
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRDUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

GILVAN NÓBREGA DA ROCHA 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO DAS CERÂMICAS DIELÉTRICAS BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd) POR 

RADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS E SUA APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CE 

2012 



 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO DAS CERÂ

RADIAÇÃO DE MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILVAN NÓBREGA DA ROCHA 

ÂMICAS DIELÉTRICAS BiTRWO6 (TR =

ICRO-ONDAS E SUA APLICAÇÃO EM D

ELETRÔNICOS 

Dissertação apresentada 
para obtenção do Tít
Química ao Programa d
Química da Universidad
Área de concentração: Q
 
Orientador: Prof. Dr. Pi
Fechine 
 

FORTALEZA - CE 

2012 

II 

 = Y, Gd ou Nd) POR 

 DISPOSITIVOS 

a como requisito parcial 
ítulo de Mestre em 

 de Pós-Graduação em 
ade Federal do Ceará. 
Química dos Materiais  

Pierre Basílio Almeida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia 
 
R573o Rocha, Gilvan Nóbrega da. 

Obtenção das cerâmicas dielétricas BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd) por radiação de micro-
ondas e sua aplicação em dispositivos eletrônicos / Gilvan Nóbrega da Rocha. – 2012. 

121 f.: il. color. 
 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de 

Química Orgânica e Inorgânica, Programa de Pós-Graduação em Química, Fortaleza, 2012. 
Área de Concentração: Química dos Materiais 

                            Orientação: Prof. Dr. Pierre Basílio Almeida Fechine. 
 

                            1. Material cerâmico. 2.Antenas (Eletrônica). 3. Microondas. I. Título. 
CDD 541.3 

 



III 
 
 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, meus pais, 

meu querido irmão, meus familiares e 

amigos. 



V 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Simone de Jesus Chaves por ter sempre acreditado no meu sucesso e 

por ter me apoiado nos últimos momentos. Saiba que a diferença entre o amor e a 

amizade esta na distância de um beijo e foi seu beijo que me fez te amar.  

Ao Luiz Flavio Luciano de Melo pela imensa atenção e dedicação ao 

nosso trabalho, e o encorajamento nos momentos difíceis. Saiba que irmão-amigo é 

aquele que se escolhe como amigo, mas sempre será nosso irmão, no entanto, um 

amigo-irmão sempre será nosso amigo, mas o escolhemos como irmão. Você é o 

meu amigo-irmão. 

Ao Professor Dr. Pierre Basílio Almeida Fechine, pela ajuda inestimável, 

pelos esclarecimentos sobre o conceito de cerâmicas avançadas e sua aplicação 

tecnológica e por ter acreditado em minha capacidade em desenvolver este trabalho. 

À Professora Ms. Ana Angélica Mathias Macedo, por sua preciosa ajuda 

no laboratório de Biomateriais. Seu sorriso franco e sua alegria contagiante sempre 

me motivaram. 

Ao Ms. Marcelo Antonio Santos da Silva, pela preciosa consultoria nos 

aspectos técnicos e pela ajuda na realização dos procedimentos experimentais. 

À Professora Dra. Ana Fabíola Leite Almeida, pelas valiosas sugestões. 

Ao laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais 

(LOCEM), em nome do professor Dr. Antônio Sérgio Bezerra Sombra e 

colaboradores, por ter os equipamentos e espaço para a realização deste trabalho. 

Ao Laboratório de Raios-X, em nome do professor Dr. José Marcos 

Sasaki e colaboradores, pelos difratogramas de Raios-X 

Ao Laboratório de Espalhamento Raman, em nome do professor Dr. 

Alejandro Pedro Ayala e colaboradores, pelos espectros Raman e IV  

Ao Laboratório de biomateriais, em nome do Professor Ricardo Emilio 

Ferreira Quevedo Nogueira e colaboradores por oferecer o espaço para a realização 

das sínteses. 

À FUNCAP, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio. 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O saber a gente aprende com os 

mestres e os livros. A sabedoria se 

aprende é com a vida e com os 

humildes.” (Cora Coralina)�



VII 
 

RESUMO 

 

O aquecimento de uma mistura de óxidos metálicos pode promover a formação de 

materiais cerâmicos que, dependendo de suas propriedades dielétricas e de sua 

estrutura cristalina, podem ser utilizados para fabricação de componentes 

eletrônicos de funções variadas. Este trabalho tem por objetivo a utilização de um 

forno de micro-ondas comercial, modificado para realização de reações no estado 

sólido, no intuito de promover a reação entre os óxidos de bismuto e tungstênio com 

óxidos de terras raras. Os óxidos de gadolínio, ítrio e neodímio, foram selecionados 

para o experimento, onde os materiais obtidos foram as cerâmicas dielétricas 

BiGdWO6, BiYWO6 e BiNdWO6. A comprovação da obtenção das fases cerâmicas e 

o estudo estrutural das mesmas foram realizados por meio de difração de raios-X 

(DRX) e espectroscopia no infravermelho e Raman. Foram também realizados os 

estudos das propriedades elétricas com o intuito de avaliar a aplicabilidade do 

material como dispositivo eletrônico. Os testes para aplicação dos materiais como 

componentes eletrônicos na região das micro-ondas sugeriram, após as análises 

das medidas dielétricas, sua utilização como antenas de Microfita e monopolo. As 

propriedades dielétricas (permissividade e perda) das amostras apresentaram 

valores atraentes para aplicações em capacitores e, certamente, para dispositivos 

microeletrônicos, de micro-ondas (antena para telefones celulares, por exemplo).  

 

Palavras-chave: Micro-ondas, síntese no estado sólido, cerâmicas, antenas. 
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ABSTRACT 

 

The mixture heat of the metal oxides may promote the formation of ceramic 

materials, depending on their dielectric properties and its crystalline structure may be 

used with electronic components for a variety of functions in electrical circuits. 

Heating method is directly related to the material properties. This work aims to use a 

commercial microwave oven modified to carry out reactions in the solid state, in order 

to promote the reaction between oxides of bismuth and tungsten with oxides of rare 

earths. The oxides of gadolinium, yttrium and neodymium were selected for the 

experiment, where the materials were BiGdWO6 dielectric ceramics, and BiYWO6 

BiNdWO6. The proof of obtaining the phase ceramics and structural study of these 

were performed by means of X-ray diffraction (XRD) and infrared and Raman 

spectroscopy. It was also studied the electrical properties in order to evaluate the 

applicability of the material as electronic apparatus. Tests of materials for application 

as electronic components in the microwave region suggested, after the analysis of 

dielectric measurements, its use as microstrip and monopole antennas. The dielectric 

properties (permittivity and loss) of the samples proved to be attractive for capacitor 

applications and certainly for microelectronics devices, microwave (antenna for 

mobile phones, for example).  

 

Keywords: microwave, solid-state synthesis, ceramics, antennas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os cerâmicos são compostos obtidos por reação em fase sólida entre 

elementos metálicos e não metálicos, a partir da queima em altas temperaturas de 

matéria-prima inorgânica e cristalina, tais como óxidos metálicos, boretos, carbetos, 

ou nitretos, ou ainda uma mistura destes. [1,2] O processo de fabricação dos 

diversos materiais cerâmicos é geralmente semelhante e consiste na etapa de 

preparo da matéria prima onde, dependendo da finalidade, os materiais de partida 

são dosados e moídos para formar uma mistura homogênea; seguida da etapa de 

calcinação, onde a mistura homogênea é submetida a altas temperaturas (igual ou 

superior a 900ºC) no intuito de promover a reação. Após a calcinação ocorre a etapa 

de moldagem da peça, que pode ser torneado, comprimido ou prensado. Por fim a 

etapa de sinterização, onde o material calcinado e moldado é queimado em uma 

temperatura geralmente superior a de calcinação para promover o aumento da 

densidade e a melhoria das propriedades mecânicas da cerâmica. [3,4] 

Comumente as cerâmicas são classificadas quanto a seu uso em 

cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. Responsável por um volume maior 

na produção industrial, as cerâmicas tradicionais são utilizados para a fabricação de 

produtos de revestimentos (ladrilho e azulejos), utensílios (potes, vasos e recipientes 

vítreos), produtos de alvenaria (tijolos, lajes e telhas) e outros materiais. [1,5].  

Com o passar dos anos, houve o desenvolvimento de novas cerâmicas 

denominadas avançadas. Consequentemente, o termo cerâmico tomou um 

significado mais amplo. Obtidas a partir da matéria prima mais refinada, as 

cerâmicas avançadas possuem propriedades exclusivas, em particular, as 

propriedades elétricas, magnéticas e ópticas que têm sido exploradas em uma gama 

de novos produtos pelas indústrias de componentes eletrônicos, comunicação, 

aeroespacial, biocerâmicas, entre outras. [1,2] 

Para a aplicação em tecnologia de comunicação, as propriedades de 

maior interesse são a resistividade elétrica (a maior oposição possível à passagem 

de corrente) ou condutividade (indica a facilidade na qual o material é capaz de 

conduzir corrente elétrica), a constante dielétrica ou permissividade dielétrica (mede 

a capacidade de armazenamento de carga através da polarização, e é uma das 

primeiras características a ser considerada num projeto de antena), o fator de perda 
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dielétrica ou tangente de perda (quanto à polarização está atrasada com relação à 

intensidade do campo elétrico “E”, assim esta polarização vem acompanhada de 

dissipação de energia que provoca o aquecimento do dielétrico) e a rigidez dielétrica 

(perdas por efeito Joule, capacidade de suportar tensão sem ruptura). 

Devido ao rápido progresso no desenvolvimento de sistemas de 

comunicação em micro-ondas, onde se destaca o avanço tecnológico em 

telecomunicação via satélite e móvel, as cerâmicas dielétricas se tornaram atrativas 

para o uso em dispositivos de telefonia móvel por permitir o aumento da 

miniaturização dos equipamentos e dispositivos em altas frequências [6–8].  

Os sistemas de comunicação sem fio usam micro-ondas para transportar 

informações. As micro-ondas são capazes de transportar mais informação do que as 

ondas de radio devido a suas maiores frequências [9], que resultam em uma ampla 

largura de banda. Esses sistemas incluem telefones celulares (900 MHz), internet 

sem fio (2,4 GHz) e comunicação via satélite. Os mesmos utilizam componentes 

magnéticos e dielétricos de micro-ondas, tais como os ressoadores para acoplagem, 

seleção e filtragem das micro-ondas. [2,9] 

Neste cenário o desenvolvimento de vários tipos de cerâmicas especiais 

tem sido requerido nas últimas décadas para aplicação como ressoadores dielétricos 

(RDs) em micro-ondas. Um aspecto realmente importante é a aproximação que 

existe entre pesquisa básica e aplicada. Estes RDs utilizados em filtros osciladores e 

transdutores tornam-se componentes importantes no sistema de comunicação 

devido a sua compatibilidade em circuitos integrados de micro-ondas e facilidade de 

montagem mecânica. [10]  

Para um bom desempenho os RDs devem possuir alto valor da constante 

dielétrica (�r) para reduzir as dimensões do ressoador, elevado fator de qualidade 

(Q0) para estimar a banda de frequência que a antena é capaz de receber e alta 

estabilidade de frequência em função da temperatura [10]. Assim é necessário 

compreender os conceitos aqui abordados que serão discutidos nos tópicos 

seguintes. 

 

  



18 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os materiais sólidos respondem de maneira distinta à aplicação de um 

campo elétrico externo, sendo a condutividade elétrica a propriedade usada para 

especificar a natureza elétrica do material que indica a facilidade na qual o material é 

capaz de conduzir corrente elétrica. Materiais sólidos com alta condutividade elétrica 

(da ordem 107(� m)-1), como os metais, são denominados condutores por oferecer 

baixa resistência à passagem de corrente elétrica. Os materiais com condutividade 

elétrica muito baixa (entre 10-10 e 10-20 (� m)-1), por exemplo, os cerâmicos, são 

classificados como isolantes por serem capazes de resistir à passagem de corrente 

elétrica. Os materiais com condutividade intermediaria (geralmente entre 10-6 e 104 

(� m)-1), são denominados semicondutores. [1,11] 

Uma corrente elétrica resulta do movimento de partículas eletricamente 

carregadas, também conhecidas como transportadores de carga, em resposta a 

força que atua sobre elas a partir de um campo elétrico externamente aplicado. 

Dentro da maioria dos materiais sólidos, os principais transportadores de carga nos 

sólidos são os elétrons, assim uma corrente tem origem a partir do fluxo de elétrons, 

o que denomina condução eletrônica. Além disso, nos materiais iônicos, é possível 

existir um movimento resultante de íons carregados através da variação do nox de 

certos átomos da estrutura cristalina, o que produz uma pequena corrente por 

polarização; esse fenômeno é denominado condução iônica. [1,11]  

 

2.1. Mecanismos de Condução Eletrônica  

 

Em um átomo isolado, os elétrons ocupam determinados níveis e sub-

níveis de energia denominados estados atômicos. Em um cristal contendo muitos 

milhões de átomos, os elétrons são influenciados, ou perturbados, pelos elétrons e 

núcleos de átomos adjacentes. Essa influência, no sólido, promove a divisão dos 

estados atômicos em uma série de estados eletrônicos próximos uns dos outros. 

Estes estados de energia superpõem-se e são substituídos por bandas energéticas 

denominadas bandas de energia eletrônica, conforme ilustra a Figura 2.1. [1,11]  

Uma banda eletrônica é simplesmente uma série de estados ou níveis 

eletrônicos com espaçamentos próximos uns dos outros em relação à energia e a 
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condução eletrônica consiste no fluxo de elétrons através destas bandas. Em todos 

os condutores, semicondutores e em muitos materiais isolantes, existe apenas a 

condução eletrônica, e a magnitude da condutividade elétrica é dependente do 

número de elétrons disponíveis para participar no processo de condução. O número 

de elétrons disponíveis para a condução elétrica em um material particular está 

relacionado ao arranjo dos estados ou níveis eletrônicos em relação à energia e, 

então, à maneira na qual esses estados são ocupados pelos elétrons. [1,11] 

 

Figura 2. 1: Representação das bandas de energia eletrônica em função da separação 

interatômica para um material sólido. (a) Bandas de energia dos átomos antes da 

separação interatômica de equilíbrio (b) Bandas de energia do agregado de átomos após 

separação interatômica de equilíbrio. 

Fonte: [1] 

 

2.1.1. Estruturas das bandas de energia nos sólidos 

 

Existe um tipo distinto de estrutura de bandas para os metais, semicondutores 

e os isoladores. A Figura 2.2 apresenta os quatro tipos característicos de estrutura 

de bandas de energia. Nela podem ser observadas as bandas de valência que é a 

banda completamente preenchida com elétrons, as bandas de condução usada para 

o fluxo de elétrons e as bandas proibidas na qual não são permitidas a presença de 

elétrons. Em uma determinada banda de energia, semipreenchida e a 0 K, o nível de 

Fermi (Ef) é a energia do estado de mais alta energia. [1,11] 

(a) (b) 
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2.2. Mecanismos de condução iônica 

 

A condução elétrica nos sólidos iônicos é resultado da soma de duas 

contribuições: a contribuição eletrônica e a contribuição iônica. Embora o modelo de 

bandas de energia também seja válido para os sólidos iônicos, o número de elétrons 

na banda de condução é muito baixo e a contribuição iônica é frequentemente 

predominante. A difusão dos íons (transportadores de carga) depende da existência 

de defeitos puntiformes, principalmente lacunas catiônicas e aniônicas, na rede 

cristalina que são por sua vez criados termicamente ou por dopagem. Como o 

tamanho e a massa dos íons são muito superiores às dos elétrons a mobilidades 

dos íons é muito reduzida, por isso, materiais que possui predominantemente 

condução iônica têm condutividade elétrica pequena (entorno de 10-14 (� m)-1). [1] 

Materiais sólidos com ligação iônica são isolantes elétricos. Dessa forma, 

os elétrons de valência estão fortemente ligados aos átomos e não são, em qualquer 

sentido, livres para transitar pelo cristal. Porém alguns poucos elétrons de valência 

na rede cristalina de alguns sólidos iônicos podem se promovidos para a banda de 

condução desde que seja fornecida a energia suficiente para esta promoção. 

Quando isso ocorre há a formação de estados eletrônicos vazios na banda de 

valência. Sob a influência de um campo elétrico, pode se supor que a posição desse 

elétron ausente na rede cristalina se move devido ao movimento de outros elétrons 

de valência que preenchem repetidamente a ligação incompleta. Assim, os íons 

formados no momento da promoção dos elétrons para a banda de valência saltam 

de uma posição para a outra aleatoriamente através de uma barreira de potencial 

produzindo a condução iônica que se torna mais fácil de transpor com o aumento da 

temperatura devido o aumento das lacunas na rede cristalina. [1] 

 

2.2.1. Estrutura dos dipolos elétricos nos sólidos iônicos 

 

Ao contrário dos materiais condutores e semicondutores, os isolantes têm 

íons ou moléculas que, sob a ação de um campo elétrico externo (aplicação de 

tensão), sofrem pequenos deslocamentos das cargas através das lacunas ou 

reorientações. Desta forma esses materiais apresentam uma resposta ao campo 
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elétrico que tem como consequência a formação de dipolos elétricos sendo assim 

denominados materiais dielétricos. [1,11] 

Portanto, um material dielétrico é um material isolante que apresenta em 

nível atômico ou molecular regiões carregadas positivamente separadas de regiões 

carregadas negativamente. Estas regiões interagem formando um momento dipolo 

elétrico que é um vetor direcionado da carga negativa para a carga positiva. Na 

presença de um campo elétrico, que também é uma grandeza vetorial, uma força 

atua sobre o dipolo elétrico promovendo um deslocamento reversível dos centros 

das cargas positivas e negativas na direção do campo elétrico externo aplicado; 

esse fenômeno de alinhamento de um dipolo é denominado polarização. [1,11] 

Existem três tipos ou fontes de polarização: eletrônica, iônica e de 

orientação (Figuras 2.3). Os materiais dielétricos exibem geralmente pelo menos um 

desses tipos de polarização. Dependendo do material e também da maneira pela 

qual o campo elétrico externo é aplicado. A polarização total de uma substancia é 

igual à soma dos três tipos de polarização, porém é possível que uma ou mais 

dessas contribuições esteja ausente ou tenha magnitude desprezível. [1] 

 

Figura 2. 3: Esquema representativo dos tipos de polarização 

Fonte: De O. H. Wyatt e D. Dew-Hughes, Metals, Ceramics and Polymers 
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A polarização eletrônica resulta do deslocamento do centro da nuvem 

eletrônica em relação ao núcleo atômico por um campo elétrico e pode ser induzida 

em maior ou menor grau em todos os materiais (Figura 2.3a). A polarização iônica 

ocorre somente nos materiais iônicos. Um campo aplicado atua deslocando os 

cátions em uma direção e os ânions na direção oposta, o que dá origem de um 

momento dipolar resultante (Figura 2.3b). Já a polarização de orientação é 

encontrada somente em substâncias que possuem momentos de dipolo 

permanente. Esta polarização resulta de uma rotação dos momentos permanentes 

na direção do campo aplicado, como representado na Figura 2.3c.[1] 

É interessante destacar que a temperatura exerce efeitos opostos na 

condutividade elétrica dos diferentes materiais. Enquanto um aumento de 

temperatura diminui a condutividade dos materiais metálicos, a condutividade dos 

semicondutores e isolantes é aumentada. A condutividade elétrica de um sólido 

iônico, ao contrário de um covalente, aumenta abruptamente ao se fundir, devido à 

sua condutividade iônica. Esta diferença de comportamento é um bom critério para 

diferenciá-los. [1,11] 

 

2.3. Material cerâmico dielétrico 

 

Os isolantes dielétricos são materiais utilizados no confinamento da 

energia elétrica, seja para fins de segurança (isolação) como no armazenamento de 

energia, entre eles, destacam-se as cerâmicas dielétricas. [1,11] 

Os materiais cerâmicos classificados eletricamente como dielétricos são 

capazes de resistir à passagem de corrente elétrica, porém não são isolantes 

perfeitos, pois apresentam uma reduzida condutividade, que, por ser tão pequena, é 

geralmente desprezada. No entanto, dependendo do uso para qual a cerâmica 

dielétrica foi destinada, faz–se necessário conhecer o valor da permissividade 

elétrica relativa ou constante dielétrica (medida da capacidade de armazenamento 

de carga através da polarização) para prever a capacidade do material em forma 

dipolos elétrico suceptiveis a polarização. [1,2] 

 O mesmo é válido quanto ao fator de perdas dielétricas (medida da 

energia dissipada pelo dielétrico), caso em que a polarização existente na cerâmica 

dielétrica traz com sigo uma elevação de temperatura do mesmo, devido à 
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transformação de orientação dos dipolos em calor. A polarização é muito importante 

no projeto e na sua utilização em capacitores ou antenas. [1,2,11] 

Em geral, dependendo de suas propriedades, as cerâmicas dielétricas 

podem ser classificadas quanto ao uso como: 

a) Cerâmica porosa: próprios para receber fios resistivos destinados à 

fabricação de resistores de fornos elétricos e de câmaras de extinção. 

