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Resumo 

 

AMARAL, T. M. Síntese e caracterização ferroelétrica de compósitos planares 

cerâmicos de BaTiO3/BaTi1-xZrxO3. 2015. 150 p. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Compósitos cerâmicos planares de titanato zirconato de bário, BaTi1-xZrxO3, foram 

produzidos e os efeitos da quantidade de Zr4+ em suas propriedades funcionais 

foram estudados. As amostras foram fabricadas pelo método convencional de 

processamento cerâmico e pela técnica de deposição de fitas cerâmicas a partir de 

BaTi1-xZrxO3 com x=0, 0,05, 0,1, 0,15 e 0,2 sintetizados pelo método hidrotermal e 

pelo método dos precursores poliméricos. Foram realizadas caracterizações 

estrutural (difração de Raios X pelo método do pó e espectroscopia Raman), 

composicional (espectroscopia por dispersão de energia), microestrutural 

(microscopia eletrônica de varredura, ensaios de dilatometria) e funcional 

(permissividade elétrica, coeficiente piezoelétrico d33, coeficiente piroelétrico e 

histerese ferroelétrica). Além disso, a regra da mistura de fase foi utilizada para 

prever a permissividade elétrica dos compósitos e as tensões mecânicas internas e 

seus efeitos na permissividade elétrica e na temperatura de Curie de policristais de 

BaTiO3 foram simulados. As análises dos dados e as discussões foram realizadas 

considerando o modelo fenomenológico de Devonshire, a modificação de Forsbergh 

deste modelo para incluir efeitos de tensões mecânicas bidimensionais e o modelo 

de policristal tetragonal de BaTiO3 sugerido por Buessem. Os resultados mostram a 

existência de tensões residuais bidimensionais que surgem após o resfriamento dos 

compósitos devido às diferenças nos coeficientes de expansão térmica das fases 

constituintes. Os métodos de obtenção das amostras afetaram o tamanho final dos 

grãos e as espessuras das interfaces dos compósitos, sendo que, em geral, eles são 

menores e mais finos nas fitas cerâmicas homogêneas do que nas correspondentes 

cerâmicas homogêneas. Os compósitos apresentaram deslocamento da Tc para 

maiores temperaturas e aumento do grau de difusividade da transição. A presença 

das tensões mecânicas residuais e as características microestruturais, juntamente 

com os modelos utilizados, explicam qualitativamente a permissividade elétrica 

obtida. Concluí-se que a quantidade de Zr4+ modifica o comportamento das camadas 



 

 

durante a sinterização e altera o coeficiente de dilatação. Estas mudanças geram 

tensões mecânicas residuais que afetam a microestrutura e as propriedades 

funcionais dos compósitos. Portanto, a produção de compósitos cerâmicos 

ferroelétricos deve considerar a correlação existente entre microestrutura e tensões 

residuais para que suas propriedades sejam otimizadas. 

 

Palavras-chave: Titanato de bário. Compósitos ferroelétricos. Eletrocerâmicas.  



 

Abstract 

 

AMARAL, T. M. Synthesis and ferroelectric characterization of planar 

BaTiO3/BaTi1-xZrxO3 ceramic composites. 2015. 150 p. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2015. 

 

Planar BaTi1-xZrxO3 ceramic composites had their functional properties investigated. 

These composites were obtained by the conventional ceramic processing technique 

and by tape casting technique. Furthermore, BaTi1-xZrxO3 x=0, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 

were synthesized by the polymeric precursors method and by the hydrothermal 

synthesis to study the synthesis influences and to study the effect of Zr4+ on the 

functional properties of the composites. Structural characterization (X-Ray powder 

diffraction and Raman spectroscopy), compositional analysis (energy dispersive X-

Ray spectroscopy), microestrutural evaluation (scanning electron microscopy, 

dilatometry measurements) and functional properties characterization (electrical 

permittivity, piezoelectric coefficient d33, pyroelectric coefficient and ferroelectric 

hysteresis) were performed. Furthermore, the composites‘ electrical permittivity was 

predicted by the simple mixture and the internal mechanical stress distribution and 

it´s effects on both, electrical permittivity and Curie´s temperature (Tc) of BaTiO3 

polycrystals, were simulated. The analyses and discussions were supported by 1- 

Devonshire´s phenomenological theory, 2- Forsbergh´s modification to Devonshire´s 

theory to include the two-dimensional stress effects on Tc and 3- Buessem´s BaTiO3 

tetragonal polycrystal model. The results show that the sintered composites present 

two-dimensional residual stresses after cooling due to the constrained sintering of the 

layers and their thermal expansion coefficient mismatch. The methods of sample 

preparation led to differences in grain size and interface thickness, with the 

homogeneous ceramic tapes presenting smaller grain sizes and thinner thickness 

than the conventional homogeneous ceramics. On the other hand, the composites 

showed a Tc shift to higher temperatures, a more diffuse phase transition and 

residual mechanical stresses.  Concluding, the Zr4+ substitution of Ti4+ modifies the 

layer´s sintering behavior and their thermal expansion coefficient. These changes 

lead to microstructure modifications that affect the functional properties of planar 



 

 

BaTi1-xZrxO3 composites. Thus, the design of ferroelectric composites should take 

into consideration the correlations between microstructure and residual stresses in 

order to optimize their functional properties. 

 

 

Keywords: Barium titanate. Ferroelectric composites. Electroceramics. 
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Capítulo 1 Introdução 

 

Ferroelétricos são uma classe de materiais que não apresentam centro de 

simetria e sua orientação da polarização elétrica permanente pode ser alterada 

conforme aplicação de campos elétricos externos. A ferroeletricidade é um 

fenômeno tecnologicamente importante e os ferroelétricos sãoaplicados, por 

exemplo, em moduladores eletro-ópticos, memórias ferroelétricas, detetores 

piroelétricos, atuadores, capacitores e vários outros dispositivos.1–3  

Dentre os ferroelétricos destacam-se o PbTi1-xZrxO3 (PZT) e o Pb1-xLaXTi1-

yZryO3 (PLZT) por possuírem as propriedades físicas mais interessantes para 

aplicações tecnológicas.4 No entanto, estes compostos à base de chumbo possuem 

desvantagens como alta volatilidade e toxicidade, o que fez com que alguns países 

homologassem regras para restrição do seu uso. Primeiramente, em 1989, o Japão 

restringiu o descarte de resíduos à base de chumbo no meio ambiente para proteger 

seus recursos hídricos e, posteriormente, a União Européia, em 2002, implementou 

regras de controle e restrição de chumbo em equipamentos eletrônicos, prevendo a 

eliminação de seu uso em um futuro próximo.5-6 

O ferroelétrico titanato de bário, BaTiO3, é um promissor substituto dos 

compostos à base de chumbo. No entanto, são necessárias modificações para que 

as suas propriedades físicas atinjam os valores exigidos nos componentes 

eletrônicos.7–10 Por exemplo, em aplicações piezoelétricas, as cerâmicas de PZT 

possuem coeficiente piezoelétrico d33 na ordem de 380 pC/N11, enquanto que o 

BaTiO3 puro possui d33 em torno de 100 pC/N.12 Porém, ao modificá-lo substituindo 

parte do bário e do titânio por cálcio e zircônio, respectivamente, d33 superiores a 

