na direção radial e o índice p+δ (p=0, 1, 2, 3 ...) está relacionado à 

variação dos campos ao longo da direção z. Normalmente, os modos que são utilizados 

para aplicações em que o ressoador é o elemento radiante são os modos TM01δ, TE01δ e 

HEM11δ (PETOSA, 2007). 

A figura 14 apresenta a ilustração da geometria de um DR cilíndrico que possui 

um raio a e altura d. Esta geometria permite a propagação de três tipos de modos: TE e 

TM (em relação a z) e o modo híbrido (HEM). 



Figura 14 - DR de formato cilíndrico com o plano terra posicionado em z=0. 

 

Fonte: LONG et al. (1983)  

 

Fazendo uso do modelo de cavidades ressonantes e das coordenadas cilíndricas, é 

possível se obter uma solução aproximada para os campos dentro do ressoador. 
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Considerando que as paredes são perfeitamente magnéticas, essa solução é dada pelas 

equações 37 e 38, onde podemos escrever as funções de ondas para os modos TE e TM 

na direção de z (LONG; MCALLISTER; SHEN, 1983): 

 

� �����
=  �� �

���

�
�� ����(�� )

���(�� )
���� �

(�� � �))��

��
�  (37) 

 

� �� ���
=  �� �

���
�

�
�� ����(�� )

���(�� )
�����

(�� � �))��

��
�  (38) 

 

Onde Jn representa a função de Bessel de ordem n de primeira ordem com 

������
�� � = 0 � ������

�� � = 0. A utilização do ���(�� ) ou cos(� � ) escolha depende da 

posição onde o alimentador vai ser acoplado ao DR. Os índices subscritos em cada modo 

(TMnpm) e (TEnpm) estão relacionados às variações do campo nas direções azimutal (n= 

radial (p=ρ) e axial (m=z).  

Os modos subscritos npm identificam as frequências ressonantes e são utilizados 

para apontar as variações de campo ao longo das direções azimutal (n= radial (p=ρ) e 

axial (m=z), respectivamente. Os três índices n, p e m são adicionados como índices após 

a classificação do modo, sendo que, modos degenerados podem ser representados por 

diferentes combinações de npm. A partir disso, todos os modos podem ser escritos na 

forma de TEnpm+δ e TMnpm+δ. Para a identificação de uma frequência de ressonância de 

um determinado modo utiliza-se a equação de separação expressa pela eq. 39: 

 

��
� + ��

� = �� �
���

�
�

�

  (39) 

 

Onde f é a frequência de ressonância, c é a velocidade da luz, kρ e kz são os números 

de onda dentro do ressoador nas direções ρ e z respectivamente e podem ser calculados 

através das eqs. 40 e 41 caso as superfícies condutoras sejam consideradas perfeitamente 

magnéticas. 

 

�� =
�

�
�

���
��

���
�� �  (40) 

 

�� =
(�� � �)�

��
  (41) 
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Substituindo as eqs. 40 e 41 na eq. 39, é possível calcular a frequência de 

ressonância através das eq. 42. 

 

���� =
�

��� √��
�

���
�� �

���
�� �� + �

��

��
(2� + 1)�

�
  (42) 

Onde a e d são, respectivamente, o raio e a altura do ressoador dielétrico e ε e µ 

são, respectivamente, a permissividade e a permeabilidade do material que compõe o 

ressoador. Como visto na eq. 42, pode-se ajustar a frequência de ressonância através do 

controle dos valores de altura e raio do dispositivo, já que a permissividade e a 

permeabilidade são características do material e, portanto, não podem ser ajustadas. Isto 

confere a este tipo de análise uma certa flexibilidade. 

A alimentação de DRs possui um variado conjunto de técnicas, como abertura, 

sonda coaxial, coplanar etc (COSTA, 2007). No caso da utilização da sonda, diferentes 

modos de ressonância podem ser excitados dependendo da posição em qual a sonda é 

acoplada. No entanto essas posições entre a sonda e os DRs podem apresentar algumas 

dificuldades. Por exemplo, o modo TM11δ é excitado quando a sonda é posicionada no 

centro do DR, mas surge o entrave da necessidade da perfuração do ressoador (PETOSA, 

2007). Outra possibilidade é a colocação da sonda na lateral do DR para excitar o modo 

HEM11δ. Neste caso, há a possibilidade do surgimento de espaçamentos de ar entre a 

sonda e o plano de terra ou entre a sonda e o DR. Estes espaçamentos podem alterar o 

valor da permissividade efetiva do ressoador observada neste tipo de medida. Através da 

utilização de simulações numéricas, é possível simular os valores desses espaçamentos e, 

portanto, recuperar os valores de permissividade corretos. Isto favorece que a posição 

lateral da sonda em relação ao DR seja uma das mais utilizadas atualmente. 

 

2.5.3 Simulações Numéricas 

 

As simulações numéricas são utilizadas nos estudos de propriedades dielétricas de 

materiais na intenção de implementar modelos que possam viabilizar ajustes dos 

parâmetros de geometria e do material. Normalmente, os softwares utilizados para esse 

tipo de simulação baseiam-se no cálculo dos parâmetros “S” das estruturas passivas, além 

da distribuição dos campos nas três dimensões (CHANG, 2000). 

 Esses parâmetros “S” podem ser determinados por relações entre ondas 

incidentes e refletidas através das portas dos dispositivos. Entre esses parâmetros “S”, 
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temos o coeficiente de reflexão de entrada (S11), o coeficiente de transmissão (S12), o 

coeficiente de transmissão reverso (S21) e o coeficiente de reflexão da saída (S22) 

(CHANG, 2000). Nos casos em que o ressoador utiliza apenas o circuito de uma porta, 

utiliza-se apenas o parâmetro S11 para descrevê-la, já que esse parâmetro consegue 

fornecer ao mesmo tempo dados sobre o sinal refletido e a compatibilidade de impedância 

entre o ressoador e a fonte. Esse parâmetro S11 também pode ser expresso pela letra e 

pode ser expresso matematicamente através da eq. 43. 

Г =
��

��
����  (43) 

Em uma situação ideal onde haja um perfeito casamento de impedância entre a 

linha de transmissão e o ressoador, não deve ser observado reflexão do sinal e, portanto, 

a tensão ao longo da linha deve ser igual a |�� |. Já nos casos onde este casamento de 

impedância perfeito não é possível, deve haver reflexão de uma parte do sinal na linha de 

transmissão. A interferência entre as ondas incidentes e refletidas acabam por produzir 

um padrão de onda estacionária ao longo da linha. Esse padrão pode ser representado pela 

relação entre a tensão máxima e a tensão mínima presentes na linha através da eq. 44 

considerando que a linha de transmissão apresenta uma impedância ZL. Esse padrão é 

conhecido como relação de tensão de onda estacionária (VSWR). 

���� =  
|���� |

|���� |
 → ���� =  

�� |Г�| 

�� |Г�|
  (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 
Nesta seção, serão descritos os procedimentos experimentais utilizados neste 

trabalho, incluindo materiais, equipamentos e métodos para o processamento e 

caracterização dos materiais cerâmicos estudados, além da metodologia de preparação de 

amostras para cada tipo de análise. Na figura 15 abaixo, o fluxograma apresenta as etapas 

da metodologia experimental utilizada neste trabalho para produção do material, 

caracterização e verificação do desempenho do material dielétrico sob radiofrequência e 

micro-ondas. 

Figura 15 - Fluxograma do Procedimento Experimental 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.1 Preparação das Fase Cerâmicas 

 

As amostras foram preparadas a partir do processo de reação de estado sólido, 

que consiste na obtenção de materiais cerâmicos a partir da mistura e moagem de óxidos 

que, após esse processo de moagem, serão aquecidos a elevadas temperaturas em fornos 

para que a reação entre os óxidos possa fornecer, ao máximo possível, a fase cerâmica 

desejada. 

 

3.1.1 Síntese do Niobato de Ferro (FeNbO4) 

 

Pelo método de reação do estado sólido, foi obtido o FeNbO4 (FNO) através 

da seleção e homogeneização dos reagentes e da calcinação (tratamento térmico da 

mistura de óxidos já moídos) visando à síntese da fase do FNO. Para a preparação do 

FNO, foram utilizados os óxidos Fe2O3(Aldrich, 99%) e Nb2O5 (Aldrich, 99,9%). Os 

óxidos de partida foram pré-calcinados a 500 °C por 2 horas a uma taxa de 5 °C/min para 

retirada de possível umidade. Posteriormente, foram pesados em uma balança de precisão, 

obedecendo à estequiometria necessária para obtenção da fase desejada. A Equação 52 

expressa a reação química que melhor descreve a síntese, ignorados outros mecanismos 

que possam envolver reações intermediárias e laterais. 