Estas cerâmicas tem grande aplicação em muitas áreas industriais, como 

por exemplo, filtros para metais fundidos, queimadores de gás, suporte de 

catalisadores [12], membranas [13], isolantes térmicos [14], sensores, 

materiais biocerâmicos [15,16], entre outros. 

b) Isolantes cerâmicos: destinados à fabricação de isoladores de baixa, 

média e alta-tensão, para rede elétrica, dispositivos de comando, 

transformadores etc. Estas cerâmicas devem apresentar comportamentos 

elétricos e mecânicos adequados, como: elevada resistência mecânica e 

moderada constante dielétrica, porém bem menores do que os 

apresentados pelo grupo seguinte; [4] 

c) Capacitores cerâmicos: que se diferencia pela constante dielétrica 

extremamente elevada, sendo aplicada em capacitores de baixa e alta-

tensão com o objetivo de filtrar e armazenar cargas opostas, assim 

acumulando energia. Para tais fins, estes materiais não são solicitados 

por esforços mecânicos elevados, assim, não é preciso possuir alta 

resistência mecânica. [4] 

 

2.3.1. Ressoadores dielétricos (DRs) 

 

Ressoadores dielétricos (RDs) são dispositivos, produzidos a partir de 

cerâmicas dielétricas, análogos às cavidades ressonantes metálicas que 

armazenam energia na forma de campos eletromagnéticos. Porém devido a sua alta 

constante dielétrica, poucas perdas dielétricas, alta estabilidade em frequência, 

dimensões reduzidas, baixo custo, dimensões e pesos reduzidos, facilidade de 

montagem e compatibilidade com os circuitos integrados de micro-ondas, os RDs 

vem sendo utilizados como osciladores e filtros de frequência [17-20].   
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Os osciladores de micro-ondas com RD têm mostrado ser compatíveis 

com as exigências do sistema moderno de telecomunicação (como telecomunicação 

via satélites). Os filtros de frequência com RDs tornaram-se uma alternativa mais 

compacta em comparação aos guias de onda de cavidades metálicas ressoantes e 

têm sido amplamente utilizados em substituição aos filtros de ondas convencionais, 

devido a sua alta seletividade, estabilidade em frequência e redução de tamanho, 

peso e custo [17-20].  

Os Ressoadores de micro-ondas baseados em materiais dielétricos (DRs) 

nos formatos toroidal, esférico e anelar foram originalmente demonstrados, do ponto 

de vista teórico, por Richtmeyer [21] no ano de 1939. Em 1962, as distribuições de 

campos eletromagnéticos devido ao suporte de ondas estacionárias por parte das 

estruturas estimuladas, chamadas modos, em certos valores discretos, chamados 

autovalores ou valores característicos, foram analisadas por Okaya e Barash [22]. 

Existe também a possibilidade de utilizar os RDs baseados em materiais 

cerâmicos dielétricos como antenas, pois se os RDs forem excitados (polarização 

por tensão ou corrente elétrica) de tal forma que se carregue um modo específico na 

estrutura dielétrica, no qual estará baseada a sua operação, os RDs também podem 

se tornar eficientes irradiadores ao invés de serem dispositivos exclusivamente 

armazenadores de energia. Além disto, pelo emprego de materiais com baixa εr, em 

detrimento da compactação, a irradiação pode ser mantida numa faixa espectral 

relativamente larga. Seus modos excitados, frequências de ressonância e 

características de irradiação são determinadas por sua geometria, permissividade 

dielétrica e mecanismo de acoplamento. Tais observações motivaram investigações 

de DRs como antenas ressoadoras dielétricas (DRAs). [23] 

As DRAs podem ser produzidas segundo vários padrões geométricos, 

baseados em materiais que apresentem permissividade dielétrica relativa (εr) com 

valores no intervalo de 5 à 120, sendo, portanto, operacionais na importante faixa de 

frequência que se estende, aproximadamente, de 1GHz a 44GHz [19, 24] 

 

2.4. Parâmetros Fundamentais das Antenas 

 

Conceitos pertinentes a um projeto de antena, tais como a frequência de 

ressonância, fator-Q de irradiação, tangente de perda, as distribuições de campos 
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eletromagnéticos devido ao suporte de ondas estacionárias por parte do RD 

cilíndrico ou modos, impedância de entrada da antena, perda de retorno, largura de 

banda, coeficiente de temperatura da frequência de ressonante e conceitos físicos 

como a permissividade elétrica serão aqui estudados. 

 

2.4.1. Modos eletromagnéticos 

 

O princípio de operação de uma antena ressoadora dielétrica pode ser 

mais bem compreendido através do estudo da propagação das ondas 

electromagnéticas através de um cilindro cerâmico dielétrico alimentado por um guia 

de ondas [13]. A descrição matemática [25] e a verificação experimental [26] da 

existência destas ondas são conhecidas há muito tempo. A sua aplicação em massa 

teve inicio com a introdução de fibras ópticas. A Figura 2.4 mostra uma antena 

ressoadora dielétrica cilíndrica com permissividade dielétrica relativa εr, raio a e 

altura h posicionada sobre um plano de terra (teoricamente um condutor elétrico 

perfeito e infinito) com suas componentes nas coordenadas cartesianas e cilíndricas. 

 

Figura 2. 4: Antena ressoadora dielétrica cilíndrica e os sistemas 

de coordenadas cartesianas e cilíndricas 

Fonte: Ref.: [23] 

 

Os modos que podem ser suportados por um corpo de revolução 

dielétrico de geometria cilíndrica são de três tipos: elétrico transversal TEnmp , 

magnético transversal TMmnp , e híbrido HEMmnp . Neste contexto, os índices m, n e p 
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A impedância representa, no domínio da frequência, a razão entre a 

voltagem no ponto de alimentação e a corrente nos terminais da antena [34]: 

 

�� = �(�)�	               (eq. 2.1) 

 

A impedância da antena é uma medida da oposição global de um circuito 

irradiador à passagem de corrente. A parte real desta grandeza complexa, 

denominada resistência (Ra), denota a potência que é irradiada ou absorvida pela 

antena. A parte imaginária de Za, denominada reatância (Xa), é descritiva da 

potência armazenada nas adjacências da antena (potência não irradiada ao campo 

distante, presente no campo próximo). Em termos destas quantidades, a impedância 

de entrada da antena pode ser definida como [35] 

 

�� = 
� + �� = 
� + 
� + �          (eq. 2.2) 

 

em que Ri é a resistência de irradiação e Rp representa a resistência dissipativa 

devido às perda ôhmica que ocorre na antena (Fig.: 2.6). Devido a efeitos indutivos 

e capacitivos por parte da resistência e da reatância, a impedância de uma antena 

varia com a frequência. Desta forma, a antena ficara ajustada “casada” a linha de 

transmissão de interconexão, e a outros elementos associados, somente em uma 

determinada largura de banda.  

Na prática o melhor casamento entre a antena e a linha de transmissão e 

obtido no ponto em que a parte imaginária de Za é nula e a parte real de Za é um 

máximo. Neste ponto, a antena ressoa. Esta impedância também depende de outros 

fatores, como a geometria e o material de que e constituída a antena, dos métodos 

de excitação e da proximidade de objetos na vizinhança da antena [36]. 

 

2.4.3. Coeficiente de onda estacionária e perda de retorno 

 

Devido às reflexões na fronteira de uma linha de transmissão, o meio 

(antena) contendo a onda incidente também contém a onda refletida e a 

superposição destas duas ondas forma um padrão de ondas estacionarias. 
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Considere-se uma linha de transmissão sem perdas, de comprimento l, com uma 

impedância característica à linha de transmissão Z0 (geralmente Z0 = 50 Ω) e uma 

impedância de carga Zc associada à onda irradiada por uma antena. [33] 

O coeficiente ou a razão de onda estacionaria de tensão, VSWR (Voltage 

Stationary Wave Radio), desta linha de transmissão, e definido como sendo a razão 

entre os valores máximo e mínimo da amplitude da onda estacionaria ou razão entre 

o sinal refletido e o sinal incidente (seja uma onda de tensão, V, ou de corrente, I), 

estabelecida ao longo do comprimento l da linha, expresso por [32]: 

 

���
 = ��á����� = ��á����� = ����������           (eq. 2.3) 

 

A razão entre o sinal refletido e o sinal incidente é expressa pelo 

coeficiente de reflexão (ΓR) da linha, dado por [33]:  

 

�� = ����������             (eq. 2.4) 

 

Uma situação digna de destaque é quando ocorre o casamento de 

impedâncias, isto e, quando Uma antena perfeitamente ajustada (casada) irradiará 

toda potencia que receber por meio de uma linha de transmissão. Tal idealização 

ocorre quando a impedância da antena é igual à impedância característica da linha 

de transmissão (Zc = Z0), resultando em Γ R = 0 (sem reflexão) e o VSWR tem o seu 

valor mínimo, VSWR = 1. Devido às perdas ôhmicas a potência não é totalmente 

transferida à antena, sendo a fração não transmitida à antena refletida de volta à 

linha de transmissão. Se a porta esta em aberto ou curto-circuito, a antena encontra-

se completamente descasada, tem-se Γ R = 1, a impedância de carga Zc tende a 

infinito e há completa reflexão da onda para a linha de transmissão. [33]  
A perda de retorno caracteriza a habilidade por parte da antena de irradiar 

a onda ao invés de refleti-la de volta ao gerador. O valor mínimo da perda de retorno 

ocorre a uma frequência dita ressonante. Baseada no coeficiente de reflexão, ΓR, a 

perda de retorno (RL) representa a magnitude do coeficiente de reflexão em decibéis 

(dB) e pode ser expressa como [35]:  
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� = −20 log�� &��á�����& = −20 log�� &��á�����&         (eq. 2.5) 

 

Não sendo de ordem prática a medida de correntes e voltagens discretas 

em altas frequências, a medição de ondas propagantes constitui prática comum na 

avaliação do comportamento de redes. Por isto, os parâmetros de espalhamento ou 

parâmetros-S foram desenvolvidos. 

Qualquer circuito ou dispositivo inserido numa linha de transmissão (linha-

T) pode ser representado por uma rede de duas portas, cujo comportamento e 

descrito por seus parâmetros de espalhamento ou sua matriz de espalhamento. 

Conforme ilustrado na Figura. 2.7, considerando um dispositivo de duas portas, as 

respostas de uma rede a circuitos externos também podem ser descritas pelas 

micro-ondas de entrada (designadas por ai, sendo i = (1,2) o número da porta) e de 

saída (designadas por bi). A numeração convencional para os parâmetros-S está 

baseada nas portas pelas quais o sinal é aplicado (primeiro número subscrito) e 

refletido (segundo número subscrito). Quando os números são os mesmos tal fato 

indica uma medida de reflexão, na medida em que as portas de entrada e saída são 

as mesmas (p. ex. S11). 

 

Figura 2. 7: Representação da matriz de espalhamento de ondas. 

Fonte: [23,33] 
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As relações entre as ondas de entrada [a] e de saída [b] são descritas 

pelos parâmetros de espalhamento [S] 

 

()* = (�*(+*             (eq. 2.6) 

 

em que [a] = [a1, a2]T, [b] = [b1, b2]T, e a matriz de espalhamento [S] 

(matriz-S) assume forma [32]: 

 

(�* = ,-..-/.
-./-//0             (eq. 2.7) 

 

Para o parâmetro de espalhamento Sij, se ai = 0 (quando i � j), tem-se 

através da Eq. 2.6 a Eq. 2.8. 

 

�11 = 23�3 (i=j = 1,2)             (eq. 2.8) 

 

��1 = 2��3 (i ���	�
�����	���������          (eq. 2.9) 

 

Em termos práticos, S11 representa quanta potência recebida pela antena 

é por ela refletida. S11 = 0 dB é indicativo de que toda a potência é refletida pela 

antena, de tal forma que nada é irradiado. S11 = -10 dB significa que se 3dB de 

potência é entregue à antena, -7 dB representa a quantidade de potência refletida. 

De fato, S11 significa a perda de retorno [23], sendo identicamente expressa por: 

 


� = ��� = −20 log������         (eq. 2.10) 

 

2.4.4. Frequência de ressonância e largura de banda 

 

No projeto de DRAs é necessário que se tenha uma razoável ideia da 

frequência de ressonância (fr), fator-Q de irradiação (Qi), e do modo operacional da 

estrutura ressonante. [23]  
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4� = 567� + 5�89          (eq. 2.11) 

 

A maneira mais frequente de definição da largura de banda de uma 

antena e na forma de percentual, denominada largura de banda percentual, 

representada por BW (%) e definida por [37]: 

 

BW(%) = =>?@A�>BCD>E F x 100         (eq. 2.12) 

 

A largura de banda de uma antena pode ser definida como a razão entre 

as frequências superior e inferior, fsup / finf, sendo usada quando a frequência superior 

e maior ou igual do que o dobro da frequência inferior, caso em que a antena e 

denominada banda larga, embora esta definição seja arbitraria. Assim, uma largura 

de banda 4:1 indica que a frequência superior e quatro vezes maior que a frequência 

inferior. Já sistemas de banda ultralarga podem ser caracterizados como sistemas 

que apresentam largura de banda BW ≥ 500 MHz. [38] 

Desta forma as antenas podem ser classificadas de acordo com o valor 

da largura de banda percentual como: 

a) Banda estreita, com 0% < BW (%) < 1%; 

b) Banda larga, com 1% � BW (%) � 20%; 

c) Banda ultralarga, com BW (%) > 20%. 

 

2.4.5. Fator de qualidade e tangente de perdas 

 

O fator de qualidade, fator-Q (ou simplesmente Q), representa as perdas 

de potência de um ressoador dielétrico operante na faixa de micro-ondas, ou seja, 

uma antena. Tipicamente podemos ter perdas quatro tipos de perdas: de condução, 

de irradiação, externa e dielétrica. [23]  

O fator de qualidade pode ser expresso como: [39] 

 

J = 2K LáM�L� N8NOP�� �OL�QN8�R� �SO T�TUSVéR�� RN N8NOP�� R�66���R� �SO T�TUS        (eq. 2.13) 
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Nos experimentos o fator de qualidade medido é o fator de qualidade total 

também conhecido como Q carregado (Qc), baseado nas medidas de frequência nos 

pontos de meia-potência do espectro do modo detectado e influenciado por todas 

estas perdas. [28] 

Estas perdas colocam um limite fundamental na largura de banda de uma 

antena eletricamente curta, de tal maneira que o fator de qualidade para estas 

antenas pode ser expresso por [36]: 

 

J = �XY(%)                 (2.14) 

 

Usando a equação (1.12), que fornece a expressão da largura de banda 

percentual em função das frequências, a equação (1.14) fica escrita como: 

 

J = = >EXYF Z 100 = [ >E>?@A�>BCD\ x 100        (eq. 2.15) 

 

Entretanto, a equação (2.15) não leva em conta o casamento de 

impedâncias nos terminais da antena. Uma definição mais significativa da largura de 

banda percentual e feita em uma faixa de frequências em que o VSWR nos 

terminais de entrada e igual ou menor do que um valor mínimo desejado, admitindo 

que o VSWR tenha valor unitário na frequência de operação. Uma forma modificada 

desta equação que leva em conta o casamento de impedâncias e dada por [36]: 

 
∆9>E = �-Y���^_�-Y�           (eq. 2.16) 

 

O fator Q não carregado (Q0) que corresponde ao inverso da tangente de 

perdas do material dielétrico (Q0 = 1/tgδ) [28].  A tangente de perda dielétrica (tg δ) 

de um material exprime quantitativamente a dissipação da energia elétrica devido a 

diferentes processos físicos tais como condução elétrica, relaxação dielétrica, 

ressonância dielétrica e perda a partir de processos não lineares. O termo refere-se 
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à tangente do ângulo (em um plano complexo) entre as componentes resistiva e 

reativa de um campo eletromagnético. [40] 

A perda dielétrica total é a soma de perdas intrínsecas e extrínsecas. 

Perdas dielétricas intrínsecas são perdas em cristais perfeitos as quais dependem 

da estrutura cristalina e podem ser descritas pela interação do sistema de fônons 

com o campo incidente [40]. As perdas extrínsecas são causadas por defeitos da 

estrutura cristalina e, portanto, podem ser eliminadas ou reduzidas, em princípio, ao 

mínimo por processamento material apropriado. [23] 

O fator Q não carregado (Q0) está relacionado com o fator Qc através da 

relação Q0 = Qc (1+�), onde � é o coeficiente de acoplamento entre o ressoador e o 

circuito externo de micro-ondas. Como se tem operado com baixo acoplamento (� � 

0) e assim considera-se Q0 � Qc. [28] uma antena deve o maior fator de qualidade 

possível, pois um alto fator de qualidade diminui o risco de interferência dentro da 

largura de banda. [41]  

 

2.4.6. Coeficiente de temperatura da frequência ressonante 

 

O parâmetro que indica a estabilidade térmica do ressoador é o 

coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τ τ τ τ f) que estima o quanto a 

frequência de ressonância varia com a temperatura. Para um bom desempenho de 

um dispositivo eletrônico como uma antena é necessário requer que o    τ τ τ τ f assuma 

valor o mais próximo possível de zero (expresso em ppm ºC-1). [42] 

No desenvolvimento de cerâmicas dielétricas para aplicações como 

antenas ressoadoras que operam na faixa das micro-ondas é provavelmente que o ττττ 

f seja o parâmetro de maior complexidade no desenvolvimento [42]. 

Existem dois principais mecanismos causam a variação da frequência de 

ressonância com a temperatura esta relaciona com coeficiente de expansão linear e 

com permissividade elétrica relativa ou constante dielétrica. [23] 

 A variação das dimensões do ressoador por meio de sua expansão 

linear, pois o comprimento de onda ressonante é proporcional às dimensões do 

ressoador de forma que a frequência ressonante diminuirá com o aumento nas 

dimensões. Já a maioria dos dielétricos empregados na fabricação de DRs exibe um 
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decréscimo em εεεεr com um aumento da temperatura e consequentemente um 

aumento da fr. Assim, é possível projetar uma cavidade ressoadora compósita, 

consistindo de vários dielétricos e partes condutoras, tal que os incrementos em 

frequência compensam uns aos outros e a variação da frequência global à 

temperatura ambiente T0 se torna estacionária. [43]  

 

2.5. Antena Ressoadora Dielétrica (DRA) 

 

As antenas são dispositivos eletrônicos que permitem a radiação e a 

recepção de ondas eletromagnéticas atuando na região de transição, ou seja, são 

transdutores. No caso das antenas transmissoras, entre as ondas guiadas que se 

propagam em linhas de transmissão e as ondas radiadas no espaço. Para as 

antenas receptoras, entre as ondas radiadas no espaço, por outra antena, em ondas 

a serem propagadas em linhas de transmissão. [33] 

Especificamente, uma antena e uma estrutura geométrica constituída de 

um material que permite o movimento de cargas elétricas que, ao ser submetido a 

uma excitação (tensão ou corrente elétricas) produz campos eletromagnéticos. A 

intensidade e direção desses campos e principalmente a maneira como interagem 

entre si, vai depender basicamente de quatro fatores: da forma de variação das 

cargas elétricas com o tempo (excitação); da forma da variação das cargas elétricas 

no espaço, que depende da geometria da antena; do material de que e constituída a 

antena e do meio físico no qual a antena esta inserida [36]. 

