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RESUMO 

 
Com os recentes avanços da indústria de telecomunicações se faz cada vez mais 

necessário o desenvolvimento de matérias que apresentem altos valores de constante 

dielétrica, baixa perda dielétrica e uma boa estabilidade térmica. Muitos materiais para 

rádio frequência e microondas têm sido amplamente usados em uma variedade de 

aplicações nestes segmentos. Destas aplicações, as mais recentes tecnologias utilizam 

cerâmicas com baixa temperatura de sinterização, materiais de baixo ponto de fusão, 

além das características citadas anteriormente. Cerâmicas dielétricas a base de Bismuto 

são candidatas como materiais de baixa temperatura de sinterização e têm sido 

estudadas amplamente. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e caracterização da 

série cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT) com adição em massa de trióxido de bismuto, 

material conhecido por suas excelentes propriedades dielétricas, principalmente 

elevados valores de constante dielétrica. Esta série foi produzida a partir do método 

cerâmico convencional ou método do estado sólido, com a utilização de moagem 

mecânica de alta energia e tratamento térmico. Após a síntese, foi adicionado o trióxido 

de bismuto em diferentes concentrações para melhorar as características elétricas desta 

matriz cerâmica. A caracterização estrutural foi realizada por meio de Difração de 

Raios-X com Refinamento de Rietveld. Um estudo da morfologia foi realizado através 

de Microscopia Eletrônica de Varredura. Foram realizados experimentos para verificar 

o comportamento dielétrico das amostras, na região de rádio frequência e microondas. 

No geral percebemos que esta matriz cerâmica apresenta as características desejáveis 

para sua aplicação na fabricação de dispositivos eletrônicos como capacitores e antenas 

ressoadoras dielétricas. 

 

 

Palavras-chave: Cerâmica, CBT, Caracterização, Microestruturadas, Radio frequência, 

microondas, DRA, capacitor.  
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ABSTRACT 

 

With the recent advances in telecommunications industry, it’s increasingly required the 

development of materials which have high values of dielectric constant, low dielectric 

loss and a good thermal stability. Many materials for radio frequency and microwaves 

utilization have been largely used in a variety of applications in these segments. From 

these applications, the latest technology generally use ceramics with low sintering 

temperature, low melting point materials, in addition to the aforementioned 

characteristics. Dielectric ceramics based on Bismuth are candidates as low temperature 

sintering materials and have been studied extensively. This work presents the 

development and characterization of ceramic series CaBi4Ti4O15 (CBT) with addition 

of bismuth trioxide, which is currently known for its excellent dielectric properties, 

mostly by its high dielectric constant values. These series were produced by the use of 

conventional ceramic method or method of solid state, with the use of mechanical 

grinding of high energy and heat treatment. After the synthesis, was added the bismuth 

trioxide in different concentrations to improve the electrical characteristics of ceramic 

CBT. The Structural characterization was showed by X-ray Diffraction with Rietveld 

Refinement. A study of the morphology was accomplished by scanning electron 

microscopy (SEM). Experiments were performed to verify the behavior of dielectric 

samples, radio frequency and microwaves. In general we can realize that this ceramic 

standard mold presents desirable characteristics for its application in the manufacture of 

electronic devices such as capacitors and dielectric resonator antennas.  

 

Keywords: Ceramics, CBT, Characterization, Microstructure, Radio Frequency, 

Microwave, DRA, Capacitor. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos temos percebido o crescente desenvolvimento da indústria de 

telecomunicações. Por conta deste crescimento se faz cada vez mais necessário a 

utilização de novos materiais para a fabricação de dispositivos que apresentem alto 

desempenho, estabilidade térmica e que sejam capazes de proporcionar uma 

miniaturização dos circuitos (MOULSON; HERBERT, 2003). A partir desta demanda 

os materiais cerâmicos têm ocupado um lugar especial no interesse da comunidade 

científica mundial. 

A palavra cerâmica é de origem grega e vem de keramikos e significa "material 

queimado", o que indica que as propriedades desejáveis destes materiais são 

normalmente encontradas através de um processo de tratamento térmico de alta 

temperatura denominado queima (CALLISTER, 2007). Estes materiais apresentam 

ampla diversidade de aplicações tecnológicas e dentre estas aplicações podemos citar a 

tecnologia Low Temperature Co-Fired Ceramics (LTCC), que foi desenvolvida 

originalmente por Hughes e DuPont para a produção de circuitos eletrônicos 

militares (GARCÍA,2007). Esta tecnologia pode ser denominada low temperature 

porque o processo de sinterização se dá a temperaturas abaixo dos 1000 ºC. O termo 

“co-fired” refere-se à possibilidade de sinterização juntamente com outros materiais. A 

partir desta tecnologia podem-se produzir circuitos densamente encapsulados em 

cerâmica, onde resistores, capacitores, indutores podem estar integrados a estruturas e a 

outros componentes de circuitos microeletrônicos.  Diante desta possibilidade é cada 

vez mais exigido o desenvolvimento de materiais dielétricos que possam ser utilizados 

nestes circuitos (MOULSON; HERBERT, 2003). 

Pelo que foi exposto no parágrafo anterior as Cerâmicas dielétricas são materiais 

essenciais para dispositivos de eletrônica avançada (SOMIYAet al.,2003). Estes 

Materiais dielétricos para aplicação em microondas e rádio frequência desempenham 

papel fundamental na sociedade global, pois possuem uma grande variedade de 

aplicações e também uma grande versatilidade (MOULSON; HERBERT, 2003).  

Uma primeira aplicação destes materiais é a sua utilização na fabricação de 

capacitores. Inicialmente a fabricação destes dispositivos não era uma tarefa fácil, pois 

quando se conseguiam as placas finas estas eram quebradiças. As aplicações mais 
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eficazes começaram a ser desenvolvidas em 1930, com a adição de titânio aos 

componentes. Após a década de 1950 com o desenvolvimento dos transistores e 

circuitos integrados aconteceu uma procura por componentes que apresentassem altos 

valores de capacitância e pequenas dimensões, o que foi conseguido com estruturas 

monolíticas de multicamadas a partir da tecnologia LTCC. 

Uma segunda aplicação para materiais dielétricos é o seu uso como Antenas 

Ressoadoras Dielétricas (DRAs). Estes dispositivos consistem geralmente em um disco 

de cerâmica que tem uma alta permissividade e um baixo fator de 

dissipação (SEBASTIAN, 2008). 

O uso destes ressoadores dielétricos (DRs) como antenas somente foi aceito em 

1983 após a publicação do artigo sobre Antena Ressoadora Dielétrica (DRA) Cilíndrica 

(LUK; LEUNG, 2003). Neste artigo foi mostrado que as DRAs são capazes de fornecer 

radiação eficiente na direção normal ao seu plano de terra mantendo características 

desejáveis para aplicações na região de frequência de onda milimétrica (Long et al., 

1983). 

1.1 Motivação 

Antenas são componentes essenciais para qualquer sistema de comunicação sem 

fio e por conta do constante crescimento da indústria de comunicações móveis o número 

de projetos de antenas tem aumentado de maneira considerável (BALANIS, 2005), 

principalmente para aplicação em celulares, GPS, satélites, wireless LAN para 

computadores, tecnologia Bluetooth, dispositivos RFID, redes banda larga sem fio, 

entre outros (VOLAKIS, 2007). 

Por conta disso é cada vez mais necessário que conheçamos as características 

destas antenas de maneira detalhada para podermos adequá-las a cada projeto 

(RODRIGUES, 2010). No caso das DRA, a caracterização do material é fundamental, 

pois a partir do conhecimento das características deste material (permissividade, fator de 

perdas e coeficiente de temperatura) podemos desenvolver uma antena para atender 

necessidades específicas. 
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No tópico a seguir falaremos de materiais ferroelétricos e sobre a matriz 

cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT). Estes vêm se destacando como fortes candidatos para a 

utilização em circuitos de rádio frequência e microondas. 

1.1.1 Materiais ferroelétricos 

Os fenômenos ferroelétricos têm sido bastante estudados e aplicados tanto pela 

comunidade científica quanto pela indústria, pois as propriedades dos materiais 

ferroelétricos fazem com que eles sejam aplicados a uma ampla gama de dispositivos de 

rádio frequência e microondas, que vão desde capacitores, sensores até antenas 

(LALLART, 2011). 

Os materiais ferroelétricos são dielétricos, não conduzem corrente elétrica, pois 

não possuem portadores de carga livre que possam se deslocar pelo material devido a 

aplicação de um pequeno campo elétrico externo. Apesar de não possuírem portadores 

de carga livre estes materiais apresentam uma polarização espontânea mesmo sem a 

aplicação de um campo elétrico externo (ZAMBRANO, 2007). Este fenômeno pode ser 

caracterizado pela curva de histerese, nesta temos a polarização do material em função 

de um campo elétrico externo oscilante (AC), como ilustrado na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Curva de histerese típica para materiais ferroelétricos com orientação dos domínios 
ferroelétricos(GUARANY, 2004). 
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Nesta figura destacamos alguns pontos importantes, são eles: a polarização de 

saturação (Ps), o campo coercitivo (Ec) e a polarização remanescente (Pr). A 

polarização de saturação representa a máxima polarização atingida pelo material, o 

campo coercitivo é o valor do campo onde polarização é nula e a polarização 

remanescente que acontece quando o campo externo aplicado é nulo. Inicialmente os 

dipolos do material estão orientados aleatoriamente. Devido à aplicação de um campo 

elétrico externo os dipolos se orientam na direção do campo gerando uma polarização 

não nula. Com a remoção do campo elétrico os dipolos não retornam a posição inicial, 

pois a polarização adquirida não é eliminada completamente, restando uma polarização 

remanescente que é retida pelo material. Invertendo a polaridade do campo provocamos 

uma nova reorientação dos dipolos elétricos até que a polarização resultante seja nula, 

neste ponto teremos o campo coercivo.  

No tópico a seguir falaremos da matriz cerâmica CBT, neste apresentaremos as 

suas principais características e classificação. 

 

1.1.2 Matriz cerâmica CBT 

Motivados pelo avanço tecnológico precisamos cada vez mais de materiais que 

apresentem altos valores de permissividade elétrica e baixa perda dielétrica para 

aplicação em circuitos elétricos na região de rádio frequência e microondas. Dentro 

desta perspectiva a matriz cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT) é identificada como um 

possível material a ser utilizado para as aplicações citadas anteriormente. 

Este material se classifica como ferroelétrico de estrutura de camada de bismuto 

(BLSF). Ele é composto por psedo-perovskitas (Am-1BmO3m+1)2- conforme figura 1.2 

com blocos intercalados de (Bi2O2)2+(ROUT et al., 2008; TELLIER et al., 2004). Nesta 

fórmula geral [(Bi2O2)2+(Am-1BmO3m+1)2-], onde m é igual ao número de camadas 

octaédricas no interior da estrutura de sub-rede de perovskita, para a matriz CBT 

teremos m=4. O sítio A pode ser ocupado por cátions monovalentes, divalentes ou 

trivalentes (por exemplo: Ba2+, Ca2+, Sr2+, Pb2+, Bi3+Na+ ou K+), o sítio B por cátions 

tetravalentes, pentavalentes ou hexavalentes de um metal de transição (por exemplo: 

Ti4+, Nb5+, Ta5+ ou W6+) em que m é igual ao número de camadas octaédricas no interior 

da estrutura de sub-rede de perovskita.  
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Figura 1.2–a) Célula unitária de uma estrutura perovskita b) e a mesma estrutura visualizada a partir dos 
octaedros BO6 c) Desenho esquemático de estrutura cristalina da BLSF,  para o CBT m=4 (SANCHO et 

all, 2010). 

O CBT apresenta alta temperatura de Curie, pssibilitando assim que este 

material tenha uma potencial aplicação a altas temperaturas além disso consta na 

literatura que ele apresenta altos valores de constante dielétrica e uma baixa perda 

(ROUT, 2010). 

No tópico a seguir apresentaremos os objetivos deste presente trabalho. 

 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo a produção de uma matriz cerâmica com alto 

valor de permissividade dielétrica, baixa perda dielétrica e com boa estabilidade térmica 

a) b) 

c) 
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para atuar como dispositivo tanto na região de rádio frequência como na região de 

microondas. 

A matriz cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT) com adição Bi2O3 para aplicações de 

dispositivos eletrônicos, pode ser potencialmente utilizada na fabricação de dispositivos, 

tais como capacitores e antenas ressoadoras dielétricas.  