 

2 3 2 5 42Fe O Nb O FeNbO


       (52) 

 

Em seguida, os reagentes foram misturados e colocados em recipientes de 

poliacetal, cujo volume aproximado é de 221,69 cm3, juntamente com esferas de zircônia. 

A cada 10g de reagentes foram utilizados 97,7g de esferas. Os recipientes lacrados foram 

colocados em um moinho planetário Fritsch Pulverissette 5 com o objetivo de realizar a 

moagem mecânica de alta energia, melhorando a homogeneização dos reagentes iniciais, 

além de promover uma diminuição do tamanho das partículas do pó. O tempo total de 

moagem foi de 9 horas (composto por 12 ciclos de 30 minutos de moagem intercalados a 

15 minutos de repouso) A moagem foi feita em temperatura ambiente utilizando a 

velocidade de 360 rpm, promovendo a maior homogeneização dos reagentes, a ativação 

do pó e o aumento da área superficial do material a partir da diminuição do tamanho da 

partícula. 
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Após a moagem mecânica de alta energia, o pó resultante foi transferido para 

um cadinho de alumina e levado ao forno resistivo da marca “Jung’’ modelo LF0912 para 

passar pelo processo de calcinação. Durante este processo, o pó é submetido a uma 

temperatura de 1000°C durante o período de 4 horas. A rampa de temperatura utilizada 

para levar o forno à temperatura desejada foi de 5°/min. Essa foi a mesma taxa utilizada 

no processo de resfriamento do forno. 

 

3.2 Caracterização Estrutural 

 
 Concluído o processo de calcinação, a caracterização estrutural dos pós foi 

realizada através da técnica de difratometria de raios-X e, posteriormente, através do 

refinamento Rietveld com o auxílio do software GSAS (TOBY; VON DREELE, 2013). 

 

3.2.1 Difração de Raio-X 

 
As medidas de raio-X foram realizadas em um difratômetro modelo Rigaku 

D/max-B da Panalytical que pertence ao Laboratório de Raios-X do Departamento de 

Física da Universidade Federal do Ceará. Este dispositivo é composto por um 

monocromador, um tubo convencional de Raios-X com alvo de cobalto, um goniômetro, 

um conjunto de fendas e um sistema de detecção. (OLIVEIRA, 2012). 

Uma fonte de radiação Kα do elemento cobalto (λ = 1,7889 Å) com operação em 

40kV e 40 mA na geometria Bragg-Bretano é utilizada por este difratômetro 

(RAJALINGAM, 2015). As medidas foram realizadas em temperatura ambiente, na faixa 

angular entre 10° e 90°, com passo de 0,013° e velocidade angular do feixe de 0,5°/min.  

 

3.2.2 Identificação estrutural e refinamento 

 
As medidas obtidas foram comparadas com as microfichas referenciais obtidas no 

banco de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) com o objetivo de detecção 

das fases presentes nos compósitos. Os difratogramas obtidos foram posteriormente 

refinados através da utilização do software GSAS (LARSON et al, 2000) que implementa 

o Refinamento Rietveld visando detectar as fases obtidas e suas respectivas proporções 

em massa, além de possíveis alterações presentes na rede cristalina do material 

(RIETVELD,1967).  



54 
 

O procedimento para realização do refinamento abrange algumas etapas expostas 

aqui em ordem cronológica de aplicação: ajuste dos parâmetros de deslocamento da 

amostra com relação ao plano do cristal, linha de base, fator de escala, largura do pico de 

difração a meia altura (W), fator de assimetria, perfil de pico (NA e NB), parâmetros de 

rede (a, b, c; α, β, γ), possível orientação preferencial, posições atômicas (x, y, z), 

parâmetros térmicos isotrópicos ou anisotrópicos e parâmetros instrumentais (u, v e w). 

Por serem consideradas parâmetros intrínsecos das amostras, as posições atômicas 

especiais não foram refinadas (SALES, 2016). 

 

3.3 Fabricação das Peças Cerâmicas 

 

Confirmada a obtenção da fase matriz FNO através da análise por DRX, foram 

produzidos compósitos cerâmicos com proporções distintas. A série cerâmica produzida 

foi composta pela amostra do Niobato de Ferro puro e amostras compostas pela adição 

de Óxido de Titânio (TiO2) junto à matriz em 5 proporções distintas (20%, 40%, 50%, 

60% e 80% de adição de TiO2). As peças foram fabricadas em dois tamanhos, um tamanho 

de altura menor para a análise na faixa de radiofrequência e outro de altura maior para 

análise em micro-ondas. As amostras para análise em RF são moldadas em uma forma 

cilíndrica de aproximadamente 15 mm de diâmetro, onde recebem a pressão de 111 MPa 

em uma prensa hidráulica, ficando com altura entre 1,3 a 2mm. Para a análise em micro-

ondas, as amostras foram moldadas também em forma cilíndrica de aproximadamente 15 

mm de diâmetro a uma pressão de 111MPa em prensa hidráulica. Como foi utilizada uma 

quantidade de massa maior, as peças ficassem mais altas com altura entre 9 e 11 mm. 

Depois das amostras prensadas, seguiu-se o processo para sinterização em um forno 

resistivo, onde todas as amostras foram colocadas em um refratário de alumina e 

sinterizadas à temperatura de 1200ºC por 4 horas com taxa de 5ºC/min para o 

aquecimento e resfriamento. A Tabela 2 apresenta as nomenclaturas de toda a série 

cerâmica produzida: 

Tabela 2 - Nomenclatura e parâmetros de sinterização da série cerâmica produzida 

Amostras Descrição da amostras Temperatura e tempo de 
sinterização 

FNO FeNbO4 1200°C – 4 horas 

FNTO20 80% FeNbO4 + 20% TiO2 1200°C – 4 horas 

FNTO40 60% FeNbO4 + 40% TiO2 1200°C – 4 horas 
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FNTO60 40% FeNbO4 + 60% TiO2 1200°C – 4 horas 

FNTO80 20% FeNbO4 + 80% TiO2 1200°C – 4 horas 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.4 Cálculo da densidade 

 
A densidade das peças foi obtida através da utilização do método de Arquimedes 

para monólitos porosos. O método da picnometria foi utilizado durante os experimentos 

para manter a precisão do método de Arquimedes. As peças cerâmicas foram expostas, 

inicialmente, a uma temperatura de 400°C por 2 horas. Após esse tratamento térmico, foi 

realizado a medição da massa seca (ms) de cada uma das amostras utilizando uma balança 

de precisão analítica. Posteriormente, as mesmas amostras ficaram submersas em água 

destilada durante 24 horas. Utilizando a mesma balança, foi determinado a massa do 

picnômetro com água destilada. Após esse período de 24 horas submersas, as amostras 

foram pesadas novamente para aquisição da massa úmida (mu) de cada uma delas quando 

a temperatura da água se encontrava em torno de 21°C. Por fim, as peças foram colocadas 

uma a uma no picnômetro com água destilada para a determinação da massa aparente 

úmida (mapu). A densidade experimental ���� de cada amostra é calculada através da 

equação 53 expressa abaixo: 

 

���� =  
� �

� � �� ���
 . �����       (53) 

 

Onde ms é o valor da massa seca, mu é o valor da massa úmida e mapu é o valor 

da massa úmida aparente de cada uma das amostras sinterizadas. �����  é o valor da 

densidade da água na temperatura em que a medida foi feita.  

3.5 Medidas em Micro-ondas 

 

 As propriedades dielétricas do compósito ora estudado dentro da faixa de micro-

ondas foram obtidas através da utilização do mesmo como um ressoador dielétrico. Para 

isso, foi utilizado um analisador de rede N5230C da Agilent Technologies, que possui 

aplicabilidade em um espectro de 10 MHz a 20 GHz, munido de dois cabos coaxiais 

conectados aos respectivos “probes” de transmissão e recepção. Tendo em vista o valor 
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da perda dielétrica apresentada pelo material, não foi possível utilizar a técnica Hakki-

Coleman para realizar essas medidas. Por isso, é necessário associar a simulação 

numérica às medidas experimentais dos DRs para obter os valores da permissividade (ε) 

e da tangente de perda dielétrica (tg δ) de cada uma das amostras. 