600 pC/N podem ser obtidos.7 

O BaTiO3 é usado como dielétrico em capacitores multi-camadas13, que são 

dispositivos formados pela superposição de camadas micrométricas de BaTiO3-

modificado intercaladas por eletrodos de níquel. A alta demanda por estes 

componentes (superior a 3 bilhões de unidades anuais somente nos Estados 

Unidos) é crescente devido ao seu emprego em diversos equipamentos elétricos 

(e.g. telefones móveis, computadores pessoais e automóveis) e a sua miniaturização 

exige uma busca incessante por dielétricos mais eficientes.14 Para os dielétricos é 
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importante a escolha do dopante, o controle do tamanho de grão, a estabilização da 

fase ferroelétrica, a eliminação de poros e a redução da perda dielétrica.8,15 Além 

disso, para satisfazer padrões internacionais16, a capacitância destes componentes 

não deve variar com a temperatura para não alterar as características dos circuitos 

elétricos em diferentes condições de funcionamento.  

Duas metodologias comerciais são usadas para  modificar o BaTiO3 e 

estabilizar sua permissividade elétrica em amplo intervalo de temperatura, a saber: 

a) Criar uma estrutura ―core-shell‖ nos grãos da cerâmica, onde o core é 

composto por BaTiO3 tetragonal enquanto que o shell é composto por outra 

fase de BaTiO3 modificado. Desta forma, os diferentes parâmetros de rede 

tensionam a microestrutura na interface entre as duas fases. Essas tensões 

alteram as propriedades do dielétrico e estendem, por um amplo intervalo de 

temperatura, os seus altos valores de permissividade.17–21 

b) o uso de dopantes adequados para elevar a difusividade da transição de fase 

e estendê-la por um amplo intervalo de temperaturas. Substituições do Ti+4, 

individualmente por Sn+4 22–24, Hf+4 25–27, Ce+4 28-29 ou Zr+4 30-31 são algumas 

das maneiras de se obter esta transição de fase difusa. Particularmente a 

adição de Zr+4 leva à formação de uma solução sólida BaTi1-xZrxO3 para 

qualquer valor de x, que apresenta redução gradativa da temperatura de 

Curie e aumento na difusividade da transição de fase.32  

O uso da regra da mistura simples de fase é uma terceira alternativa para 

estabilizar as propriedades de dielétricos. A regra é utilizada para estimar as frações 

volumétricas de cada composição para criar um compósito com perfil de 

permissividade elétrica desejado33. No entanto, estudos em filmes finos34–37 e em 

compósitos planares38-39 evidenciaram o efeito de difusão composicional na 

interface40-41 e a presença de tensões mecânicas42, que geram alterações não 

previstas pelas regras de mistura. 

Assim sendo, para a obtenção de compósitos cerâmicos ferroelétricos deve 

se atentar não somente aos efeitos individuais de cada fase componente, mas 

também de efeitos derivados do modo como estes compósitos são processados. 

Assim, no presente trabalho de doutorado propusemos a responder à pergunta: é 

possível produzir compósitos cerâmicos planares com frações volumétricas 

constituídas pela solução sólida BaTi1-xZrxO3, correlacionando suas propriedades 
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funcionais e microestruturais, além de explorar a validade da ―regra da mistura 

simples de fase‖ e melhorar as suas propriedades dielétricas? 

Este trabalho de doutorado foi financiado pela CAPES e teve parte de seus 

experimentos desenvolvidos  no CEMAD (Caracterització Elèctrica de Materials i 

Dispositius) – Departamento de Física Aplicada – Universitat Polytècnica de 

Catalunya (Barcelona, Espanha) sob co-orientação do Prof. Dr. José Eduardo 

García e parte desenvolvida no Departamento Optische Materialien - Leibniz- 

Institut für Neue Materialien GmbH – Saarland Universität (Saarbrücken, Alemanha) 

sob co-orientação do Dr. Peter William de Oliveira. 
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Capítulo 2  Revisão bibliográfica 

 

2.1 Materiais dielétricos 

 

Dielétricos são materiais que apresentam pequena quantidade de portadores 

de carga e energia necessária para a transição de elétrons da banda de valência 

para a banda de condução superior a 2 eV.43 Ao contrário do que ocorre em 

condutores, as cargas elétricas nos dielétricos não se movimentam livremente. Sob 

ação de campo elétrico externo, elas se distanciam. Este distanciamento (𝑑 ) entre as 

cargas (q) dá origem aos dipolos elétricos, aos quais está associado um momento 

de dipolo 

 

 𝑝 = 𝑞𝑑 . (1) 

 

 A tendência das cargas se afastarem para gerar um momento de dipolo elétrico (𝑝 ) 

em presença de campo elétrico (𝐸  ) é dada pelo tensor polarizabilidade (𝛼 ) do 

material, ou seja,  

 

 𝑝 = 𝛼 𝐸  . (2) 

 

A densidade de dipolos em um dielétrico é a sua polarização  

 

 𝑃  =
𝑝 

𝑉
. (3) 

 

No entanto, em dielétricos lineares, uma relação direta entre o campo elétrico e a 

polarização do material é dada por  

 

 𝑃  = (ɛ𝑟 − 1)ɛ0𝐸  , (4) 

 

onde ɛ𝑟  é a constante dielétrica relativa do material. 

Ao posicionar um material dielétrico entre as placas de um capacitor, o 

capacitor terá sua capacidade de armazenamento de carga amplificada em ɛ𝑟 .44 Isso 
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decorre da interação entre as cargas de polarização induzidas no dielétrico com as 

cargas elétricas livres cedidas pelo circuito (bateria) às placas do capacitor. Esta 

interação reduz a quantidade efetiva de cargas nas placas, que é compensada por 

mais cargas cedidas pelo circuito. Portanto, o capacitor acumula tanto as cargas que 

acumulava previamente ao dielétrico quanto o equivalente às cargas de polarização 

induzidas no dielétrico.  

Existem 4 diferentes contribuições para a polarização de um material 

dielétrico sob ação de campo elétrico externo43: 

1- Polarização eletrônica: correspondente ao deslocamento da posição da nuvem 

eletrônica ao redor do núcleo atômico; 

2- Polarização iônica: correspondente ao deslocamento de íons da rede cristalina 

do material em relação à sua posição de equilíbrio; 

3- Polarização dipolar: correspondente ao alinhamento de dipolos elétricos 

permanentes presentes no material com a direção do campo elétrico aplicado e; 

4- Polarização por cargas espaciais: correspondente à migração de portadores de 

carga no material. 