As etapas do desenvolvimento da pesquisa foram as seguintes: 

• Produzir uma série cerâmica tomando como base CaBi4Ti4O15 (CBT); 

• Modificar a estrutura do CaBi4Ti4O15 (CBT) com a adição de Bi2O3 visando 

melhorar a estabilidade térmica do material; 

• Identificar a estrutura do material e as fases nele presentes, através de difração 

de raios-X; 

• Avaliar morfologicamente a superfície das amostras produzidas, por meio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

• Estudar as propriedades dielétricas das amostras produzidas (constante 

dielétrica, tangente de perdas, etc.) em Radio frequência (RF) e em Microondas 

(MW), através de analisadores de impedância e de rede; 

• Avaliar comparativamente os resultados obtidos e propor aplicações futuras em 

dispositivos eletrônicos, na região de RF e MW. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentaremos a fundamentação teórica necessária para a 

compreensão dos procedimentos experimentais. 

2.1 Propriedades Eletromagnéticas dos Materiais 

Para entendermos como acontecem as interações entre um material e os campos 

eletromagnéticos é fundamental que conheçamos as equações de Maxwell. As quatro 

equações de Maxwell na forma diferencial podem ser representadas pelas equações 2.1 

a 2.4. 

t
∂

∇× = +
∂
DH J (Lei de Ampère)  (2.1) 

∂
∇× = −

∂
E

t
B (Lei de Faraday) (2.2) 

 

0∇ ⋅ =B (Lei de Gauss para o magnetismo) (2.3) 

 

ρ∇ ⋅ =D (Lei de Gauss) (2.4) 

Nestas equações os parâmetros E, D, H, B, J e ρ são respectivamente os vetores 

campo elétrico, densidade de fluxo elétrico ou deslocamento elétrico, campo magnético, 

densidade de fluxo magnético ou indução magnética, densidade de corrente elétrica e ρ 

a densidade de carga livre (grandeza escalar). 

Estas quatro equações (2.1 a 2.4) juntamente com a equação de força (equação 

2.5) resumem a eletrodinâmica clássica (Griffiths, 1999). 

( )= + ×F E v Bq  (2.5) 

 A relação entre B e H, D e E, e finalmente J com E, são dados pelas equações 

2.6 a 2.8: 

µ=B H  (2.6) 
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= EεD  (2.7) 

 

= EσJ  (2.8) 

Nestas equações µ , ε , e σ  são respectivamente a permeabilidade, 

permissividade e a condutividade do material. As propriedades físicas dos materiais 

podem ser estudadas por meio da estrutura atômica a partir dos parâmetros: µ , ε  e σ , 

dos quais podemos adquirir informações sobre o comportamento do material a campos 

externos. 

Podemos representar os valores relativos de µ  e ε  de acordo com as equações 

2.9 e 2.10. 

0
r

µµ
µ

=  (2.9) 

 

0
r

εε
ε

=  (2.10) 

Os valores 6 11, 257 10o H mµ − −= × ⋅  e 12 18,854 10o F mε − −= × ⋅ , representam 

respectivamente a permeabilidade e permissividade do espaço livre e rµ e rε  são 

respectivamente chamados de permeabilidade relativa e permissividade relativa (ou 

simplesmente constante dielétrica). 

 

2.2 Processamento de materiais cerâmicos. 

 

Os materiais cerâmicos mais comuns são baseados em argila e sílica e são 

usados diariamente e como exemplos podemos citar: tijolos, telhas, vasos sanitários, etc. 

Além destes, existem uma série de novos materiais cerâmicos que possuem uma vasta 
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gama de aplicações, como por exemplo, para laser, cerâmica para memórias, 

etc (RETHWISCH, 2010; CARTER. 2007).  

Costuma-se tratar por cerâmica tradicional as mais comuns e por cerâmicas 

avançadas as com aplicações tecnológicas. As cerâmicas avançadas também podem ser 

chamadas, por exemplo, cerâmicas de engenharia, técnicas, finas e especiais 

(RAHAMAN, 2003; CALLISTER, 2007). Neste trabalho usaremos o termo cerâmica 

avançada para designar estas cerâmicas. As composições mais comuns destes materiais 

são óxidos, carbetos e nitretos. (ATKINS, 2003). 

Um exemplo de processamento cerâmico avançado consiste na seleção e 

homogeneização dos reagentes, seguida pelo tratamento térmico visando à síntese de 

nova fase. Após o tratamento térmico acontece a conformação mecânica para posterior 

sinterização. A esta síntese denominamos método de reação de estado sólido ou método 

cerâmico convencional (RAO, 1993). 

A maioria das preparações cerâmicas requer temperaturas relativamente altas 

que são comumente superiores a 1000ºC e alcançadas, na grande maioria, em fornos 

resistivos. Desta forma podemos perceber que é necessária uma grande quantidade de 

energia na síntese destes materiais. Pois além destas temperaturas elevadas, as reações 

acontecem a uma velocidade extremamente reduzida. 

Uma alternativa para acelerar este tipo de reação é a moagem mecânica dos 

reagentes antes do tratamento térmico. Nesta etapa as matérias-primas são misturadas e 

sofrem redução de tamanho do grão a partir da moagem mecânica. Em geral, nesta 

operação podem ser utilizados moinhos de bolas planetários. Nestes o material é moído 

num recipiente que além dos reagentes contem uma determinada quantidade de esferas.  

Os moinhos planetários recebem este nome por que realizam movimentos de rotação e 

translação dos recipientes de moagem, semelhante ao de um sistema planetário. Nele o 

recipiente de moagem é arranjado e montado sobre um disco móvel, fazendo com que 

gire em torno de seu próprio eixo (Figura 2.1).  
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Figura 2.1- Moinho planetário para recipientes(FRITSCH, 2005) 

A força produzida pelo movimento de rotação do recipiente faz com que as 

esferas e o pó contido nos recipientes se choquem alternadamente entre as extremidades 

dos recipientes causando o efeito de impacto no pó (Figura 2.2) (SURYANARAYANA, 

2001). 

 

Figura 2.2 – Movimento do recipiente durante a moagem mecânica(FRITSCH, 2005). 
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Terminada a moagem, o próximo passo é a calcinação. Neste processo o pó é 

colocado, por exemplo, num forno resistivo que fornece a energia necessária para que a 

reação aconteça. O processo seguinte é a conformação mecânica, onde acontece a 

compressão uniaxial. Ela consiste em comprimir, por meio de uma prensa e um molde, 

o pó obtido na calcinação. Em alguns casos após a prensagem uniaxial é feita a 

prensagem isostática para garantir uma conformação uniforme das partículas. 

Para facilitar a conformação do pó pode ser utilizado, por exemplo, um fluido 

orgânico como glicerina e PVA (álcool polivinílico). A função primária do aglutinante é 

fornecer maior conformação para facilitar o manuseio para a retirada da peça após a 

prensagem e durante a sinterização. O ligante será eliminado durante o processo de 

sinterização (MOULSON; HERBERT, 2003; RICE, 2003). 

Terminada a etapa da conformação mecânica dá-se inicio ao processo de 

sinterização das peças. Esta é utilizada para produção de materiais com densidade 

controlada através da aplicação de energia térmica (KANG, 2005). Durante a 

sinterização ocorre uma sárie de mudanças na peça que a tornarão mais densa. O 

processo de difusão e obtenção de um corpo sinterizado é ilustrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 –Alterações microestruturais (a) pó prensado (b)coalescência de partículas e formação de 
poros. (c) mudança na forma e tamanho dos poros (CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

Conforme representado pela figura 2.3(a), as partículas do material ficam bem 

próximas e na medida em que é fornecida energia para o sistema, ocorre a coalescência 

de partículas e formação de poros (figura 2.3(b)), em seguida ocorre a diminuição dos 

poros que vão ficando mais esféricos conforme podemos evidenciar na figura2.3(c). 

Após a sinterização, decorridas as etapas descritas anteriormente, a peça torna-se mais 

densa, homogênea e com menores poros (LALENA, 2005). 
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As características microestruturais de um corpo cerâmico são determinantes para 

as propriedades físicas, químicas, elétrica, óticas, magnéticas e mecânicas, e estas 

propriedades dependem das condições de sinterização descritas anteriormente 

(FREITAS, 2005). 

2.3 Capacitores 

Conforme mencionado anteriormente, materiais dielétricos são materiais que 

mesmo não possuindo portadores de carga livre apresentam a capacidade de sofrer uma 

polarização, esta é definida como o deslocamento dos centros das cargas positivas e 

negativas na direção do campo elétrico externo aplicado (SCHMIDT, 1979). 

Os capacitores cerâmicos tais como vidros, porcelanas, óxidos e nitretos são 

pertencentes à classe dos materiais conhecidos como dielétricos lineares (BUCHANAN, 

1991; KINGERY, 1976). Estes componentes podem desempenhar uma série de funções 

nos circuitos elétricos que vão desde acoplamento e desacoplamento, filtragem, 

armazenamento de energia, supressão de transientes e separação AC-DC. Como 

exemplo de acoplamento e desacoplamento podemos citar a característica de impedir a 

passagem de corrente contínua e permitir a passagem de corrente alternada, por conta 

disso são capazes de acoplar correntes alternadas de um trecho do circuito a outro. Um 

exemplo de armazenamento de energia pode ser evidenciado no flash de uma câmera 

fotográfica (MOULSON; HERBERT, 2003). 

Uma primeira característica para um capacitor é a sua eficiência volumétrica 

(MOULSON; HERBERT, 2003). Ela representa o quanto de energia pode ser 

armazenada para certo volume do capacitor, i. e., um capacitor terá alta eficiência 

volumétrica quando for possível conseguir altos valores de capacitância em dimensões 

compactas. 

Para um capacitor de placas paralelas de área A e distância entre placas d, 

conforme evidenciado na figura 2.4, desprezando o efeito das bordas, podemos escrever 

a sua capacitância como: 
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Figura 2.4 – Capacitor de placas paralelas 

d
AC r 0εε=  (2.11) 

Multiplicando a equação 2.11 por d,  

2
0

dV
C rεε

=  (2.12) 

onde V representa o volume do capacitor. 

A partir da equação 2.12 temos que a eficiência volumétrica é diretamente 

proporcional à permissividade relativa e inversamente proporcional ao quadrado da 

espessura do dielétrico. Este parâmetro é de grande utilidade para a fabricação de 

capacitores cerâmicos multicamadas, pois conforme mencionamos anteriormente um 

capacitor com alta eficiência volumétrica será um componente compacto, o que 

favorece a miniaturização de circuitos (MOULSON; HERBERT, 2003). 

Uma segunda característica para um capacitor é a sua resistência DC, que é 

representado pela equação 2.13. 

A
dRL ρ=  (2.13) 

Nesta equação ρ representa a resistividade do dielétrico. Esta resistência é 

responsável pelo processo de descarga do capacitor, que acontece de acordo com a 

equação 2.14. 







−=

τ
tQtQ exp)( 0  (2.14) 
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Nesta Q(t) representa a carga remanescente no tempo t, Q0 é a carga original e 

τ = RLC é a constante de tempo do capacitor. Esta constante de tempo irá depender 

somente do material dielétrico, conforme podemos observar a partir da equação 2.15. 

ρεεεερ 0
0

r
r

L d
A

A
dCR ==  (2.15) 

Conforme mencionado o valor de τ dependerá diretamente da permissividade e 

da resistividade do dielétrico. 

Em circuitos AC, podemos representar a carga conforme mostrado na equação 

2.16. 

ti
0eCVQ ω=  (2.16) 

Derivando a equação 2.16 obtemos a corrente, assim podemos escrever: 

VCiCVi
dt
dQI '

r00 εεωω ===  (2.17) 

Onde ω= 2πφ (φ= frequência) e I representa o fluxo de corrente na descarga do 

capacitor no tempo t. Para um dielétrico real a corrente I possui componentes IC e IR, 

como está ilustrado na figura 2.5. Nela podemos verificar a representação do circuito 

análogo a uma resistência em paralelo com um capacitor, onde o vetor IC representa 

uma corrente capacitiva proporcional ao armazenamento de carga no capacitor. Esta 

corrente IC é dependente da frequência e esta defasada de 90° em relação à voltagem. A 

corrente IR é uma corrente de condução e esta em fase com a voltagem V ela representa 

a perda de energia ou energia dissipada no dielétrico. 
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Figura 2.5- Diagrama do circuito equivalente: célula capacitiva, corrente capacitiva (IC) e de perda (IR), 
tangente de perda para um dielétrico típico(FECHINE, 2008). 