3.5.1 Ressoadores Dielétricos 

3.5.1.1 Medidas Experimentais 

 

A configuração utilizada para a realização das medidas experimentais pode ser 

visualizada na figura 16. As amostras são excitadas por uma sonda conectada a uma das 

portas do analisador. Um plano de terra de cobre (35,4cm de largura, 30cm de 

comprimento e 2,14mm de espessura) é utilizado para permitir o contato entre a amostra 

e o “probe”. As amostras foram colocadas junto ao “probe” sobre o plano de terra e 

excitado por um eletrodo coaxial de comprimento de 8mm. Um conector SMA é utilizado 

para conectar um “probe” coaxial fixado ao plano de terra ao cabo do analisador de rede.  

Figura 16 – Arranjo experimental para medidas de Monopolo. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.5.1.2 Simulações Numéricas 

 
Os resultados da perda de retorno obtidos em relação a toda a série cerâmica, 

foram simulados através do programa HFSS (High Frequency Structure Simulator), 

desenvolvido pela ANSYS Inc, onde os parâmetros S de estruturas passivas são 

calculados, além da distribuição tridimensional dos campos dentro de uma estrutura. O 

parâmetro S11 é o coeficiente de reflexão usado na simulação numérica para extração das 

principais características do ressoador. Tendo em vista que a perda de retorno é o 

parâmetro que indica a razão da quantidade de energia devolvida ao analisador de rede 

em detrimento da energia que foi fornecida ao DR, a frequência em que a perda de retorno 

é mínima é tida como a frequência de operação do ressoador. Valores de perda de retorno 

próximos de 0 (zero) dB indicam que toda energia é devolvida à fonte (KAJFEZ; 

GUILLON, 1986; BALANIS, 1989; LUCK; LEUNG, 2003). 

O HFSS utiliza o método dos elementos finitos, onde o comportamento do 

ressoador é estimado a partir da divisão dele em pequenas regiões para aplicação do 

método de maneira mais eficiente.  

3.5.2 Coeficiente de Temperatura da frequência de ressonância (τf) 

 
Para avaliarmos a aplicabilidade de algum material na faixa de micro-ondas é 

necessário estudar a sua estabilidade térmica, ou seja, analisar em quais condições as 

propriedades dielétricas do material permanecem quase constantes. O coeficiente de 

temperatura da frequência de ressonância (τf) é a grandeza que nos permite fazer essa 

análise. O τf é expresso matematicamente pela equacão 54 abaixo: 

 

�� = −  �� −  
��

�
      (54) 

Onde �� é o coeficiente de expansão linear do material dielétrico e �� é o 

coeficiente de temperatura da permissividade. 

Para se determinar, experimentalmente, o ��  de um ressoador é necessário 

verificar a variação do pico da frequência de ressonância a partir da variação da 

temperatura a qual o ressoador está submetido. Para a realização desta medida 

experimental, foi utilizado o método Silva-Fernandes-Sombra (SILVA; FERNANDES; 
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SOMBRA, 2012). A medida experimental do ��  pode ser realizada levando em 

consideração a equação 55 descrita abaixo:  

�� =  
�����

��(�����)
=  

�

��
 .

∆�

∆�
 . 10�     (55) 

  

Onde �� é a frequência de ressonância na temperatura final, �� é a frequência de 

ressonância na temperatura inicial, �� é a temperatura final, �� é a temperatura inicial, 

∆�/∆� é a razão entre a variação dos valores de frequência inicial e final e a variação dos 

valores entre temperatura inicial e final. A unidade do coeficiente de temperatura da 

frequência de ressonância (��) é ppm/°C. 

 

3.6 Medidas em Rádio Frequência 

 

A espectroscopia de impedância foi utilizada para a realização das medidas na 

faixa entre 100Hz e 1 MHz. A temperatura sob a qual a amostra esteve submetida variou 

de 300K (temperatura ambiente) até 733 K. As faces das amostras foram pintadas com 

solução de prata para produzir um capacitor. Posteriormente, as amostras com as faces já 

pintadas foram submetidas a um processo de secagem a uma temperatura de 500°C por 2 

horas. O intuito da secagem é a retirada da água superficial e laminar. Para que as amostras 

fossem analisadas dentro da faixa de radiofrequência, foram adicionados dois eletrodos, 

um em cada base da amostra para facilitar o contato junto ao equipamento. 

As medidas foram realizadas através de um analisador de impedância Solartron 

SI 1260, controlado por computador e varrendo faixas de frequências que foram de 1Hz 

a 32MHz, o que permitiu a realização das medidas de capacitância, perdas dielétricas (tg 

δ), componentes da impedância real e imaginária e condutividade AC. O programa 

Impedbeta, da Solartron, foi utilizado para controlar a operação do analisador e para 

realizar a aquisição de dados.  

Com os valores da capacitância medida C(ω), da espessura das amostras (n) e da 

área dos eletrodos (A), pode-se calcular a constante dielétrica (ε*) de acordo com a 

equação 56 abaixo. C(ω) foi obtido a partir da impedância elétrica Z(ω), que é uma 

quantidade complexa cujas partes, real e imaginária, correspondem diretamente às 

componentes real (ε’) e imaginária (ε’’) da constante dielétrica: 
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C(ω) = C’(ω) - jC’’(ω) = (
�

�
)[��(ω )− ��′′(ω )]    (56) 

A variação da temperatura possibilitou a obtenção dos valores de energia de 

ativação das amostras através do gráfico de Arrhenius, além do cálculo do coeficiente de 

variação da capacitância com a temperatura. Esta variação térmica foi garantida através 

da utilização de um controlador eletrônico digital microprocessado COEL HW4200, 

interligado a um forno e acoplado ao analisador de impedância. A energia de ativação 

pode ser calculada através da equação 57 abaixo: 

�

��
=  �

�� 
� �
��

�
  (57) 

Onde �� é o fator pré-exponencial, Ea é a energia de ativação, T é a temperatura 

absoluta e K é a constante de Boltzmann. Já o coeficiente de variação da capacitância 

com a temperatura (TCC) é dado pela equação 58: 

��� =  
(���� ���)

���(�����)
      (58) 

 Onde CT1 é a capacitância na temperatura inicial T1 e CT2 é a capacitância na 

temperatura final T2.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados obtidos ao longo de toda a 

pesquisa. Estes resultados foram obtidos através de trabalho experimental em laboratório, 

medidas baseadas em técnicas específicas necessárias ao estudo e a análise dos dados. No 

item 4.1, serão apresentados e discutidos os resultados de raio-X da matriz cerâmica pura 

FNO e dos compósitos formados pelas adições de TiO2 junto à matriz cerâmica após o 

processo de sinterização. O item 4.2 diz respeito à análise da densidade das amostras 

produzidas através da Picnometria, robustecendo a etapa da análise estrutural. 

 A caracterização dielétrica no espectro de radiofrequência é apresentada no tópico 

4.3. Para isso, é utilizada a técnica de Espectroscopia de Impedância (EI) em 

radiofrequência (RF). Esse estudo foi realizado tanto em temperatura ambiente como 

submetendo as amostras à variação de temperatura.  

O tópico 4.4 apresenta os resultados obtidos para a caracterização dielétrica dos 

compósitos no espectro de micro-ondas, além de possíveis aplicações dos compósitos 

nesta região do espectro eletromagnético. O subitem 4.4.1 corresponde ao estudo do 

coeficiente de temperatura da frequência de ressonância (τf) a fim de analisar a 

estabilidade térmica do material quando utilizado na região de micro-ondas. O subitem 

4.4.2 apresenta as análises experimentais e a simulação numérica para a obtenção das 

propriedades dielétricas do material nesta faixa.  