Durante muitos anos os ressoadores dielétricos foram usados 

primariamente dispositivos de micro-ondas, assim como osciladores e filtros [44], 

onde o ressoador dielétrico é normalmente feito com materiais de elevada 

permissividade, com constante dielétrica εr > 20 [21,45]. O fator Q desejado tem 

valores entre 50 e 500, mas pode existir até valores de 10.000. Por causa destas 

aplicações tradicionais, os RDs foram tratados como dispositivos estocadores de 

energia e um pouco como radiadores. Embora os ressoadores dielétricos fossem 

utilizados para irradiar a alguns anos atrás [21,46], a ideia de RDs como antena não 

tenha sido largamente aceito até o trabalho original sobre antenas ressoadoras 

dielétricas cilíndricas, publicada em 1983 [47].  
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Foi observado que antenas feitas com condutores metálicos, utilizados 

comumente, a eficiência da mesma diminui consideravelmente com o crescimento 

da frequência. De modo contrário a perda dielétrica, só depende das imperfeições 

do material dielétrico, a qual pode ser pequena na prática. Desta forma torna-se 

bastante proveitoso o uso das antenas dielétricas na faixa de micro-ondas. [48] 

Quanto à geometria das antenas é possível operar com geometrias cilíndricas [47], 

retangular [49], hemisférica [50] dentre outras. Neste trabalho serão estudadas 

antenas com dois tipos de conformação geométrica: cilíndrica e microfita. 

 

2.5.1. Antenas Ressoadoras Dielétricas Cilíndricas 

 

O estudo pioneiro, realizado no início dos anos 1980, tratou sobre as 

características de antenas ressoadoras dielétricas retangulares (RDRAs) [49] e 

cilíndricas (CDRAs) [47]. A partir do início dos anos 1990 destacam-se pesquisas 

que a abordavam temas sobre as estruturas de excitação de DRAs, sendo propostos 

diversos mecanismos de alimentação, e acerca da aplicação de várias técnicas 

analíticas e numéricas com vistas à determinação da impedância de entrada e do 

fator de qualidade da DRA [45], sobretudo, focando elementos individuais.  

A investigação numérica da DRA iniciou como uma tentativa de se 

determinar as frequências naturais de um DR isolado, sem qualquer outro objeto 

adjacente ou mecanismo de excitação [51]. Após o cálculo da frequência de 

ressonância complexa, a partir do mesmo procedimento numérico se faz possível à 

determinação de todos os padrões ou distribuições de campo próximo (campos 

elétrico e magnético no interior e/ou nas vizinhanças imediatas do ressoador), assim 

como a estimativa do padrão de irradiação em campo distante (conforme modo 

operacional dominante) [18]. 

O estudo das linhas de campo e a análise do parâmetro de espalhamento 

da rede numa linha de transmissão são as abordagens mais empregadas, por vezes 

em conjunto, no estudo dos princípios de operação de DRAs. O segundo enfoque é 

devido à percepção da antena como um circuito eletromagnético irradiador. [18] 

Tais estudos mostram que o modo ressoante preponderante nos RDs 

cilíndricas que tem com objetivo armazenar energia é o TE01� (ou sua variante TE011) 

que é o tipo de oscilação que carrega consigo a maior porção de energia. Já a DRA 



39 
 

cilíndrica irradia preferencialmente no modo HEM11�, o qual a frequência ressonante 

pode ser aproximada pela equação 1.17 [44]:  

 

5S = `,bbc`�_de f=�,gh�� F` + = ìjF`
         (eq. 2.17) 

 

Onde a é o raio da amostra (DRA) e h é a altura da amostra (figura 2.4). A 

equação (2.17) foi obtida com a hipótese que a lateral e a superfície do dielétrico são 

condutores perfeitamente magnéticos. 

Para o modo TE01� o campo elétrico descreve círculos concêntricos no 

interior do ressoador dielétrico, enquanto que o campo magnético ultrapassa seus 

limites, como mostrados na Figura 2.9. [17] 

 

Figura 2. 9: Distribuição das linhas dos campos elétricos e magnéticos do 

modo eletromagnético TE01� 

Fonte: [28] 

 

2.5.2. Antenas Ressoadoras Dielétricas microfita 

 

Este tipo de antena foi proposto por Greig e Englemann [52] e 

Deschamps [53], nos Estados Unidos da America, e por Guitton e Baissinot [54], na 

Franca, no inicio dos anos de 1950. Em 1960, Lewin [55] analisou os efeitos de 

radiação produzidos por linhas de fita condutoras impressas. Em 1970, Byron [56] 
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descreveu o comportamento de uma fita radiante condutora separada de um plano 

de terra através de um substrato dielétrico. Ainda durante a década de 70, o 

interesse por estas antenas cresceu intensamente. 

Destacam-se também as contribuições de Howell [57], que descreveu 

características de antenas de microfita com patches de formas retangulares e 

circulares e de Wienschel [58], que introduziu diversas geometrias de microfitas com 

utilização em arranjos cilíndricos para uso em foguetes. Também se pode citar a 

contribuição de Munson [59], que trabalhando com o desenvolvimento de antenas de 

microfita para uso em foguetes e mísseis, mostrou que este era um conceito pratico 

que poderia ser estendido para outros sistemas de antenas. 

A aplicação de um modelo matemático a uma antena de microfita foi 

realizada inicialmente com o uso de analogias das linhas de transmissão a patches 

(ou eletrodo) retangulares simples [59, 60]. Carver [61] analisou o diagrama de 

radiação de um eletrodo circular em 1976 e a primeira análise matemática de uma 

ampla variedade de eletrodos de microfita foi publicada em 1977 por Lo et al. [62]. 

Portanto, no final dos anos 70, as antenas de microfita tornaram-se bastantes 

conhecidas e passaram a ser utilizadas em uma grande variedade de sistemas de 

comunicações. 

Uma antena de microfita consiste básica de um substrato dielétrico onde 

em uma das faces e impresso um condutor radiante ou patch, termo que pode ser 

traduzido como placa pequena, e na outra face e impresso um plano de terra. 

Diferentes geometrias e características dos substratos usados nas antenas 

(permissividade elétrica; permeabilidade magnética), como também a condutividade 

elétrica dos metais usados na confecção dos condutores, podem modificar o 

desempenho da antena. O eletrodo e o plano terra podem apresentar diversas 

geometrias, dependendo da aplicação que se deseja fazer. As formas mais usadas 

para o eletrodo são as retangulares, circulares, triangulares, afiladas, em forma de 

letras, anéis, dentre outras. [63] 

No projeto de antenas de microfita, o objetivo e tentar encontrar a melhor 

relação entre as dimensões da antena e as propriedades elétrica e magnética do 

material usado no substrato com as suas características de radiação, visando um 

desempenho com menores perdas e custos. As antenas de microfita possuem 

dimensões reduzidas, são leves e ocupam um pequeno volume no espaço 
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disponível, sendo assim, não interferem na aerodinâmica dos sistemas onde são 

colocadas (dispositivos embarcados). São moldáveis as superfícies planas ou 

curvas, mecanicamente robustas quando colocadas em superfícies rígidas, 

conseguem uma integração de forma simples com outros tipos de circuitos, sendo 

compatíveis com os circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMIC - 

Monolithic Microwave Integrated Circuit) [64]. Operam com todos os tipos de 

polarização e em múltiplas frequências, apresentando também versatilidade em 

termos de diagramas de radiação e impedância. [63] 

Em contrapartida, quando relacionadas com os outros tipos de antenas, 

possuem largura de banda limitada (0,5% a 10%) e um baixo ganho (5,0 dB a 6,0 

dB). Apresentam ainda um grande numero de ondas de superfície, ocasionando a 

diminuição da eficiência, radiação externa nas linhas e junções e baixa capacidade 

de manejo de potencia. Também radiam somente em um meio plano e são 

suscetíveis às alterações climáticas. [63] 

As antenas de microfita podem ser usadas em dispositivos de 

comunicações terrestres, aéreas, marítimas e aeroespaciais, comunicação pessoal 

(WiFi, WLAN, WiMAX, bluetooth), satélites, radares, sensoriamento remoto e 

instrumentação ambiental, controle e comando de sistemas, elementos de radiação 

em antenas complexas, alarmes, sistemas de posicionamento global (GPS – Global 

Positioning System), etiquetas inteligentes (RFID – Radio-Frequency Identification), 

telemetria de mísseis e foguetes. Na medicina, são utilizadas como radiadores 

biomédicos. [63] 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Vários tipos de materiais cerâmicos, incluindo dielétricos, ferroelétricos, 

ferromagnéticos, piezelétricos, piroelétricos e supercondutores, semicondutores ou 

condutores têm sido utilizados para desenvolver dispositivos elétricos e eletrônicos 

[65] como sensores [66], ou antenas [65]. Estas características derivam de 

peculiaridades na estrutura cristalina, na composição, nível de dopagem, tratamento 

térmico utilizado e a microestrutura obtida durante a síntese. [65] 

A Perovskita é uma estrutura cristalina típica de materiais cerâmicos 

dielétricos, muito aplicados pela indústria, formados por elementos metálicos e não 

metálicos que possui mais de um tipo de cátion em sua composição, tendo assim, 

como formula química geral mais simples AnBmXp onde A e B são os cátions de 

maneira que A pode ser um íon terra-rara, metal alcalino, alcalino terroso e muitos 

outros íons grandes como Pb2+ e Bi3+, os quais se ajustam ao sitio com numero de 

coordenação 12. Os íons B podem ser de metais de transição 3d, 4d e 5d, os quais 

ocupam sítios octaédricos e X é um anion, geralmente oxigênio [1]. Os cerâmicos 

com esta estrutura se comportam, na maioria das vezes, como bons isolantes 

elétricos e térmicos devido à ausência de elétrons na banda de condução à 

temperatura ambiente. Possuem altas temperaturas de fusão e uma estabilidade 

relativamente elevada em meios agressivos, por causa da estabilidade de suas 

ligações químicas [67].  

Com isso, a estrutura perovskita [68] tem aplicações potenciais, tais como 

catalisadores, magneto-óptico para armazenamento de informação e material para 

catodo sólido de óxido para células combustível [69]. Com mudanças adequadas na 

composição pode-se modificar a fase estrutural de cerâmica dielétrica de forma mais 

significativa introduzindo na indústria materiais condutores não convencionais ou 

supercondutores [68]. A diversidade de compostos de estrutura perovskita, que pode 

ser sintetizado fornece uma ampla faixa de propriedades elétricas, magnéticas, 

ópticas e mecânicas em uma ampla faixa de temperatura que são atribuídas à 

capacidade de substituição dos cátions em sua estrutura, gerando sólidos 

isoestruturais com fórmula geral A1-xAx’B1-yBy’O3+�. Estas pequenas modificações na 

arquitetura da perovskita muitas vezes produz novas propriedades passiveis de 

serem usada pela indústria na melhoria de seus processos. [70] 
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Existe a possibilidade de que essas substituições podem levar à 

estabilização da estrutura com um estado de oxidação incomum para um dos 

cátions, além da criação de vacâncias aniônicas e catiônicas. Isto tem uma 

influência significativa na atividade catalítica e nas propriedades elétricas destes 

materiais frente aos tipicamente analisados e utilizados. Outra característica 

importante é a estabilidade térmica destes materiais, sendo estáveis mecanicamente 

e quimicamente em condições drásticas de reação [71]. 

Os compostos do sistema BiTRWO6 (TR = terras raras) são oriundos do 

Bi2WO6 que são conhecidos por serem ferroelétricos com uma temperatura de Curie 

alta de cerca de 950 °C [72]. Este material é cogitado para ser um promissor 

fotocatalisador devido à sua estrutura molecular única e por ter uma versatilidade 

eletrônica, de reatividade, estabilidade etc. A morfologia e textura microestrutural 

são fatores geralmente importantes na modificação das propriedades fotofísicas e 

fotocatalíticas [73].  

Este composto apresentou um bom desempenho na fotodegradação de 

poluentes [74,75]. Recentemente foi descoberto que o BiYWO6 tem a capacidade 

fotocatalítica de decompor completamente a água em H2 e O2 sob a luz visível com � 

< 470 nm [76]. Esta pesquisa tem atraído muita atenção quanto à sua aplicação para 

produzir hidrogênio limpo e reciclável, que é uma das melhores maneiras de resolver 

a poluição ambiental e crise energética. 

Há poucos relatos sobre o estudo da BiTRWO6 para uso como um 

material de dispositivo eletrônico. Esta série de cerâmicas foram sintetizadas via 

síntese do estado sólido com propriedades dielétricas interessantes [77]. No entanto, 

não há uma aplicação específica para este material, de forma que este pode ser 

aplicado como um transdutor, sensor, capacitor, indutores, etc, para ser adicionado 

a produzir um circuito híbrido.  

 

3.1. Uso do Forno de Micro-ondas no Laboratório de Química 

 

Atualmente existe uma demanda por processos sintéticos mais limpos e 

eficientes e pesquisas com este intuito têm sido consideradas muito relevantes 

devido aos aspectos ambientais. Duas condições reacionais parecem bastante 

adequadas para tornar reações químicas mais limpas e eficientes: reações livres de 
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solventes e reações rápidas realizadas em poucas etapas. Neste sentido, a 

aplicação da tecnologia de micro-ondas (MO) tem despertado especial interesse na 

síntese de compostos orgânicos e inorgânicos e no tratamento térmico de muitos 

materiais em escala laboratorial e industrial [78] devido à eficiência do forno de 

micro-ondas em aquecer rapidamente meios reacionais, estes têm sido muito 

utilizados em diversas reações como uma alternativa para substituir o processo de 

aquecimento dito convencional. [79]. Assim o forno de micro-ondas doméstico tem 

deixado cada vez mais de ser visto como um mero eletrodoméstico e passado a 

figurar entre os equipamentos laboratoriais de utilidade na pesquisa científica [79]. 

No processamento térmico convencional a energia é transferida para o 

material através de processos de condução, convecção e radiação para a superfície 

do material e em seguida, por meio de processos de condução e convecção o calor 

é conduzido para o interior do material. No processamento com micro-ondas a 

energia é depositada diretamente no interior do material através de processos de 

interação molecular e atômica com o campo eletromagnético. Essa diferença na 

forma de aquecimento propicia várias vantagens ao processamento de materiais 

usando micro-ondas com relação às técnicas de aquecimento convencionais. Como 

o aquecimento se dá por interação com o campo eletromagnético, ocorre um 

aquecimento volumétrico do material, o que permite se trabalhar com altas taxas de 

aquecimento e reduzir os ciclos de processamento. O aquecimento seletivo do 

material a ser processado também permite redução dos gastos energéticos, por não 

ser necessário o aquecimento de toda a estrutura de isolamento e a mobília dos 

fornos, secadores, etc. [80]. 

Uma das primeiras ocorrências do uso de forno de micro-ondas em 

aplicações que não o aquecimento de alimentos, remonta à década de 60 quando foi 

utilizado pela primeira vez para a secagem de cerâmicas vermelhas. No campo das 

ciências, a química analítica foi a primeira a utilizar o forno de micro-ondas, havendo 

surgido na década de 70 os primeiros relatos de seu uso na preparação de amostras 

e atividades laboratoriais. Dentre os primeiros usos, pode-se citar a secagem de 

amostras, a digestão de soluções para análise elementar, a percolação para 

extração de substâncias e a dessorção térmica de compostos [78]. 

Ultimamente, no entanto, o interesse do uso de micro-ondas em outras 

áreas da química e ciências afins tem decorrido da redução do número de etapas 
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em muitas sínteses, melhoria de propriedades físicas em cerâmicas tecnológicas, e 

relevante economia de energia/tempo alcançada no processamento de muitos 

materiais [78]. Evidentemente que já existem no mercado internacional diferentes 

fornos de MO que se adaptam a diversas finalidades, porém ainda com preços 

elevados que impossibilitam seu uso como equipamento de rotina em laboratório. 

Assim, muitos pesquisadores têm optado por desenvolver projetos próprios de 

fabricação de fornos de MO ou utilizar fornos domésticos para fins laboratoriais, com 

ou sem adaptações. [79]  

O aquecimento por micro-ondas é uma técnica que oferece enorme 

potencial para a fabricação de cerâmicos e compósitos cerâmicos. [81] D. Keyson et. 

al [78] relata a adaptação de um forno de micro-ondas doméstico e afirma que o 

aparato tem sido usado com sucesso na síntese de óxidos metálicos e no 

tratamento de outros materiais, especialmente na sinterização e ordenamento de 

redes cristalinas de filmes finos [78]. Propiciando a melhoria nas propriedades físicas 

do composto sintetizado por micro-ondas (no caso das cerâmicas) e economia de 

tempo e dinheiro, o que implica em menor custo de produção. [78, 82-84] 

Todavia, a síntese de materiais cerâmicos pelo aquecimento direto com 

micro-ondas pode-se deparar com vários problemas fundamentais. Primeiramente, 

as características de muitas cerâmicas de pequena absorção de energia de micro-

ondas em baixas temperaturas, o que torna o aquecimento inicial difícil. Em 

segundo, instabilidades térmicas durante o aquecimento, o que leva ao fenômeno de 

“thermal runaway” descontrolado, provocando o aumento exponencial da 

temperatura e o aquecimento catastrófico da amostra [80] e finalmente, o gradiente 

de temperatura característico presente durante o aquecimento volumétrico, que 

pode levar a severas heterogeneidades de temperaturas no corpo cerâmico.  

Vários experimentos e estudos envolvendo sinterização têm usado 

sistemas de isolamento térmico para minimizar esses gradientes [80]. Todavia, o uso 

de sistemas de isolamento pode agravar seriamente o problema de “thermal 

runaway” descontrolado [85], com isso foi desenvolvido o aquecimento híbrido (do 

inglês “microwave hybrid heating - MHH”, também conhecido como sinterização 

assistida), que combinam o aquecimento por micro-ondas com o aquecimento obtido 

por fontes da radiação infravermelho, permitindo aquecer rapidamente material 

cerâmico independentemente das suas propriedades dielétricas [80]. 
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O aquecimento híbrido pode ser realizado tanto com o auxílio de um 

sistema convencional de aquecimento, como resistência ou queimadores de gás, 

como a utilização de materiais com altas perdas dielétricas em baixas temperaturas, 

denominadas susceptores. Esses materiais absorvem as micro-ondas e aquece a 

amostra de maneira semelhante a uma resistência elétrica utilizada no aquecimento 

convencional. [80] 

Esta técnica possibilita o aquecimento rápido de materiais transparentes 

às micro-ondas em baixas temperaturas, bem como suaviza os gradientes térmicos 

em altas temperaturas, sendo aplicado no processamento de cerâmicas com altas e 

baixas perdas dielétricas. Assim, esse trabalho utilizou-se do aquecimento hibrido 

para sintetizar cerâmicas avançadas a partir de seus óxidos precursores. No caso da 

síntese de cerâmicas avançadas, é possível utilizar um forno MO doméstico desde 

que este seja adaptado para atender o objetivo, pois as micro-ondas devem ser 

capazes de, em regime de temperatura controlada, induzir a reação entre óxidos 

metálicos em fase sólida, mesmo que estes óxidos precursores em questão não 

sejam susceptíveis às micro-ondas. 

Para isso, o forno de MO doméstico deve ser adaptado (Figura 3.1) para 

conter em sua cavidade uma célula rádio-susceptora (Figura 3.2), que consiste em 

um sistema que permite com que a matéria-prima incompatível a MO seja aquecida, 

além de um termopar acoplado a um controlador/programador de temperatura para 

o monitoramento térmico. 