Todas estas 4 contribuições afetam a constante dielétrica final apresentada 

pelo dielétrico, que pode ser representada por  

 

 ɛ𝑟 = ɛ𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟 ô𝑛𝑖𝑐𝑎 + ɛ𝑖ô𝑛𝑖𝑐𝑎 + ɛ𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 + ɛ𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 . (5) 

 

Sob ação de campo elétrico alternado, deve ser considerada uma constante 

dielétrica complexa  

 

 ɛ∗ = ɛ′ − 𝑖ɛ′′ , (6) 

 

na qual a parte imaginária inclui efeitos de perdas energéticas durante os processos 

de polarização e é utilizada para definir a perda dielétrica do materia por  

 

 𝑡𝑔(𝛿) =
ɛ′′

ɛ′
. (7) 

 

Os dielétricos não respondem imediatamente às variações do campo elétrico, 

sendo que há uma dependência da permissividade elétrica com a frequência do 
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campo elétrico oscilante aplicado como apresentada na Figura 1. A polarização 

eletrônica e a iônica podem ser modeladas, em primeira aproximação, por 

osciladores harmônicos. Além disso, observa-se que suas frequências de 

ressonância estão entre 1015 e 1013 Hz, respectivamente. A partir desta frequência, 

as nuvens eletrônicas ou os íons não conseguem mais acompanhar a oscilação do 

campo elétrico aplicado.45 

A polarização dipolar é modelada a partir de saltos da orientação do dipolo 

permanente entre sítios inicialmente simétricos, mas cuja simetria é quebrada por 

aplicação de campo elétrico externo. Os dipolos são considerados não interagentes 

e imersos em um meio viscoso. O tempo médio em que o dipolo permanece em 

cada orientação é conhecido como tempo de relaxação e é nele que podem ser 

considerados também os efeitos térmicos. Este modelo foi proposto inicialmente por 

Debye e é utilizado para descrever a dispersão da permissividade elétrica associada 

a dielétricos polares. No entanto, em muitos casos existe uma distribuição de 

tempos de relaxação e correções que devem ser adicionadas.46  

Por último, a polarização por carga espaciais é originada de saltos coletivos 

de portadores de carga por sítios da rede, geralmente associados a defeitos ou 

inomogeneidades nos dielétricos. É também modelado por mecanismos de 

relaxação e possuem frequência de ressonância em torno de 104 Hz.45 
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Figura 1- Dispersão de ε‘ e ε‘‘ referentes aos mecanismos de polarização espacial, dipolar, iônico e 
atômico. Os picos de ε‘‘ correspondem às frequências de ressonâncias destes 
mecanismos.  

 

Fonte: Adaptada de MOULSON; HERBERT.
45

 

 

2.2 Ferroelétricos 

 

Todos os materiais tem suas dimensões alteradas pela ação de campo 

elétrico externo.43,45,47-48 Esta alteração, que é quadrática com o campo, é conhecida 

como eletrostrição. E a relação entre a deformação (X) e o campo elétrico aplicado 

(E), mediado pelo tensor eletrostritivo (Q) é 

 

 𝑋𝑖𝑗 = 𝑄𝑖𝑗𝑘𝑙 𝐸𝑘𝐸𝑙. (8) 

 

Os monocristais podem ser classificados em 32 grupos pontuais de simetria. 

Destes 32 grupos pontuais, 21 não possuem centro de inversão. E destes 21 

grupos, 20 apresentam separação de cargas elétricas sob aplicação de tensões 

mecânicas. O efeito da separação de cargas elétricas sob aplicação de tensões 

mecânicas é chamado de ‗piezoeletricidade‘. Associado a ele há o efeito recíproco: 

deformações mecânicas induzidas por aplicação de campo elétrico. Estes efeitos 

são utilizados em atuadores e transdutores e são descritos pelas equações 

 𝑃𝑖 = 𝑑𝑖𝑗𝑘 𝜎𝑗𝑘    (9) 
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e 

 

 𝑋𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗𝑘 𝐸𝑘, (10) 

 

onde P é a polarização, σ o tensor das tensões mecânicas, X o tensor das 

deformações mecânicas, E o campo elétrico e d o coeficiente piezoelétrico. Um 

exemplo de estrutrura piezoelétrica é dada na Figura 2. 

 

Figura 2- Exemplo de estrutura piezoelétrica sem polarização espontânea 

 

Fonte: Adaptada de SALAH.
49

 

 

 Dos 20 grupos pontuais piezoelétricos, 10 possuem polarização permanente 

em ausência de campos elétricos ou tensões mecânicas. A polarização permanente 

destes materiais pode ter sua amplitude alterada por mudanças homogêneas de 

temperatura e, por isso, recebem o nome de piroelétricos.47,48 

 O coeficiente piroelétrico (p) é dado pela variação da polarização (P) em 

relação à variação da temperatura (T) sob deformação (X) nula, ou seja, 

 

 𝑝𝑖 =
𝜕

𝜕𝑇
𝑃𝑖
𝑋  . (11) 

 

Os piroelétricos possuem aplicação como sensores de ondas eletromagnéticas e 

são empregados, por exemplo, em imageamento infravermelho.50 

 Em alguns dos materiais piroelétricos, é possível alterar a direção da 

polarização por aplicação de campo elétrico externo. A estes materiais, dá-se o 

nome de ferroelétricos. 
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 Nesta classe de materiais, a dependência da polarização com um campo 

elétrico externo é não linear e descrita por uma curva de histerese, conforme 

mostrada na Figura 3. No ponto A, um ferroelétrico hipotético possui todos os 

dipolos orientados na mesma direção e é, portanto, conhecido como uma amostra 

‗monodomínio‘. Na medida em que se aplica um campo elétrico em direção contrária 

aos dipolos (A-B), algumas regiões começam a ter sua polarização e orientação 

cristalina alteradas. Estas regiões nucleadas pelo campo elétrico externo com 

polarização homogênea em seu interior são novos domínios ferroelétricos. Na 

medida em que o campo externo aumenta em amplitude, os domínios ferroelétricos 

nucleados crescem (B-C) e coalescem (C-D) até o ponto em que há reversão total 

de todos os dipolos da amostra. Neste momento, o ferroelétrico hipotético é, 

novamente, um monodomínio orientado em direção oposta ao original. Com 

posterior aumento do campo, não há mais dipolos a serem reorientados, apenas 

aumento na distância entre as cargas que os compõe e, portanto, há saturação da 

polarização (D). Com a remoção do campo elétrico, os dipolo reestabelecem sua 

amplitude original (E). A aplicação de um novo campo em direção oposta repete as 

alterações nas configurações dos domínios ferroelétricos completando o ciclo. O 

campo necessário para anular a polarização do material ferroelétrico é chamado de 