A permissividade dielétrica do material é dada por: 

)i( ''
r

'
r0 εεεε −=  (2.18) 

Substituindo a equação 2.18 na 2.17 resulta na equação 2.19. 

RC II +=+=−= VCVCi)ViI(CiI ''
r00

'
r00

''
r

'
r00 εεωεεωεεεω  (2.19) 

Observando a figura 2.5 podemos perceber que as correntes podem ser escritas 

de acordo com a equação 2.20. 

'
r

''
r

'
r00

''
r00

C

R

VC
VC

I
I

tgD
ε
ε

εεω
εεω

δ ==== E  (2.20) 

A partir do ângulo φ, observado na figura 2.5, podemos tirar o fator de potencia 

do circuito, este é representado por cos φ (SCHMIDT, 1979). Esse ângulo φ será de 90°, 

quando tivermos tratando de um capacitor sem perdas. Numa situação prática, essas 
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perdas existem e são caracterizadas pelo ângulo δ. Como podemos perceber 90 - φ = δ. 

Assim, quanto maior a perda, menor será o efeito capacitivo (FECHINE, 2008). 

Quando fazemos o produto da frequência angular (ω) pelo fator de perda relativo 

( ''
rε ) obtemos a condutividade elétrica (Ω-1m-1) em campo elétrico alternado que é 

representada pela equação 2.21. 

''
rσ ωε=  (2.21) 

Segundo Hippel (1995), essa condutividade elétrica é somada a todos os efeitos 

dissipativos e pode ser representada, na realidade, como uma condutividade ôhmica 

causada pela migração de portadores de carga. Os mesmos são referentes à perda de 

energia, que está associada à dependência da frequência (dispersão) de '
rε , como no 

caso do atrito que acompanha a orientação dos dipolos (FECHINE, 2008). 

2.4 Espectroscopia de Impedância 

A espectroscopia de impedância (EI) tem se tornado uma técnica bastante 

utilizada na pesquisa científica por representar uma medida elétrica relativamente 

simples que pode fornecer informações detalhadas sobre o sistema, como por exemplo, 

propriedades dielétricas e até informações sobre a microestrutura do material (GUSSO, 

2008). 

Na EI aplicamos uma perturbação no sistema que consiste na maioria dos casos, 

numa tensão alternada e medimos a corrente através da amostra. A partir desta corrente 

avaliamos a resposta dielétrica a tensões aplicadas em função da frequência (KAO, 

2004; RODRIGUES, 2010). Desta forma, as medidas elétricas podem ser conduzidas 

sob uma ampla faixa de frequência resultando na construção de um espectro de 

impedância. (Shi et al. 2008 apud GUSSO, 2008). 

No caso de materiais dielétricos, a resposta do material não acontece 

instantaneamente devido à inércia das cargas elétricas (RODRIGUES, 2010). A 

aplicação de um campo elétrico alternado em materiais cerâmicos causa uma dispersão 

dos íons ao longo do material e uma redistribuição da carga espacial difusa do material. 

Esse processo requer um certo um tempo para que se estabeleça uma nova distribuição 
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de carga após a aplicação do campo. Esse tempo é chamado de tempo de relaxação 

(SALES, 2011). 

Com a medida da impedância complexa em função da frequência podemos 

determinar o valor da capacitância e com esta podemos determinar a permissividade 

complexa do material a ser examinado com a EI (PIRES JÚNIOR, 2010). 

Através do gráfico da parte real da permissividade em função da parte 

imaginária da permissividade podemos estimar o tempo de relaxação do material 

estudado e através de equações empíricas podemos identificar qual modelo melhor 

descreve as características medidas.  

Destes modelos o de Debye é o mais simples e descreve um material com um 

único tempo de relaxação dipolar. A partir da equação de Debye os pesquisadores Cole-

Cole, Cole-Davidson e Havriliak-Negami propuseram modificações nas equações 

empíricas para descrever estas curvas experimentais (KAO, 2004). 

Um sistema tendo um único tempo de relaxação bem definido pode concordar 

com as equações de Debye (Equações 2.22 e 2.23). 
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Nas equações de Debye a frequência de relaxação é dada por ωr = 1/τ. Devido 

ao fato da polarização ocorre pelos mesmos processos ativados termicamente que dão 

origem à condutividade DC, τ dependerá da temperatura por um fator exponencial e 

será representado pela equação 2.24 (RODRIGUES, 2010). 







=

kT
EAexp0ττ  (2.24) 

Nesta EA representa a energia de ativação, k a constante de Boltzmann e T a 

temperatura. 
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Podemos perceber que ao plotarmos εr”(ω) contra εr’(ω) a partir das equações 

2.22 e 2.23, este terá a forma de um semicírculo, como podemos verificar a partir da 

equação 2.25 e representado na figura 2.7 (KAO, 2004). 

 

Figura 2.6 - Circuito RC em paralelo. 

 

Na figura 2.6 apresentamos um circuito RC em paralelo que apresenta uma 

impedância cuja resposta em função da frequência pode levar a um semicírculo como o 

da figura 2.7. A partir do comportamento gráfico da impedância em função da 

frequência é possível parametrizar um modelo equivalente de circuito, composto de 

resistores, capacitores e outros elementos. (RODRIGUES, 2010). 

 

Figura 2.7 - Diagrama de Argand de ε r x ε r
’ para casos com único tempo de relaxação (KAO, 2004) 

Para o circuito representado pela figura 2.7 podemos escrever a impedância 

conforme mostrado na equação 2.26. 
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Desenvolvendo a equação 2.26 podemos escrever as componentes, real e 

imaginária da impedância, conforme mostrado nas equações 2.27 e 2.28, 

respectivamente. 

( )2221 CR
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Sabemos que a constante de tempo do circuito representado pela figura 2.7 é 

τ = RC, então reescrevendo as equações 2.27 e 2.28 obtemos as equações 2.29 e 2.30. 

( )221
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Comparando as equações 2.29 e 2.30 com as equações 2.22 e 2.23 podemos 

perceber que estão no mesmo formato, com R no lugar de (ε’rs – ε’r∞). 

Outro modelo de gráfico é representado na figura 2.8, nele temos a resposta de 

um material cerâmico policristalino real com eletrodos metálicos. Este produz um 

gráfico com três semicírculos, os quais representam respectivamente os processos de 

polarização associados com o interior dos grãos, com as regiões de contorno de grão e 

com a interface cerâmica-eletrodo (MOULSON ; HERBERT, 2003). 
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Figura 2.8 -Exemplo de gráfico de impedância -Z” versus Z’(RODRIGUES, 2010). 

Para casos em que a condutividade d.c. σ não for suficientemente pequena para 

ser desprezada, esta contribuirá para a parte imaginária da permissividade complexa. 

Assim podemos escrever a permissividade complexa conforme representado pelas 

equações 2.31 e 2.32 (KAO, 2004). 
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Considerando o efeito da condutividade d.c., as equações de Debye, podem ser 

representadas pelas equações 2.33 e 2.34. 
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Por outro lado, na equação 2.35 temos a representação da tanδ levando em 

consideração os efeitos da condutividade d.c. (KAO, 2004). 
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Quando ωτ0<< 1, ocorre uma redução das equações (2.34) e (2.35) e ficamos 

com: 

0
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E, para ωτ0>> 1, teremos: 
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Na figura 2.9 representamos a variação de εr’ e tanδ com em relação à ω, 

incluindo os efeitos da condutividade dc. Na figura 2.10 é representado o diagrama εr’ 

versus εr com os efeitos da condutividade dc(KAO, 2004). 
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Figura 2.9 - ε r’ e tanδ em função de ω considerando efeitos de condutividade d.c (KAO, 2004). 

 

Figura 2.10- Efeito da condutividade d.c. nas curvas de ε r’ (imaginária) versus ε r (real). (A) σ =  0, (B) σ 
= σ1> 0, (C) σ2>σ1, (D) σ3 = σ2. 

Conforme mencionamos anteriormente as equações de Debye se aplicam ao caso 

em que há apenas uma constante de tempo de relaxação, o que nem sempre irá ocorrer. 

Para materiais dielétricos, o mais comum é a ocorrência de uma distribuição de tempos 

de relaxação (KAO, 2004).  



41 

 

Por estes motivos algumas alterações foram propostas para adequar a equação de 

Debye a estas situações. Um exemplo disso é o modelo de Cole-Cole (1941;1942), que 

propuseram alteração na equação de Debye, de modo que ela pode ser reescrita da 

forma apresentada na equação 2.42. 
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Nesta equação, α é um parâmetro que varia (0 <α< 1). Quando α = 1, a equação 

de Cole-Cole reduz-se à equação de Debye. Outros pesquisadores sugeriram 

modificações na equação empírica de Cole-Cole. A seguir apresentamos algumas dessas 

variações (KAO, 2004): 

Equação de Debye: 
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Equação de Davidson-Cole: 
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Equação de Havriliak-Negami: 

( )[ ]βαωτ

εεεε
−

∞
∞

∗

+

−
=−

11 j
rrs

rr  (2.45) 

Todas estas equações dependem dos parâmetros α e β, que devem assumir 

valores nos intervalos, 0 <α< 1 e 0 <β< 1. 

Pelo que foi exposto, a técnica EI se mostra eficaz na caracterização elétrica de 

interfaces e materiais dielétricos para componentes eletrônicos como capacitores, 

baterias, entre outros dispositivos, principalmente por ser não destrutiva 

(MOULSON ; HERBERT, 2003). 
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2.5 Antena Ressoadora Dielétrica (DRA) 

Uma antena é um componente que converte a propagação de ondas em uma 

linha de transmissão para o espaço livre (transmissão), ou vice-versa 

(recepção)(BALANIS,1997; POZAR, 1998). Em outras palavras, a antena é uma 

estrutura de transição entre o espaço livre e um dispositivo de guia de ondas, conforme 

ilustrado na figura 2.11. Nesta temos a fonte(1), o guia de onda(2), antena corneta(3) e a 

representação da onda sendo radiada para o espaço livre(4). Por conta da diversidade 

das características, dentre elas a geometria, uma ampla variedade de tipos destes 

componentes pode ser desenvolvida (BALANIS, 1997). 

 

Figura 2.11–Antena corneta funcionando como um dispositivo de transmissão 

Neste trabalho vamos nos restringir ao estudo de antenas ressoadoras dielétricas 

(DRA).  

Durante vários anos o Ressoador Dielétrico (DR) foi usado principalmente em 

circuitos de microondas, como oscilador e filtro, para aplicações tradicionais de 

armazenamento de energia e não como um radiador [LUK; LEUNG, 2003]. O uso do 

DR como antena somente foi aceito após a publicação em 1983 do artigo sobre Antena 

Ressoadora Dielétrica (DRA) Cilíndrica, no qual esta antena mostrou-se capaz de 

proporcionar radiação eficiente na direção normal ao seu plano de terra mantendo 
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muitas das características necessárias para futuras aplicações na região de frequência de 

onda milímetrica [LUK; LEUNG, 2003, LONG, 1983]. 

Uma das principais vantagens da DRA é seu alto grau de flexibilidade e 

versatilidade, permitindo o desenvolvimento de modelos que atendam uma ampla gama 

de aplicação [PETOSA, 2007]. Por conta disso ela apresenta novas possibilidades para 

o ramo das comunicações sem fio. 

As antenas ressoadoras dielétricas e as antenas de microlinha são as mais 

adequadas até hoje para cumprir as rigorosas exigências dos produtos sem fio, que 

incluem alta eficiência, baixo perfil e pequeno tamanho (LUCK, 2003;PETOSA, 2007). 

Como principais vantagens da utilização de DRA para aplicações reais, podemos 

citar (PETOSA, 2007): 

• Possuir geometria simples, fácil fabricação e apresenta baixo custo; 

• Dimensões na ordem de 
rrf

c
ε

, onde c é a velocidade da luz no 

vácuo, fr é a frequência de ressonância e εr é a constante dielétrica do 

material que é feito a DRA; 

• Constantes dielétricas εr maiores do que 10, permitindo a miniaturização 

e o controle das larguras de banda; 

• Possuir mecanismo de excitação simples 

• Materiais de baixa perda dielétrica, fornecendo altos fatores de 

qualidade; 

• Coeficientes de temperatura próximos de zero, permitindo uma operação 

mais estável do dispositivo.                