 

Figura 3. 1: Representação do forno de micro-ondas doméstico 

adaptado para síntese de estado sólido. 

Forte: próprio autor 
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O corpo refratário consiste em uma caixa, na qual as paredes são feitas 

de alumina (Al2O3), uma mistura de óxidos de alumínio e de silício, capaz de refratar 

“ondas de calor” (radiação infravermelha) e são transparente as micro-ondas. O 

susceptor de micro-ondas é um conjunto de partilhas densas de carbeto de silício 

anexadas no interior do corpo refratário com o objetivo de converter as micro-ondas 

em “ondas de calor”. 

 

Figura 3. 2: Célula rádio-susceptora. 

Forte: próprio autor 

 

O princípio de funcionamento da célula rádio-susceptora consiste 

primeiramente no bombardeamento do corpo refratário pelas micro-ondas (Fig. 3.3 

(a)). As micro-ondas atravessam o corpo refratário (Fig. 3.3 (b)) e ao atingir o 

susceptor são convertidas em radiação infravermelha, aquecendo de forma 

semelhante à resistência do forno elétrico (Fig. 3.3 (c)). Como o corpo refratário é 

transparente à radiação infravermelha, ocorre o acumulo de radiação provocando o 

rápido aquecimento do susceptor de micro-ondas e, consequentemente, da amostra 

(óxidos precursores) que se encontra no seu interior (Fig. 3.3 (d)).  

Com tempo o intenso calor gerado pelo susceptor provoca a formação de 

dipolos elétricos nos óxidos precursores. Neste momento as micro-ondas 

conseguirão interagir com a amostra diretamente, pois o aquecimento por micro-

ondas é devido à interação das ondas eletromagnéticas (micro-ondas) com os 

dipolos elétricos do material provocando a movimentação e/ou rotação dos dipolos 

que tendem a girar na direção do campo magnético externo. Como essa rotação 
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encontra resistência haverá dissipação de energia na forma de calor e consequente 

aumento da temperatura. [82, 83] neste momento tanto a radiação oriunda do 

susceptor como as micro-ondas vindas do magnetron atuaram simultaneamente, o 

que aumentará, ainda mais, a eficiência do aquecimento. 

 

Figura 3. 3: Esquema explicativo do princípio de funcionamento de célula rádio-susceptora 

Forte: próprio autor 

 

3.1.1.  Processamento de Materiais Cerâmicos 

 

A síntese de um composto e o conjunto de passos para a sua preparação 

a partir de uma matéria prima. Existem varias rotas de síntese disponíveis para a 

preparação de cerâmicos em pó, e as mais amplamente utilizadas são as rotas de 

sol gel [86], Pechini [87], síntese por combustão [88] e reação do estado sólido [89]. 

Em particular, a síntese de estado sólido, ou por mistura de óxidos, tem sido 

tradicionalmente empregada na produção de pós-cerâmicos e monocristais desde a 

segunda metade do século XX [90]. 
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Frequentemente, o processamento de materiais cerâmicos envolve a 

seleção e homogeneização dos reagentes; tratamento térmico subsequente, 

denominado calcinação, visando à síntese de uma fase; conformação mecânica dos 

produtos na forma de pó em peças para sua posterior sinterização e, enfim, 

acabamento das peças produzidas. [48] 

A síntese de materiais cerâmicos, quando realizada pela submissão de 

uma mistura de óxidos a elevadas temperaturas, é denominada processo de Reação 

de Estado Sólido (RES) ou método cerâmico convencional. A realização deste 

processo implica na adoção de determinadas providências [91]. Uma vez que os 

reagentes possuem normalmente alto ponto de fusão e baixa pressão de vapor, em 

geral, não ocorre fusão, toda a reação deve proceder no estado sólido, inicialmente 

na fronteira das fases nos pontos de contato entre os reagentes e depois por difusão 

dos constituintes através da fase do produto. [92] 

Vencer a barreira de difusão pode envolver tempos de reação muito 

longos. Para aumentar as taxas de difusão nas reações no estado sólido, os 

recursos mais usuais são o uso de temperaturas próximas ao ponto de fusão e a 

redução do tamanho de partícula para maximizar a área de contato entre os 

reagentes [92]. Desta forma o método cerâmico convencional, geralmente, requer 

uma boa homogênea dos materiais precursores antes que estes sejam submetidos 

ao tratamento térmico em altas temperaturas em forno elétrico, conseguida através 

de uma moagem mecânica por meio de equipamentos próprios para esta finalidade, 

como os moinhos planetários onde estes reagentes misturados a certa quantidade 

de esferas de aço ou de zircônia, são inseridas no recipiente e este posicionado na 

estação de moagem (Fig. 3.4).  

Ao iniciar a moagem as estações de moagem, com o recipiente, e o prato 

suporte giram em direções divergentes, de forma que as forças centrífugas atuam 

alternadamente nas mesmas direções e em direções opostas aos movimentos 

experimentados pelos recipientes. Isto resulta num efeito de fricção, pela passagem 

das esferas pelas paredes internas do recipiente, e num efeito impactante, devido 

aos impactos conferidos pelas esferas contra as paredes do recipiente, isso causa a 

mistura e a redução do tamanho das partículas do material precursor e 

consequentemente o aumento da velocidade de reação. Figura 3.4 [48] 
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Figura 3. 4: (a) Estação de moagem e suporte do moinho para os recipientes, (b) movimentos 

experimentados pelo recipiente durante a moagem mecânica. 

 

Fonte: FRITSCH GMBH. Planetary Mono Mill "pulverisette 6" Alemanha, 2005. (Manual) 

 

Porem quando a cerâmica é sintetizada através do processo de reações 

no estado sólido assistidas por micro-ondas esta moagem elaborada não se faz 

necessário, pois o ganho energético obtido na moagem é irrisório comparado com a 

eficiência do aquecimento. Por exemplo, no processamento de uma cerâmica pelo 

método convencional a moagem por moinho planetário por 4h pode reduzir o tempo 

de forno elétrico de 12h para 6h, mas a mesma cerâmica processada por reações no 

estado sólido assistidas por micro-ondas tem o tempo em forno de micro-ondas de 

15 min e o uso do moinho planetário por 4h promoveria a redução deste tempo em 

poucos segundos o que não traz vantagem alguma, além disso, ocorreria a 

contaminação dos materiais processados devido à abrasividade excessiva entre as 

esferas e o recipiente.  

Após a calcinação os materiais cerâmicos (na disposição de pós) devem 

ser misturados a um ligante orgânico para melhorar o contato entre as partículas e 

dar maior plasticidade ao material que será conformado mecanicamente. Ao material 

cerâmico em pó, prensado e conformado [92, 93], devido a uma pressão aplicada, 

compondo uma massa coesa, cujas partículas encontram-se justapostas, pronta 

para o tratamento térmico subsequente denomina-se corpo verde. 

 A compressão uniaxial apresenta-se como uma técnica para 

conformação mecânica adequada à produção de formas cilíndricas com secção 

(a) (b) 
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uniforme e consiste basicamente em comprimir, por meio de uma prensa, o pó 

contido numa matriz rígida [48], mas quando o objetivo é a produção de filmes 

espessos a técnica mais simples é a de serigrafia na qual o material cerâmico é 

misturado ao ligante orgânico até formar uma pasta semelhante a uma tinta que é 

então aplicada sobre um suporte por meio de uma espátula (Figura 3.5). 

 

Figura 3. 5: (a) Esquema do processo de serigrafia. (b) Filme cerâmico após a sinterização. 

Fonte: próprio autor 

 

Considerando que métodos de produção de filmes finos são complexo e 

têm características específicas optou-se pelo processamento de filmes espessos 

que é mais versátil para a aplicação da massa cerâmica como dispositivo eletrônico, 

este processo consiste na síntese do pó cerâmico, a transformação do pó em pasta, 

a deposição da pasta sobre o substrato e sinterização. O revestimento é obtido por 

serigrafia, uma etapa de processamento bem desenvolvido em tecnologia de filme 

espesso. Este processo tem algumas vantagens quando comparado com outras 

tecnologias: baixo custo, alta confiabilidade, a dissipação de calor, ampla gama de 

valores dos componentes, e a capacidade de produzir multicamadas que aumenta 

significativamente a densidade do circuito [65]. 

A sinterização (em estado sólido) é o estágio final do processamento 

cerâmico que consiste num tratamento térmico do corpo compactado que possibilita 

a obtenção de um corpo denso, decorrido do aquecimento do material conformado 

num determinado tempo, à temperatura suficientemente alta para o desenvolvimento 

dos mecanismos de sinterização, sobre tudo difusão, porém, inferior àquela em que 

ocorre a fusão do componente principal. [94] Trata-se de um processo 

extremamente complexo, com diversas variáveis interagindo [95]. 

(a) (b) 
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De maneira sucinta a sinterização das partículas do pó compactado inicia-

se com a formação do empescoçamento ao longo das regiões de contato entre 

partículas adjacentes (Figura 3.6 (a) e (b)). Ocorre então, a formação dos contornos 

de grão dentro de cada pescoço e cada interstício entre as partículas se trona um 

poro. Durante a sinterização, as partículas se unem em um contato cada vez mais 

intimo que reduz a porosidade da cerâmica (Figura 3.6 (c)) o que induz o aumento 

da densidade do material. [96] 

 

Figura 3. 6: Estágios de sinterização por fase sólida: (a) inicial; (b) intermediaria e (c) final. 

Fonte: Ref. [96] 

 

Normalmente, a síntese dos niobatos, titanatos, tungstatos e molibdatos 

baseada em métodos convencionais de produção de cerâmica envolvem tempos de 

reação extremamente longos devido à lenta taxa de difusão no estado sólido [97]. 

Santha et al [77] obtiveram BiTRWO6 (onde TR = terra rara) por calcinação em forno 

de resistência elétrica por 4h numa faixa de 925 ºC até 1000 ºC e a temperatura de 

sinterização entre 1025 ºC e 1150 °C dependendo da terra rara utilizada. Desta 

forma, muitos esforços foram investidos para reduzir o tempo de síntese. A Síntese 

de micro-ondas tem sido utilizada para sintetizar vários sólidos inorgânicos.  

A química da síntese por micro-ondas baseia-se no efeito do aquecimento 

eficiente de matérias dielétrico por micro-ondas [98]. Este aquecimento por micro-

ondas depende da capacidade de um material específico (líquidos e/ou sólidos) para 

absorver a energia de micro-ondas e convertê-la em calor. O termo micro-ondas se 

refere à radiação eletromagnética com frequência entre 300 MHz e 300 GHz [99]. 

A síntese de micro-ondas geralmente é muito rápida, simples e 

energeticamente muito eficiente. Por exemplo, o complexo perovskita CaCu3Ti4O12 

foi obtida pela técnica de pó de sinterização convencional no ar em 1050°C por 24 h 
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[99]. No entanto, Almeida et al sintetizaram-no por um processo de aquecimento de 

micro-ondas em apenas 10 min [100]. Enquanto preparação de Vanadatos de 

chumbo e bismuto por procedimentos convencionais requer até 10h de aquecimento 

em altas temperaturas, as reações induzidas micro-ondas são concluídos em menos 

de 15 min. em um forno de micro-ondas doméstico [101].  

A cerâmica Y3Fe5O12 foi obtida a partir da calcinação das misturas de 

Y2O3 e Fe3O4 em forno elétrico em atmosfera de ar a 1150°C por 5h [102], enquanto 

que Ostoréro et al [103] descreve a sintetizaram desta cerâmica em 630°C, durante 

3min usando micro-ondas como fonte de aquecimento.  

Recentemente, Kalitas e Verma [104] sintetizaram a fase mineral do osso 

humano e os dentes (hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2) por radiação de micro-ondas. 

Eles obtiveram um pó nanocristalino dentro de um curto período de tempo, com 

tamanho médio de partícula de 12nm. 

 

3.2. Caracterização Estrutural do Material Cerâmico 

 

O desenvolvimento sistemático de novos materiais depende fortemente 

de sua caracterização em diversos níveis de resolução. Estrutura, microestrutura e 

geometria de defeitos, assim como composição química e distribuição espacial são 

parâmetros importantes para se determinar o comportamento de materiais em 

aplicações específicas [1]. 

Os ensaios não destrutivos tais como a difração de Raios X e a 

espectroscopia Raman, bem como a espectroscopia de infravermelho são realizados 

constantemente desde a descoberta das mesmas para este fim o que nos mostra 

uma longa tradição de uso destas técnicas para a análise da estrutura de materiais.  

Para analisar a microestrutura, formato e tamanho de grãos e poros 

utilizam-se da técnica de microscopia eletrônica de varredura que gera imagens do 

material cerâmico em alta resolução. A caracterização das propriedades dielétricas 

destes materiais se da por meio da espectroscopia dielétrica visando à aplicação 

como dispositivos eletrônicos. 

O principio destas técnicas de análise das propriedades das cerâmicas de 

encontra descritas nos próximos tópicos desta seção. 
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3.3. Difração de Raios X (DRX) 

 

Os raios-X são radiações eletromagnéticas cujos comprimentos de onda 

são da ordem de 1 Å. Quando um feixe de raios-X incide num cristal, os raios-X são 

espalhados, ou seja, desviados em todas as direções pela estrutura cristalina. Em 

algumas direções as ondas espalhadas sofrem interferência destrutiva, resultando 

em mínimos de intensidade; em outras direções, a interferência é construtiva, 

resultando em máximos de intensidade. [48, 105,106] 

O fenômeno da interação entre um feixe de raios-X incidente e os elétrons 

constituintes de um material, relacionado ao seu espalhamento coerente onde à 

onda espalhada tem direção definida, mesma fase e mesma energia em relação à 

onda incidente é uma forma de difração. Esse processo de espalhamento e 

interferência e a técnica científica que o usa para a caracterização estrutural dos 

materiais é denominada difração de raios-X.  [48, 105] 

Na técnica da difração de raios-X é fundamentada na incidência da 

radiação em um espécime e na detecção dos fótons difratados, constituintes do feixe 

difratado e embora o processo de difração de raios-X por um cristal seja complicado, 

os máximos de intensidade aparecem em certas direções que podem ser 

identificadas com as direções que tomariam os raios-X incidentes se fossem 

refletidos por uma família de planos refletores paralelos, ou planos cristalinos, que 

passam pelos átomos do cristal. [48, 105] 

A difração de raios-X em pó consiste em colocar uma amostra cristalina 

em pó sob feixe de raios colimados e monocromático de raios-X. As partículas 

presentes nas amostras agem como regiões independentes que difratam o feixe. Um 

grão pode conter várias dessas regiões denominadas cristalitos. [106] 

Na prática, o tamanho de cada região deve ser pequeno e 

homogeneamente distribuído em todo o pó, pois muitas aplicações de DRX 

baseiam-se em raios-X de uma amostragem estatisticamente aleatória do cristal, e 

em algumas vezes necessário girar a orientação da amostra para eliminar os efeitos 

de textura e alcançar sua verdadeira aleatoriedade. De acordo com a Lei de Bragg 

(eq. 3.1) a posição angular θ do raio difratado depende da distância interplanar d e 

do comprimento de onda λ da radiação emitida e A intensidade do raio difratado 

depende do arranjo atômico desses planos (Figura 3.7). [1] 
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k l = 2 m nokp              (eq. 3.1) 

 

Figura 3. 7: Ilustração do fenômeno de difração de raios-X (Lei de Bragg). 

Fonte: Ref. [48] 

 

As intensidades obtidas em ângulos 2θ, representadas através dos picos 

nos difratogramas (ou padrões difratométricos), correspondem à difração do feixe 

incidente por um determinado conjunto de planos do cristal, que possuem mesma 

distância interplanar, cada qual com índices de Miller hkl (reflexões hkl). O padrão 

difratométrico representa uma coleção de perfis de reflexões (difrações) individuais 

(ou picos difratados), cada qual com sua altura, área integrada, posição angular e 

largura que decaem gradualmente à medida que se distanciam da posição da altura 

máxima do pico. [48] 

A identificação de fases utilizando a técnica de DRX baseia-se no padrão 

de difração característico produzido por cada fase cristalina. O padrão de difração 

atua como uma “impressão digital” para cada fase e a identificação qualitativa é feita 

através da comparação com o padrão difratométrico das fases ou compostos 

individuais organizados (coletados, editados, publicados e distribuídos) e mantidos 
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pelo International Center for Diffraction Data/ Joint Committee for Powder Diffraction 

Studies (ICDD/JCPDS). [107] 

 

3.3.1. Método Rietveld de refinamento 

 

O Método Rietveld [107] é uma técnica desenvolvida pelo cristalografista 

holandês Hugo Rietveld em 1967 inicialmente usada para caracterização de 

materiais cristalinos por difração de nêutrons e posteriormente adaptado para a 

difração de raios-X por Wiles et al em 1981. Este método tem como objetivo produzir 

o refinamento, ou o ajuste, dos parâmetros de uma estrutura cristalina a partir de 

dados obtidos pelo difratograma da amostra. Este método é utilizado por grande 

parte dos cientistas de todo o mundo como instrumento para obter informações 

estruturais de uma dada amostra. [105, 106] 

Os parâmetros estruturais, tais como: coordenadas atômicas, agitação 

térmica e parâmetros de rede, são refinados, através do procedimento de 

minimização das somas em todo o padrão de difração até que o erro residual seja 

minimizado, isto é, das diferenças das intensidades experimentais e calculada até 

obter a melhor concordância possível do padrão de difração teórico (Ycalc) com o 

experimental (Yobs). [106] Os critérios quantitativos para avaliar um bom ajuste são 

feitos pelo acompanhamento dos R´s, chamados de fatores de confiança. [105, 106] 

O erro residual (fator de confiança) do refinamento Rietveld usado neste 

trabalho foi o RWP foi definido por: 

 


Yq = rs t�,u�vwx �u��	y� 0� ²
s t�,u�vwx 0� ²            (eq. 3.2) 

 

onde Yi
obs e Yi

calc são as intensidades observada e calculada para cada 

ponto, respectivamente, e wi = 1/ Yi
obs é o peso estatístico para cada ponto. 

Existem cinco métodos de calcular o fator de confiança sendo o RWP (eq. 

3.2) é o fator estatisticamente mais significativo e reflete melhor o progresso do 

refinamento, pois nele é usada a técnica de minimização da diferença de quadrados 

e, por isso, foi o fator usado neste trabalho. Alguns fatores que não estão 
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relacionados com a qualidade do modelo usado podem aumentar ou diminuir o valor 

do RWP, por exemplo: a presença de outras fases no material aumenta o valor do 

RWP, enquanto que um alto background o diminui. [105] 

 

3.4. Espectroscopia vibracional 

 

A espectroscopia vibracional [108] é a técnica de análise que utiliza 

radiação eletromagnética para investigar o comportamento vibracional de moléculas, 

ou seja, as transições vibracionais ou vibracionais / rotacionais no caso de amostras 

em fase gasosa, observando-se a absorção ou espalhamento dessa radiação com o 

objetivo de obter informações a respeito da geometria molecular (através do número 

de modos vibracionais ativos nos espectros Raman e infravermelho), bem como da 

natureza das ligações químicas presentes na molécula (valores das frequências 

vibracionais ou mais propriamente das constantes de força). [109] 

As principais técnicas de espectroscopia vibracional utilizadas são a 

espectroscopia de absorção no infravermelho (espectroscopia IR), a espectroscopia 

espalhamento Raman (espectroscopia Raman). Embora ambas as espectroscopias 

estejam relacionadas às vibrações moleculares, os mecanismos básicos de 

sondagem destas vibrações são essencialmente distintos em cada uma. Devido a 

essas diferenças, a espectroscopia no infravermelho é superior em alguns casos e 

em outros a espectroscopia Raman oferece espectros mais úteis. [110] 

De modo geral, pode-se dizer que as espectroscopias Raman e 

infravermelho são técnicas complementares. A seguir serão discutidos os 

fundamentos teóricos mais relevantes envolvidos na espectroscopia vibracional 

tanto através do infravermelho como do efeito Raman e os procedimentos 

experimentais aplicados neste trabalho referente a estas duas técnicas. 