4.1 Difração de Raios X 

 
As medidas de difração Raios X e refinamento Rietveld da fase pura e dos 

compósitos são apresentadas na figura 17 para auxiliar na compreensão da caracterização 

estrutural dos mesmos. Em relação à matriz FNO, após o processo de moagem e 

calcinação a 1000° por 4 horas, o difratograma obtido foi comparado com o padrão ICSD 

14015, mostrando que ele exibe padrões de difração típicos da estrutura monoclínica do 

FeNbO4 e que pertence ao grupo espacial P2/c. Não foram observadas fases espúrias na 

obtenção da matriz, evidenciando a eficiência da reação de estado sólido. O refinamento 

Rietveld (YOUNG, 1993) para a fase pura apresentou valores adequados de parâmetros 

estatísticos (Rpw = 22.07, S = 1.42, RBragg = 6.44) (PASCOAL et al., 2002) e, portanto, 

uma boa concordância em relação ao padrão ICSD utilizado como perfil teórico para o 

refinamento. 
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Figura 17 - Padrões de difração do refinamento de Rietveld para a matriz FNO e 
compósitos formados pela adição de TiO2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os difratogramas das amostras FNTO20, FNTO40, FNTO60 e FNTO80 obtidas a 

partir da adição de TiO2 à matriz FNO também estão expressos na figura 17, que apresenta 

a evolução dos picos correspondentes ao FNO e TiO2 com o aumento da concentração do 

TiO2. Através dos difratogramas de Raio-X obtidos, foi detectado a formação de picos de 

difração que não correspondem às fases cristalinas iniciais e que esses picos estão 

relacionados à formação de fases de Titanato de Ferro e Nióbio Ti1-2x (FexNbx)O2 (TFNO) 

com 0.1 ≤ � ≤ 0.3, que apresentam uma estrutura rutilo em variadas proporções. 

Tabela 3 - Fases obtidas e porcentagem em massa obtidos a partir do refinamento 
Rietveld. 

 FNTO20 FNTO40 FNTO60 FNTO80 
FeNbO4 53.8% 45.7% 12.5% 6.3% 
TiO2 46.2% 36.8% 51.7% 55.5% 
Ti0.4(Fe0.3Nb0.3)O2 - 17.5% - - 
Ti0.6(Fe0.2Nb0.2)O2 - - 35.8% - 
Ti0.8(Fe0.1Nb0.1)O2 - - - 38.2% 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Assim como na análise do FNO, os compósitos foram refinados com estruturas 

que melhor se adequaram ao perfil difratométrico das medidas experimentais. A tabela 3 

apresenta as fases obtidas após o processo de sinterização e o percentual de massa de cada 

uma delas. Através dos dados apresentados, percebe-se que a adição de TiO2 influencia 

na formação da fase TFNO aumentando a presença de íons Ti4+ em relação aos íons Fe3+ 

e Nb5+ na solução TFNO final. Assim, quando há um aumento da concentração de TiO2 e 

da sua disponibilidade para a reação, há também um aumento da concentração na 

estrutura do Ti1-2x (FexNbx)O2. Ao mesmo tempo que há um aumento da fase TFNO, 

reduz-se a presença percentual das fases cerâmicas FeNbO4 e TiO2. No entanto, não foi 

observado em nenhum dos compósitos, a conversão completa das fases utilizadas na fase 

TFNO, permanecendo sempre alguma parcela delas após o processo de sinterização.  

4.2 Densidades por Picnometria 

 
A densidade experimental das amostras já sinterizadas foi obtida através da 

picnometria que é também conhecida como método de Arquimedes. Os resultados de 

densidade experimental serão utilizados para corroborar com a densidade teórica. 

A densidade teórica das amostras foi obtida através da densidade monocristalina 

de cada fase encontrada no refinamento Rietveld, onde a densidade teórica do FNO e da 

fase TiO2 são iguais a 5.40 g/cm3 e 4.23 g/cm3 respectivamente. A densidade teórica das 

fases Ti1-2x (FexNbx)O2 formadas no processo de sinterização variam entre 4.33 g/cm3 e 

4.89 g/cm3 dependendo do valor de x ( 0.1 < x < 0.3).  

A tabela 4 apresenta os valores de densidade experimental, densidade teórica e 

densidade relativa para cada uma das amostras. A densidade teórica é obtida através da 

média ponderada entre a densidade monocristalina de determinada fase e a sua presença 

percentual em cada compósito. A densidade relativa é calculada pela razão entre a 

densidade experimental e a densidade teórica. (CALLISTER, 2012). 
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Tabela 4 - Valores da densidade teórica, experimental e relativa para amostras FNO e 
compósitos. 

Amostras Densidade Teórica 
(g/cm3) 

Densidade 
Experimental 

(g/cm3) 

Densidade 
Relativa (%) 

FNO 5,40 5,04 93,33 

FNTO20 4,84 4,39 90,70 

FNTO40 4,82 4,14 85,89 

FNTO60 4,57 4,09 89,49 

FNTO80 4,39 4,02 91,57 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como pode ser visto na tabela 4 e na figura 18, a densidade relativa das amostras 

diminui com a concentração de TiO2 até a amostra FNTO40. A partir daí, essa densidade 

relativa aumenta. Isso pode ser explicado pelo fato de que as densidades relativas dos 

compósitos estão relacionadas às fases surgidas durante o processo de sinterização. Para 

as fases de TFNO com menor percentual de Titânio, o processo de sinterização é 

desfavorecido proporcionando densidades relativas inferiores à obtida para a matriz 

cerâmica FNO. Assim, a partir da amostra FNTO40, há um acréscimo da concentração 

de Titânio nas fases TFNO e, portanto, há uma melhora no processo de sinterização e, 

consequentemente, melhores valores de densificação são obtidos. 
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Figura 18 - Densidade absoluta e relativa das amostras  
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com relação à densidade absoluta, a densidade de todos os compósitos diminui à 

medida em que a concentração do TiO2 aumenta, tendo em vista que a densidade do TiO2 

e das fases TFNO são menores que a densidade do FeNbO4. 

4.3 Análise em Radiofrequência 

 
Este capítulo dedica-se à apresentação e discussão dos resultados obtidos através 

da técnica de espectroscopia de impedância na região de radiofrequência do espectro 

eletromagnético. Serão analisadas as amostras FNO, FNTO20, FNTO40, FNTO60 e 

FNTO80. 

Através da técnica de espectroscopia de impedância, informações como 

permissividade do material, perda dielétrica e condutividade elétrica das amostras, 

coeficiente de variação da capacitância com a temperatura (TCC) e energia de ativação 

(Ea) podem ser obtidas. Esses parâmetros auxiliam na interpretação de características do 

material. 

A tabela 5 apresenta os valores de permissividade ԑ’ nas frequências de 100Hz, 

1kHz e 100kHz para a temperatura ambiente de 30°C.  

 
 Tabela 5 - Valores da permissividade dielétrica relativa ԑ’ a 100Hz, 1 kHz e 
100kHz em temperatura ambiente.  
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 100 Hz 1 kHz 100kHz 

FNO 8,18 x 104 5,14 x 104 2,78 x 104 

FNTO20 1,76 x 105 2,82 x 104 1,59 x 103 

FNTO40 4,46 x 104 6,09 x 103 4,64 x 102 

FNTO60 2,36 x 103 1,07 x 103 3,75 x 102 

FNTO80 2,71 x 102 1,88 x 102 1,13 x 102 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
A matriz cerâmica FNO apresenta, em temperatura ambiente, um valor de 

constante dielétrica gigante, estando acima de 2,7 x 104 em todas as frequências 

observadas. Com relação às adições, o maior valor de permissividade observado foi da 

amostra FNTO20 em 100Hz. Um fenômeno observado em todas as amostras, dentro da 

faixa de frequência observada, foi a diminuição do valor da constante dielétrica com o 

aumento da frequência. Esse fenômeno pode ser explicado pela relaxação de dipolos que 

seguem a frequência do campo aplicado em baixas frequências (KUMAR et al., 2006). 

Na região de frequências abaixo de 100Hz, a menor concentração de Titânio favorece o 

aumento da permissividade. No entanto, na região de frequências superiores a 100 Hz, 

percebe-se que o aumento da concentração de Titânio proporciona uma diminuição nos 

valores de permissividade. 

 

Tabela 6 - Valores da tangente de perdas dielétricas (tg δ) a 100Hz, 1 kHz e 100 kHz em 
temperatura ambiente. 

 100 Hz 1 kHz 100 kHz 

FNO 2,58 0,76 0,29 

FNTO20 2,63 2,63 1,39 

FNTO40 3,09 3,34 1,31 

FNTO60 2,23 0,87 0,31 

FNTO80 0,41 0,26 0,13 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela 6 apresenta os valores da tangente de perda dielétrica (tg δ) nas 

frequências de 100Hz, 1kHz e 100kHz para a temperatura ambiente de 30°C. Os valores 

de tangente de perda em baixa frequência alcançam o seu maior valor nas amostras com 

40% de adição de TiO2, especialmente quando utilizadas as frequências de 100Hz e 1 

KHz. A inversão da tendência de crescimento dos valores da tangente de perda dielétrica 

a partir da amostra FNTO40 se deve ao surgimento das fases de Titananto de Ferro e 

Nióbio. A tendência percebida entre as amostras é de diminuição dos valores de tangente 

de perda a medida em que a frequência aplicada aumenta, excetuando-se apenas as 
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amostras FNTO20 e FNTO40 por apresentarem valores aproximados entre as frequências 

de 100Hz e 1 KHz, mas mantendo a tendência decrescente quando analisada a frequência 

de 100KHz.  