 

As DRAs podem ser fabricadas de várias formas e com diferentes materiais. As 

principais formas geométricas são cilíndrica, retangular, hemisférica. Alguns destas 

formas das DRAs estão representadas na figura 2.12 (LUK; LEUNG, 2003). 
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Figura 2.12 - Diferentes geometrias para os DRs, com as formas cilíndrica, retangular, hemisférica, 
esférica e as de baixo perfil: discos circulares e triangulares(LUK; LEUNG, 2003). 

Das geometrias estudadas a cilíndrica oferece grande flexibilidade de 

configurações, onde a razão raio/altura controla a frequência de ressonância (f0) e o 

fator de qualidade (Q) (LUK; LEUNG, 2003). 

2.5.1 DRA cilíndrica 

As DRAs cilíndricas apresentam uma grande flexibilidade, pois a partir do 

diâmetro da peça e da altura da antena, para um mesmo material, podemos controlar a 

frequência de ressonância e o fator Q.Assim, para uma constante dielétrica fixa e uma 

dada frequência de ressonância, diferentes fatores de Q podem ser obtidos através da 

variação das dimensões da DRA (PETOSA, 2007).  

Independente de suas formas, as DRAs operam em seus modos fundamentais 

irradiando como um dipolo (LUK; LEUNG, 2003). Os principais modos ressonantes 

são chamados Transversal Elétrico (TE) e Transversal Magnético (TM), e podem 

também apresentar os modos híbridos (HEM). Os modos TE e TM podem ser 

entendidos como aqueles modos cuja componente de campo elétrico e magnético, 

respectivamente, em um dado eixo é nula (RODRIGUES, 2010). 

A figura 2.13 mostra a geometria de uma DRA cilíndrica, de raio a, e altura d. A 

solução aproximada para os campos dentro do ressoador usando-se coordenadas 

cilíndricas e o modelo de cavidades ressonantes para os modos TE e TM na direção Z, 

pode ser visto nas equações 2.46 e 2.47 (LUK et al., 1983): 
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Figura 2.13 - DRA cilíndrico com plano de terra em z = 0. 
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Os índices subscritos em cada modo se referem às variações do campo nas 

direções azimutal ( φ=n ), radial ( ρ=p ) e axial ( zm = ). O termo Jn é a função de 

Bessel de ordem n de primeira ordem. 

A escolha de ( )φnsen e ( )φncos  depende da posição de alimentação. Através da 

equação de separação: 
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Nesta equação kr e kz são os números de onda dentro do ressoador nas direções r 

e z, respectivamente, f é a frequência de ressonância e c a velocidade da luz. 

Os números de onda assumindo superfícies condutoras perfeitamente magnéticas 

são dados pelas equações 2.49 e 2.50. 
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Substituindo as equações 2.49 e 2.50 na equação 2.48, temos: 
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A partir do que foi exposto neste tópico podemos perceber que o ressoador 

dielétrico cilíndrico oferece grande flexibilidade, pois através da razão raio (a) e altura 

(d) do ressoador pode-se controlar a frequência de ressonância e o fator de qualidade 

com boa precisão, uma vez que a permissividade (ε) e a permeabilidade (µ) são 

características do próprio material. 
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos experimentais empregados 

neste trabalho. De inicio apresentamos a figura 3.1 que representa todo o procedimento 

experimental desenvolvido. Nesta figura podemos observar os passos descritos, que vão 

da revisão bibliográfica até as etapas finais de confecção das peças e posteriores 

medidas de rádio frequência (RF) e microondas (MW).  

Nos tópicos seguintes apresentamos de forma mais detalhada as etapas destes 

procedimentos experimentais, onde falaremos dos materiais, equipamentos e métodos 

utilizados na preparação da série cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT). 

 

Figura 3.1 - Representação do procedimento experimental desenvolvido neste trabalho 



48 

 

3.1 Preparação das amostras 

O material cerâmico CaBi4Ti4O15 (CBT) foi preparada a partir do método de 

reação do estado sólido também conhecido como método cerâmico convencional. Os 

reagentes: Bi2O3 (Aldrich, pureza de 99,9%), CaCO3(Aldrich, pureza de 99,0%) e TiO2 

(Aldrich, pureza de 99,9%) foram estequiometricamente pesados.  

A reação química simplificada que melhor descreve a síntese proposta está 

representada na equação 3.1. 

3 2 3 2 4 4 15 2CaCO 2Bi O 4TiO CaBi Ti O CO+ + → +  (3.1) 

Após a pesagem dos reagentes os pós foram misturados nos reatores de 

moagem1 juntamente com esferas de zircônia (ZrO2). Terminada esta etapa, inicia-se a 

moagem da mistura para homogeneização do pó e também para diminuir o tamanho das 

partículas. Na moagem foi usado um moinho planetário de bolas de alta energia (Fritsch 

Pulverisette 5) com capacidade para oito reatores de moagem. Neste moinho 

escolhemos a velocidade angular de 360 rpm e iniciamos a  moagem a temperatura 

ambiente durante 6 h. Terminada a moagem o próximo passo é a calcinação. 

Nesta etapa, foram usados fornos2 resistivos com temperatura controlada. 

Partindo da temperatura ambiente o pó foi aquecido, a uma taxa de 5ºC/min, até atingir 

800ºC onde permaneceu por 2h. Depois disso a temperatura decresceu, com a mesma 

taxa, até a temperatura ambiente. Após a etapa de calcinação, acrescentamos o aditivo e 

o aglutinante. O aditivo utilizado foi o Bi2O3 (0, 2, 5 e 10% em massa) e o aglutinante 

foi o Álcool Polivinílico, diluído 10% em volume (PVA). 

Esta adição acontece com o proposito de verificar as mudanças nas propriedades 

estruturais e dielétricas das amostras cerâmicas. Depois desta etapa as amostras 

passaram por um processo de modelagem e prensagem, conforme ilustrado na 

figura 3.2. 

                                                 

 

1 Recipiente cilíndrico feito de polímero  
2 Os fornos usados são do modelo JUNG – LF0912 
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Figura 3.2 - Esquema de uma fôrma utilizada na prensagem uniaxial (FERNANDES, 2012). 

Nesta etapa dividimos as amostras em dois grupos. Nas amostras do primeiro 

grupo usaremos para conformação do material uma forma de 13 mm de diâmetro e nela 

aplicaremos uma pressão uniaxial de 222 MPa por 5 min. Para as amostras do segundo 

grupo usaremos um molde de 17 mm e aplicaremos uma pressão de 217MPa durante 

5 min. As amostras do primeiro grupo serão  utilizadas para medição de características 

dielétricas em radiofrequência e caracterização micro estrutural. Enquanto que as 

amostras do segundo grupo serão utilizadas para medição de características dielétricas 

em microondas. 

 Após esta etapa as peças vão novamente para o forno onde serão sinterizadas. 

Neste processo, partindo da temperatura ambiente as peças são aquecidas até 900ºC e 

nesta temperatura as peças permanecem por 2h, em seguida as peças são resfriadas até 

atingir a temperatura ambiente. 
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Tabela 3.1 - Identificação da série cerâmica CBT. 

Amostra 
Bi2O3 

(% em massa) 

PVA 

 (% em massa) 

Tempo de 

moagem 
Calcinação Sinterização 

CBT 0 - 6h 800 °C - 2h 900 °C - 2h 

CBT2Bi 2 5% PVA 6h 800 °C - 2h 900 °C - 2h 

CBT5Bi 5 5% PVA 6h 800 °C - 2h 900 °C - 2h 

CBT10Bi 10 5% PVA 6h 800 °C - 2h 900 °C - 2h 

 

Na Tabela 3.1 podemos verificar a identificação destas peças de acordo com a 

adição de Bi2O3, como exemplo podemos citara a amostra CBT5Bi que corresponde a 

amostra de CBT que foi adicionada de 5% em massa de Bi2O3. 

3.2 Caracterização estrutural 

Neste tópico apresentaremos as metodologias utilizadas para caracterização 

estrutural da série cerâmica do primeiro grupo, conforme descrito na seção anterior. 

Para esta caracterização estrutural usaremos a Difração de Raios-X e a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). 

3.2.1 Difração de Raios-X 

A técnica de Difração de Raios-X utiliza o fenômeno da difração de feixes de 

raios-X de alta energia para identificar as fases presentes em amostras de materiais 

cristalinas ou amorfos, fornecendo dados sobre sua estrutura e permitindo a análise 

qualitativa e quantitativa do material. Esta técnica está fundamentada na lei de Bragg 

que explica este fenômeno através da equação 3.2. 

hkl2d senλ = θ  (3.2) 

Nesta equação λ é o comprimento de onda da radiação incidente, dhkl é distância 

entre os planos cristalográficos e θ é o ângulo de Bragg. Na figura 3.3 representamos a 

incidência das ondas da radiação nos planos hkl equidistantes com espaçamento d. 
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Figura 3.3 - : Representação da Lei de Bragg mostrando o processo de difração dos raios X 

Com o espalhamento da radiação temos a formação de um perfil.O perfil de 

difração das amostras foi obtido à temperatura ambiente usando um difratômetro de 

raios-X da marca Panalytical, modelo Xpert Pro MPD, composto de um gerador de 

raios-X, sistema de lentes, goniômetro e detector de raios-X. As amostras foram fixadas 

em um suporte de silício. Os padrões foram coletados usando radiação Co-Kα com o 

equipamento operando em 40 kV e 40mA (máx.) com cinco segundos para cada passo 

do tempo de contagem ao longo do intervalo angular de 20-80 (2θ). 

3.2.1.1 Refinamento por Método de Rietveld 

As fases foram identificadas com o uso do programa X’Pert Highscore, da 

PANalytical B.V. e ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). Após a identificação 

das fases foi utilizado o programa DBWSTool2.3, a fim de realizar a análise 

quantitativa das amostras, refinamento.  

Este programa utiliza o método de Rietveld (RIETVELD, 1967; 1969) usando o 

método de mínimos quadrados, de tal maneira que um difratograma teórico, calculado 

pelo programa, se aproxime o máximo possível do difratograma experimental 

(FERNANDES, 2012). Quando isso acontece, dizemos que os valores obtidos para o 

conjunto dos parâmetros refinados representam a melhor solução para o refinamento 

(MENEZES, 2007, MEDEIROS, 2007; ALMEIDA, 2007). 
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No método de mínimos quadrados a minimização é feita utilizando os 

parâmetros de confiabilidade como os fatores de confiança, Rwp é o erro residual dos 

pesos (weighted residual error), é o indicador estatístico de maior significado, no 

sentido de que seu numerador é o residual que é minimizado (YOUNG, 1995). Além 

deste temos o parâmetro da estatística de Durbin-Watson (DDW) e o fator de qualidade 

de ajuste S (quality fator good nessoffit) (MENEZES, 2007; MEDEIROS, 2007; 

ALMEIDA, 2007; COSTA, 2007).  

O Rp avalia a qualidade do modelo refinado da estrutura cristalina, enquanto o 

Rwp é considerado o fator estatisticamente mais significativo entre todos, pois reflete 

melhor o progresso do refinamento, já que nele é usada a técnica de minimização da 

soma de quadrados (MENEZES, 2007).  O valor do DDW mostra a coerência do 

refinamento. Valores próximos a dois indicam bons resultados de 

refinamento (YOUNG, 1995). O parâmetro S é obtido pela divisão do fator Rwp pelo 

Re. O Re é o valor esperado do refinamento adequado, e ele indica através do perfil do 

padrão o limite mínimo que o refinamento pode atingir, ou seja, o limite mínimo em que 

o Rwp pode atingir (MENEZES, 2007; ALMEIDA, 2007; RIETVELD, 1967). 

3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A fim de se estudar a morfologia das amostras, micrografias foram obtidas 

usando um microscópio eletrônico de varredura modelo VEGA II XMU. As 

micrografias da superfície das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura da TESCAN, modelo Vega/XMU.  

Por se tratar de amostras dielétricas, as mesmas foram cobertas com uma camada 

ultrafina de ouro de poucos nanômetros de espessura para facilitar a interação do feixe 

de elétrons focalizado sobre a área estudada melhorando assim o contraste da 

imagem (GOLDSTEIN et al., 1992). 