 

3.4.1. Espectroscopia de absorção no infravermelho (IR) 

 

A região do espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho se 

estende de aproximadamente 0,75 µm até quase 1 mm, mas o segmento mais 

frequentemente utilizado pelos químicos está situado entre 2,5 e 25 µm (4000 a 400 

cm-1), conhecido como região fundamental ou infravermelho médio. [111] 
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 A região de mais baixa frequência (600 a 200 cm-1) é conhecida como 

infravermelho longínquo e a região de mais alta frequência (4000 cm-1 até a região 

do visível) como infravermelho próximo. A espectroscopia do infravermelho se 

baseia essencialmente na interação ressonante entre fótons na região fundamental 

do infravermelho (IR) com as ligações químicas das substâncias, pois a vibração dos 

átomos no interior de uma molécula apresenta energia coerente a esta região do 

espectro eletromagnético. [111] 

As ligações químicas possuem frequências de vibrações específicas, as 

quais correspondem a níveis de energia da molécula (chamados auto-estados ou 

modos vibracionais da molécula). Tais frequências dependem da forma da superfície 

de energia potencial da molécula, da geometria molecular, das massas dos átomos 

e eventualmente do acoplamento vibrônico. As vibrações dos átomos numa rede 

cristalina geralmente são muito complexas. Porém, todas podem ser obtidas através 

das chamadas vibrações normais ou modos normais de vibração [112]. Em um 

modo normal, todos os átomos oscilam com a mesma frequência (modo coletivo), 

com fases em função da polarização (direção de oscilação) das vibrações, nas quais 

as amplitudes podem ser diferentes.  

Na espectroscopia IR a radiação no infravermelho absorvida pela amostra 

faz com que átomos e grupos de átomos de uma substância vibrem com amplitude 

aumentada ao redor das ligações covalentes que os ligam, neste momento a 

frequência da onda incidente na amostra é alterada. Assim os modos vibracionais 

podem ser determinados pelas diferenças entre as frequências da radiação 

eletromagnética incidente e transmitidos pela amostra fornecendo evidencias da 

presença de vários grupos funcionais na estrutura molécula que é usada para 

identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra. [112] 

A técnica consiste na emissão de um raio monocromático de luz 

infravermelha é sobre a amostra e o registro da quantidade de energia absorvida. 

Repetindo-se esta operação ao longo de uma faixa de comprimentos de onda de 

interesse, um gráfico, denominado espectro IV, pode ser construído.  

Para que uma vibração apareça no espectro IV, a molécula precisa sofrer 

uma variação no seu momento dipolar durante essa vibração e como consequência 

de seu movimento vibracional ou rotacional (o momento de dipolo é determinado 

pela magnitude da diferença de carga e a distância entre dois centros de carga). 
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Somente nessas circunstâncias, o campo elétrico alternante da radiação incidente 

interage com a molécula, originando os espectros. Este processo é quantizado, 

porém o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de bandas, porque 

a cada mudança de nível de energia vibracional corresponde uma série de 

mudanças de níveis de energia rotacional, desta forma, as linhas se sobrepõem 

dando origem às bandas observadas no espectro. [111] 

 

3.4.2. Espectroscopia espalhamento Raman 

 

Quando uma radiação “luz” interage com a matéria, esta pode transmitir 

ou absorver ou espalhar a radiação. A espectroscopia Raman é baseada na 

detecção da luz espalhada pela amostra. Este espalhamento pode ser elástico ou 

inelástico sendo que o espalhamento elástico de fótons é chamado de espalhamento 

Rayleigh, enquanto o espalhamento inelástico é chamado de espalhamento Raman. 

Neste ultimo espalhamento de luz a componente de campo elétrico do fóton 

espalhado perturba a nuvem eletrônica da molécula e pode ser entendido como um 

processo de excitação do sistema para um estado “virtual” de energia. [113] 

No espalhamento Raman, frequências dos modos vibracionais são 

determinadas pelas diferenças entre as frequências da radiação eletromagnética 

espalhada e incidente chamado de deslocamento Raman. Com o auxilio da Teoria 

de Grupos, pode ser feita uma previsão do numero e tipos de modos vibracionais 

que podem participar de um processo de espalhamento Raman. [111, 114] 

Um processo de espalhamento Raman envolve dois fótons de diferentes 

energias ou frequências, por isso com respeito ao campo eletromagnético, o 

processo e inelástico. A diferença entre as energias dos fótons incidente e 

espalhado e compensado por mudança (excitação) de um estado vibracional do 

cristal. Então, da análise dos espectros Raman são obtidas informações sobre as 

propriedades do material, assim como dos modos e dos tipos de vibração do 

sistema (caso clássico) e da polarização dos fônons (caso quântico). [108, 115] 

O gráfico do número de fótons espalhados detectados (ou da intensidade 

de luz espalhada) versus o deslocamento Raman em torno de um comprimento de 

onda laser incidentes é denominado espectro Raman. Isto pode ser medido, 

também, diretamente em função do comprimento de onda. [114] 
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3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um instrumento muito 

utilizado na análise microestrutural de materiais sólidos devido à alta capacidade de 

resolução de imagens, permitindo-se observar imagens com excelente nitidez [116]. 

Apesar da complexidade dos mecanismos para a obtenção da imagem, o resultado 

é uma imagem de muito fácil interpretação.  

O MEV, conforme pode ser visto no esquema da Fig. 3.8, consiste 

basicamente da coluna optico-eletrônica composto de um canhão de elétrons e um 

sistema de lentes eletromagnéticas que promove a redução do diâmetro do feixe 

eletrônico, da unidade de varredura, da câmara de amostra, do sistema de 

detectores e do sistema de visualização da imagem. [117] 

 

Figura 3. 8: Representação esquemática dos componentes do Microscópio Eletrônico de Varredura. 

Fonte: [109] 
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O funcionamento do MEV consiste no canhão de elétrons que é usado 

para a produção do feixe de elétrons com energia e quantidade suficiente para ser 

captado pelos detectores. Esse feixe eletrônico então tem seu diâmetro reduzido por 

várias lentes eletromagnéticas, cuja finalidade é produzir um feixe de elétrons focado 

com um pequeno diâmetro numa determinada região da amostra. O resultado é a 

incidência sobre a amostra de um feixe estacionário de elétrons que é defletido 

sobre a amostra na direção x e y, conforme representado na Fig. 3.9. [117] 

 

Figura 3. 9: Esquema da varredura do feixe de elétrons. 

 

Fonte: [110] 

 

O tamanho do feixe considerado ideal, para um determinado aumento, é 

aquele cujas bordas do feixe tocam levemente a linha anteriormente varrida. Se o 
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diâmetro do feixe é muito grande, ocorre uma sobreposição das linhas varridas e o 

resultado é uma imagem fora de foco. Porém se o diâmetro do feixe é muito 

pequeno resulta em aumento de ruído eletrônico e algumas áreas da amostra, onde 

as bordas do feixe não se encontram não serão varridas pelo feixe de elétrons 

diminuindo a nitidez da imagem. [118] 

Ao defletir e interação com a superfície da amostra o feixe de elétrons 

gera uma série de sinais de onda eletromagnética que contem informações sobre a 

topografia desta superfície. Estes sinais são captados pelo sistema de detectores e 

processados pelo sistema de visualização da imagem gerando a imagem ampliada. 

No estudo dos materiais cerâmicos, as características microestruturais 

dos grãos obtidas através do MEV quanto tipo, forma, tamanho, distribuição e 

orientação [116] podem ser empregados na tentativa de explicar diferentes 

propriedades e, consequentemente, diferentes aplicações para estes materiais.  

Uma amostra de um cerâmico de mesma composição química pode 

apresentar uma determinada propriedade bem superior à outra, mesmo que ambas 

tenham se submetido aparentemente ao mesmo processamento. Este fato bastante 

comum na análise dos materiais, quase sempre a explicação encontra-se no estudo 

da microestrutura, observando-se, por exemplo, o tamanho de grão, quantidade de 

fase vítrea, forma do poro, características passiveis de serem analisada pela 

micrografia do MEV [116]. 

 

3.6. Análises Espectroscópicas Dielétricas 

 

Como já mencionado anteriormente os mecanismos de polarização pode 

ser eletrônica, iônica e/ou de deslocamento sendo que a resposta dielétrica de uma 

substância em um campo elétrico externo pode ser analisada por meio de uma 

espectroscopia dielétrica com o intuito de observar cada uma dessas contribuições e 

descrevê-las mediante uma função dielétrica apropriadamente definida, [119] 

comumente conhecida como permissividade dielétrica.  

A espectroscopia dielétrica é baseada numa forma de medida de ângulo 

de perda (�) como uma função de frequência ou da temperatura estudando a 

resposta elétrica do sistema em função da frequência do sinal (f) ou da frequência 
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angular (ω), num amplo intervalo de frequências [120, 121] é possível acompanhar 

cada mecanismo que ocorre em uma faixa de frequência característica.  

Aquelas regiões onde a permissividade dielétrica varia fortemente com a 

frequência são denominadas regiões de dispersão e cada uma está associada a um 

mecanismo de polarização. Assim o termo dispersão dielétrica significa a variação 

da permissividade de um material em função da frequência do campo elétrico 

alternado [122,123]. Sendo que a condutividade elétrica dependente da frequência, 

esta pode ser correlacionada com a variação da permissividade [123].  

Cada uma dessas contribuições pode ser analisada em separado 

mediante análise espectroscópica caso seja considerado o comportamento do 

material sob um campo elétrico alternado. Existem dois mecanismos gerais 

responsáveis pela dispersão dielétrica [123]: relaxação que ocorre em baixas 

frequências (radiofrequência) e ressonância que ocorre em frequências superiores 

(micro-ondas). As Medidas de perda dielétrica são frequentemente obtidas a partir 

da resposta de um capacitor em forma de discos de placas planas e paralelas, onde 

o meio dielétrico do capacitor é as amostras e as placas são eletrodos depositados 

acima e abaixo das amostras através de uma suspensão metálica coloidal ou pelo 

uso de pratos metálicos. [48] 
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4. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

Nos últimos anos foi notório o progresso na pesquisa de novos materiais 

no intuito de promover tecnologias que facilitam a vida do homem moderno. Porém 

com o advento de novas tecnologias surgem novos desafios, pois a busca de 

materiais mais eficientes é árdua e constante.  

As tecnologias que nascem neste cenário competitivo, no qual se tornou o 

mercado da telecomunicação promove a disputar entre os materiais utilizados na 

produção de antenas no intuito de conquistar a preferência do consumidor. Neste 

sentido a produção e o estudo das propriedades das antenas monopolo (DRA) e dos 

filmes espessos BiTRWO6 são importantes para possíveis aplicações como 

dispositivos, como ressoadores de micro-ondas e osciladores e atender as 

necessidades dos clientes das empresas de telecomunicação. 

 

4.1. Objetivos Gerais 

 

Tem-se por objetivo introduzir um procedimento para a preparação das 

cerâmicas BiTRWO6, onde TR = Y, Gd ou Nd através da síntese no estado sólido 

assistida por micro-ondas e realizar a sua caracterização estrutural, dielétrica e 

morfológica. Também introduzir um procedimento de fabricação de antenas 

monopolo (DRA) e de microfita (filmes espessos) a partir do material cerâmico. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Caracterizar as amostras produzidas por difração de raios X em pó (DRX), 

espectroscopia infravermelho, espalhamento Raman e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Bem como, estudar as propriedades dielétricas por meio de 

espectroscopia de impedância na frequência das micro-ondas e de radiofrequência 

do BiTRWO6 (TR = Y, Gd e Nd) para a geometria cilíndrica e de filmes espessos.  

Realizar estudos práticos de desempenho operacional das antenas e 

utilizar o software de Simulador de Estrutura de Alta Frequência (HFSS) para realizar 

os estudos numéricos de desempenho operacional das antenas.  
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4.3. Justificativa 

 

A pesquisa na área de materiais resulta em sua aplicação nos mercados 

atuais e futuros. No decorrer de determinado período de tempo, podem surgir vários 

fatores que levam um material ser substituído por outro [67]. O preço é certamente 

um dos principais fatores. Outro fator seria o desenvolvimento de um material com 

propriedades mais adequadas do que os materiais mais utilizados pelo mercado 

para as aplicações pretendidas. [2] 

Nesse sentido, a pesquisa das características morfológicas, estruturais, 

mecânicas, elétricas e físico-químicas das cerâmicas dielétricas tem revelado uma 

grande quantidade de possibilidades de melhoramento dos processos elétricos, 

ópticos e termodinâmicos através de modificações estruturais induzidas mediante 

substituições composicionais parciais que geram propriedades adequadas para 

atender a indústria eletroeletrônica e de comunicação. 

O campo da comunicação sem fio tem experimentado um crescimento 

revolucionário nas últimas décadas devido à invenção dos aparelhos telefônicos 

móveis. Um dos principais componentes dessas redes é a antena. [2] Nas últimas 

décadas, duas novas classes de antenas têm sido investigadas; antena de Microfita 

e antena ressoadora dielétrica [124]. Ambas são disponíveis para o desenvolvimento 

de modernos dispositivos de comunicação. Portanto, a motivação para este trabalho 

é apresentar um material cerâmico com propriedades passíveis de serem utilizadas 

como antena para comunicação móvel e por satélite. Associado a isso existe o 

método de síntese em estado sólido assistida por micro-ondas que possui diversas 

vantagens perante o método tradicional, entre elas a economia de energia e, 

consequentemente, economia nos custos de produção. 
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5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

A proposta desse trabalho foi a produção de antenas a partir da série de 

cerâmicos BiTRWO6 (TR = Terra Rara) através da síntese de estado solido assistida 

por micro-ondas. As cerâmicas obtidas foram caracterizadas morfologicamente por 

microscopia eletrônica de varredura, estruturalmente através da difração de Raios-X 

e espectroscopia vibracional e dieletricamente por espectroscopias dielétricas. Os 

procedimentos destas técnicas estão descritos a seguir. 

 

5.1. Síntese dos Materiais Cerâmicos 

 

Neste trabalho faz-se uso do método de síntese no estado sólido 

assistidas por micro-ondas, desta forma optou-se pelo método de homogeneização 

dos precursores por meio de maceração manual por 20 min. usando almofariz e 

pistilo. Após a maceração, os pós-precursores foram submetidos ao tratamento 

térmico (calcinação) através do forno de micro-ondas modificado, marca Panasonic, 

modelo Junior Smart NN-S55BK, acoplado a um controlador de temperatura, marca 

FLYEVER, modelo FE50RP, com termopar tipo B (Platina/Ródio - Platina) operado a 

2,45 GHz com 800 W (Figura. 3.1).  

As fases cerâmicas BiYWO6; BiGdWO6 e BiNdWO6 foram sintetizadas 

conforme as formulações apresentadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5. 1: Formulações e identificação das amostras sintetizadas 

Reagentes Produtos 

(Identificação) Óxidos Pureza (%) Fabricante Composição mássica (%) 

Y2O3 99,9+ Aldrich 19,55 

BiYWO6 (BYW) Bi2O3 98 Vetec 40,31 

WO3 99 Aldrich 40,14 

Gd2O3 99,9 Fluka 28,02 

BiGdWO6 (BGW) Bi2O3 98 Vetec 36,07 

WO3 99 Aldrich 35,91 

Continua 
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Tabela 5.1: Formulações e identificação das amostras sintetizadas (continuação) 

Nd2O3 99,9 Aldrich 26,54 

BiNdWO6 (BNW) Bi2O3 98 Vetec 36,81 

WO3 99 Aldrich 36,65 

Fonte: Fonte: próprio autor 

 

As reações químicas que melhor descrevem a síntese, ignorados outros 

mecanismos que possam envolver reações intermediárias e laterais, são 

representadas pelas Equações (5.1); (5.2); (5.3):  

 

Gd2O3 + Bi2O3 + 2 WO3 � 2 BiGdWO6    (5.1) 

 

Y2O3 + Bi2O3 + 2 WO3 � 2 BiYWO6    (5.2) 

 

Nd2O3 + Bi2O3 + 2 WO3 � 2 BiNdWO6    (5.3) 

 

Os precursores dos BiGdWO6 e BiYWO6 foram calcinados por radiação 

de micro-ondas a 1100°C por 10min, enquanto que os precursores do BiNdWO6 

foram a 900°C por 10min, pois a 1000 ºC constatou-se o inicio de fusão desta fase 

cerâmica. Em todos os casos, o ar foi empregado como atmosfera.  

O suporte da amostra utilizado foi um cadinho de alumina (Al2O3) de 10 

mL devido à capacidade deste tipo de recipiente ser transparente as micro-ondas e 

suportar altas temperaturas sem que o mesmo reaja com a amostra. 

 

5.1.1. Produção e sinterização dos filmes espessos cerâmicos 

 

Na produção do filme espesso uma massa de 0,4g de cada pó cerâmico 

foi adicionada de 0,02g de um fundente (material coadjuvante de densificação), 

então esta mistura foi homogeneizada por maceração por 20 min. O fundente é um 

componente que, no processo de sinterização, atinge seu ponto de fusão, 

diminuindo a temperatura de sinterização dos constituintes cerâmicos envolvidos e 

aumenta a densidade do filme. O fundente utilizado foi uma mistura de 0,5 mol de 

óxido de bismuto (Bi2O3 99,9%, Aldrich) e 0,5 mol de óxido de boro (B2O3 99,0%, 
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Aldrich) homogeneizados por 10 horas de moagem mecânica de alta energia através 

de moinho planetário. 

Após o pó cerâmico e o material fundente serem macerados 

manualmente, acrescentou-se 0,12g de ligante (resina epóxi, “componente A” 

Araldite da marca Brascola) ao pó homogeneizado para promover a formação de 

uma pasta para facilitar a aplicação da amostra sobre a superfície de um substrato 

de alumina (Al2O3) com 1,0 x 1,2 x 0,5 cm de dimensões. Produto comercial 

proveniente da Engecer, que serviu de suporte para o filme devido ao seu baixo 

coeficiente de dilatação térmica, capacidade de suportar altas temperaturas e ser 

inerte. Sobre o substrato de alumina aplicou-se uma suspensão de prata diluída em 

acetato de isoamila (10:1 em volume) (Joint Metal-PC200), de forma a tornar a 

superfície da pastilha de alumina condutora de eletricidade, e a pasta contendo as 

respectivas cerâmicas, liberando um espaço “l” de 0,1cm em cada extremidade, 

como pode ser visto na Figura 5.1. 

 

Figura 5. 1: (a) visão de perspectiva do filme espesso (b) visão superior do filme espesso. 

Fonte: próprio autor 

 

Depois da preparação dos filmes espessos, os mesmos foram 

sinterizados utilizando forno resistivo elétrico da marca FDG modelo EDG 3P-S 3000 

com controlador de temperatura do modelo EDG3P-S através da seguinte 

programação: Primeiro as amostras foram submetidas ao aquecimento numa taxa 

de 1 ºC/min., da temperatura ambiente até 100 ºC, permanecendo a 100 ºC por 1h 

para remoção de umidade. Após essa etapa as mesmas foram aquecidas de 100 ºC 

a 400 ºC novamente a uma taxa de 1 ºC/min., permanecendo no patamar de 400 ºC 

por 1h para remoção lenta do ligante orgânico, seguido de aquecimento a uma taxa 
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de 5 ºC/min. de 400 ºC a 900 ºC e se mantendo a 900 ºC por 1h para sinterização, e 

no fim, resfriamento natural a 900 ºC até a temperatura ambiente. A espessura dos 

filmes obtidos encontra-se descrito na tabela 5.2. A temperatura de sinterização das 

amostras foi limitada a 900 ºC para evitar a fusão da prata que ocorre a 961 ºC. 