Campo Coercitivo e a polarização do ferroelétrico em campo nulo é chamada de 

Polarização Remanente. 
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Figura 3- Curva de histerese da polarização elétrica em relação ao campo elétrico aplicado em 
materiais ferroelétricos e desenho esquemático dos domínios ferroelétricos em diferentes 
posições da curva 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Amostras monodomínios podem ser obtidas com monocristais submetidos à 

transição de fase apolar/polar em presença de campo elétrico externo. No entanto, 

geralmente, os ferroelétricos não possuem uma polarização uniforme pois são 

constituídos de vários domínios ferroelétricos. A formação destes domínios ocorre 

para minimizar a energia interna, por exemplo, durante as transições de fase, pois 

nelas são induzidas tensões mecânicas e campos elétricos devido à alteração na 

estrutura cristalina do ferroelétrico. Os domínios possuem orientação definida pela 

estrutura cristalina e são separados por paredes de domínios específicas para cada 

simetria. Por exemplo, a estrutura tetragonal possui paredes de domínio 180° e 90°, 

que separam domínios com polarizações opostas entre si ou polarizações 

ortogonais entre si, respectivamente.48  

Uma segunda histerese é observada nos ferroelétricos em experimentos que 

avaliam a deformação de uma amostra com o campo elétrico aplicado.48,51 Esta 

curva se assemelha a uma ―borboleta‖ e tem sua origem no efeito piezoelétrico e no 

movimento das paredes de domínio. Ao aplicar campo elétrico em um ferroelétrico 
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não polarizado, inicialmente ele se deforma na direção do campo por efeito 

eletrostritivo. Na medida em que domínios se alinham com o campo, a amostra se 

deforma também por efeito piezoelétrico e se polariza. Ao reduzir o campo, a 

deformação se extingue, mas a polarização remanente continua. Invertendo o 

sentido do campo elétrico, o material polarizado contrai sob efeito piezoelétrico. No 

entanto, ao aplicar campos mais intensos, a polarização é revertida e a deformação 

volta a ficar positiva. Ao se retirar o campo, o material estará polarizado na direção 

oposta à primeira e o ciclo pode ser recomeçado. 

A movimentação de paredes de domínio também é importante em 

propriedades a pequenos campos elétricos.52 Nestas intensidades de campos, as 

paredes de domínio podem vibrar em torno de posições de equilíbrio ou se deformar 

ou saltar, afetando a constante dielétrica e as propriedades mecânicas. Mas podem 

ter a movimentação dificultada ou impedida, por exemplo, por defeitos como 

vacâncias de oxigênio ou impurezas. 

As propriedades dos ferroelétricos podem então ser classificadas como i) 

intrínsecas, quando dependem de fatores somente relacionados à rede cristalina, 

como o momento dipolar ou, ii) extrínsecas quando estão relacionadas a fatores 

como movimento de paredes de domínios, impurezas e efeitos externos.48 

A temperatura na qual o ferroelétrico torna-se apolar é conhecida como 

ponto Curie (Tc). A partir desta temperatura, T, a polarização é nula e a 

permissividade elétrica (ε) do material obedece o comportamento de Curie-Weiss, ou 

seja, 

 

 휀 =
𝐶

𝑇−𝑇0
, (12) 

 

onde 𝑇0 é conhecida como temperatura de Curie e C é a constante de Curie.  

O modo como a polarização se anula define o caráter da transição de fase: i) 

primeira ordem caso ela se anule descontinuamente, ou ii) segunda ordem caso se 

anule continuamente. No entanto existe um terceiro caráter: o relaxor, presente em 

ferroelétricos contendo heterogeneidades nanométricas.53 A transição de fase 

relaxora é caracterizada por ser difusa, apresentar dispersão da permissividade 

elétrica com a frequência do campo elétrico de análise, desvio do comportamento de 

Curie-Weiss e manutenção da polarização até temperaturas muito superiores a Tc. 
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Para descrever a termodinâmica das transições de fase dos ferroelétricos, 

Devonshire desenvolveu uma teoria fenomenológica54-55, baseada na teoria de 

Landau e Ginzburg, a partir da expansão da energia elástica de Gibbs (G1) em 

termos da polarização (P), a tensões mecânicas nulas, com coeficientes α, β e γ: 

 

 𝐺1 = 𝐺10 + 𝛼𝑃2 + 𝛽𝑃4 + 𝛾𝑃6 (13) 

 

onde 

  𝛼 =
𝐶

𝑇 − 𝑇0
 (14) 

 

para descrever o comportamento de Curie-Weiss da permissividade elétrica na fase 

apolar e γ>0. A partir desta energia livre, os mínimos são encontrados através da 

derivada de G1 em relação a P, comprovando que é possível obter fase estável com 

P≠0. As curvas da energia livre de Gibbs para transições de primeira ordem e 

segunda ordem são mostradas na Figura 4. Para as transições de primeira ordem é 

observado que em temperaturas (T) muito acima de Tc, somente a fase paraelétrica 

é estável. Ao se aproximar de Tc, algumas fases polares podem ser estabilizadas 

sob ação de campo elétrico externo. Quando T=Tc, ambas as fases polares e a fase 

apolar são estáveis. Entre Tc e T0, as fases polares são estáveis, com a fase apolar 

metaestável. No entanto, abaixo de T0, a fase apolar é instável, sendo possível a 

presença apenas das fases polares. Para as transições de segunda ordem não há 

fases metaestáveis, portanto, quando T ≥ Tc somente a fase apolar é estável e 

quando T<Tc, somente as fases polares são estáveis. 
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Figura 4-  Energia livre de Gibbs de acordo com a teoria fenomenológica de Devonshire para 
diferentes temperaturas. 

 

Fonte: Adaptada de ARVEUX.
56 

 

A teoria fenomenológica é uma poderosa ferramenta para investigação das 

propriedades dos ferroelétricos e é utilizada em diferentes ocasiões para prever 

mudança de comportamentos das propriedades sob ações de campos externos, 

variação de temperatura ou variação de tensões mecânicas. Suas limitações estão 

em não considerar tamanhos finitos, inomogeneidades de campo e não dar 

informação quanto aos mecanismos microscópicos relativos às propriedades 

descritas. Sendo limitada a descrever propriedades de monocristais monodomínios. 