A figura 19 apresenta a variação da condutividade AC (σAC) em relação ao 

percentual de TiO2 em cada uma das amostras em temperatura ambiente. A condutividade 

foi calculada a partir dos dados dielétricos obtidos e utilizando a relação empírica σAC = 

ωε0ε = ωε0ε’tgδ, onde ε0 é a constante dielétrica no espaço livre e ω é a frequência angular. 

Como visto na figura 19, os valores de condutividade das amostras apresentam 

um comportamento crescente até a amostra FNTO20, que se torna, portanto, a amostra 

com o maior valor de condutividade entre todas as frequências analisadas. A partir desta 

amostra, os valores de condutividade passam a diminuir a medida em que o percentual de 

TiO2 adicionado aumenta. Este fenômeno deve estar relacionado ao surgimento das fases 

de Titanato de Ferro e Nióbio que passam a surgir a partir da amostra FNTO40.  

Figura 19 - σ’AC x composição em temperatura ambiente para todas as amostras 
analisadas.  

0 20 40 60 80

0.0

1.0x10
-3

2.0x10
-3

3.0x10
-3

4.0x10
-3

 

  10Hz  100Hz  1KHz


' 

m

)-1

Percentual de TiO2 nas amostras

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
O comportamento do módulo, como visto na figura 20, pode nos trazer 

informações sobre os parâmetros do processo de transporte elétrico no material. Quanto 

menor for a permissividade de um sistema dielétrico mais expressivos serão os gráficos 



67 
 

do módulo dielétrico. A figura 20 representa a variação da parte real do módulo dielétrico 

em função da frequência à temperatura ambiente e pode ser calculada através da Eq. 59 

(SALES, 2016). O comportamento observado na figura 20 demonstra que os valores de 

M’ para todas as amostras aumentam à medida que a frequência aumenta.  

 

M’ = 
��

(��)�� (�")�
  (59) 

 
Figura 20 - M’ x f em temperatura ambiente para todas as amostras analisadas. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Para a análise do comportamento do material com a variação de temperatura, foi 

utilizado a técnica de espectroscopia de impedância nas amostras na região de 

radiofrequência submetendo-as à variação de temperatura entre 100ºC e 300ºC, tendo em 

vista que esta faixa de temperatura proporcionou os melhores resultados para a análise do 

comportamento do material. 

A figura 21 apresenta os gráficos da permissividade dielétrica real em relação à 

frequência para as amostras FNO (figura 21a), FNTO40(figura 21b) e FNTO 60 (figura 

21c) quando submetidas à variação de temperatura. Nestes gráficos, a faixa de frequências 

considerada vai de 100Hz até 1MHz. 
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Figura 21 - ε’ x f para as amostras FNO(a), FNTO40(b) e FNTO60(c) quando submetidas 
à variação de temperatura. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os fenômenos de relaxação dielétrica trazem como uma de suas características a 

variação da constante dielétrica real com a frequência (JONSCHER, 1983). Como visto 

na figura 21, a permissividade dielétrica de todas as amostras diminui à medida que cresce 

a frequência, o que é explicado pelo fenômeno da relaxação de dipolos, segundo o qual, 

em baixas frequências, os dipolos seguem a frequência do campo aplicado (KUMAR et 

al., 2006). 

Comparando a permissividade das amostras à frequência de 100Hz e sob uma 

temperatura de 300°, percebemos que a amostra FNO apresentou um valor de 

permissividade de 8x106, o que pode ser considerado um valor de permissividade 

colossal. Já as amostras FNTO40 e FNTO60 apresentaram valores de permissividade na 

ordem de 105 e 104 respectivamente. Esses resultados destacam a influência que a adição 

de TiO2 e que a formação de uma terceira fase (Niobato de Ferro e Titânio) trazem ao 

comportamento da constante dielétrica dos compósitos estudados. 

Os gráficos da figura 21 também revelam que as propriedades de relaxação 

praticamente desaparecem quando submetidas a altas frequências, notadamente a partir 

de 100 KHz. Uma possível explicação para isso seria a concentração dos processos de 

polarização na região de baixas frequências, pois, sob um campo constante, o movimento 

de portadores de carga é limitado pelas barreiras potenciais e defeitos estruturais. Quando 
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submetidas a frequências mais elevadas, as partículas carregadas não conseguem realizar 

a migração de posição e, portanto, não trazem maiores impactos à resposta dielétrica, o 

que acaba gerando um aumento na condutividade com a frequência (MALYSHKINA et 

al., 2007). 

Na figura 22, fica destacado o comportamento da variação da parte real da 

impedância (Z’) para as amostras FNO (figura 22a), FNTO40 (figura 22b) e FNTO60 

(figura 22c) com a variação da frequência e da temperatura. Com o aumento da frequência 

a qual elas estão submetidas, a impedância real das amostras tende a diminuir devido ao 

aumento da condutividade AC das amostras quando há um aumento da frequência 

promovida pelo campo elétrico. Além disso, verifica-se que a impedância real mantém o 

seu valor independente da frequência a qual está submetida em uma determinada parte do 

espectro no qual ela foi analisada. Com o aumento da temperatura, esta região de 

independência tende a aumentar. Ao mesmo tempo, percebe-se também que o valor de Z’ 

das amostras decai com o aumento da temperatura, o que pode ser explicado pela maior 

mobilidade dos portadores de carga quando há uma elevação da temperatura a qual as 

amostras estão submetidas. As amostras FNTO40 e FNTO60 apresentam valores da parte 

real da impedância maiores que a amostra FNO, indicando que a adição de TiO2 e o 

surgimento da fase TFNO contribuem para isso.  

Figura 22 - Z’ x f para as amostras FNO(a), FNTO40(b) e FNTO60(c) quando submetidas 
à variação de temperatura. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O gráfico da figura 23 representa a medida da condutividade em função da 

frequência e da temperatura para as amostras FNO, FNTO40 e FNTO60 respectivamente. 

Como a condutividade na faixa de frequência considerada não se altera significativamente 

com a variação da frequência, ela pode ser considerada como a componente DC da 

condutividade.  

Como observado na figura 23, a frequência da condutividade elétrica obedece à 

lei de potência de Jonscher (JONSCHER, 1977). Segundo Jonscher, a origem da 
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dependência de frequência da condutividade está relacionada aos fenômenos de 

relaxamento devido aos portadores de carga móvel (SUMI et al., 2010; PANDA et al., 

2015). O aumento do valor de condutividade com a temperatura indica que a condução 

elétrica é um processo termicamente ativado para os compósitos FNTO. 

Figura 23 - σ’ x f para as amostras FNO, FNTO40 e FNTO60, respectivamente, quando 
submetidas à variação de temperatura. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Os gráficos presentes na figura 24 apresentam o espectro da impedância 

imaginária normalizada para as amostras FNO(figura 24a), FNTO40(figura 24b) e 

FNTO60(figura 24c). Esses gráficos contribuem para uma melhor compreensão dos 

processos de relaxação e efeitos das cargas espaciais. O deslocamento do pico desses 

gráficos para maiores frequências na medida em que aumentamos a temperatura aponta 

um processo termicamente ativado que obedece a lei de Arrhenius (BEZERRA JUNIOR 

et al., 2021). 
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Figura 24 - Z’’ normalizada x f para as amostras FNO(a), FNTO40(b) e FNTO60(c) 
quando submetidas à variação de temperatura. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir do deslocamento em frequência do pico da impedância imaginária 

normalizada e da medição da condutividade com a variação da temperatura em 1 Hz, foi 

possível calcular o valor da energia de ativação das amostras. Os gráficos apresentados 

na figura 25 mostram os valores da energia de ativação para as amostras FNO (figura 

25a), FNTO40 (figura 25b) e FNTO60 (figura 25c). A energia de ativação é obtida através 

da Lei de Arrhenius que é expressa pela eq. 57. 