 

Tabela 5. 2: Espessura dos filmes espessos após sinterização 

Amostra  Espessura (µµµµm) 

BiGdWO6  147 

BiNdWO6  131 

BiYWO6  132 

Fonte: próprio autor 

 

5.1.2. Produção e sinterização dos ressoadores dielétricos 

 

Os ressoadores dielétricos foram preparados com base nos materiais 

cerâmicos sintetizados que receberam adição do fundente de composição 0,5 mol 

Bi2O3 (99,9%, Aldrich) e 0,5 mol B2O3 (99,0%, Aldrich), o equivalente a 2% (p/p) dos 

materiais, e de ligante orgânico (glicerina bidestilada, 99,5% de glicerol da O. 

Moreira & Cia LTDA), na proporção de cerca de 5% p/p da massa dos materiais. 

Esta mistura foi inserida em um molde cilíndrico de aço com 1,1 cm de 

diâmetro (Fig. 5.2 (a)) e submetido à pressão uniaxial de 80 MPa aproximadamente, 

utilizando uma prensa hidráulica da marca Ribeiro (Fig. 5.2 (b)), obteve-se pastilhas 

com geometria cilíndrica na proporção diâmetro/espessura de aproximadamente 2:1. 

As dimensões dos ressoadores dielétricos encontram-se na Tabela 5.3 

 

Tabela 5. 3: Dimensões dos ressoadores dielétricos após a sinterização 

Amostra  Espessura Media (mm)  Diâmetro (mm) 

BiGdWO6  8,288  16,570 

BiNdWO6  11,126  17,240 

BiYWO6  9,262  16,672 

Fonte: próprio autor 
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Figura 5. 2: (a) Molde para produção dos Ressoadores Dielétricos (b) Prensa usada na 

compactação do material cerâmico. 

Fonte: próprio autor 

 

Esta dimensão é desejável para obter um melhor acoplamento 

eletromagnético do modo TE011 com o ressoador dielétrico e um maior confinamento 

da radiação, aumentando a qualidade das medidas que foram realizadas pelo 

procedimento de Hakki-Coleman, que se baseia no princípio da transmissão de 

micro-ondas através de uma amostra cilíndrica (ressoador dielétrico) colocado entre 

dois discos de cobre. Este procedimento será descrito posteriormente. 

Após a obtenção dos corpos verdes cilíndricos, os mesmos foram 

aquecidos numa taxa de 1 ºC/min. até 400 ºC por 1h para remoção lenta do ligante 

orgânico, seguido de aquecimento na taxa de 5 ºC/min. até a temperatura de 

sinterização. No cilindro de BiNdWO6 a sinterização ocorreu a 950 ºC por 4h. No 

caso dos corpos cilíndricos de BiYWO6 e BiGdWO6 a temperatura de sinterização foi 

1150 ºC por 4h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. Este 

tratamento foi realizado em forno elétrico da FDG modelo EDG 3P-S 3000. 

 

5.1.3. Difração de Raios X 

 

Os difratogramas foram obtidos à temperatura ambiente, usando o pó das 

amostras em um suporte de silício. O equipamento utilizado foi um difratômetro 

Rigaku (DMAXB), operando em 40 kV e 25 mA, usando radiação oriunda de um tubo 

Cukα (λ = 1,5405 Å) que foi filtrado por um monocromador de grafite.  

(a) (b) 
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Os padrões de difração foram realizados utilizando a geometria Bragg-

Brentano em modo contínuo com uma taxa de 0,5 °/min. com tamanho do passo de 

0,02 ° (2�) no intervalo angular de 20° - 65° (2�). 

Os difratogramas obtidos foram refinados pelo método Rietveld [125]. Os 

programas utilizados para o tratamento matemático por Rietveld disponíveis no 

mercado são, entre outros, Fullprof, DBWS, GSAS, Rietan e Maud. [126]. Neste 

trabalho o programa utilizado foi o GSAS versão V1152, no intuito de confirmar a 

obtenção das fases previstas. 

O banco de dados (Joint Committe on Powder Diffraction Standards-

JCPDS) do DRX foi utilizado como fonte para obtenção dos padrões de linhas de 

difração de raios-x, que foram usados para comparar os difratogramas obtidos 

experimentalmente e identificar as fases existentes. 

 

5.1.4. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A morfologia dos grãos da superfície dos filmes cerâmicos foi 

caracterizada por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando o 

microscópio eletrônico modelo Vega XMU / Tescan da empresa Bruker. A voltagem 

de aceleração dos feixes de elétrons primários variou entre 12 até 30 keV. A 

ampliação resultante foi de até 6000X.  

Para realizar esta análise as amostras foram revestidas com uma camada 

de ouro, um metal condutor e pouco suscetível à oxidação, com 60 nm de espessura 

através do sistema “sputter counter” utilizando o equipamento BALZERS modelo 

5CD50, tornando a amostra condutora elétrica e permitindo que ocorra a reflexão do 

feixe de elétrons.  

 

5.1.5. Espectroscopia de absorção no infravermelho 

 

Os espectros no infravermelho (FT-IR) das cerâmicas foram obtidos a 

partir de pastilhas, feitas da mistura de brometo de potássio (KBr, Merck) com o pó 

de cada amostra (BiNdWO6, BiGdWO6 e BiNdWO6). Esta mistura foi prensada em 

uma prensa hidráulica da marca Ribeiro através de uma pressão uniaxial em torno 

de 180 MPa por 15min. Todas as pastilhas obtidas apresentaram uma espessura de 
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1,5 milímetros, aproximadamente. O FT-IR foi registrado na faixa de 500-1100 cm-1 

com um espectrômetro Mattson 7000 (FT-IR). 

 

5.1.6. Espectroscopia espalhamento Raman 

 

As medidas de espectroscopia Raman foram realizadas a temperatura 

ambiente e em função da temperatura. As temperaturas selecionadas foram de 30, 

100, 200, 300, 400 e 450 °C. A fonte de radiação empregada foi um laser fabricado 

pela Coherent, modelo INNOVA 70C Spectrum. A fonte de excitação utilizada 

consistiu no uso do tubo do laser de íon argônio (Ar+) que possui diferentes linhas de 

excitação. Porém, priorizou-se o uso da linha 514,5 nm.  

Para o sistema dispersivo foi utilizado um espectrômetro Jobin-Yvon 

T64000 composto por um monocromador triplo equipado com redes de difração de 

1800 linhas/mm, adequado para trabalhar na faixa de comprimentos de onda 

variando de 400 a 950 nm.  

Como sistema de detecção foi usado uma câmara CCD (Charge Coupled 

Device), um detector de alta sensibilidade, em virtude dos sinais Raman serem muito 

fracos, da ordem de 10-8 da intensidade da radiação incidente. Nas análises em altas 

temperaturas foi utilizado um "estágio quente", da marca Linkam Scientific 

Instruments LTD modelo TS 1500, juntamente com o microscópio e com uma 

objetiva (20X). Este estágio possui um circuito externo de refrigeração de N2 

acoplado ao detector de luz, e uma janela de quartzo, possibilitando a realização de 

experimentos em temperaturas até a faixa de 1500 ºC.  

 

5.1.7. Caracterização dielétrica em micro-ondas (Método Hakki-Coleman) 

 

As medidas realizadas através do método Hakki-Coleman na faixa de 

micro-ondas foram obtidas com o auxílio de um analisador de rede HP8716ET [127, 

128] e do dispositivo interligado ao analisador de rede mostrado na Figura 5.3.  

No método Hakki-Coleman [129] a amostra colocada entre duas placas 

condutoras paralelas de cobre é excitada por meio de uma das sondas elétrica com 

acoplamento ótimo. A outra sonda é usada como dispositivo receptor para detectar o 

sinal proveniente do ressoador (Fig. 5.3). Dependendo da frequência e da natureza 
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da excitação do campo, muitos modos são possíveis nesse experimento [129]. A 

frequência de ressonância é medida para um ressoador de geometria cilíndrica com 

raio e altura conhecidos (Tabela 5.3), pelo método de transmissão [129], de um dado 

modo, preferencialmente o TE011 que é o modo especifico para avaliar dispositivos 

de micro-ondas usados em telecomunicações. [2,48] 

Para evitar oclusões de ar entre os pratos metálicos e a amostra, o qual 

poderá interferir nos resultados obtidos, o RDs deve estar com uma superfície bem 

polida, porem na maioria das vezes esta oclusão é desprezível face às dimensões 

da amostra. [2, 48] 

 

Figura 5. 3: Representação do sistema de medição das propriedades dielétricas através do 

método Hakki-Coleman 

Fonte: próprio autor 

 

Com o valor da medida da frequência de ressonância (fr) determinou-se 

as propriedades dielétricas dos DRs como permissividade dielétrica, tangente de 

perda dielétrica e o fator de qualidade (Q) característico da amostra com auxílio do 

software Courtney, onde estão inseridas as equações derivadas por Hakki e 

Coleman [130]. Os valores obtidos neste experimento foram utilizados como um guia 

para a simulação numérica das antenas monopolo. 
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5.1.8. Caracterização dielétrica em radiofrequência (Análise de impedância) 

 

As medidas dielétricas da permissividade relativa �r (partes real (�r'), parte 

imaginária (�r''') e tangente de perda dielétrica (tgδ= �r'/ �r'') foram obtidos a partir do 

analisador de impedância Agilent 4294, com precisão para detectar a resposta 

dielétrica em corrente alternada. Ele cobriu a região a partir de 1kHz a 10MHz, à 

temperatura ambiente. Estas medidas foram realizadas nos filmes de espessura 

conhecidas (Tabela 5.2) na forma de capacitores com eletrodos de prata aplicados 

sobre a superfície do substrato antes da produção do filme espesso e na superfície 

do filme após a sinterização do mesmo, como está mostrado na Figura 5.4. 

 

Figura 5. 4: Representação do sistema de medição das propriedades 

dielétricas através da análise de impedância 

Fonte: próprio autor 

 

5.1.9. Caracterização dielétrica em função da temperatura 
 

A caracterização dielétrica na faixa das micro-ondas em função da 

temperatura utilizando corrente alternada (C.A.) foi efetuada na amostra BiNdWO6 

nas temperaturas de 30, 40, 60, 80 e 100°C com o objetivo de calcular o coeficiente 

de temperatura da frequência de ressonante (τ τ τ τ f).  

Para a realização das medidas com a temperatura utilizou-se uma estufa 

da marca ICAMO modelo ST-200 portando um controlador Eurothermo modelo 2024 

acoplada a um analisador de impedância Solartron - SI120. Foi possível medir a 
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frequência de ressonância em função das temperaturas anteriormente referidas 

utilizando um sistema similar ao usado na espectroscopia dielétrica em micro-ondas 

que foi desenvolvido por Hakki e Coleman [130] (Fig.5.3).  

Os terminais de fixação (placas condutoras paralelas) das amostras 

encontram-se dentro da estufa, sendo que o DR de BiNdWO6 foi colocado entre 

duas placas condutoras paralelas e excitado por meio de uma sonda elétrica do 

analisador com acoplamento ótimo e então outra sonda é usada como dispositivo 

receptor para detectar o sinal proveniente do ressoador e o envia para o analisador. 

As medidas das frequências de ressonância foram realizadas no 

momento em que a temperatura dentro da estufa estabilizava-se no valor esperado 

e o tempo necessário para isto foi de aproximadamente 2h (duas horas) devido à 

inércia térmica. O deslocamento da frequência de ressonância medida em função da 

temperatura do experimento. Essa variação é representada pelo coeficiente de 

temperatura da frequência de ressonância (τ τ τ τ f) que é determinado pela equação 

 

z9 = �9�
∆9∆{ (ppm/ºC)            (eq. 5.4) 

 

onde �f é a diferença entre as frequências final e inicial, �T é a variação 

de temperatura fi e é a frequência de ressonância no inicio do processo [131]. A 

abreviação “ppm” (partes por milhão) é empregada para denotar o termo 10-6. O τ τ τ τ f é 

dependente do coeficiente de dilatação térmica do material dielétrico [132]. 

 

5.2. Teste de Desempenho Operacional para Antena  

 

A análise e discussão dos resultados decorrentes da caracterização 

dielétrica na faixa das micro-ondas (método Hakki-Coleman) dos materiais BiTRWO6 

(TR = Y, Gd e Nd) desenvolvidos na conformados em corpos de prova cilíndricos 

(Figura 2.4) e da caracterização dielétrica na faixa da radiofrequência (análise de 

impedância) dos mesmos materiais na conformados de capacitor de placas planas e 

paralelas (Figura 5.4) foram utilizados para avaliação do seu desempenho como 

antenas ressoadoras, segundo determinados critérios de irradiação.  
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Inicialmente procedeu-se a análise dos corpos de prova cilíndricos 

considerando que tais amostras quando excitadas na frequência de ressonância se 

comportam com uma antena monopolo, posteriormente produziu-se, a partir do 

capacitor de placas planas e paralelas com filme cerâmico de BiNdWO6, uma antena 

microfita e esta foi analisada quanto seu desempenho. 

Os protótipos das antenas monopolo tiveram seus resultados 

confrontados com aqueles obtidos por simulação numérica mediante emprego do 

aplicativo comercial HFSS (High Frequency Structure Simulator), o qual faz uso do 

método dos elementos finitos para modelagem eletromagnética destas estruturas 

irradiadoras cilíndricas. 

 

5.2.1. Teste Operacional para Antena Monopolo  

 

O analisador de rede HP 8716ET foi utilizado para a medição da 

frequência de ressonância das antenas monopolo. A perda de retorno (em dB) foi 

medida através do parâmetro de espalhamento S11 da antena que está sendo 

testado. A perda de retorno indica a razão do quanto de energia fornecida para a 

antena é devolvida ao analisador de rede.  

Os valores de perda de retorno próximos de 0 dB indicaram que toda 

energia é devolvida a fonte. À medida que o valor vai diminuído implica que a antena 

não esta devolvendo a energia. A frequência de ressonância da antena é o valor 

correspondente à perda de retorno mínima. 

Os ressoadores dielétricos foram excitados por uma antena de fio saliente 

acima de um plano de terra [133], após isso passa a comporta-se com uma antena 

monopolo. A configuração do DRA cilíndrica é mostrada na Figura 5.5 (a) e (b).  

A DRA é colocada em cima de um plano terra condutor elétrico (plano 

terra é um plano de apoio feito de cobre, com dimensões 35,5 cm x 30 cm x 2,14 

mm considerado um plano infinito que reflete as ondas irradiadas pela antena) e 

excitados por uma sonda ou cabo coaxial (L = 9 mm).  

A sonda coaxial ligada está ao plano de terra pelo conector SMA e de 

dentro deste surge um fio de cobre que esta em contato com. a DRA cilíndrica de 

dimensão conhecida e descrita na tabela 5.3 e permissividade dielétrica calculada 

(Figura 5.5 (b)). A sonda está localizada sobre o eixo x na posição x = a e φ = 0. 
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Figura 5. 5: Geometria cilíndrica das DRAs: (a) Descrição das partes da 

antena monopolo e (b) Arranjo operação experimental DRA monopolo 

Fonte: próprio autor 

 

5.2.2. Teste Operacional para Antena Microfita 

 

As medidas de perda de retorno (em dB) em função da frequência (MHz) 

da antena de eletrodo (ou patch) circular de microfita foram obtidas em uma faixa de 

frequência entre 1,0 e 3,0 GHz, no HP 8716ET A com configuração para análise de 

uma antena ressoadora dielétrica do tipo microfita (Figura 5.6). A amostra foi 

excitada por uma antena de fio saliente que surge de dentro do conector SMA.  

 

Figura 5. 6: Geometria de filme utilizado para as medidas de antenas de microfita. 

Fonte: próprio autor 



78 
 

A sonda coaxial (L = 9 mm) que foi conectada ao analisador HP 8719ET 

da Hewllet-Packard é instalada no conector SMA anexado na lateral do substrato de 

alumina (Al2O3) que teve sua fase pintada com uma tinta prata condutora diluída 

(Joint Metal, tinta condutiva – PFT, Tipo 9045) formando o eletrodo de prata inferior. 

Sobre a superfície do eletrodo de prata inferior depositou-se através da técnica de 

serigrafia um filme espesso retangular e sobre este o eletrodo de prata superior 

circular de raio de 0,5 cm de forma que este fica em contato com o fio saliente do 

conector SMA. O conector SMA permitiu que o cabo coaxial enviasse as ondas 

emitidas pelo analisador para excitar a amostra e depois pudesse devolver as ondas 

que não foram emitidas para o ambiente pela antena. 

 

5.2.3. Procedimentos de simulação numérica 

 

HFSS (do inglês High Frequency Structure Simulator) é um programa 

comercial da empresa da ANSOFT usado para a simulação do funcionamento de 

estruturas eletromagnéticas. Este simulador numérico faz uso do método dos 

elementos finitos (FEM) [134, 135] para a geração de uma solução dos campos 

eletromagnéticos de componentes e dispositivos operando em altas frequências. A 

partir desta solução, os parâmetros-S podem ser calculados.  

Para o cálculo da matriz S associada a uma estrutura tridimensional são 

seguidos os seguintes procedimentos: primeiro a estrutura da DRA a ser analisada é 

dividida em um grande número de elementos de geometria bem definida formando 

uma malha de elementos finitos, então, dentro de cada elemento, os valores dos 

campos são calculados por meio de funções de interpolação gerando uma solução 

baseada numa malha inicial de qualidade inferior. Em seguida, o programa refina a 

malha nas áreas de maior densidade de erros e gera uma nova solução. Quando os 

parâmetros selecionados convergem para o limite desejado, o processo iterativo 

(laço) é encerrado. 

Neste momento o diagrama de campo eletromagnético tridimensional 

dentro da estrutura é calculado de modo a satisfazer às condições de contorno 

impostas por cada elemento da estrutura. Quando a geometria da estrutura é aberta, 

caso de DRAs cilíndricas sob o plano de terra alimentadas por monopolo é 
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necessário delimitar a região do problema (pois se deve considerar o espaço 

adjacente ao arranjo). Interior a esta região será obtida a solução de campo. 

Para que, então, a matriz S generalizada seja gerada a partir da relação 

entre as potências refletida e transmitida e o gráfico da perda de retorno simulada 

em função da frequência seja obtida. Um dos objetivos desse estudo envolve uma 

validação numérica da instalação experimental. Como primeira vantagem, é possível 

investigar a influência da sonda nas frequências de ressonância. Além disso, a alta 

sensibilidade dos resultados em função da abertura de ar pode ser confirmada. Em 

um ponto final, software HFSS fornece os padrões de radiação das antenas sob 

investigação. A largura de banda (BW%) da DRA depende das dimensões físicas e 

da permissividade do dielétrico utilizado. A BW do DRA esta relacionado com o fator 

de qualidade Q através da equação 2.14 [136] 

Quando o HFSS calcula campos irradiados, os valores dos campos sobre 

a superfície de irradiação são usados para calcular os campos no espaço ao redor 

do dispositivo. Este espaço é tipicamente dividido em duas regiões: a região de 

campo distante (lóbulo principal) e a região de campo próximo (demais lóbulos) 

ilustrados na Fig. 5.7. Na solução de estruturas irradiadoras e espalhadoras num 

domínio classificado como irrestrito e infinito, o aplicativo trunca o problema num 

domínio restrito e finito. [23] 

 

Figura 5. 7: Lóbulos num diagrama de irradiação bidimensional de uma antena. 

Fonte: [23] 
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O padrão ou diagrama de irradiação representa uma descrição gráfica da 

intensidade relativa do campo transmitido ou recebido por uma antena. Os padrões 

de irradiação são registrados considerando uma frequência, uma polarização, e um 

plano de corte. Usualmente são apresentados na forma polar ou retilínea com escala 

de intensidade de campo em decibel (dB). A propriedade de irradiação de maior 

importância é a distribuição espacial em duas ou três dimensões da energia 

irradiada, tomada em função da posição de um observador ao longo de um caminho 

ou superfície de raio constante. [23] 

O lóbulo de irradiação é a porção do padrão cercado por regiões de 

intensidade de irradiação relativamente fracas. Em termos de padrões, um irradiador 

isotrópico pode ser definido como uma antena hipotética (ideal) sem perdas e que 

irradia igualmente em todas as direções, sempre tomado como referência para 

expressar as propriedades diretivas de antenas realizáveis. Por exemplo, uma 

antena direcional é aquela que possui a propriedade de irradiar ou ser irradiada por 

ondas eletromagnéticas mais eficientemente em determinadas direções. 