No entanto, médias aritméticas e ponderações acerca das variáveis 

termodinâmincas podem ser levadas em consideração para utilizá-la na descrição 

de propriedades ferroelétricas de cerâmicas com grãos multidomínios.58-59 

Dentre os ferroelétricos, destacam-se o PbTi1-xZrxO3 (PZT) e o Pb1-xLaXTi1-

yZryO3 (PLZT) por possuírem as propriedades mais interessantes para aplicações 

tecnológicas.4 No entanto, como estes compostos à base de chumbo possuem 

desvantagens como alta volatilidade e toxicidade, alguns países homologaram 

regras para restrição do seu uso. Primeiramente, em 1989, o Japão restringiu o 
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descarte de resíduos a base de chumbo no meio ambiente para proteger seus 

recursos hídricos e, posteriormente, a União Européia, em 2002, implementou 

regras de controle e restrição de chumbo em equipamentos eletrônicos, prevendo a 

eliminação de seu uso em um futuro próximo.5-6 Assim sendo, o BaTiO3 é 

considerado um substituto promissor dos ferroelétricos a base de chumbo.59  

 

2.2.1 O titanato de bário (BaTiO3) 

 

O titanato de bário (BaTiO3) é um material ferroelétrico, descoberto em 1943 

simultaneamente nos Estados Unidos, na União Soviética e no Japão, de grande 

importância científica e tecnológica. Atualmente, ele é empregado em transdutores 

elétrico-mecânicos7,12, detectores piroelétricos60, memórias ferroelétricas62-63, 

moduladores eletro-ópticos63, detectores de umidade e gases65-66 e capacitores 

multicamadas.18,20 

Seu arranjo estrutural é chamado de perovskita e na sua fase apolar possui 

estrutura cúbica. Nesta fase, sua cela unitária, Figura 5, consiste em um cubo cujos 

vértices são os átomos de Ba2+, circunscrevendo um octaedro de átomos de 

oxigênio que, por sua vez abriga em seu interior o átomo de Ti4+. Esta fase apolar é 

estável acima de 120 °C. Abaixo desta temperatura, o BaTiO3 apresenta 3 fases 

polares estáveis: entre 0 e 120 °C a fase tetragonal, entre -90 e 0 °C a fase 

ortorrômbica e abaixo de -90 °C a fase romboédrica.47 

 

Figura 5-  Estrutura perovskita apresentada pelo BaTiO3 na fase cúbica (T<Tc) e em uma fase polar 
(T<Tc), no caso, a tetragonal. 

 

Fonte: Adaptada de WIKICOMMONS.
66
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* ANAN‘EVA, A.A.; UGRYUMOVA, M.A.; STRIZHKOV, B. V. Some anomalous properties of chemically pure barium titanate 

ceramic. Bulletin of Academy of Science USSR Physical Series, v.24, p.1395-1397, 1960. 

Cada uma destas possíveis estruturas ferroelétricas limita a polarizabilidade 

ao longo dos diferentes eixos. Desta forma, um monocristal apresenta anisotropia de 

suas propriedades. Por exemplo, conforme observado na Figura 667, sua 

permissividade elétrica ao longo do eixo ―c‖ é menor do que ao longo do eixo ―a‖. 

Esta diferença ocorre devido à dificuldade de delocamento do átomo de Ti4+ ao 

longo da direção de polarização, mas que possui maior amplitudede movimento ao 

longo das direções não polares. No entanto, em sua forma policristalina, uma média 

das propriedades nas várias direções é obtida.68 

 

Figura 6- Permissividade elétrica do BaTiO3 através dos eixos ‗a‘ e ‗c‘ da fase tetragonal. 

 

Fonte: Adaptada de MERZ. 
67

 

 

2.2.1.1 Efeito do tamanho de grão nas cerâmicas de BaTiO3 

 

O tamanho de grão afeta as propriedades elétricas do BaTiO3. As primeiras 

análises sobre este efeito foram realizadas por Buessem et al.68 estudando a 

permissividade elétrica apresentada por cerâmicas e monocristais. Um monocristal 

apresenta permissividade elétrica de 4000 e 170 ao longo dos eixos ‗a‘ e ‗c‘, 

respectivamente.69 No entanto, Buessem et al. referem-se a um artigo* sobre 

cerâmicas com grãos em torno de 1 µm apresentando permissividade elétrica de 

6000. Desta forma, Buessem et al. propuseram que a diferença entre grãos com 
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distintos tamanhos era a quantidade de domínios ferroelétricos presentes. Ou seja, 

grãos pequenos (da ordem de 1 µm) seriam monodomínios, portanto não poderiam 

aliviar tensões mecânicas internas decorrentes das transições de fase. Enquanto 

que grãos grandes (>1 µm) seriam isentos destas tensões residuais. Desta forma, 

concluíram que quanto maior a tensão mecânica interna, maior a permissividade 

elétrica.  

Posteriormente, Arlt et al.70 mostraram que domínios ferroelétricos podem ter 

espessuras da ordem de 0,3 µm. E, portanto, a variação da permissividade elétrica 

com o tamanho dos grãos das cerâmicas, apresentado na Figura 7, estaria 

relacionado à densidade de paredes de domínios ferroelétricos. E, portanto, a um 

aumento da contribuição extrínseca na permissividade elétrica das amostras com 

grãos em torno de 1 µm. 

 

Figura 7- Permissividade elétrica de cerâmicas de BaTiO3 em função do tamanho de grão. 

 

Fonte: Adaptada de ARLT.
70

 

 

Ao se reduzir os tamanhos de grão de cerâmicas (abaixo de 1 µm) é 

observada novamente uma diminuição da permissividade. Frey et al.71 identificaram 

redução da tetragonalidade destas partículas por difração de Raio-X e observaram 

estabilização da fase ortorrômbica por espectroscopia Raman. Posteriormente, Frey 

et al.72 relataram os efeitos do contorno de grão nas propriedades dielétricas das 

cerâmicas de BaTiO3. Então, consideraram as cerâmicas como sendo formadas por 

uma fração volumétrica de contorno de grão com permissividade elétrica pequena e 

outra fração volumétrica de BaTiO3 tetragonal com alta permissividade elétrica. Na 
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medida em que o grão diminui, a fração volumétrica de contorno de grão aumenta, 

reduzindo a permissividade total da cerâmica.  

Também é conhecido o efeito do tamanho de grão no coeficiente 

piezoelétrico do BaTiO3 
73, sendo relacionado à densidade de domínios 

ferroelétricos, como anteriormente citado por Arlt et al.70 para a permissividade 

elétrica. 