Tendo em vista que os valores da energia de ativação obtidas através das duas 

formas de cálculo foram muito próximos, considera-se que eles estão relacionados ao 

mesmo processo termicamente ativado. Os valores de energia de ativação entre a amostra 

pura e os compósitos não apresentam grande variação, o que pode ser explicado pelos 

valores de energia de ativação das fases resultantes do processo de sinterização serem 

próximos aos valores de energia de ativação do FNO. 
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Figura 25 - Gráfico de Arrhenius para as amostras FNO(a), FNTO40(b) e FNTO60(c). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Durante a avaliação de aplicabilidade de um material para sistemas reais, é muito 

importante a análise das variações das propriedades dielétricas do material a partir da 

variação da temperatura a qual ele está submetido. Um parâmetro que pode ser utilizado 

neste processo é o coeficiente de temperatura da capacitância (TCC) que visa dimensionar 

a variação da capacitância do material a partir da variação da temperatura. A figura 26 e 

a tabela 7 trazem os valores de TCC obtidos a partir da variação de temperatura de 30°C 

a 100°C e em uma faixa de frequências entre 100Hz e 1MHz. 
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Figura 26 - Coeficiente de Temperatura da Capacitância (TCC) em função da frequência 
e da concentração de TiO2 para os compósitos FNO-TiO2. 

0 20 40 60 80

0

1x10
4

2x10
4

3x10
4

4x10
4

5x10
4

 

 

T
C

C
(p

p
m

/°
C

)

Concentração em massa de TiO
2

 100Hz   1KHz  10KHz   100KHz   1MHz

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 27 - Coeficiente de Temperatura da Capacitância (TCC) em função da frequência  
da concentração de TiO2 para os compósitos FNO-TiO2 utilizando escala logarítmica 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Comparando o valor de TCC das amostras, fica evidente que a adição de TiO2 

contribui com a estabilidade térmica do compósito, já que os valores de TCC decrescem 

a medida em que se aumenta a adição de TiO2. Além disso, o aumento da frequência a 

qual a amostra está submetida também contribui com esse decrescimento do TCC. Assim, 

o menor valor de TCC obtido é o da amostra FNTO80 na frequência de 1 MHz. As 

flutuações dos valores de TCC de uma mesma amostra a partir da variação da frequência 

podem ser explicadas pela formação das fases TFNO. 

Tabela 7 - Valores de TCC (em ppm/°C) como função da frequência e temperatura para 
amostras FNO, FNTO20, FNTO40, FNTO60 e FNTO80. 

 100 Hz 1 KHz 10 KHz 100 Khz 1 MHz 

FNO 6,47 x 103 1,28 x 104 1,05 x 104 3,25 x 104 4,53 x 104 

FNTO20 6,32 x 103 1,18 x 104 8,76 x 103 2,12 x 104 1,50 x 104 

FNTO40 5,88 x 103 9,11 x 103 5,23 x 103 1,37 x 104 8,99 x 103 

FNTO60 5,43 x 103 6,92 x 103 4,46 x 103 3,30 x 103 2,71 x 103 

FNTO80 2,37 x 103 2,08 x 103 2,16 x 103 1,87 x 103 1,08 x 103 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A figura 27 nos apresenta os diagramas de Nyquist obtido através das medidas 

experimentais para as amostras FNO, FNTO40 e FNTO60 nas temperaturas 100°C, 

140°C e 180°C, além das simulações realizadas através do software EIS Spectrum 

Analyzer (Boudarenko; Ragoisha, 2005). Eles nos trazem informações sobre processos 

elétricos que ocorrem em cada amostra. Estes processos podem ser modelados através de 

circuitos elétricos equivalentes (COLE, 1942; MACDONALD, 1987; RAHMOUNI et 

al., 2007). Como os semicírculos presentes nos diagramas não são semicírculos perfeitos, 

os processos de relaxação dos materiais analisados neste estudo são considerados como 

processos de perfil do tipo não-Debye (CHEN et al., 2016; DE CASTRO et al., 2019). 
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Figura 28 - Diagramas de Nyquist experimentais e simulados para as amostras FNO, 
FNTO40 e FNTO60. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

Os circuitos equivalentes obtidos através das simulações que apresentaram 

melhores ajustes aos dados experimentais são compostos por duas associações em série 

do conjunto R – CPE (elemento de fase constante) em paralelo que podem ser 

visualizados na figura 28.  

. 

Figura 29 - Circuito Equivalente utilizados para a obtenção dos dados simulados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A impedância de um elemento CPE é calculado pela eq. 60, onde f é a 

frequência angular, P é o fator de proporcionalidade e n é expoente do CPE que determina 

o comportamento do elemento CPE. Se n for igual a 1, o elemento CPE apresenta um 

comportamento de um capacitor puro; se n for igual a 0, o elemento CPE apresenta um 

comportamento de um resistor puro; e, no caso do valor de n ficar igual a -1, o elemento 

CPE apresenta um comportamento de um indutor puro (ABREU, 2021). 

Z() = P-1(j)-n (60) 
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Tabela 8 - Parâmetros dos circuitos equivalentes obtidos através de simulações no EIS 
Spectrum Analyzer para a amostra FNO. 

 Grão Contorno de Grão 

T(°C) Rg Pg ng g Rcg Pcg ncg cg 
100 476,77 4,3x10-7 0,90 2,1x10-4 281,45 1,7x10-6 0,69 4,8x10-4 

140 121,49   6,5x10-7    0,84     7,9x10-5 61,04 2,4x10-5 0,53 1,4x10-3 

180 50,95 4,9x10-7 0,85 2,5x10-5 7,93 2,7x10-4 0,86 2,1x10-3 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela 8 apresenta os ajustes dos parâmetros utilizados nos circuitos 

equivalentes para a fase pura FNO obtidos através das simulações. É observado que os 

valores Rg e Rcg, que representam os valores de resistência para o grão e para o contorno 

de grão respectivamente, diminuem com o aumento da temperatura. Isso corrobora com 

os dados obtidos nas figuras 22 e 23, onde visualiza-se que a impedância real diminui e a 

condutividade aumenta com o aumento da temperatura. A partir dos resultados obtidos, 

observa-se um comportamento mais resistivo do grão em relação ao contorno de grão 

para a matriz cerâmica FNO. 

Tabela 9 - Parâmetros dos circuitos equivalentes obtidos através de simulações no EIS 
Spectrum Analyzer para a temperatura de FNTO40 

 Grão Contorno de Grão 
T(°C) Rg Pg ng g Rcg Pcg ncg cg 
100 588,19 7,1x10-9 0,8703 4,1x10-6 3043,50 7,1x10-8 0,7968 2,1x10-4 

140 256,21 1,1x10-8 0,8395 2,9x10-6 1097,71 8,2x10-8 0,8052 8,9x10-5 

180 254,86 7,2x10-8 0,8943 1,8x10-5 379,19 5,6x10-6 0,6652 2,2x10-3 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 10 - Parâmetros dos circuitos equivalentes obtidos através de simulações no EIS 
Spectrum Analyzer para a temperatura de FNTO60 

 Grão Contorno de Grão 
T(°C) Rg Pg ng g Rcg Pcg ncg cg 
100 15235,1 1,3x10-8 0,7332 1,9x10-4 11843,2 1,7x10-6 0,7960 2,1x10-2 

140 13144,2 1,6x10-8 0,7611 2,1x10-4 25451,7 1,3x10-8 0,8438 3,2x10-4 

180 4464,13 1,7x10-8 0,7702 7,6x10-5 7668,6 1,1x10-8 0,8760 8,3x10-5 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

As tabelas 9 e 10 apresentam os ajustes dos parâmetros utilizados nos circuitos 

equivalentes para as amostras FNTO40 e FNTO60 obtidos através das simulações. Elas 

apresentam um comportamento semelhante ao da amostra pura com a diminuição da 

resistência e aumento da condutividade das amostras a partir da elevação da temperatura. 

Outra informação trazida por essas tabelas é a influência da adição de TiO2 e da fase 
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TFNO formada. Essas amostras apresentam valores de resistência de grão e de contorno 

de grão maiores que os valores apresentados pela amostra pura. Além disso, é possível 

detectar que o contorno de grão apresenta um comportamento mais resistivo que o grão 

para os compósitos formandos pela adição de TiO2 à matriz FNO. 

As tabelas 8, 9 e 10 também trazem informações relacionadas ao tempo de 

relaxação (τ=RC), sendo perceptível o efeito do grão e do contorno do grão. Pelos valores 

observados dos tempos de relaxação, percebemos que, no interior do grão, os portadores 

se transportam mais rapidamente que no contorno do grão. A explicação para isso são as 

menores distâncias percorridas pelos portadores de cargas no interior do grão em relação 

às distâncias percorridas pelos portadores de cargas relativos ao contorno de grão. 