3.4 Método de Arquimedes 

O método de Arquimedes foi empregado para determinação da densidade 

experimental das amostras sinterizadas. Para isso utilizamos um picnômetro para 

amostras sólidas. Ele possui uma abertura suficientemente larga e tampa muito bem 

esmerilhada perfurada na forma de um tubo fino longitudinal, como mostra a figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Picnômetro contendo amostra a ser analisada (FERNANDES, 2012). 

Para a aferição das massas foi utilizada uma balança analítica de precisão 

Balança da marca Bioprecisa, modelo FA2104N, com 4 casas decimais. 

3.5 Histerese Elétrica 

A caracterização das amostras da série CBT foi feitas a partir das curvas de 

histerese ferroelétrica. A partir destas é possível determinar a polarizações de saturação 

(Ps), a remanescente (Pr) e o campo coercitivo dos materiais ferroelétricos. 

A curva de histerese é a medida mais importante a ser feita num material 

ferroelétrico, pois a partir dela é possível caracterizar seu comportamento elétrico. Estas 

curvas de histerese podem ser de vários tipos e formas e são únicas para cada material. 

Na figura 3.5 podemos observar algumas formas típicas para os ciclos de 

histereses (HAERTLING, 1999):  

(a) representa um material dielétrico (paraelétrico), típico de um capacitor;  

(b) um ciclo altamente não-linear de baixo campo coercitivo (típico de uma 

memória ferroelétrica);  

(c) um ciclo estreito não-linear, característico de um material relaxor;  

(d) um ciclo duplo típico de não memória, obtido para um material 

antiferroelétrico. 

 

 

 

Tubo Fino Longitudinal 
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Figura 3.5 - Curvas de histerese típicos de vários tipos de cerâmicas ferroelétricas:(a) material dielétrico; 

(b) memória ferroelétrica; (c) material relaxor, e (d) material antiferroelétrico (HAERTLING, 1999). 

Para as medidas de histerese foram usadas peças na forma de disco e com cerca 

de 1 mm de espessura. As curvas de histereses ferroelétricas das amostras foram obtidas 

utilizando um circuito Sawyer-Tower acoplado a um gerador de função Agilent 33220A 

20MH e a uma fonte de alta tensão Trek 610 E (0-10kV). As histereses são visualizadas 

diretamente em um osciloscópio Agilent 54622S 10Hz. 

 

3.6 Caracterização Dielétrica 

3.6.1 Rádio Frequência (RF) 

O processo de caracterização dielétrica na região de rádio frequência foi 

realizado com variação de temperatura de 28°C a 440°C. 

Para estas medidas foi usado um impedancímetro Solartron SI1260 conectado a 

um forno para temperaturas de 30 a 440 °C, acoplado a um controlador Contemp 

(Controlador digital micro processado, CTM45). Para operação do impedancímetro e 
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aquisição de dados foi utilizado o programa Impedbeta, da Solartron. Estas medidas 

com variação de temperatura foram realizadas na faixa de 1Hz a 1MHz. 

Conforme mencionado anteriormente, para estas medidas usaremos as peças que 

foram fabricadas nas fôrmas de 13 mm de diâmetro, nela aplicamos uma pressão 

uniaxial de 222 MPa por 5 min e estas amostras foram sinterizadas a 900°C por 2h. 

Estas tiveram suas superfícies cobertas por tinta condutora e após a secagem a 

temperatura ambiente foi feito um tratamento térmico nas amostras. Este tratamento 

consiste em colocar as amostras no forno a 450°C por duas horas. 

Ao analisar as amostras com variação de temperatura foi possível obtenção dos 

valores de energia de ativação (Ea), a partir da construção do gráfico de Arrhenius. Para 

isso utilizamos a equação 3.3, onde k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura 

em kelvin (ATKINS; PAULA, 2008). 

0 exp  
 
 

= − aEA A
kT  (3.3) 

A partir da equação 3.3, foi possível determinara energia de ativação a partir da 

frequência máxima do módulo imaginário e pela condutividade dc (σdc). 

3.6.2 Espectroscopia Dielétrica em Microondas 

As características dielétricas na faixa de microondas foram medidas utilizando o 

método de medição de ressonância introduzido por Hakki e Coleman (1960). Neste 

método é usada uma amostra de formato cilíndrico. 

A amostra é posicionada entre duas placas condutoras e excitada por meio de 

uma sonda e em seguida uma segunda recebe o sinal proveniente da amostra. 

Dependendo da frequência e da natureza da excitação do campo, muitos modos são 

possíveis nesse experimento (AUDA, 1986).  Destes o modo TE011 é amplamente usado 

na caracterização das propriedades dos materiais, já que as propriedades ressonantes 

permanecem inalteradas caso haja gaps de ar entre o dielétrico e as placas condutoras 

(CHEN et al., 2004). 

As amostras usadas para estas medidas foram as fabricadas na fôrma de 17 mm e 

a uma pressão de 217MPa durante 5 min seguidas por uma sinterização de 900°C por 
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2h.Nestas foram feitas medidas de transmissão do Analisador de Rede HP, utilizando a 

configuração proposta por Hakki e Coleman (1960).  

O cálculo da permissividade relativa e da tangente de perdas foi feito através do 

programa COURTNEY. 

3.6.3 Coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) 

O coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) é um fator 

determinante para uma antena. Este fator está relacionado com a estabilidade da largura 

de banda de impedância e frequência de operação da antena. Assim, para valores de τf 

elevados uma pequena variação de temperatura, por exemplo, pode causar uma grande 

variação da frequência ressonante de uma DRA. Desta forma, uma antena projetada 

com um material caracterizado a 30°C e que possui elevado valor de τf não possui a 

mesma eficiência de uma projetada com o mesmo material a 20°C (COSTA, 2007). Por 

este motivo, o valor de τf deve ser próximo de zero para que o dispositivo tenha 

estabilidade térmica. 

O valor do coeficiente de temperatura da frequência de ressonância é uma 

medida resultante da frequência de ressonância em relação à temperatura 

(RAJPUT, 2011). Este valor pode ser calculado de acordo com a equação3.4 

(SEBASTIAN, 2008). 

61 .10f
i

f
f T

τ ∆=
∆  (3.4) 

Nesta Δf representa a variação da frequência ressonante, ΔT a variação de 

temperatura e fi a frequência inicial.  

A medida da amostra foi realizada através de um método, onde a amostra atua 

como uma antena ressoadora dielétrica (DRA). Na figura 3.6 representamos este arranjo 

que consiste numa placa metálica que é o plano de terra para a DRA e uma sonda de 

alimentação. Um forno é acoplado para fazer o aquecimento da DRA, possibilitando 

acompanhar o deslocamento da frequência do modo HE11δ com o aumento da 

temperatura. 
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Figura 3.6 - Sistema de medição com forno acoplado (FERNANDES, 2012). 

Para medição do τf são feitas cinco medidas no intervalo que varia de 30 a 

100°C. 

3.7 DRA 

Uma configuração para análise de uma antena ressoadora esta representada na 

figura 3.7, o ressoador é colocado sobre um plano de terra feito de cobre de dimensões 

35,5 cm x 30 cm x 2,14 mm. Este é excitado por um cabo coaxial de 9 mm. Que é 

conectado a uma sonda conectada ao plano de terra. A DRA possui raio a, altura h e 

permissividade relativa εr. A partir dela obtemos os parâmetros experimentais de 

impedância e perda de retorno para cada amostra  
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Figura 3.7 - Configuração para análise das amostras como antena ressoadora dielétrica (Fernandes, 2012). 

Os valores de perda de retorno são importantes, pois indicam a razão entre a 

energia fornecida para o ressoador é devolvida para o analisador de rede. O valor de 

frequência em que a perda de retorno é mínima é denominado frequência de ressonância 

do ressoador (f0), e um exemplo, pode ser observado na figura 3.8.  
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Figura 3.8 – Perda de retorno em função da frequência para uma DRA genérica. 

Os valores mais intensos e com menor frequência indicam um melhor casamento 

de impedância da DRA com o excitador. Sabendo disso foram medidos diversos valores 

de impedância de entrada e perdas de retorno para diferentes posições em relação ao 

excitador. 

 

3.7.1 Simulação por HFSS 

O objetivo da simulação é realizar uma validação numérica dos resultados 

experimentais, podendo a partir destes, estimar parâmetros importantes, como por 

exemplo, diagramas de radiação, ganho, diretividade, dentre outros (BALANIS, 2009). 

Para simular as amostras foi utilizado do software HFSS (High Frequency Structure 

Simulator).  

Neste programa é feito o cálculo dos parâmetros S e a distribuição 

tridimensional dos campos dentro das estruturas. O HFSS utiliza como base os métodos 

de elementos finitos, que consiste em dividir os objetos presentes no modelo em um 

grande número de pequenas regiões, em que cada elemento é um tetraedro formado por 

quatro triângulos equilaterais.  
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Para simulação no programa HFSS, além da perda de retorno e da impedância 

medidos na DRA são necessários os dados da permissividade relativa e da tangente de 

perda dielétrica obtidos através do método de Hakki – Coleman. Após a inserção desses 

dados no programa, inicia-se a variação dos valores dos gaps de ar, tentando achar a 

melhor combinação que se aproxime dos dados experimentais (FERNADES, 2012).  

Os gaps de ar são representados por e1(vertical) e e2 (horizontal), que podem ser 

vistos na figura 3.8( FECHINE, 2007). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Difração de raio X 

4.1.1 Identificação da fase. 

As amostras analisadas nesta etapa do trabalho foram calcinadas a 800°C por 

duas horas, conforme descrevemos anteriormente. No primeiro momento utilizamos o 

software X'Pert HighScore Plus para identificação das fases. Através deste software 

podemos identificar a formação de uma fase única ortorrômbica para a mostra CBT. Na 

figura 4.1 está representado o padrão difratométrico para o CBT fornecido pelo 

ICSD (a), para o trióxido de bismuto (b), para a amostra CBT(c), CBT2Bi(d), 

CBT5Bi(e) e CBT10Bi(f). 

Sendo que a amostra CBT é a amostra pura e as demais, CBT2Bi, CBT5Bi e 

CBT10Bi são as amostra adicionada de 2, 5 e 10% em massa de Bi2O3. A partir desta 

figura podemos verificar que apesar das adições os padrões difratométricos não 

apresentam grandes alterações, conforme podemos observar. 
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Figura 4.1 -  Padrão difratométrico comparativo a) CBT-ICSD b) Bi2O3c)CBT d)CBT2Bi e)CBT5Bi 
f)CBT10Bi 

 

4.1.2 Refinamento de Rietveld. 

Nas figuras 4.2 a 4.5 representamos os difratogramas das amostras CBT, 

CBT2Bi, CBT5Bi e CBT10Bi, respectivamente. Todas as medidas de difração de raios 

X representadas foram realizadas a temperatura ambiente. Netas figuras, os círculos 

representam a medida realizada pelo difratômetro, a linha representa o ajuste feito no 

refinamento e abaixo, temos a diferença entre o experimental e o padrão calculado. 

Por conta da boa aproximação das curvas, a medida e a calculada, temos uma 

pequena diferença entre o medido e o calculado. Se tivéssemos exatamente a mesma 

curva, a diferença entre a medida e a calculada seria uma reta. 

Na análise quantitativa realizada pelo refinamento Rietveld, na amostra CBT 

pura, confirmamos a formação de única fase com estrutura cristalina ortorrômbica e 

com parâmetros de rede a = b = 3,8334 Å, c = 40,747 Å α = β =  γ = 90°. 

CBT-ICSD  

Bi2O3  

CBT 

CBT2Bi 

CBT5Bi 

CBT10Bi 
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Figura 4.2 - Padrão difratométrico do CBT obtido a partir do Refinamento de Rietveld. 
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Figura 4.3 - Padrão difratométrico do CBT2Bi obtido a partir do Refinamento de Rietveld. 

 

Figura 4.4- Padrão difratométrico do CBT5Bi obtido a partir do Refinamento de Rietveld. 

 

Figura 4.5 - Padrão difratométrico do CBT10Bi obtido a partir do Refinamento de Rietveld. 
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Na tabela 4.1 podemos verificar os índices de convergência Rwp, Rexp e o S 

que apresentamos na seção 3.2.1. Estes apresentam valores satisfatórios conforme 

comentado nesta mesma seção. 

Tabela 4.1 - Parâmetros obtidos a partir do refinamento da série CBT. 