 

2.2.1.2 Tensões mecânicas e as propriedades elétricas do BaTiO3  

 

O efeito da aplicação de tensões mecânicas em BaTiO3 foi investigado por 

vários autores. Inicialmente, Takagi et al. 74 estudaram o efeito de tensões uniaxiais 

de compressão ortogonais aos eletrodos em amostras cerâmicas de BaTiO3. Eles 

relataram que o aumento da tensão aplicada reduz todas as propriedades 

analisadas: a permissividade elétrica, a temperatura de Curie e a polarização 

remanente. Merz75 estudou o efeito de tensões hidrostáticas de compressão em 

monocristais, mostrando que o aumento da tensão reduz linearmente a temperatura 

de Curie. Merz concluiu, neste estudo, que a redução dos parâmetros de rede 

estabiliza a fase cúbica em menores temperaturas. Shirane e Sato76 estudaram 

diferentes configurações de tensões aplicadas em cerâmicas, como mostrado na 

Figura 8. Foi observado que a compressão hidrostática em cerâmicas (Figura 8 a) 

provoca os mesmos resultados observados em monocristais por Merz e, foram 

reproduzidos os mesmos resultados de Takagi em cerâmicas sob compressão 

uniaxial ortogonal aos eletrodos (Figura 8 c). No entanto, a compressão uniaxial 

aplicada em direções paralelas às faces dos eletrodos (Figura 8 b) aumenta a 

temperatura de Curie. A justificativa dos autores para este novo resultado é 

estabilização, com a compressão paralela, da fase tetragonal na direção ortogonal 

aos eletrodos em maiores temperaturas.  
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Figura 8- Configurações de tensões estudadas por Shirane e Sato. 

 

Fonte: Adaptada de SHIRANE; SATO.
76

 

 

Estes resultados dos estudos iniciais do efeito de tensões nas propriedades 

do BaTiO3 apontaram para um dilema: segundo Forsbergh57, a energia livre utilizada 

por Devonshire55 em sua teoria fenomenológica para a fase tetragonal prediz que, 

tanto a ação de tensões hidrostáticas quanto a ação de tensões bidimensionais 

paralelas aos eletrodos reduzem a temperatura de Curie linearmente com o aumento 

das tensões mecânicas. O próprio Forsbergh57 resolve esta incoerência adicionando 

termos de ordem superiores à expansão da energia livre A, para um monocristal 

tetragonal sob pressão bidimensional nas direções ―a‖ e ―b‖ com eletrodos na 

direção ―c‖, representada na equação 15, onde 𝑥, 𝑦 e 𝑧 são as tensões mecânicas, 𝑃 

é a polarização e os demais termos são coeficientes da expansão. Com estes novos 

termos, Forsbergh mostra que a dependência da temperatura de Curie com as 

tensões aplicadas possui uma componente com dependência quadrática em ambos 

os casos e mostra que, no caso da configuração de tensões mecânicas 

bidimensionais para o BaTiO3, o termo linear é nulo. 

 

𝐴 𝑥, 𝑦, 𝑧,𝑃 =
1

2
𝑐11
𝑃  𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝑐12

𝑃  𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 + 𝑥𝑦 +
1

2
𝜒′′𝑃2 +

1

4
𝜉11

′′ 𝑃4

+ 𝑔11𝑧𝑃
2 + 𝑔12 𝑥 + 𝑦 𝑃2 +

1

6
𝜍 ′′𝑃6 + 𝛽11𝑧𝑃

4 + 𝛽12 𝑥 + 𝑦 𝑃4

+ 𝛾11𝑧
2𝑃2 + 𝛾12 𝑥

2 + 𝑦2 𝑃2 + 𝛾13𝑥𝑦𝑃
2 + 𝛾14 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 𝑃2

+ 𝛿11 𝑥
3 + 𝑦3 + 𝑧3 + 𝛿12𝑥𝑦𝑧

+ 𝛿13 𝑦 𝑧
2 + 𝑥2 + 𝑧 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 𝑦2 + 𝑧2   

(15) 
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Jaffe et al.77 confirmaram a análise de Forsbergh através do estudo do efeito 

da tensão mecânica bidimensional em uma amostra esférica cerâmica de BaTiO3 

com eletrodos aplicados em sua face externa e em sua face interna. A amostra era 

uma fina casca esférica cerâmica de BaTiO3, vedada e mergulhada em uma câmara 

sob ação de pressão isostática. Sua permissividade elétrica foi investigada em 

função da temperatura e da pressão; e, segundo os autores, as componentes do 

tensor das tensões mecânicas eram uma soma da tensão isostática aplicada 

ortogonal à superfície com uma componente bidimensional. 

Samara78 investigou a dependência da permissividade elétrica com a pressão 

hidrostática em cerâmicas e na direção ―c‖ de monocristais de BaTiO3. Foi mostrado 

que o valor da permissividade elétrica na direção ―c‖ dos monocristais aumenta com 

a pressão, enquanto que comportamento oposto é observado nas amostras 

cerâmicas. Samara conclui que o aumento na pressão aumentou a permissividade 

elétrica nos monocristais por ter transformado domínios do tipo ―c‖ em domínios do 

tipo ―a‖ (aumentando a permissividade na direção do eixo ―c‖ e reduzindo na direção 

―a‖). Já as cerâmicas, como elas são compostas por grãos cristalinos aleatoriamente 

orientados, sua permissividade elétrica total é função tanto da permissividade na 

direção ―c‖ (que aumenta com a pressão) quanto da permissividade na direção ―a‖ 

(que diminui com aumento da pressão), e, na média, seu valor diminui com o 

aumento da pressão. 

O cálculo do efeito das tensões hidrostáticas na permissividade elétrica de 

cerâmicas foi realizado por Lee et al.58 Segundo suas simulações, tensões 

compressivas reduzem a permissividade elétrica ao passo que tensões de 

estiramento aumentam a permissividade elétrica de cerâmicas tetragonais de 

BaTiO3. O método de cálculo é baseado no potencial elástico de Gibbs do BaTiO3 

(teoria fenomenológica de Devonshire55-56), portanto, deve ser lembrado que as 

cerâmicas são aproximadas por materiais compostos por grãos monocristalinos 

monodomínios. 

Buessem et al.79 simularam o efeito de tensões de compressão bidimensional 

paralelas aos eletrodos em cerâmicas de BaTiO3 com diferentes granulometrias. 

Para isso, as diferentes granulometrias são emuladas a partir de tensões pré-

aplicadas aos grãos que compõe as amostras. E a permissividade total é obtida a 

partir da média da permissividade elétrica de duas possíveis configurações das 

posições dos grãos (monocristalinos monodomínios tetragonais) em relação aos 
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eletrodos e às tensões bidimensionais aplicadas: 1- eletrodos são aplicados nas 

faces ortogonais à direção cristalina ―c‖ e as compressões são aplicadas nas faces 

ortogonais às direções ―a‖; 2- eletrodos são aplicados nas faces ortogonais à direção 

cristalina ―a‖ e as tensões são aplicadas na face ortogonal à direção ―c‖ e na outra 

face ortogonal à direção ―a‖, conforme mostrado na Figura 9. Seus resultados 

mostram que, em cerâmicas de grãos em torno de 1 µm, as tensões compressivas 

bidimensionais contribuem para um aumento da permissividade elétrica, ao passo 

que em cerâmicas com grãos maiores, as tensões bidimensionais contribuem para 

reduzir a permissividade elétrica. 