Contrariamente, uma antena omnidirecional irradia ou recebe o sinal 

eletromagnético em todas as direções. [23] 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A discussão dos dados levantados pelas análises realizadas e a 

exposição sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa, relativa à 

obtenção da série de cerâmicos BiTRWO6 através da síntese de estado solido 

assistida por micro-ondas e a aplicação destas cerâmicas como antenas constituem 

o propósito deste capítulo. Nos resultados procura-se estabelecer as relações entre 

os dados obtidos e a possível aplicabilidade tecnológica das cerâmicas sintetizadas, 

com embasamento nos princípios gerais delineados. 

 

6.1. Caracterização Microestrutural 

 

As fases estudadas neste trabalho foram identificadas como sendo da 

família das perovskitas de camadas com estrutura cristalina típica das Aurivillius, 

onde camadas {A2O2}
2+ são intercalados por camadas de Perovskitas {MnO (3n+1)}

2 -, 

em que n representa o número de camadas perovskita presentes. A fórmula geral 

para uma cerâmica do tipo Aurivillius pode ser descrita como sendo {A(2-x)TR(x)O2}
+2 

{MnO3n+1}
-2 onde A é um cátion trivalente (geralmente Bi+3), TR é um cátion de uma 

terra rara também trivalente (Y+3,Gd+3 e Nd+3) e M e um cátion de metal de transição 

com nox igual à +6 (M = Mo6+ ou W6+). 

O sistema ternário TR2O3-Bi2O3-WO3 (TR = terras-raras), gera uma série 

de óxidos complexos de fórmula Bi(2-x)TrxWO6, sendo que várias destas fases 

tenham sido estudadas nos últimos 30 anos por diversos autores. No entanto, [137, 

72, 138], ainda tem determinados aspectos estruturais pouco caracterizados e que 

continuam sem solução. [137, 139]. Assim, o objetivo desta seção é o estudo 

estrutural das fases BiTrWO6 (Tr = Y, Gd e Nd) obtidas por síntese de estado sólido 

assistida por micro-ondas. 

 

6.1.1. Difração de Raios-X 

 

A fase primordial da série Bi2-XTRxWO6 é o Bi2WO6 conhecido por ter três 

fases polimórficas em função da temperatura. Na temperatura ambiente, Bi2WO6 é 

ferroelétrica e possui uma estrutura Aurivillius L-Bi2WO6 ortorrômbica com grupo 
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espacial Pca21 (C2v
5), que consiste em uma perovskita formada pela alternância de 

camadas de [Bi2O2]
2+ com camadas composta de unidades octaédricas [WO4]

2- 

ligadas por dois oxigênios equatoriais posicionados em vértices opostos do plano 

equatorial (Fig. 6.1 (a)). [69, 140] 

O Bi2WO6 obtido em temperatura intermediária é denominado I-Bi2WO6 

(~ 660 °C) e possui estrutura estável (ortorrômbica com grupo espacial B2cb (C2v
17)) 

com uma maior simetria que a fase anterior, mas essencialmente as mesmas 

ligações. [140] 

Considerando o Bi2WO6 obtido em temperaturas acima de 960 °C 

nomeado de H-Bi2WO6 sua forma é monoclínica e pertence ao grupo espacial 

A12/m1 (C2h
3) (Fig. 6.1 (b)) que mantêm a estrutura em camadas. Porém, as 

camadas compostas de [WO4]
2- são formadas por pares de octaedros ligados pelos 

vértices do plano equatorial [141]. 

Na extremidade oposta da série Bi2-XTRxWO6 encontra-se os cristais de 

tungstatos de lantanídeos, TR2WO6 que tem uma química mais complexa, pois 

existem vários tipos de estrutura conhecida, em função da natureza da terra rara.  

De acordo com Tyulin e Efremov [142], Há sete formas polimórficas para 

os TR2WO6: I tetragonal, cuja estrutura é desconhecida, é observada para o 

La2WO6; II monoclínica (Ce - Ho, Y)2WO6 admitem uma estrutura idêntica à 

chamada α-R2MoO6 (onde R = Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Y) que tem uma superestrutura 

complexa de {A2O2}
2+ relacionada (monoclínica, C2/c) com camadas de poliedros 

isolados MoO5 (Fig. 6.1 (c)) [141,143].  

As outras formas (III - VII) parecem ser, em muitos casos, uma mistura de 

polimorfos diferentes que são obtidos em síntese de estado sólido, onde as formas 

mais puras podem ser obtidas por seleção cuidadosa da temperatura e do tempo de 

sinterização, da taxa de arrefecimento, e até mesmo da taxa de evaporação do 

solvente. [142] 

A família de cerâmicos da série Bi2–xLnxWO6 pode ser considerada como 

formado pela substituição parcial de Bi por Ln na fase Bi2WO6. As suas estruturas 

são constituídas por um empilhamento regular de camadas Bi2-xLnxO2 intercalados 

com camadas [WO4]
-2 [144], por exemplo, BiNdWO6, Bi0,7Yb1,3WO6,25 Além disso, 

Watanabe investigando a série de cerâmicos Bi3,24Ln2W0,76O10,14 (Ln = La, Pr ou Nd) 

propôs uma estrutura monoclínica com sub células pseudo-fcc. [145] 
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Figura 6. 1: (a) A estrutura de L-Bi2WO6, grupo espacial P21ab, (b) a estrutura de H-Bi2WO6, grupo 

espacial A2/m, (c) a estrutura de α−R2MoO6, o espaço grupo C2/c. 

Fonte: [137] 

 

Vários estudos foram realizados no sistema de Bi2-XLaxWO6, por 

Watanabe et al. [146] que relataram uma solução sólida onde o valor de x é zero a 

até cerca de 0,2 é isoestrutural ao L-Bi2WO6, seguido por uma solução sólida do tipo 

H-Bi2WO6 para 0,4<x<1,0. Estudos recentes, realizados na última década, 

confirmaram que algumas fases sólidas do tipo Bi2–xLnxWO6 (Ln = lantanídeos) têm 

estrutura similar ao H-Bi2WO6. [137] 

O primeiro relato de uma análise detalhada sobre a fase Bi0.7Yb1.3WO6 

com esta estrutura utilizando dados de difração de nêutrons em alta resolução [72, 
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140] mostrou que o refinamento Rietveld da estrutura converge para grupo espacial 

A2/m com nenhuma desordem. Porém novos estudos realizado por Berdonosov et al 

[140], na mesma fase sugerem que o refinamento seja realizado com base num 

modelo significativamente melhorado, que retém o centrossimétrico grupo espacial 

A2/m, mas sugere desordem adicional em torno do sitio octaédrico [WO6].  

Este modelo de desordem envolve dois transtornos de rotação que 

dobram o sitio octaedro [MO6] em torno do eixo a. Através deste trabalho foi 

demonstrado que para acomodar a substituição do Bi3+ por Ln3+ nos sitio poliédrico 

[Bi2O2]
2+ promove o desordenamento dos sítios octaédricos, embora provavelmente 

mantendo o mesmo grupo espacial e a simetria original da estrutura H-Bi2WO6. [137] 

As fases cristalinas obtidas neste trabalho foram identificadas através de 

comparação com os difratogramas do banco de dados da The International Centre 

for Diffraction Data® (ICDD®). O refinamento Rietveld foi realizado através do 

programa GSAS [82] que ajusta o padrão de difração teórico com o experimental, 

refinando de forma simultâneas fatores instrumentais e parâmetros estruturais 

característicos da amostra.  

Foram realizados dois refinamentos, o primeiro utilizando os modelos 

estruturais sem desordem e depois os modelos com desordem. Os dados de 

refinamento das amostras convergiram para a estrutura com maior desordem, pois 

este teve o menor erro residual (RWP) confirmando as observações de Berdonosov et 

al [137]. Os parâmetros de rede e o RWP obtido pelo refinamento encontram-se 

listados na Tabela 6.1.  

 

Tabela 6. 1: Parâmetros obtidos por refinamento Rietveld para o sistema BiTRWO6 utilizando os 

modelos de estruturas com desordem estrutural. 

Amostras 
 Parâmetros de Rede  Rwp 

(%)  a (Å) b (Å) c (Å)  αααα    � γγγγ     

BiNdWO6  8,2452(2) 3,8192(1) 16,3254(7)  90º 102,22º(3) 90º  11,8 

BiGdWO6  8,1750(3) 3,7835(1) 16,1502(6)  90º 102,19º(3) 90º  11,4 

BiYWO6  8,1273(3) 3,7552(1) 16,0359(7)  90º 102,26º(3) 90º  11,2 

Fonte: próprio autor 
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A Figura 6.2 mostra o padrão DRX dessas amostras com o refinamento 

Rietveld realizado na estrutura com a desordem no sitio octaédrico, onde as linhas 

pretas representam a diferença relativa entre o experimental (IExp) e a intensidade 

(ICalc) calculado obtido pelo refinamento. BiYWO6 (ICDD/PDF-33-0224), BiNdWO6 

(ICDD/PDF-34-0057) e BiGdWO6 (ICDD/PDF-33-0201) são materiais isoestruturais 

(fase monoclínica com grupo espacial A12/m1). Os parâmetros de rede obtidos a 

partir do refinamento Ritveld, bem como, o RWP estão listados na Tabela 1.  

 

Figura 6. 2: Padrão de DRX das amostras de BiTRWO6 com refinamento Rietveld. 

Fonte: próprio autor 

 

Os resultados obtidos através do refinamento Ritveld foram considerados 

aceitável devido ao RWP pequeno. Para uma melhor visualização da desordem 

estrutural a Figura 6.3 (a) e (b) apresenta a estrutura BiNdWO6 com e sem 

desordem obtidos a partir dos dados de refinamento.  
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Figura 6. 3: Estrutura Cristalina do BiTRWO6: (a) com desordem e (b) sem desordem. 

Fonte: próprio autor através refinamento Rietveld 

 

Como se pode ver na Tabela 6.1, o aumento dos parâmetros de rede a, b 

e c depende da terra rara presente na estrutura sendo a célula unitária que possui 

os menores valores pertence à estrutura do BiYWO6 enquanto que a célula unitária 

com os maiores valores pertence à estrutura do BiGdWO6.  

A influência das terras raras na estrutura cristalina das cerâmicas 

perovskitas do tipo Aurivillius pode provocar a redução das dimensões das células 

unitária destas cerâmicas, pois quando o átomo de terra rara substitui o átomo de 

bismuto na camada [Bi2O2]
+2 provoca uma distorção na rede.  

Uma provável razão para esta redução de parâmetros cristalinos seja o 

fenômeno da contração lantanídea presente nos átomos de terras raras que reduz o 

raio atômico e iônico, esta contração é motivada pela presença dos subniveis 

atômicos “d” ou “f” semipreenchidos que causa uma blindagem imperfeita dos 

elétrons de valência. Isto aumenta a carga nuclear efetiva e uma maior atração dos 

elétrons pelo núcleo que contrai as camadas eletrônicas, fazendo com que o 

comprimento das ligações TR—O seja menores que o das ligações Bi—O. 
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Berdonosov et al [72] observaram, ao estudarem a série de cerâmicas Bi2-

xYbxWO6, que a substituição parcial do Bi pelo Yb causou uma contração no 

sistema, pois o comprimento das ligações W—O variou de 1,73 a 2.13 �, que é 

menor comparado com 1,80-2,15 � observado no Bi2WO6. Esta contração da 

estrutura é evidenciada através da representação gráfica dos parâmetros de rede 

em função dos raios iônicos (Figura 6.4) [68].  

 

Figura 6. 4: Parâmetros de rede de BiTRWO6 em função dos raios iônicos da terra rara. 

Fonte: [145] 

 

6.1.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A Figura 6.5 mostra micrografias dos filmes BiTRWO6 usando uma 

ampliação de 6000X. A microestrutura de BiGdWO6 (Figura 6.5 (a)) mostra uma 

distribuição de tamanho de grão maior se comparado os filmes de BiNdWO6 e 

BiYWO6 (Figura 6.5 (b) e Figura 6.5 (c), respectivamente). 
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 Os grãos encontrados no filme BiNdWO6 possuem uma morfologia 

similar a agulhas longas compactadas, enquanto os outros filmes possuem grãos 

quase uniforme de morfologia semelhante a glóbulos. Este comportamento também 

foi observado por Santha et al [77] e pode aumentar a densificação dos filmes 

espessos de BiNdWO6 na superfície do substrato. 

 

Figura 6. 5: Imagem obtidas por MEV da série BiTRWO6: (a) BiGdWO6, (b) BiNdWO6, (c) BiYWO6. 

Fonte: próprio autor 

 

6.1.3. Espectroscopia vibracional 

 

As análises vibracionais realizadas nas fases cerâmicas sintetizadas 

neste trabalho comprovam as observações de McDowell e et al [137] que descrevem 
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a fase de H-Bi2WO6 com estrutura Aurivillius, onde as camadas [Bi2O2]
+2 retêm uma 

geometria muito regular, embora haja um significativo "alongamento" desta camada 

ao longo do eixo a (Fig. 6.1 (b)), a fim de acomodar a reconstrução da camada 

[WO4]
-2 em dimeros de octaedros com desordem.  

Esta desordem nos octaedros WO6 reduz a simetria dos sítios de três 

oxigênios e do tungstênio para C1, enquanto que um oxigênio com nova simetria Ci 

precisa ser incluído [146]. Considerando os novos sítios de simetrias e 

desconsiderando sítio com meia ocupação, a distribuição dos modos vibracionais no 

centro da zona de Brillouin, que é uma região no espaço que define a área de 

propagação de determinados modos vibracionais possíveis, as representações 

irredutíveis do fator grupo C2h é dada por: 

 

ΓRE = 24Ag + 18Au + 18Bg + 24Bu     (6.1) 

 

Aqui, representações irredutíveis Ag e Bg correspondem a modos ativos 

Raman, enquanto que Au + Bu são dos modos ativos no infravermelho. Modos 

vibrações acústicas normais estão associadas à Au + 2 Bu. Assim, as características 

de desordem dos sítios da estrutura Aurivillius do BiTRWO6 (TR: Y, Nd e Gd) deve 

aumentar o número de modos ativos Raman e infravermelho, quando comparado 

com a estrutura H-Bi2WO6 ordenada, que é dada por: 

 

ΓH = 18Ag + 9Au + 9Bg + 18Bu     (6.2) 

 

Os modos vibracionais observados nos espectros de Raman e de 

infravermelhos do sistema Aurivillius (BiTRWO6) estão listados na Tabela 6.2. O 

espectro destes compostos exibe características semelhantes ao do H-Bi2WO6. A 

banda intensa Raman em torno de 900 cm-1 pode ser associada ao alongamento 

simétrico do octaedro WO6. Estes modos se deslocam para maiores valores à 

medida que diminui os raios iônicos das terras raras, que acompanha a expansão 

rede observados na Figura 6.4.  

Nota-se que ocorre uma forte suavização deste modo quando 

comparando com as cerâmicas Bi2WO6 [140]. A substituição parcial dos Bi pelas 

terras raras poderia também ser atribuída a este efeito. 
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Tabela 6. 2: Atribuições das bandas espectrais de Raman e Infravermelho para as cerâmicas 

BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd). 

BiYWO6 BiGdWO6 BiNdWO6 

Atribuições [147] Raman 
(cm-1) 

IV 
(cm-1) 

Raman 
(cm-1) 

IV 
(cm-1) 

Raman 
(cm-1) 

IV 
(cm-1) 

926   925  905  
Alongamento assimétrico 
do WO6 (oxigênio apical) 

910 908 907 903 896 903 
Alongamento simétrico 

do WO6 (oxigênio apical) 

 854  840  833 

Alongamento Assimétrico 
do WO6 (oxigênio 

equatorial) 

 820  810  808 

796  785  770  

781  774  759  

     732 

673  677  699  

 669  675  669 

653  663  678  

 575  567  556 

 

Torção de WO6 e 

alongamento do  

(Bi, TR)O2 poliedros. 

 

565  562  552  

527  524  513  

514  511  505  

  481    

465  462  449  

436  428  420  

  406    

Continua 
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Tabela 6. 1: Atribuições das bandas espectrais de Raman e Infravermelho para as cerâmicas 

BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd). (continuação) 

372  381  374  

Modos da torção dos 
oxigênios octaédricos 

restantes e camadas da 
Bi2O2 

363  360  352  

334  333  328  

310  308  300  

298  295  291  

261  263  263  

250  253  249  

  217  212  

221  201  199  

205  187    

       

189  170  166  
Modos de Transição 

do (W6+) e (Bi3+, TR3+) 

       

139  140  134  

Modos de rede 

(fônons) 

128      

101  106  106  

78  82  82  

69  71  70  

Fonte: referência [147] 

 

Na Fig. 6.6 encontram-se os espectros Raman das amostras. Os modos 

de alongamento assimétrica do octaedro WO6 esta relacionados com as bandas de 

baixa intensidade Raman observadas entorno de 905 cm-1 e entre 650 e 800 cm -1. 
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Figura 6. 6: Espectros Raman da série BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd). 

Fonte: próprio autor 

 

De acordo com cálculos de simulação de redes dinâmicas [140], atribui-se 

os alongamentos assimétricos como sendo originados nos átomos de oxigênio 

apical e equatorial do octaédrico, respectivamente (Fig. 6.7). Estes cálculos também 

preveem os modos de torção dos oxigênios no octaédricos entre 400 e 570 cm-1, 

que foram observados como bandas de Raman extremamente fracas. 

 

Figura 6. 7: Representação do sítio octaédrico 

Fonte: próprio autor 
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Finalmente, os cálculos demonstraram que as vibrações entre 185 e 390 

cm-1 estão relacionados aos modos Raman (Fig. 6.6) remanescentes da torção dos 

oxigênios dos octaédricos e torções das camadas Bi2O2, e as bandas abaixo de 160 

cm-1 são fônons de rede, correlacionados com os observados no H-Bi2WO6 [140].  

Os espectros de infravermelho do BiTRWO6 (Fig 6.8) exibem bandas de 

absorção entorno de 900 cm-1 são característicos do alongamento simétrico das 

ligações W—O devido ao movimento dos oxigênios apicais perpendiculares a 

camada octaédrica.  

As bandas fortes de IV entre 669-854 cm-1 podem ser atribuídas aos 

alongamentos e aos modos de alongamento assimétricas das ligações W—O devido 

a vibrações dos átomos de oxigênio equatorial dentro da camada octaédrica. Todas 

as atribuições são consistentes com os anteriormente reportados. [148, 149] 

 

Figura 6. 8: Espectros de infravermelho da série de cerâmicas BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd). 

Fonte: próprio autor 
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Por outro lado, diversas bandas de menor intensidade, mas bem definida 

entre 555–575 cm-1, estão presentes nas cerâmicas BiTRWO6. Assim, a 

manifestação dessas bandas pode ter origem na desordem dos sítios octaédricos e 

no alongamento das ligações Bi—O devido a esta desordem, o que reduz a simetria 

deste sítio, quebrando as regras de seleção e permitindo a detecção de modos 

infravermelhos ativos. [146] 

Foram obtidos os espectros de Raman das cerâmicas Aurivillius BiTRWO6 

em função da temperatura que são mostrados na Fig. 6.9. Aproximadamente o 

mesmo comportamento foi observado em todas as amostras investigados.  

À medida que a temperatura aumenta as bandas Raman tornam-se 

ligeiramente mais ampla. Com menor intensidade e se deslocam para números de 

onda menores devido a uma dilatação térmica do material. Nenhum evento foi 

observado que poderiam ser atribuído às transições estruturais de fase na faixa de 

temperatura investigada. 