Amostra Rp(%) Rwp (%) S 

CBT 14,52 18,74 1,40 

CBT2Bi 11,86 15,65 1,15 

CBT5Bi 13,19 16,97 1,24 

CBT10Bi 10,29 13,84 1,02 

 

4.2 Picnometria 

O método de Arquimedes, ou picnometria, foi usado para medir o valor da 

densidade de cada uma das amostras. Na tabela 4.2 podem ser observados os valores das 

densidades das amostras, a densidade experimental representa a densidade medida pelo 

método de Arquimedes, a densidade teórica é a obtida a partir do refinamento pelo 

método Rietveld e a relativa é a razão entre a experimental e a teórica. 

A partir destes dados podemos verificar o aumento da densidade com a adição 

de trióxido de bismuto a cerâmica CBT, obtendo uma maior densificação da amostra 

para a amostra CBT10Bi, apresentando uma densificação de 96,8%. 

Tabela 4.2 -Valores das densidades das amostras da série CBT. 

Amostra Densidade Experimental 
(g/cm3) 

Densidade Teórica 
(g/cm3) 

Densidade Relativa 
(%) 

CBT 5,39 6,94 77,6 

CBT2Bi 6,21 7,04 88,2 

CBT5Bi 6,81 7,21 94,4 

CBT10Bi 7,20 7,43 96,8 
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4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As micrografias das amostras da série CBT podem ser observadas nas figuras 

4.6a, b, c e d. A partir destas podemos perceber o tamanho de grão para a amostra pura 

(a) em torno de 2µm, nesta podemos verificar uma alta porosidade o que justifica os 

resultados de densidade apresentados na tabela 4.2. Na figura 4.6b, com o acréscimo de 

2% em massa de Bi2O3, percebemos um aumento no tamanho do grão e o início da 

formação de placas, com um aumento no tamanho dos grãos. Nas figuras 4.6c e 4.6d, 

com adição em massa de 5% e 10% em massa de Bi2O3, respectivamente, claramente 

vemos uma maior densificação se comparadas com as micrografias apresentadas nas 

figuras 4.6a e 4.6b. Isso devido à formação dessas placas de diferentes tamanhos que 

são distribuídos de forma homogénea. 

 

Figura 4.6 – Micrografias da amostras da série CBT;  a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 
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Com isso vemos que a adição de Bi2O3 a matriz cerâmica CBT aumenta a sua 

densificação, concordando com os resultados a partir do método de Arquimedes 

expostos no tópico anterior e apresentados na tabela 4.2. 

4.4 Espectroscopia Dielétrica 

Neste tópico iniciaremos a análise e interpretação dos resultados obtidos a 

temperatura ambiente (28°C), em seguida serão apresentados e discutidos os resultados 

obtidos variando a temperatura até 440°C. 

4.4.1 Análise Dielétrica a Temperatura Ambiente 

A primeira propriedade dielétrica a analisarmos é a constante dielétrica. Na 

figura 4.7 observar-se a permissividade dielétrica relativa (εr) em função da frequência, 

para as amostras da série CBT. Nesta figura perceber-se uma região de dispersão em 

frequências mais baixas, para todas as amostras, certamente associadas à polarização 

dipolar (Freire, 2008). Esta dispersão aumenta com o aumento da concentração de 

trióxido de bismuto. Verificamos também a diminuição do valor da permissividade 

relativa com o aumento da frequência. 

 

Figura 4.7–Variação da permissividade dielétrica relativa das amostras CBT, CBT2Bi, CBT5Bi e 
CBT10Bi em função da frequência. 
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O valor da permissividade aumenta a medida que aumentamos a concentração de 

trióxido de bismuto na matriz cerâmica CBT, i.e., a amostra CBT10Bi apresenta o 

maior valor da permissividade dielétrica comparado com as demais amostras da série. 

Este aumento nos valores da permissividade está diretamente ligado a densificação das 

amostras (FREIRE, 2008), que pode ser comprovado a partir dos dados obtidos na 

picnometria (tabela 4.2) e confirmados com as micrografias apresentadas figura 4.6.  

Comparando os resultados de maiores valores de permissividade e maior 

densificação das amostras (tabela 4.2), percebemos que a amostra que apresenta o maior 

valor de permissividade é aquela que apresenta a maior densificação. Por outro lado a 

amostra que apresenta menor valor de permissividade apresenta menor densificação, 

como exemplo citamos o CBT, este apresenta menores valores de permissividade 

(figura 4.7) e apresentou uma densificação de 77% com uma densidade de 

5,39g/cm3,conforme podemos verificar na tabela 4.2. 

Outra propriedade dielétrica a analisarmos é a tangente de perdas. Na figura 4.8 

observar-se a variação da tangente de perdas dielétrica das amostras CBT, CBT2Bi, 

CBT5Bi e CBT10Bi em função da frequência 

 

Figura 4.8 -Variação da tangente de perdas dielétrica das amostras CBT, CBT2Bi, CBT5Bi e CBT10Bi 
em função da frequência. 
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O gráfico da tangente de perdas mostra que a amostra CBT10Bi apresenta as 

maiores perdas da série e a CBT as menores perdas.  

A Tabela 4.3, detalha os valores de εr e tg δ para as frequências de 1kHz, 10kHz, 

100kHz e 1MHz. Percebe-se, que a amostra CBT apresenta as menores perdas 

dielétricas e menores valores de permissividade, conforme evidenciado nas figuras 4.7 e 

4.8. 

Tabela 4.3 - Permissividade dielétrica e tangente de perdas dielétrica (tg δ) em rádio frequência. 

AMOSTRA 
1 KHZ 10 KHZ 100 KHZ 1 MHZ 

εR tgδ εR tgδ εR tgδ εR tgδ 

CBT 56.73 0,0122 55,99 0,0082 55,32 0,0121 55,30 0,0046 

CBT2BI 113.6 0,0284 110,5 0,0200 107,3 0,0178 105,8 0,0147 

CBT5BI 127.5 0.0228 124,9 0,0131 122,9 0.0079 122,8 0.0070 

CBT10BI 148.7 0,0759 136,7 0,0485 129,3 0,0285 127,4 0,0164 

 

Observando a tabela 4.3 e as figuras 4.7 e 4.8 verifica-se que a amostra CBT5Bi 

apresenta as melhores características dielétricas, pois esta apresenta um alto valor de 

constante dielétrica e uma baixa perda dielétrica. 

4.4.2 Análise Dielétrica com variação de temperatura 

Inicialmente variamos a temperatura de 28°C a 100°C. Com estas medidas 

determinamos o TCC para cada uma das amostras, este coeficiente é de fundamental 

importância para verificar a possível aplicação do material em rádio frequência, pois a 

partir dele podemos verificar a estabilidade térmica do material com a variação de 

temperatura, onde os valores ideais são os próximos de zero (MOULSON; HERBERT, 

2003). Este coeficiente de variação da capacitância com a temperatura (TCC), é 

calculado a partir da expressão: 

 (4.1) 
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Nesta equação, CT1 é a capacitância medida na temperatura T1 (28 ºC) e CT2 é o 

valor da capacitância medida na temperatura T2 (100 ºC). 

Valores ideias para TCC são próximos de zero (FECHINE, 2008). Os dados 

obtidos para o TCC de cada amostra da série CBT podem ser vistos na tabela 4.4. Nela 

podemos verificar, para algumas amostras, baixos valores de TCC. Como exemplo 

podemos citar o CBT para a frequência de 1kHz e o CBT5Bi para a mesma frequência. 

 

Tabela 4.4 - Valores de TCC(ppm/°C) para as amostras da série CBT 

Amostra 100Hz 1kHz 100kHz 1MHz 

CBT -367,2 -41,82 410,0 409,3 

CBT2Bi -1816 -176,9 335,1 300,6 

CBT5Bi 254,3 38,24 -164,0 -212,2 

CBT10Bi -190,3 -178,8 -227,4 -243,0 

 

Nas figuras 4.9 e 4.10 representamos os valores do TCC em função da 

concentração de Bi2O3. Nestas figuras percebe-se a possibilidade de alcançarmos 

valores próximos de zero para concentrações que variam entre 2% e 5%, conforme 

evidenciado. 

A partir de uma regressão polinomial obtemos, para a frequência de 100 KHz, 

utilizando um polinômio de terceira ordem o TCC igual a zero para amostras de CBT 

adicionadas em massa de 4,05% de Bi2O3.  
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Figura 4.9 - Valores do TCC em função da concentração de Bi2O3 para as frequências de 100kHz e 1Mhz 

 

Figura 4.10 - Valores do TCC em função da concentração de Bi2O3 para as frequências de 100Hz e 1khz 
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Terminada a análise do coeficiente de temperatura para RF, seguiremos com o 

estudo das propriedades dielétricas com variação de temperatura com os valores da 

permissividade dielétrica. 

 

Figura 4.11 – Variação dos valores da permissividade dielétrica relativa (ε r) em função da frequência, 
para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 

Na figura 4.11 observa-se a permissividade dielétrica relativa (εr) em função da 

frequência, para as amostras da série CBT. Nesta figura observamos a diminuição dos 

valores da permissividade dielétrica com o aumento da frequência para todas as 

amostras da série CBT. Por outro lado verifica-se o aumento dos valores de 

permissividade dielétrica com o aumento da temperatura, conforme podemos observar 

na figura 4.12. Este aumento pode ser atribuído ao efeito de contorno de grão e a 

presença de todos os tipos de polarização nos materiais (ROUT et al., 2010). Outra 

provável causa para os valores elevados da permissividade, tanto a baixa frequência e 

alta temperatura, podem ser devido a algum tipo de camada superficial formada por 

difusão de materiais nos eletrodos (ROUT et al., 2010). 

As mudanças com a frequência acontecem devido ao processo de relaxação e 

efeitos de dispersão da constante dielétrica com a frequência. Estes se tornam mais 
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significante em temperaturas mais altas e em baixas frequências. Isso sugere a 

existência de vários processos de polarização (SANTOS, 2009). Como alguns destes 

processos de polarização desaparecem com o aumento da frequência a consequência 

disso é a diminuição nos valores da permissividade. 

Estes comportamentos podem ser observados para valores de permissividade 

dielétrica de todas as amostras da série CBT, estes valores de permissividade aumentam 

com o aumento da adição de Bi2O3, apresentado o mesmo comportamento descrito 

inicialmente para as medidas realizadas a temperatura ambiente e reforçado pelos 

resultados apresentados na tabela 4.2 e na figura 4.6. 

Na figura 4.12 representamos os valores da permissividade dielétrica em função 

da temperatura para as frequências 10kHz, 100kHz e 1MHz. Os valores abaixo destes 

valores de frequência não foram representados por conta da dispersão da permissividade 

dielétrica em baixa frequência, conforme comentado anteriormente. 

 

Figura 4.12 - Variação dos valores da permissividade dielétrica relativa (εr) em função da temperatura, 
para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 
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Na figura 4.12 não se verifica ressonância, o que representaria uma transição da 

fase ferroelétrica para a fase paraelétrica, pois o experimento foi realizado com 

temperaturas abaixo do ponto de transição, que de acordo com a literatura acontece, 

para a amostra CBT, por volta dos 790°C (ROUT et al., 2010,SUBBARAO,1962). 

 

Figura 4.13 - Variação dos valores da perda dielétrica em função da frequência, para as amostras a) CBT 
b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 

Na figura 4.13 esta representada a variação da perda dielétrica em função da 

frequência, para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi. Nesta figura 

observa-se a diminuição dos valores das perdas com o aumento da frequência para todas 

as amostras da série CBT e o aumento desta com o aumento da temperatura, similar ao 

observado para a permissividade dielétrica das amostras. Na figura 4.13d observamos 

para baixa frequência um maior espaçamento entre as curvas das perdas dielétricas para 

cada temperatura.  