 

Figura 9-  Configurações possíveis dos grãos monocristalinos tetragonais das cerâmicas em relação 
aos eletrodos e às tensões bidimensionais aplicadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2.1.3 O sistema BaTi1-xZrxO3 

 

A substituição do Ti4+ pelo Zr+4 na rede do BaTiO3 forma uma solução sólida 

de composição BaTi1-xZrxO3 
80 para qualquer valor de x e permite sintonizar suas 

propriedades para aplicações específicas como antenas, filtros sintonizáveis, 

defasadores (phase shifters) e memórias dinâmicas de acesso randômico 

(DRAM).81–87  

O Zr4+ é isovalente ao Ti4+, mas apresenta raio iônico maior. De acordo com 

Lin et al.88, esta diferença de raios iônicos expande o octaedro de oxigênio que 

contém o Zr4+, deslocando estes átomos de O2- em direção às celas unitárias 
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adjacentes. Este deslocamento dos átomos de oxigênio restringem as vibrações do 

Ti4+ na direção [100], mas expande sua mobilidade nas direções [110] e [111]. Do 

ponto de vista da mobilidade dos átomos de Zr4+, Kuang et al.89 e Sawangwan et 

al.90 sugerem que as ligações entre o Zr4+ e os oxigênios permitem mais liberdade 

aos íons de Zr+4 no interior do octaedro, promovendo quebra da vibração 

cooperativa dos átomos de Ti4+ e introduzindo desordem à rede. Portanto, uma 

concentração cada vez maior de zircônio é observada, macroscopicamente, na 

redução da temperatura da transição paraelétrica/ferroelétrica e no aumento das 

temperaturas das transições de fase romboédrica/ortorrômbica e 

ortorrômbica/tetragonal.  

Um segundo efeito relatado da substituição de Zr4+ é a redução da 

condutividade elétrica da solução sólida.93-94 Vacâncias de oxigênio que podem ser 

geradas durante o processamento com a redução do Ti4+ em Ti3+, permitindo 

condutividade iônica no material. No entanto, este mecanismo de condução é 

suprimido quando há Zr4+ pois ele é quimicamente mais estável e não se reduz. 

O efeito da substituição de Zr4+ nas temperaturas de transição de fase do 

BaTiO3 e no caráter da ferroeletricidade apresentada é observado na Figura 10. Em 

substituições abaixo de 18%, o Zr+4 reduz a temperatura da transição estrutural 

cúbica/tetragonal e eleva as temperaturas das transições tetragonal/ortorrômbica e 

ortorrômbica/romboédrica até uní-las em uma única transição difusa.93 Com maiores 

substituições de Zr+4 (x>0,18), a temperatura da transição continua diminuindo 

enquanto que o grau de difusividade da transição aumenta até ela se tornar relaxora 

em x=0,25. Quando x>0,25, inomogeneidades químicas estatísticas dão origem à 

clusters não polares. A interação entre esses clusters não polares com as regiões 

mais ricas em Ti+4 levam a uma distribuição de temperaturas de transições de fase, 

alargando o máximo da permissividade na temperatura e gerando a dependência 

das temperaturas das transições com a frequência da tensão de análise aplicada.94 

Em substituições superiores a 80%, são as inomogeneidades de Ti4+ que 

estatisticamente podem formar clusters polares e geram o efeito relaxor, no entanto 

a solução sólida deixa de apresentar fase polar.95 Estas composições relaxoras são 

consideradas metamateriais pois apresentam propriedades não presentes tanto no 

BaTiO3 quanto no BaZrO3.
96 
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Figura 10- Temperaturas de transição de fase da solução sólida BaTi1-xZrxO3 em função da 
quantidade de Zr

4+ 
para as fases cúbica, tetragonal, ortorrômbica (orto) e romboédrica.  

 

Fonte: Adaptada de MAITI et al.
96

 

 

2.2.1.4 Compósitos de BaTiO3 

 

Um compósito é um material formado por duas ou mais fases distintas com 

objetivo de ser obtida uma combinação de propriedades não encontrada em 

materiais monofásicos.43 Newnham et al.97 descreveram os conceitos de 

conectividade entre as diferentes fases em um compósito e sua importância para 

suprir os requisitos de novos sistemas. De acordo com Newnham et al.97, 

compósitos planares com duas fases em série podem ter sua permissividade 

elétrica, coeficiente piezoelétrico d33 e coeficiente piroelétrico previstos pelas regras 

de mistura de fases. A permissividade elétrica (ε) do compósito é dada pela 

permissividade elétrica das duas fases constituintes (ε1 e ε2) e pela fração 

volumétrica de cada fase (α1 e α2) por 
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1

휀
=

𝛼1

휀1
+
𝛼2

휀2
 (16) 

 

O coeficiente piezoelétrico d33 do compósito pode ser obtido em termos dos 

coeficientes piezoelétricos (1d33 e 2d33), das frações volumétricas (α1 e α2) e das 

permissividades elétricas (ε1 e ε2) por: 

 

 𝑑33 =
𝛼1 𝑑1

33휀2 + 𝛼2 𝑑2
33휀1

𝛼1휀2 + 𝛼2휀1
 (17) 

 

E o coeficiente piroelétrico (p) é dado pelos coeficientes piroelétricos (p1 e p2), 

frações volumétricas (α1 e α2),  permissividades elétricas (ε1 e ε2), coeficientes 

piezoelétricos (1d31 e 2d31), coeficientes de dilatação térmica (β1 e β2) e compliâncias 

elásticas (1s11, 
1s12, 

2s11 e 2s12) por: 

 

 𝑝 =
𝛼1𝑝1휀2 + 𝛼2𝑝2휀1

𝛼1휀2 + 𝛼2휀1
+

2𝛼1𝛼2(휀2 𝑑1
31 − 휀1 𝑑2

31)(𝛽2 − 𝛽1)

(𝛼1휀2 + 𝛼2휀1)[𝛼1 𝑠11
2 + 𝑠12

2  + 𝛼2 𝑠11
1 + 𝑠12

1  ]
 (18) 

 

Ota et al.33 utilizaram a regra de mistura de fase para propor uma nova 

maneira de aumentar a faixa de temperaturas de operação de um capacitor 

multicamada de Ba1-xSrxTiO3. Pois assim como na substituição por Zr4+, crescentes 

concentrações de Sr2+ no BaTiO3 reduzem gradativamente a temperatura de Curie. 

Portanto, camadas com diferentes valores de x foram dispostas em um arranjo 

paralelo para criar um compósito com permissividade independente da temperatura. 

Maurya et al. 98 estudaram a histerese de compósitos laminares de BaTiO3 e 

0.975BaTiO3–0.025Ba(Cu1/3Nb2/3)O3 e concluíram que há acoplamento entre as 

polarizações remanentes das camadas e que os compósitos com 3 camadas 

permitem melhor sintonia da histerese com relação à amplitude e frequência do 

campo elétrico. 