 

Figura 6. 9: Espectros Raman da série de cerâmicas Aurivillius policristalinos BiTRWO6 (TR = Y, 

Gd ou Nd) em função da temperatura. 

Fonte: próprio autor 
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6.2. Caracterização Dielétrica 

 

Em todos os tipos de materiais podem ser evidenciado propriedades 

elétricas ou magnéticas que estão ligadas à estrutura e ao arranjo estequiométrico. 

Por isso, foi realizada a caracterização dielétrica das perovskitas Aurivillius obtidas 

no intuito de avaliar o comportamento elétrico específico destes materiais [70]. Nesta 

seção serão discutidos os resultados obtidos nas espectroscopias dielétricas e as 

propriedades elétricas da série BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd). 

 

6.2.1. Espectroscopia dielétrica em micro-ondas 

 

Como demonstrado no estudo dos difratogramas das cerâmicas a única 

diferença é o tipo de terra rara utilizada na composição das mesmas (Gd, Nd ou Y). 

Estes elementos específicos podem contribuir para a obtenção de novos materiais 

com propriedades interessantes na faixa de frequências de micro-ondas, devido a 

diferenças nos seus valores dielétricos.  

Estas propriedades foram determinadas usando o procedimento Hakki-

Coleman em uma amostra cilíndrica [150]. Valores de frequência de ressonância (fr) 

foram atribuídos ao modo TE011 e eles foram usados para obter as propriedades de 

permissividade dielétrica (�r’) e de tangente de perda dielétrica (tgδ) das amostras 

cerâmicas em temperatura ambiente. Estes valores são apresentados na Tabela 6.3. 

Pode-se observar que BiGdWO6 apresenta simultaneamente maior valor 

de tgδ e a menor �r
’ de outras amostras em 5,80 GHz sua frequência de ressonância. 

Uma das razões deste resultado pode ser atribuída à maior densidade do ressoador 

devido ao maior peso atômico do gadolínio (157,25 g.mol-1), enquanto o neodímio 

(144,242 g.mol-1) e o ítrio (88,9 g.mol-1) apresentaram valores menores.  

 

Tabela 6. 3: Medidas dielétricas em amostra cilíndrica de espessura (h), diâmetro (D). 

Amostra h(mm) D (mm) fr (GHz) �r
’ tgδδδδ 

BiGdWO6 8,16 16,57 5,80 19,15 0,018 

BiNdWO6 11,03 17,24 5,70 13,71 0,079 

BiYWO6 9,12 16,67 6,16 14,85 0,046 

Fonte: próprio autor 
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6.2.2. Espectroscopia dielétrica em radiofrequência  

 

Os valores de �r’ e tgδ têm elevada dependência da distribuição de 

porosidade e grãos, isto é, depende das propriedades extrínsecas do material. A �r’ 

dos filmes espessos variou de 14,55 a 42,38 em 1 kHz de frequência de onda 

incidente enquanto que os valores de tgδ foram pequenos, variando de 0,028 a 

0,051. Através da Figura 6.10 verifica-se uma anomalia no gráfico de tgδ para as 

amostras de BiYWO6 e BiNdWO6 ressaltando um pequeno processo de relaxação 

dielétrica perto de 1MHz o que impossibilita a aplicação do material nesta 

frequência. A Tabela 6.4 mostra o �r’ e o tgδ a 1kHz e 1MHz. 

 

Figura 6. 10: Medidas de permissividade dielétrica (�r’) e perda dielétrica 

(tgδ) dos BiGdWO6, BiYWO6, BiNdWO6 dos filmes espessos. 

Fonte: próprio autor 
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Tabela 6. 4: Medidas dielétricas em filmes cerâmicos espessos em duas frequências. 

Amostra 
 Espessura 

filmes (µm) 

 �r’  tgδδδδ 

  1 kHz 1 MHz  1 kHz 1 MHz 

BiGdWO6  147  42,38 39,67  0,051 0,026 

BiNdWO6  131  14,55 13,87  0,028 0,025 

BiYWO6  134  34,78 32,00  0,033 0,046 

Fonte: próprio autor 
 

É importante explicar que os valores das propriedades dielétricas também 

dependem das propriedades intrínsecas (composição da fase). Assim, é difícil prever 

os valores de �r’ e tgδ corretamente. No entanto, os valores encontrados são 

moderados e estes materiais podem ser usados como DRA.  

 

6.2.3. Caracterização dielétrica em função da temperatura 

 

A maioria dos materiais dielétricos exibe uma variação linear da 

permissividade dielétrica com a temperatura no intervalo de 0 à 100ºC [43] devido à 

mudança das dimensões da amostra motivada pela dilatação térmica.  

Como a frequência de ressonância depende das dimensões e da 

permissividade dielétrica da amostra cerâmica o procedimento descrito no tópico 

5.5.3 permite avaliar a influencia da temperatura na frequência de ressonância para 

a DRA constituída pela BiNdWO6.  

Uma baixa estabilidade do valor da permissividade dielétrica do material 

cerâmico em função da temperatura dificulta a sua aplicação como substrato para 

antenas, pois a variação da permissividade dielétrica promove uma variação da 

frequência de operação da antena. Por isso, a necessidade de se obter um 

coeficiente de variação linear da permissividade dielétrica (ττττ f) mais próximo de zero.  

Tal influencia está ilustrada na Fig. 6.11 e o modelo que melhor explica os 

dados experimentais é o linear (eq. 6.1) sendo que a técnica analítica empregada 

para determinar os parâmetros deste modelo foi regressão linear por mínimos 

quadrados [23] 
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Figura 6. 11: Ajuste de curva para determinação do coeficiente de temperatura na 

frequência ressonante a amostra BiNdWO6 

Fonte: próprio autor 

 

Os valores dos parâmetros a e b do modelo linear (eq. 6.3) e do 

coeficiente ττττ f, calculado de acordo com a eq. 5.4, são apresentados na Tabela. 6.5 

 fr = f(T) = b + aT            (eq. 6.3) 

 

Tabela 6. 5: Ajuste linear para obtenção do coeficiente de 

temperatura na frequência ressonante para o BiNdWO6 

Amostra 
a b ττττ f 

GHz ºC-1 GHz ppm ºC-1 

BiNdWO6 -7,09 x 10-4 5,72 -140,25 

Fonte: próprio autor 

 

Este valor de ττττ    f mostra que a cerâmica BiNdWO6 tem uma variação das 

suas propriedades dielétricas em função do aumento da temperatura. 
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6.3. Caracterização da Aplicabilidade do Material como Antena 

 

Esta seção propõe discutir o comportamento das antenas monopolo e 

microfita que utiliza as cerâmicas BiTRWO6 (TR = Y, Gd ou Nd) como substrato 

dielétrico e avaliar a aplicabilidade desta série de cerâmicas de estrutura Perovskitas 

Aurivillius como uma antena com faixa de operação em sistemas UWB (A faixa de 

operação entre 3-10 GHz) característica da comunicação via satélite. [151] 

 

6.3.1. Teste operacional das antenas 

 

As características de perda de retorno do monopolo/DRAs são 

apresentadas na Figura 6.12 (a), (b) e (c) e foram obtidas a partir da excitação de 

DRAs cilíndricas usando uma sonda vertical (conector SMA) passando por um 

buraco no plano de terra, como mostrado na Figura 5.5 (a) e (b). A frequência de 

ressonância do ressoador cilíndrico é atribuída ao modo HE11δ (fr).  

Os resultados experimentais são confirmados por Ansoft HFSS e estes 

resultados mostraram que é possível desenvolver uma antena que opera na faixa de 

frequência de 3,0 - 4,2 GHz, controlando apenas a composição da terra rara no 

ressoador. Os resultados simulados foram aceitáveis por causa da boa concordância 

com os resultados experimentais. (Tabela 5). 

As antenas investigadas possuem uma frequência adequada para serem 

usadas em sistemas de comunicações sem fio via celular, pois estes geralmente 

operam em uma faixa de frequência de 1,0 a 4,0 GHz. [33] 

A simulação numérica dos dados obtidos experimentalmente foi realizada 

com sucesso. Na Figura 6.12 pode-se observar uma boa concordância entre os 

dados experimentais e de simulação da perda de retorno (S11) para os ressoadores 

de BiGdWO6, BiNdWO6 e BiYWO6, onde a perda de retorno teve o valor máximo de -

40 dB na frequência de ressonância para BiNdWO6. 

 

 

  



100 
 

Figura 6. 12: Medidas de Perda de retorno dos DRAs 

cilíndricas: (a) BiGdWO6, (b) BiNdWO6 e (c) BiYWO6 

Fonte: próprio autor 

 

Os valores experimentais e simulados de fr e largura de banda também 

são mostrados na Tabela 6.6. O erro entre ambos, para todas as amostras, é 

praticamente inexistente. O valor de maior largura de banda das antenas, medido 

em -10 dB foram de aproximadamente 7% para a de BiNdWO6, enquanto que para a 

de BiGdWO6 e a de BiYWO6, foi cerca de 5%. A largura de banda da antena é 

influenciada principalmente pela permissividade do material [65, 152]. 
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Tabela 6. 6: Valores experimentais (Exp.) e simulados (Sim.) de frequência de ressonância da antena (fr) e 

largura de banda no modo δ HE11. 

Amostra 
 fr (GHz)  Largura de banda (BW%) 

 Exp.  Sim.  Erro (%)  Exp.  Sim.  Erro (%) 

BiGdWO6  3,6821  3,686  0,11  4,89  5,15  -0,26 

BiNdWO6  3,7629  3,7625  -0,01  5,87  6,66  -0,78 

BiYWO6  3,2934  3,2945  0,03  3,91  5,04  -1,12 

Fonte: próprio autor 

 

A simulação numérica também foi usada para obter os valores na fr, ver 

Tabela 6.7. Nessas frequências intervalo de (3,0 - 4,2GHz), os valores foram de 

aproximadamente 15 (BiNdWO6) a 19 (BiYWO6). É evidente que também depende 

da frequência de ressonância da antena (fr). 

 

Tabela 6. 7: Comparativo dos dados experimentais (Exp.) e simulado (Sim.) das DRAs. 

Amostra 
 

�r’ 

 

tgδδδδ 
 

Resistência  

máxima (�) 
 

Resistência 

 na fr (�) 

   Exp.  Sim.  Exp.  Sim. 

BiGdWO6  19,15  0,018  100,06  80,23  65,22  49,96 

BiNdWO6  13,71  0,079  79,06  69,07  54,03  49,66 

BiYWO6  14,85  0,046  74,35  68,74  53,42  50,49 

Fonte: próprio autor 

 

A Figura 6.13 (a), (b) e (c) mostra a impedância real (Z') e imaginária (Z'') 

em função da frequência para as antenas monopolo de BiGdWO6, BiNdWO6 e 

BiYWO6, respectivamente. São respostas de cada modo observado pela perda de 

retorno medido (Figura 6.12) e apresentaram uma boa concordância entre a 

simulação e dados experimentais, também indicados na Tabela 6. Esses valores na 

fr foram de quase 50 Ω, que é a impedância de melhor adequação para a 

experiência em questão. Uma vantagem da excitação por sonda coaxial é o 

acoplamento direto em um sistema de 50 Ω sem a necessidade de uma rede de 

correspondência [127]. No auge da parte real da impedância, a resistência mostrou 

um máximo. O maior valor da resistência máxima foi alcançado pelo ressoador de 
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BiNdWO6 (100,06 Ω). Este resultado pode ser atribuído aos DRA possivelmente 

devido a valores mais elevados da permissividade dielétrica, como mostrado na 

Tabela 6.6. [45] 

 

Figura 6. 13: Medidas de impedância experimental e simulado 

dos DRAs: (a) BiGdWO6, (b)BiNdWO6 e (c) BiYWO6. 

Fonte: próprio autor 

 

O padrão de radiação simulado do fr das antenas monopolo BiGdWO6, 

BiNdWO6 e BiYWO6 no plano Eφ é mostrado na Figura 6.14 (a), (b) e (c), 
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respectivamente. Pode-se observar que os lobos são aproximadamente simétricos 

(φ = 0° e 90°). Estes resultados mostram que o esquema de alimentação utilizado 

fornece um acoplamento eficiente para a antena. Além disso, o padrão de radiação 

da HEM11 lembra o padrão de radiação de um slot de meia onda estreito em um 

plano de terra ou um meio comprimento de onda de dipolo elétrico paralelo ao plano 

de terra ao longo das linhas do campo elétrico e de um comprimento de onda 

trimestre acima do plano terra.  

O ganho máximo para todos os ressoadores aconteceu em φ = 0°. Assim, 

a diretividade, ganho e eficiência contra a frequência foram calculados neste 

respectivo ângulo, como mostrado na Figura 6.14. Os ritmos de ganho de todas as 

amostras são muito semelhantes. No entanto, o valor ganho máximo foi observado 

apenas para BiGdWO6 (5,59 dB) e BiYWO6 (4,71 dB) a 4,04 e 3,51GHz, 

respectivamente. Pode-se também observar o aumento diretividade em função do 

aumento da frequência da onda para todas as antenas, e o valor máximo de 

diretividade (7,23 dB) foi alcançado pela antena monopolo BiGdWO6 na frequência 

de 4,27GHz. (Figura 6.15 (a)) 

 

Figura 6. 14: Diagrama de radiação simulado de DRAs: (a) BiGdWO6, (b) BiNdWO6 e (c)BiYWO6. 

(a) 
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(b) 

 

 

 (c) 

Fonte: próprio autor 
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6.3.2. Avaliação do desempenho das antenas 

 

A eficiência da antena foi calculada pelo quociente entre o ganho e a 

diretividade, como mostrado na Figura 6.15. BiNdWO6 apresentou o maior valor de 

eficiência, cerca de 94,24 % em 3.8 GHz. O BiGdWO6 (78,95%) e BiYWO6 (68,59%) 

apresentaram valores menores em frequências menores (3,61 e 3,24 GHz, 

respectivamente). Todas as amostras apresentaram valores de eficiência máxima 

próximo a fr devido a esta região ser a que tem uma melhor adequação de 

impedância.  

 

Figura 6. 15: Ganho, diretividade e eficiência da radiação (a) BiGdWO6, (b) BiNdWO6 e (c) 

BiYWO6 para � = 0°. 

Fonte: próprio autor 
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6.3.3. Comparação entre antena monopolo e antena microfita 

 

Todas as cerâmicas que apresentam um valor elevado de permissividade 

dielétrica podem ser utilizadas como material ressoador para produção de antenas, 

o que resulta em uma considerável redução no tamanho da antena.  

De acordo com Balanis [36], o filme usado como substrato para o projeto 

de antenas Microfita deve ser espesso e seus valores �r’ são geralmente moderados 

(entorno de 20) para promover uma maior eficiência e maiores largura de banda. 

Na cerâmica dielétrica BiNdWO6 ambas as características estão 

presentes e por esta razão a cerâmica BiNdWO6 foi selecionada para um estudo 

mais detalhado. Sendo os filmes espessos desta cerâmica utilizados na produção de 

uma antena miniaturizada, do tipo Microfita.  

A antena Microfita de BiNdWO6 foi estudada neste trabalho por 

espectroscopia dielétrica na região das micro-ondas e os resultados de perda de 

retorno obtidos foram utilizados como parâmetro comparativo para as antenas 

monopolo produzida a partir do mesmo material. 

Analisado a perda de retorno do ressoador feito a partir da cerâmica 

BiNdWO6 nas duas geometrias distintas  avaliou-se o efeito desta distinção. A Figura 

6.16 mostra a perda de retorno obtida em ambas as geometrias.  

O resultado da análise da perda de retorno em função da frequência 

mostrou que o ressoador monopolo apresentou menores �fr e fr quando comparadas 

a geometria de filme, porém a antena monopolo de BiNdWO6 apresentou BW% 

maior que a antena de Microfita como demonstrado na Tabela 6.8.  

Isso mostra que a antena de microfita é capaz de transmitir informação 

com mais velocidade do que a antena monopolo, porém o volume de informação 

transmitida será menor, limitada pela BW%. 

A cerâmica BiNdWO6 apresentou uma instabilidade térmica de suas 

propriedades dielétricas devido seu ττττ    f extremamente negativo. Problema que pode 

ser contornado com a produção de compósitos de BiNdWO6 com outras cerâmica 

que possua ττττ    f positivo. 
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Figura 6. 16: Medidas de Perda de retorno experimental da antena de BiNdWO6 para duas 

geometrias distintas 

Fonte: próprio autor 

 

Tabela 6. 8: Comparação da frequência de ressonância (fr), largura de banda (�fr) e largura 

de banda percentual (BW%) para as antenas de geometrias distintas. 

Amostra  Geometria  �fr (GHz)  fr (GHz)  BW % 

BiNdWO6 
 Microfita  0,223  8,42  2,66 

 Monopolo  0,221  3,76  5,87 

Fonte: próprio autor 
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7. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho trata da síntese de cerâmicas dielétricas, a produção 

de antenas monopolo e filmes espessos obtidos por radiação de micro-ondas. O 

DRX mostrou que as fases de BiTRWO6 (TR = Gd, Nd ou Y) são materiais 

isoestruturais com parâmetros de rede diferentes. Os espectros Raman e 

infravermelho foram utilizados para caracterização estrutural e atribuição dos modos 

vibracionais. Ambas as técnicas mostraram estruturas compostas com boa 

concordância com o refinamento do difratograma proposto através do método 

Rietveld.  

As medidas dielétricas na frequência de micro-ondas foram feitas através 

de um procedimento a Hakki-Coleman e através da excitação do DRA cilíndrico. 

Assim, as propriedades estruturais e dielétricas observadas neste estudo foram 

atribuídas à presença dos átomos de terras raras na amostra devido a mudanças na 

microestrutura dos filmes espessos.  

Com base nos resultados obtidos através das DRAs cilíndricas as 

propriedades dielétricas (permissividade e perda) foram estudados para o filme 

espesso composto por BiNdWO6 e sua aplicação com antena miniaturizada do tipo 

Microfita. Os valores observados de �r podem ser atraentes para aplicações como 

capacitor e, certamente, como dispositivos microeletrônicos ou ressoadores de 

micro-ondas (antena para celulares, por exemplo), onde a miniaturização dos 

dispositivos é crucial. Os resultados obtidos pela análise comparativa entre a antena 

monopolo e Microfita produzida a partir da fase BiNdWO6 mostram que ambas têm 

potencial para serem aplicadas em telecomunicação, seja através da comunicação 

via satélite ou em comunicação pessoal (Microfita), apesar de esta fase apresentar 

certa instabilidade térmica de suas propriedades dielétricas [32]. 
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8. PESPECTIVAS 

 

A amostra de BiNdWO6 apresentou uma fotoluminescência na banda do 

visível que ainda não foi caracterizada. Este comportamento promissor da 

fotoluminescência abre muitas novas vias de pesquisa, incluindo a aplicação 

analítica e biológica. Entre elas, a imagiologia biológica poderia tirar proveito da 

maior excitação e comprimento de onda de emissão para fornecer imagens mais 

nítidas de células mais profundas in vivo. Há uma limitação do uso de luz visível, que 

é menos prejudicial do que ultravioleta, mas ainda é fortemente absorvida pelas 

células da pele e reduzindo a sua penetrabilidade nos tecidos mais internos do 

corpo. Emissores de Infravermelho próximo podem superar essa limitação 

trabalhando no comprimento de onda acima de 600nm. Além disso, esses tipos de 

emissores poderiam ser usados como ferramentas analíticas para bioensaios de 

ancoragem para biomoléculas e também promover a fototerapia. Aplicações de 

fototerapia dinâmica destes óxidos serão investigadas devido à emissão de 

infravermelho próximo que levam à geração de espécies radicalares em luz mais 

penetrante e menos prejudicial. Outras aplicações médicas vão ser investigadas 

com base no trabalho de terapia de HIV utilizando compostos contendo 

polioxometalato de tungstênio e nióbio [25]. Um trabalho adicional está em curso 

para preparar esses óxidos em escala nanometrica, que podem apresentar 

propriedades ainda mais promissoras. 
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