Na figura 4.14 representamos a dependência da condutividade em função da 

frequência para temperaturas que variam de 300°C a 400°C. Verificamos que a 

condutividade apresenta uma dispersão para altas frequências o que pode estar 

associado à condução eletrônica. Em baixas frequências percebe-se que os valores da 

condutividade tendem a um valor constante, independente da frequência, este valor 
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corresponde à condutividade σdc (SANTOS, 2009; ROUT et al., 2010; COSTA et al., 

2010). Na região de alta frequência, acima de 1kHz,  esta dispersão que acontece na 

condutividade é conhecida como salto da frequência, sendo este fenômeno analisadoa 

partirda leideJonscher (JONSCHER apud ROUT, 2010; COSTA, 2010). Esta lei esta 

representada pela equação 4.2, onde ac w tanσ = ε δ , w é a frequência angular do campo, 

n é o expoente adimensional de frequência que depende da temperatura. 

 n
ac dc Awσ = σ +  (4.2) 

A condutividade das amostras é determinada a partir de algumas características 

estruturais, como exemplo podemos citar a distribuição e volume dos poros e tamanho 

dos grãos (FERNANDES, 2012). Assim, o aumento da condutividade com o aumento 

da concentração em massa de trióxido de bismuto pode ser explicado pelo fato desta 

adição diminuir a porosidade das amostras, conforme discutido nos tópicos 4.2 e 4.3 e 

evidenciados a partir da tabela 4.2 e da figura 4.6. 

 

Figura 4.14 – Variação da condutividade em função da frequência para diferentes valores de temperatura, 
para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 
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Na figura 4.15 está representada a variação da parte real da impedância em 

função da frequência para diferentes temperaturas das amostras da série CBT. 

Observando a figura percebe-se a diminuição nos valores da impedância real com o 

aumento da temperatura em todas as amostras da série CBT. Outra característica do 

comportamento da parte real da impedância é a diminuição com o aumento da 

frequência. O aumento da temperatura promove uma maior mobilidade aos portadores 

de carga no interior do material e isso faz com que a impedância diminua (COSTA et 

al., 2010). Percebe-se a convergência dos valores da impedância real para altos valores 

de frequência, isso acontece devido à liberação de possíveis cargas espaciais, ou 

consequentemente a diminuição da barreira de energia de separação dos portadores de 

cargas nos materiais (KUMAR et al., 2006). 

 

Figura 4.15 - Variação da parte real da impedância em função da frequência para diferentes valores de 
temperatura , para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 
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Figura 4.16 - Variação da parte imaginária da impedância em função da frequência para diferentes valores 
de temperatura , para as amostras a) CBT b) CBT2Bi c) CBT5Bi d) CBT10Bi 

Na figura 4.16 verifica-se a variação da parte imaginária da impedância em 

função da frequência para diferentes temperaturas. Este tipo de gráfico pode ser usado 

para avaliar a frequência de relaxação de componentes resistivos para amostras 

(COSTA et al., 2011). Nesta figura podemos perceber a presença de picos de relaxação 

bem definidos, conforme indicados pelas setas. A partir destes picos evidencia-se a 

quantidade mínima de processos de relaxação envolvidos para cada uma das amostras 

(PIRES JÚNIOR, 2010; COSTA et al., 2011). Dessa forma podemos perceber que nas 

amostras CBT2Bi(figura 4.16b), CBT5Bi(figura 4.16c) e CBT10Bi(figura 4.16d) 

existem pelo menos dois processos de relaxação envolvidos. 

Apesar de verificarmos a presença apenas um pico de relaxação na amostra 

CBT(figura 4.16a) a não podemos afirmar que neste material temos apenas um processo 

de relaxação envolvido, observando as figuras podemos perceber que com a adição de 

Bi2O3 e com o aumento da temperatura estes picos se deslocam para regiões de 

frequências maiores.Com isso é provável a existência de um segundo pico de relaxação 

para a amostra CBT na região de frequência abaixo de 1Hz. 
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Estas mudanças de frequência máxima, dos picos mais intensos verificados em 

todas as amostras, indicam a presença de um processo de condução ativado 

termicamente associado com a característica de reorientação de dipolo deste sistema de 

alta permissividade e condução localizadas no interior dos grãos (ROUT et al., 2010). 

Além do deslocamento dos picos para as regiões maiores frequências, outras 

características podem ser identificadas a partir do gráfico representado na figura 4.16, 

são elas (PIRES JÚNIOR, 2010; COSTA et al., 2011): o primeiro pico é tipicamente 

mais largo, e o segundo pico à direita tipicamente mais estreito e simétrico além da 

altura dos picos diminuem com o aumento da temperatura.  

Percebe-se também a convergência de todas as curvas para a região de 

frequências mais altas. Esta convergência pode esta associada à liberação de cargas 

espaciais (PIRES JÚNIOR, 2010). 

Nas figuras 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20 apresentamos os gráficos da parte imaginária 

em função da parte real da impedância para as amostras CBT,CBT2Bi, CBT5Bi e 

CBT10Bi, respectivamente.  

 

Figura 4.17 -Variação de Z′′em função de Z′ para diferentes temperaturas para a amostra CBT 
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Figura 4.18 - Variação de Z′′em função de Z′ para diferentes temperaturas para a amostra CBT2Bi 

 
Figura 4.19 - Variação de Z′′ em função de Z′ para diferentes temperaturas para a amostra CBT5Bi 
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Figura 4.20 - Variação de Z′′ em função de Z′ para diferentes temperaturas para a amostra CBT10Bi 

Observando as curvas percebe-se a presença evidente de um semicírculo em 

todas as amostras. Os semicírculos no contexto dos gráficos de impedância comumente 

descrevem os efeitos de grão e contorno de grão (COSTA, 2010; PIRES JUNIOR, 

2010). Em todas as amostras percebem-se efeitos de grão bem evidentes na região de 

alta frequência. Nas regiões da baixa frequência temos de maneira bem menos evidente 

a presença do que seria o segundo semicírculo referente ao contorno de grão, 

evidenciado partir da analise da figura 4.16 discutida anteriormente. 

Na figura 4.21 representamos a variação da parte real do módulo elétrico em 

função da frequência para diferentes temperaturas para as amostras da série CBT. Os 

valores observados para o módulo elétrico são muito pequenos para a região de baixas 

frequência, o que era esperado pois nesta região temos uma dispersão da parte real da 

permissividade dielétrica para todas as amostras, conforme mostrado na figura 4.11. 

Essas características podem indicar que fenômenos relativos à polarização de eletrodos 

podem ser desprezados para estas amostras (PIRES JUNIOR, 2010; COSTA, 2011). 
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Figura 4.21Variação da parte real do módulo elétricoem função da frequência para diferentes 

temperaturas. 

Na figura 4.22 está representando a dependência da parte imaginária do módulo 

elétrico em função da frequência para todas as amostras série CBT. Nela verifica-se a 

existência de um valor máximo, que pode ser observada para todas as amostras. A 

região de frequência abaixo do valor máximo representa o intervalo em que os 

portadores de carga são móveis em longa distância e para frequências acima do valor 

máximo os operadores de carga ficam confinados em poços de potenciais, sendo 

possíveis apenas movimentos de curta distância (ROUT, 2010; PIRES JUNIOR, 2010; 

COSTA et al., 2010). Observa-se que as posições onde ocorrem esses máximos se 

deslocam para as regiões de maior frequência com o aumento da temperatura em todas 

as amostras da série CBT. 
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Figura 4.22 - Variação da parte complexa do módulo elétrico em função da frequência para diferentes 

temperaturas. 

Este comportamento identificado na figura 4.22 para as amostras da série CBT é 

um indicativo de que a temperatura exerce no tipo de mecanismo transporte de carga 

nas amostras da série CBT(PIRES JUNIOR, 2010, COSTA, 2011). As vizinhanças do 

pico máximo indicam uma propagação de relaxação com diferentes tempos, e um 

processo de relaxação do tipo Não-Debye no material. A frequência fmax de pico 

corresponde ao valor máximo e a partir dela podemos identificar o provável tempo de 

relaxação στ obedecendo a condição 12 max =fπ  (PIRES JUNIOR, 2010, COSTA, 

2011). 

Nas figuras 4.23 a 4.26 representamos a variação da σdc e da fmax do módulo 

elétrico em função de 103/T para as amostras da série CBT. Nestas figuras calculamos 

os valores da energia de ativação para condutividade dc e para a frequência de pico do 

módulo elétrico usando a equação de Arrhenius (equação 3.3). 

Na tabela 4.3 apresentamos os valores das energias de ativação obtidas a partir 

do módulo elétrico e da condutividade dc. Observando os valores das energias 

apresentados nesta tabela, tanto pela condutividade quanto pela fmax do módulo elétrico, 

percebe-se que estes valores apontam que nos processos de condução e relaxação de 
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todas as amostras, houve o mesmo tipo de portadores de carga envolvidos (COSTA et 

al., 2010; PIRES JUNIOR, 2010; COSTA et al., 2011.  

Como as medidas foram realizadas em corrente alternada, o cálculo através da 

fmax do módulo dielétrico é mais confiável, pois para possibilitar o cálculo da σac teve 

que ser usada a menor frequência de medida (1Hz) e com isso tentar considerar a 

corrente como contínua. Ao analisar as energias de ativação pela fmax do módulo 

dielétrico, percebe-se que a adição de B2O3não influenciou significativamente no valor 

da energia de ativação comparado com a amostra CBT. 

 

Figura 4.23 - Variação de σdc e da fmax em função de 103/T para a amostra CBT 
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Figura 4.24 - Variação de σdc e da fmax em função de 103/T para a amostra CBT2Bi 

 

 

Figura 4.25 - Variação de σdc e da fmax em função de 103/T para a amostra CBT5Bi 
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Figura 4.26 -Variação de σdc e da fmax em função de 103/T para a amostra CBT10Bi 

 

 

 

Tabela 4.5 - Energias de ativação obtidas a partir do módulo elétrico e da condutividade dc.; 

Energia de ativação CBT CBT2Bi CBT5Bi CBT10Bi 

Módulo Elétrico 0,82eV 0,86eV 0,83eV 0,82eV 

Condutividade dc 0,85eV 0,89eV 0,85eV 0,85eV 

 

4.5 Histerese Elétrica 

Neste tópico apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos nas curvas de 

histerese elétrica para as cerâmicas da série CBT desenvolvidas neste trabalho. 

As curvas de histerese representadas pelas figuras 4.27 a 4.30 apresentam laços 

de histerese bastante estreitos, com baixos valores de campos coercivos e polarização 

remanescente.  
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Na figura 4.27 representamos o gráfico da curva de histerese elétrica (curva P-E) 

da amostra CBT. Os valores da polarização remanescente (Pr) e do campo coercivo (Ec) 

para essa amostra foram de 0,0527μC/cm2e5,78 kV/cm, respectivamente. 

Na figura 4.28 representamos o gráfico da curva de histerese ferroelétrica para a 

amostra CBT2Bi. Os valores da polarização remanescente (Pr) e do campo coercitivo 

(Ec) para essa amostra foram de 0,0516μC/cm2e3,350 kV/cm, respectivamente. 

Na figura 4.29 representamos o gráfico da curva de histerese ferroelétrica para a 

amostra CBT5Bi. Os valores da polarização remanescente (Pr) e do campo coercitivo 

(Ec) para essa amostra foram de 0,01935μC/cm2e1,073 kV/cm, respectivamente. 

Na figura 4.30 representamos o gráfico da curva de histerese ferroelétrica para a 

amostra CBT10Bi. Os valores da polarização remanescente (Pr) e do campo coercitivo 

(Ec) para essa amostra foram de 0,01115μC/cm2e 0,43203 kV/cm, respectivamente. 

Os valores da polarização remanescente e do campo coercivo diminuem com a 

adição de Bi2O3, conforme verificado nas figuras e evidenciado na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Valores de polarização remanescente(Pr) e campo coercivo(Ec) para as amostras da 

série CBT 

Amostra Pr (μC/cm2) Ec (Kv/cm) 

CBT 0,0527 5,780 

CBT2Bi 0,0516 3,350 

CBT5Bi 0,01935 1,073 

CBT10Bi 0,01115 0,4320 
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Figura 4.27 - Curvas de histerese da amostra CBT 

 

Figura 4.28 - Curvas de histerese da amostra CBT2Bi 
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Figura 4.29 - Curvas de histerese da amostra CBT5Bi 

 

Figura 4.30 - Curvas de histerese da amostra CBT10Bi 
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4.6 Análise em microondas 

Para a análise na região de microondas foi utilizada de Hakki e Coleman (1960), 

para esta medida as peças tiveram que obedecer a proporção 2:1 em suas dimensões, ou 

seja, o diâmetro corresponde ao dobro da altura, para ser possível a identificação do 

modo TE011 para caracterização das amostras cerâmicas da série CBT zero 

(MOULSON; HERBERT, 2003). Esta proporção facilita na identificação deste modo, 

pois ela influencia no fator de qualidade das amostras, fazendo assim com que os modos 

fiquem mais afastados (PETOSA, 2007). 