4.4 Análise em Micro-ondas 

 
A técnica utilizada para realizar a análise em micro-ondas do compósito estudado 

é a técnica de Monopolo. A partir das medidas de perda de retorno e impedância (parte 

real e imaginária) das amostras, da utilização de ferramentas matemáticas e de simulações 

computacionais através do software HFSS, é possível obter a constante dielétrica (ε) e a 

tangente de perdas dielétricas (tg δ) de cada uma das amostras produzidas na série 

cerâmica. Além disso, foi realizado também uma análise em relação ao coeficiente de 

temperatura da frequência de ressonância (τf) na intenção de perceber o comportamento 

das amostras quando expostas à variação de temperatura dentro da faixa de micro-ondas. 

4.4.1 Coeficiente de Temperatura da Frequência de Ressonância 

 
A Figura 29 apresenta a variação do coeficiente de temperatura da frequência de 

ressonância (τf) em relação ao aumento da adição de TiO2 às amostras. A adição de TiO2 

à matriz cerâmica FeNbO4 é justificada, entre outras coisas, pela busca de um compósito 

cerâmico com valor de τf  o mais próximo possível de zero. Esta condição de estabilidade 

térmica implica que variações da temperatura a qual o sistema estará submetido não farão 

com que as suas propriedades de transmissão sejam alteradas significativamente. Por isso, 

esta condição é tão importante para um possível sistema de comunicação em micro-ondas 

(LIU et al., 2003). A fase pura FNO apresentou o valor de τf = - 1390 ppm/ºC, já o óxido 

de Titânio apresenta um valor de τf = 364,97 ppm/ºC (SILVA et al., 2019). Como 

esperado, os compósitos apresentaram valores intermediários e o τf aproximou-se de zero 
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no compósito com 50% de TiO2 aproximadamente devido ao aumento da presença de 

TiO2 e das fases TFNO formadas ao longo do processo de sinterização.  

Vale ressaltar que a adição de TiO2 influencia não apenas no valor do coeficiente 

de frequência de ressonância dos compósitos, mas também causa variações nas 

propriedades dielétricas, características estruturais e densidade relativa das amostras. 

 
Figura 30 - Gráfico comparativo da evolução dos valores do τf em relação à variação do 
TiO2 nas amostras. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 4.4.2 Propriedades dielétricas na região de Micro-ondas 

  

Tendo em vista que os compósitos analisados apresentaram um alto valor de perda 

dielétrica na região de micro-ondas, a técnica de Hakki-Coleman não pode ser utilizada 

(SEBASTIAN, 2008). Assim, os valores de perda de retorno, impedância real e 

imaginária, constante dielétrica e tangente de perdas dielétricas foram obtidos a partir da 

medida de Monopolo e das simulações computacionais através do software HFSS. 

Através das medidas de Monopolo é possível obter a frequência do modo 

dominante HE11δ. Esses valores de frequência permitem que seja calculado o valor da 
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permissividade dielétrica (ε) das amostras através da eq. 61 abaixo. Por sua vez, a 

tangente de perda dielétrica é obtida através do processo de simulação computacional.  

��� ���
=  

�.����

��� √��� �
 �0.27 + 0.36 �

�

��
� +  + 0.02 �

�

��
�

�

� (61) 

Onde ε’, c, a e L são, respectivamente, a permissividade dielétrica relativa da 

amostra, a velocidade da luz, o raio e a altura da amostra.  

A tabela 11 apresenta a razão entre o diâmetro e a altura das amostras analisadas, 

os valores de ε’ e tan δ dos compósitos obtidos através das medidas experimentais e das 

simulações computacionais, além do valor do coeficiente de temperatura da frequência 

de ressonância (τf) para cada um dos compósitos. 

Tabela 11 - Valores da relação entre diâmetro e altura, permissividade dielétrica (ε’), tan 
δ, τf (ppm/ °C) e frequência de ressonância para as amostras FNO e compósitos.  

Amostras d/a ε’ tan δ (10-2) τf (ppm.°C-1) fr( GHz) 

FNO 1,98 20 32,0 -1390 3,483 

FNTO20 2,01 32 9,4 -221 3,031 

FNTO40 1,99 35 9,3 -144 2,976 

FNTO60 1,95 42 7,3 57 2,688 

FNTO80 1,98 58 3,5 220 2,352 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os valores apresentados na tabela 11 revelam uma tendência de crescimento da 

constante dielétrica a medida em que se eleva o percentual de TiO2 em massa nos 

compósitos. O valor de ε’ varia entre 20 (para a matriz cerâmica FNO) até 58 (para a 

amostra FNTO80). Por outro lado, há uma diminuição no valor das perdas dielétricas com 

o incremento da presença de TiO2 nas amostras, já que o valor da tan δ varia de 3,2x10-1 

(amostra FNO) até 3,5x10-2 (amostra FNTO80). Estes comportamentos já eram esperados 

tendo em vista que o valor da permissividade dielétrica do TiO2(ε’=85,61) (SILVA et al, 

2019) é bem superior ao valor da permissividade dielétrica do FeNbO4(ε’=20) e que o 

valor da tangente de perdas dielétricas do TiO2 (tg δ = 1,76 x 10-4) (SILVA et al, 2019) é 

bem inferior ao valor da tangente de perdas dielétricas do FeNbO4 (tg δ =3,2 x 10-1). 

A figura 30 apresenta os gráficos das perdas de retorno obtidos através das 

medidas experimentais e das simulações utilizando o HFSS. Percebe-se que a frequência 

da perda de retorno diminui à medida em que a proporção em massa de TiO2 aumenta 

nas amostras, o que já era esperado, tendo em vista que essa frequência apresenta uma 

relação inversa à permissividade das amostras conforme visto na eq. 61 e que a 
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permissividade das amostras apresentou um comportamento crescente como visto na 

tabela 11.  

Figura 31 - S11 experimental e simulada para as amostras FNO, FNTO20, FNTO40, 
FNTO60 e FNTO80. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos valores observados na tabela 12, os valores de coeficiente de reflexão 

simulados apresentam uma boa concordância com os valores medidos experimentalmente 

na faixa de frequência estudada. Pode-se ainda verificar, na Tabela 13, que a largura de 

banda a -10dB das amostras produzidas estão na faixa entre 72,1 MHz (FNTO80) e 856 

MHz (FNO) de acordo com os dados experimentais. Com base nos resultados, pode-se 

considerar que os erros são aceitáveis, pois esses erros são de 8,87% no máximo. 

Tabela 12 - Valores experimentais e simulados do coeficiente de reflexão (em dB) e 
erros 

Amostras Coeficiente de Reflexão 

 Experimental (dB) Simulado (dB) Erro(%) 

FNO -12.01 -12.37 2.91 

FNTO20 -36.72 -36.32 1.09 

FNTO40 -33.19 -30.59 7.83 

FNTO60 -28.41 -25.89 8.87 

FNTO80 -21.20 -19.61 7.5 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os valores de largura de banda apresentados na tabela 13 diminuem com o 

aumento da adição de TiO2. Esse comportamento era esperado, tendo em vista que, como 

observado na tabela 12, o valor da permissividade das amostras cresce à medida em que 

se acrescenta um maior percentual de TiO2 às amostras. E, como visto na eq. 62 que 

calcula o fator de qualidade do modo �� ��� , quanto maior é a permissividade da amostra, 

maior é o seu fator de qualidade e, portanto, menor é a sua largura de banda.  

��� ���
=  0.01007��.�  

�

�
�1 + 100�

��.���
�

��
� 

�

��
�

�

�
��

�

� (62) 

 

Onde ε, α e h são, respectivamente, a permissividade, o raio e a altura da amostra 

analisada.  

Tabela 13 - Valores experimentais e simulados das frequências de ressonância e largura 
de banda e erros. 