As propriedades medidas na região de microondas das cerâmicas da série CBT 

estão apresentadas na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7–Medidas de microondas obtidas pelo método Hakki-Coleman onde a é a espessura da 

amostra, D é o diâmetro, fr é a frequência de ressonância do modo TE011, εr é a constante dielétrica, tgδ 

de perda dielétrica, Q é o fator de qualidade, φ e φr representam a densidade e a densidade relativa 

medidas pelo método de Arquimedes, respectivamente. 

Amostra e (mm) D 
(mm) φ (g/cm3) φr 

(%) 
fr 

(GHz) εr tgδ Qd 

CBT 8,302 16,065 5,390 77,60 2,915 76,842 0,0197 50,66 

CBT2Bi 7,688 15,233 6,210 88,20 2,566 113,5 0,0203 49,24 

CBT5Bi 8,689 14,872 6,810 94,40 2,318 124,1 0,0165 60,48 

CBT10Bi 8,268 15,108 7,200 96,80 2,277 133,7 0,0143 70,04 

 

Por conta dos altos valores da frequência de ressonância para o modo TE011 

estão na faixa de 2,27 a 2,92 GHz. Observando a tabela 4.6 podemos confirmar os altos 

valores da constante dielétrica das amostras que variam desde 77,60 para a amostra 

CBT, a 133,7 para a amostra CBT10Bi. 

Além dos altos valores de permissividade podemos citar as perdas dielétricas das 

amostras que estão entre 1,43.10-2 e 1,97.10-2. 

Verifica-se que quanto maior a adição de Bi2O3 mais densa e com isso apresenta 

maiores valores de permissividade. Conforme representado na figura 4.31 estes 

resultados reforçam o que foi apresentado e discutido nos nas seções 4.2, 4.3 e 4.4. 
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Na figura 4.32 representamos a variação da perda dielétrica da matriz cerâmica 

CBT em função da adição de B2O3. Nela percebe-se que quanto maior a adição de 

Bi2O3menor será a perda dielétrica, com exceção da amostra dobada com 2% em massa 

de Bi2O3 que apresentou a maior perda de todas as amostras da série CBT. 

 
Figura 4.31 - Variação da permissividade relativa da matriz cerâmica CBT em função da adição de B2O3.  
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Figura 4.32 - Variação da perda dielétrica da matriz cerâmica CBT em função da adição de B2O3.  

 

 
Figura 4.33 - Variação do fator de qualidade da matriz cerâmica CBT em função da adição de B2O3.  
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Na figura 4.33 representamos a variação do fator de qualidade da matriz 

cerâmica CBT em função da adição de B2O3. Nela verifica-se que quanto maior a 

adição de Bi2O3maior é o fator de qualidade, a amostra de adicionada com 2% em 

massa de Bi2O3 que apresentou o menor fator de qualidade de todas as amostras da 

série CBT. 

4.7 Coeficiente de temperatura da frequência ressonante (τf) 

O coeficiente de temperatura da frequência ressonante é uma medida de 

fondamental importancia para se projetar um circuito de microondas, pois este mede a 

estabilidade termica do material, que é um fator fundamental para uma antena. 

O valor do τf foi medido de acordo com o esquema representativo exposto na 

figura 3.7.Os valores medidos inicialmente podem ser observados na tabela 4.7. 

Tabela 4.8  - Valores de τ f  obtidos para as amostras com e sem adição de B2O3. 

Amostra τf(ppm/°C) 

CBT -100,4 

CBT2Bi -58,20 

CBT5Bi 245,0 

CBT10Bi 691,5 

Observando as medidas desse coeficiente verifica-se que para a amostra CBT 

temos um τf de -100,4 ppm/°C e para a amostra CBT10Bi temos um τf de 

691,5 ppm/°C. Dessa forma existe um τf para uma determinada adição de Bi2O3 onde 

teremos um τf = 0, conforme representa-se na figura 4.34. 

Observando os valores dos τf representados na tabela anterior especula-se que 

uma adição que poderia fazer com que a amostra teria um valor de  τf próximo de zero 

seria entre 2 e 5 % de Bi2O3, sendo mais próximo de 2%. 

A partir de uma regressão polinomial (fit polinomial), calcula-se o possível valor 

para concentração de Bi2O3 que apresentaria o valor zero para o coeficiente de 

temperatura. Utilizamos o polinômio 2124,7 52,69 2,954y x x= − + + , neste o valor 

estimado para obtermos um coeficiente de temperatura zero é para 2,12% de adição em 

massa de Bi2O3. 
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Figura 4.34 - Valores de τf em função da adição de Bi2O3. 

4.8 DRA 

Neste tópico apresentaremos os resultados obtidos no experimento com a antena 

monopólo e a respectiva simulação usando o software HFSS. As medidas foram 

realizadas com um analisador de rede HP8716ET, onde medimos a perda de retorno em 

função da frequência e a impedância de entrada, em torno do primeiro modo HE11δ.  

Na tabela 4.9 apresentamos os parâmetros utilizados na simulação, e representa a 

espessura da antena, D representa o diâmetro, ɛr é a constante dielétrica, tgδ é a perda 

dielétrica, e1 e e2 representam os gap entre a amostra e o probe e entre a amostra e o 

plano de terra, respectivamente, conforme apresentado na figura 3.8. 

Tabela 4.9 - Parâmetros utilizados na simulação para as amostras  

Amostra e (mm) D (mm) ɛr tgδ e1 (μm) e2 (μm) 

CBT 8,302 16,065 76,842 0,0197 50,90 41,00 

CBT10Bi 8,268 15,108 133,7 0,0143 54,10 53,37 
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As Figuras 4.35 e 4.36 ilustram as curvas de perda de retorno, simuladas e 

experimentais, das amostras CBT e CBT10Bi. Nestas figuras observa-se que todas as 

amostras irradiaram com perda de retorno abaixo de -10dB, o que é um indicativo da 

utilização das mesmas para fins comerciais e tecnológicos (PETOSA, 2007). 

 

Figura 4.35 - Perda de Retorno (experimental e simulada) para  a amostra CBT 
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Figura 4.36 - Perda de Retorno (experimental e simulada) para  a amostra CBT10Bi 

A partir dos gráficos representados nas figuras 4.35 e 4.36 percebe-se que a os 

dados apresentados na simulação apresentam uma boa aproximação com a medida 

realizada para cada uma das amostras. 

As figuras 4.37 a 4.40 apresentam as impedâncias de entrada experimental e 

simulada para as amostras CBT e CBT10Bi. Através destas Figuras, percebe-se que a 

diferença entre as medidas experimentais e a simulação da maior parte das figuras é 

pequena, apresentando assim uma boa aproximação. 

Nas figuras 4.41 e 4.42 apresentamos as figuras que representam os padões de 

radiação simulado para as amostras CBT e CBT10Bi. Por conta da aproximação entre 

os valores experimentais e medidos da perda de retorno e das impedâncias de entrada 

podemos estimar o padrão de radiação das antenas fabricadas com CBT e com 

CBT10Bi.  

A variação da densidade de energia pela posição angular é determinada pela 

geometria e modelo da antena, e pode ser graficamente representada pelo perfil de 

radiação. 
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Figura 4.37 – Parte real da impedância para a amostra CBT. 

 

Figura 4.38 - Parte imaginária da impedância para a amostra CBT. 
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Figura 4.39 - Parte real da impedância para a amostra CBT10Bi 

 

Figura 4.40 - Parte imaginária da impedância para a amostra CBT10Bi 
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Figura 4.41 - Diagrama de radiação simulado da amostra CBT. 
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Figura 4.42 - Diagrama de radiação simulado da amostra CBT10Bi. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Neste capítulo iremos apresentar as conclusões do que foi discutido no quarto 

capítulo. Além das conclusões apresentaremos, neste capítulo, as perspectivas futuras 

do trabalho e listaremos as produções científicas decorrentes da pesquisa.  

5.1 Conclusões 

Na análise da difração de raios-X confirmamos a formação de uma única fase da 

matriz cerâmica CBT, com uma estrutura do tipo ortorrômbica do grupo espacial A21m. 

As amostras com adição em massa de Bi2O3, apresentam boa densificação o que 

pode ser comprovado a partir das medidas da densidade pelas picnometria, pelo MEV e 

pela análise das características dielétricas. Na medida em que aumentamos o percentual 

de adição de Bi2O3 percebe-se uma maior densificação das amostras. 

Nas medidas de histerese elétrica percebe-se que as amostras apresentam baixos 

campos coercivos e baixos valores de polarização remanescente o que reforça o exposto 

anteriormente quanto a densificação das amostras, pois quanto menor o campo coercivo 

maior é o tamanho do grão para amostras ferroelétricas (HAERTLING, 1999). 

O aumento da temperatura eleva os valores da constante dielétrica em baixas 

frequências nas amostras da série CBT. 

Os valores de TCC para as amostras evidenciaram que as amostras apresentam 

boa estabilidade térmica principalmente para concentrações de Bi2O3 próximas de 2%, 

pois é possível chegar em valores de TCC próximos de zero. O que faz desta série 

cerâmica uma forte candidata para fabricação de dispositivos para atuar na região de 

rádio frequência. 

As amostras da série CBT também apresentam potencial para serem utilizadas 

em circuitos que atuem, também na região de microondas, pois apresenta elevados 

valores de permissividade dielétrica. Apesar de perdas relativamente altas se 

comparadas com outros materiais desenvolvidos pelo LOCEM, estas amostras 

apresentaram em contra partida a estas perdas uma possibilidade de se produzir um 

material com τf  próximo de zero, conforme discutido no tópico 4.7. 
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5.2 Perspectivas 

 

• Procurar desenvolver um material com τf próximo de zero a partir da adição 

em massa de Bi2O3 para aplicação em circuitos de microondas. 

• Variar a temperatura de sinterização das amostras da série CBT para buscar 

atingir menores perdas dielétricas 

• Procurar desenvolver um material com TCC próximo de zero a partir da 

adição em massa de Bi2O3 para aplicação em circuitos de rádio frequência. 

• Testar outras geometrias de DRA, como retangular, ou meio-cilindro. 

• Avaliar as características de radiação. 

• Comparar o desempenho das antenas produzidas com este material e com 

outros materiais; 

• Comparar o desempenho das DRAs com antenas de microlinha, utilizando a 

mesma matriz cerâmica como substrato. 

• Produzir compósitos para aproveitar as boas características dielétricas de 

outros materiais. 

5.3 Publicações Gerais e Decorrentes do Trabalho 

 

Como resultados do trabalho desenvolvido até o presente momento foram 

produzidos e publicados artigos científicos para apresentações em eventos nacionais.  

 

Trabalhos apresentados em Eventos Nacionais 

 

• Campos Filho, M. C.; Freitas, D. B.; Sales, J. C.; Sombra, A. S. Estudo Das 
Propriedades Elétricas e Dielétricas do CaBi4Ti4O15 com adições de V2O5. 
In: Proc. do 56º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 03 a 06 de junho, Curitiba-
PR, 2012. 
 

• Freitas, D. B. ; Campos Filho, M. C. ; Sales, J. C. ; Silva, P. M. O. ; Sombra, A. 
S. B. .Caracterização e estudo das propriedades elétricas e dielétricas do 
CaBi4Ti4O15 (CBT) adicionado com Bi2O3. In: Proc. do 55º Congresso 
Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho, Porto de Galinhas-PE, 2011. 
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• Rodrigues Junior, C. A. ; Silva, M. A. S. ; Freitas, D. B. ; Fernandes, T. S. M. ; 

Sales, J. C. ; Sombra, A. S. B. . CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DAS 
PROPRIEDADES ELÉTRICAS E DIELÉTRCAS DO SrBi4Ti4O15 (SBTi) 
ADICIONADO DE PbO E V2O5 PARA APLICAÇÕES EM RÁDIO 
FREQUÊNCIA (RF). In: Proc. do 55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de 
maio a 01 de junho, Porto de Galinhas-PE, 2011. 

 

• Sales, J. C. ; Sales, A. J. M. ; Freitas, D. B. ; Sancho, E. O. ; Oliveira, R. G. M. ; 
Sombra, A. S. B. OS CRÉDITOS DE CARBONO E A INDÚSTRIA 
CERÂMICA NO CEARÁ. In: Proc. do 55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 
29 de maio a 01 de junho, Porto de Galinhas-PE, 2011. 
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