Amostras fr(GHz) Largura de Banda (MHz) 

 Exp. Sim. Erro(%) Exp. Sim. Erro(%) 

FNO 3.483 3.484 0.02 856 746 12.5 

FNTO20 3.031 3.035 0.13 306.2 306.3 0.03 

FNTO40 2.976 2.975 0.03 291.3 301.4 3.35 

FNTO60 2.688 2.681 0.26 217 237.6 8.67 

FNTO80 2.352 2.355 0.12 72.1 80 9.87 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As figuras 31 e 32 apresentam as componentes real e imaginária da impedância 

para as amostras FNO, FNTO20, FNTO40, FNTO60 e FNTO80. Em todos os gráficos, 

percebe-se que há uma boa concordância entre os dados experimentais e simulados. Um 

comportamento observado é a diminuição da frequência na qual ocorre o pico do valor 

da impedância com o aumento da proporção, em massa, de TiO2 em cada uma das 

amostras, já que também há uma diminuição do valor da frequência do modo S11. E esta 

tendência é percebida tanto na porção real quanto na imaginária da impedância analisadas. 
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Figura 32 - Z’ experimental e simulada para as amostras FNO, FNTO20, FNTO40, 
FNTO60 e FNTO80. 
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Figura 33 - Z’’ experimental e simulada para as amostras FNO, FNTO20, FNTO40, 
FNTO60 e FNTO80. 
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5 CONCLUSÕES  

 
 Neste trabalho, foi obtida a matriz cerâmica FeNbO4 através da técnica da reação 

do estado sólido. Por meio da mesma técnica, foi possível sintetizar compósitos a partir 

dos reagentes FeNbO4 e TiO2. A confirmação da obtenção fases foi possível graças à 

utilização de técnicas de caracterização estrutural como a difração de Raio-X e o 

refinamento Rietveld dos padrões difratométricos. Os padrões difratométricos da amostra 

pura (FNO) e dos compósitos (FNTO20, FNTO40, FNTO60 e FNTO80) foram analisados 

e comparados. Na análise realizada sobre os padrões difratométricos dos compósitos, foi 

percebido a presença de fases secundárias Ti1-2x (FexNbx)O2 com 0,1 < x < 0,3, além das 

fases FeNbO4 e TiO2. A densidade das amostras foi obtida através da técnica de 

picnometria. Foi percebido que a densidade absoluta de todas as amostras diminui com o 

aumento de TiO2, já que ele possui uma densidade menor que o FeNbO4. Enquanto isso, 

a densidade relativa apresenta um comportamento decrescente até a amostra FNTO40 e 

crescente a partir deste ponto. O decrescimento da densidade relativa até a amostras 

FNTO40 justifica-se pela menor temperatura de sinterização do TiO2, enquanto o 

crescimento do valor da densidade a partir da amostra FNTO40 justifica-se pela maior 

presença da fase TFNO nesses compósitos, tendo em vista que essa fase apresenta uma 

temperatura de sinterização inferior à do TiO2 e, portanto, pode estar atuando como um 

agente de sinterização. 

 A análise dielétrica das amostras foi realizada tanto na região de micro-

ondas como na região de radiofrequência. No caso da análise em radiofrequência, ela foi 

desenvolvida em duas etapas: em temperatura ambiente e com variação da temperatura. 

 Através da espectroscopia de impedância, foi detectado que, em temperatura 

ambiente, a matriz cerâmica FNO apresenta um valor de permissividade dielétrica gigante 

(2.78 x 104). Além disso, as amostras analisadas apresentaram uma diminuição do valor 

da permissividade dielétrica com o aumento da frequência a qual elas estavam submetidas 

quando em temperatura ambiente. Com a variação da temperatura, ficou detectado que a 

permissividade dielétrica das amostras tende a aumentar quando também há o aumento 

da temperatura a qual a amostra está exposta. Este comportamento já era esperado devido 

ao fenômeno da relaxação dos dipolos. (KUMAR et al., 2006). Com relação à tangente 

de perda dielétrica, percebe-se que ela tende a diminuir com o aumento da frequência 

aplicadas sobre as amostras. 
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 Em temperatura ambiente, a condutividade das amostras aumenta quando a 

frequência a qual elas estão submetidas também aumenta. Quando submetidas à variação 

de temperatura, percebeu-se que a condutividade das amostras aumenta com o aumento 

da temperatura. Assim, constata-se que a condução elétrica é um processo termicamente 

ativado para os compósitos analisados. Este processo termicamente ativado é apontado 

também pelo deslocamento percebido nos gráficos de impedância imaginária 

normalizada com o aumento da temperatura.  

 A porção real da impedância das amostras diminui com o aumento da temperatura 

e da frequência sob as quais as amostras estão submetidas. Este comportamento pode ser 

explicado por 2 motivos: o aumento da condutividade AC das amostras quando há um 

aumento da frequência promovida pelo campo elétrico e a maior mobilidade dos 

portadores de carga quando há uma elevação da temperatura a qual as amostras estão 

submetidas. 

 A energia de ativação foi calculada através do deslocamento em frequência do 

pico da impedância imaginária normalizada e da medição da condutividade com a 

variação da temperatura em 1 Hz. Como os valores obtidos através das duas técnicas 

forma muito próximos, considera-se que os mesmos tipos de portadores de cargas estão 

relacionados aos processos de condução e relaxação de todas as amostras. 

 Os valores de TCC obtidos indicam que a adição de TiO2 à matriz cerâmica 

contribui com a estabilidade térmica dos compósitos, tendo em vista que o valor de TCC 

das amostras diminui à medida em que se aumenta a proporção de adição de TiO2. 

 Como os diagramas de Nyquist obtidos não representam um semicírculo perfeito, 

os processos de relaxação nos materiais analisados são considerados como processos não-

Debye. Com o auxílio das simulações numéricas realizadas, foi detectado que o circuito 

com duas associações R-CPE em paralelo forneceu o melhor ajuste para todas as amostras 

analisadas. Um fenômeno observado foi a diminuição do valor da componente de 

impedância real de todas as amostras quando há um aumento da temperatura. Isto indica 

uma diminuição do comportamento resistivo do material. No entanto, os compósitos 

apresentam valores de resistência superiores aos apresentados pela matriz cerâmica, o que 

pode ser explicado pelos efeitos da adição de TiO2 e da fase TFNO formada. 

 A análise realizada na faixa de micro-ondas permitiu a observação de que a adição 

de TiO2 também contribui para a estabilidade térmica dos compósitos nesta faixa do 

espectro também, já que a matriz cerâmica apresenta um valor de τf negativo e este valor 
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tende a tornar-se positivo com o aumento da adição de TiO2, chegando ao valor de τf  igual 

a zero em torno de 57% de adição de TiO2.  

 Através das medidas de Monopolo e de simulações numéricas, o comportamento 

desses materiais foi analisado na região de micro-ondas. Os valores de permissividade e 

variaram entre 20 (FNO) até 58 (FNTO80). Com relação à tangente de perdas dielétricas, 

os valores entre 3.2 x 10-1(FNO) e 3.5 x 10-2 (FNTO80). Assim, o aumento da adição de 

TiO2 ocasiona um aumento da permissividade dielétrica e diminuição nos valores de 

tangente de perdas dielétricas dos compósitos. 

 No processo de simulação numérica, todas as amostras apresentaram uma perda 

de retorno abaixo de -10dB. O valor da frequência de ressonância e a largura de banda 

apresentada diminuem com o aumento da concentração de TiO2. A frequência de 

ressonância varia entre 3.484 GHz (FNO) e 2.352 GHz (FNTO80). A largura de banda 

das amostras apresenta variação entre 746 MHz (FNO) e 80 MHz (FNTO80).   

A partir dos resultados obtidos, é notório que os compósitos obtidos neste trabalho 

apresentam potencial para serem utilizados tanto na faixa de radiofrequência como na 

faixa de micro-ondas permitindo, inclusive, um processo de miniaturização a partir dos 

valores de permissividade obtidos. Além disso, é importante ressaltar a estabilidade 

térmica conferida mediante a adição de TiO2. Esta característica é muito importante, pois 

ela aponta que, durante uma possível utilização comercial, os dispositivos manterão o 

mesmo comportamento de funcionamento quando submetidos a variações de 

temperaturas. 
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
 As possibilidades para aperfeiçoamento do compósito analisado durante este 

trabalho são amplas. Através das sugestões abaixo será possível ampliar a compreensão 

das propriedades estruturais e dielétricas do compósito, além de expandir o portfólio de 

aplicações onde ele possa ser empregado. 

1. Utilização de novas metodologias para obtenção do material cerâmico, como a 

síntese com pressão; 

2. Estudo de microdeformação do material; 

3. Aplicação de outras técnicas de caracterização de materiais, como Infravermelho 

e Raman; 

4. Análise das propriedades dielétricas dos compósitos na região de radiofrequência 

em baixas temperaturas, incluindo valores de temperatura negativos em graus 

Celsius; 

5. Estudo de aplicabilidade do compósito em absorvedores de micro-ondas ou em 

superfícies seletoras de frequência; 

6. Análise de uma possível ferroeletricidade do FeNbO4 – TiO2 e sua aplicabilidade 

como piezoelétrico. 
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