Poquete et al.99 aproveitaram a piezoeletricidade do BaTiO3 disperso em uma 

matriz metálica para criar um compósito com alta capacidade de amortecimento 

mecânico. Neste compósito, as tensões mecânicas são também convertidas em 

energia elétrica pelo efeito piezoelétrico e então as correntes elétricas são 

dissipadas térmicamente pela matriz metálica. 
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Vários autores100–103 estudam compósitos com partículas de BaTiO3 para 

substituição de tecido ósseos, pois as propriedades piezoelétricas inerentes aos 

ossos têm relação com sua regeneração natural104, e, portanto, a existência desta 

propriedade em enxertos auxilia na sua biocompatibilidade. 

E o BaTiO3 também é utilizado em compósitos magnetoelétricos devido à seu 

alto coeficiente piezoelétrico e composição livre de chumbo.105–107 Os compósitos 

magnetoelétricos são materiais constituídos por uma fase ferroelétrica e uma fase 

magnética com alta interconectividade que geram polarização elétrica a partir de 

campo magnético oscilante ou, polarização magnética a partir de campo elétrico 

oscilante. Possuem aplicação como sensores magnéticos108, sistemas 

microeletromecânicos109 e geradores de energia110 e são preferíveis aos 

magnetoelétricos monofásicos por apresentarem acoplamento magneto-elétrico 

superior.105 

A formação de compósitos óxidos envolve processamento em altas 

temperaturas, que podem acarretar na formação de composições intermediárias 

entre os compostos empregados devido à difusão dos elementos durante 

processamento.111 No caso do BaTi1-xZrxO3, Gopalan et al.112 estudaram compósitos 

planares BaTi0,7Zr0,3O3/BaTi00,3Zr0,7O3 para entender efeitos de transporte iônico e 

geração de vacâncias na microestrutura próxima à interface. Na região da camada 

rica em Ti4+ foi observada porosidade Kirkendall, relativa à supersaturação de 

vacâncias devido à difusão de todos os subsítios da rede. Enquanto que a região da 

camada rica em Zr4+ apresenta densificação próxima à interface, sugerindo menor 

difusão dos íons Zr4+ quando comparado com o Ti4+. Esta baixa difusão do Zr4+ é 

também associada à necessidade de moagem em alta energia em processamento 

cerâmico.115-116 

Além de efeitos associados à difusão dos íons, as diferentes fases 

constituintes dos compósitos podem apresentar distintas taxas de sinterização e 

diferentes coeficientes de dilatação. Então, como existe um vínculo entre as fases 

devido à conectividade entre elas, tensões mecânicas são geradas durante a 

sinterização que podem acarretar delaminação, trincas e fraturas nos compósitos.115 

Especificamente em capacitores multicamadas à base de BaTiO3 e eletrodos de Ni, 

a diferença nas taxas de sinterização entre os dielétricos e os eletrodos é 

considerada a principal causa de deformações nestes componentes elétricos.116 
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Capítulo 3  Métodos e Metodologia 

 

3.1 Sínteses dos compostos BaTi1-xZrxO3 

 

Nanopós  das soluções sólidas de BaTi(1-x)ZrxO3 (abreviado por BZTx) com x= 

0, 0,05, 0,1, 0,15 e 0,2 foram sintetizados a partir de dois métodos de síntese: 

1- método dos precursores poliméricos e; 

2- método hidrotermal.  

Os reagentes utilizados no projeto estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Grau de pureza e fabricante dos reagentes utilizados neste trabalho.  

Reagente Grau de Pureza Fabricante/Distribuidor 

Acetato de Bário 99% Alpha-Aesar 

Isopropóxido de 

Ti(IV) 
97% Sigma-Aldrich 

Propóxido de Zr(IV) 70% Sigma Aldrich 

Ácido cítrico 99,5% Synth 

Etilenoglicol 99% Synth 

Hidróxido de Bário 

octahidratado 
>98% Sigma Aldrich 

Dispex® AA 4040 n/a BASF 

Polietilenoglicol 

200 
n/a Sigma Aldrich 

Polivinilalcool 

(Mowiol® 18-88) 
>99,5% Sigma Aldrich 

KOH >86% Sigma Aldrich 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.1.1 Método dos precursores poliméricos  

 

O método dos precursores poliméricos foi inicialmente desenvolvido por 

Pechini117 e se aproveita da capacidade dos ácidos carboxílicos de formarem 

quelatos com vários cátions118. A formação dos quelatos ocorre quando os cátions 



44 
 

 

metálicos e o ácido carboxílico são misturados em meio aquoso. Na presença de um 

poliálcool, os quelatos reagem formando éster orgânico e água como produtos. Ao 

aquecer a solução, os ésteres presentes sofrem uma reação de poliesterificação 

formando uma rede na qual os íons metálicos estão uniformemente distribuídos por 

toda a matriz orgânica. Uma resina se forma com posterior aquecimento para 

remoção do excesso de solvente, mantendo os íons metálicos distribuídos 

uniformemente. A pirólise dos compostos orgânicos presentes na resina permite a 

combinação dos íons metálicos e a formação do produto na estequiometria 

desejada.  

A quantidade do agente quelante (ácido carboxílico) em relação ao íon 

metálico deve ser suficiente para promover a complexação dos cátions. Em uma 

solução na qual a relação entre íon metálico e ácido é 1 (um), há forte interação 

entre os íons e formação de aglomerados metálicos que podem levar a uma resina e 

a produtos inomogêneos. No entanto, com quantidades adequadas e 

processamento correto, partículas nanométricas com fases cristalinas homogêneas 

são obtidas em menores temperaturas de calcinação90 do que as exigidas no 

método de reação por estado sólido.119 

 É relatado120–125 que a formação do titanato de bário tetragonal pelo método 

dos precursores poliméricos ocorre a partir da decomposição e reação no estado 

sólido de várias fases. Estas fases, como o Ba2Ti2O5·CO3, o BaCO3 e TiO2, são 

formadas durante a etapa da pirólise dos compostos orgânicos e a síntese só se 

completa em temperaturas acima de 600 °C.  

Para este trabalho, o diagrama da síntese do BZTx pelo método dos 

precursores poliméricos é ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11- Diagrama da síntese dos nanopós de BaTi(1-x)ZrxO3 pelo método dos precursores 
poliméricos. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A princípio, com a dissolução de ácido cítrico e isopropóxido de Ti ou 

propóxido de Zr em água, são produzidos os citratos de Ti4+ e de Zr4+, 

separadamente, numa proporção molar 4:1 de ácido cítrico para átomo metálico. Em 

seguida, os citratos são adicionados, nas proporções desejadas, em uma solução 

aquosa contendo acetato de bário e ácido cítrico previamente dissolvidos numa 

proporção molar 1:4. O pH da solução é controlado em 4 com adição de NH4OH e 

ela é aquecida a até 80 °C. O etilenoglicol é adicionado numa proporção em massa 

de 2:3 em relação à quantidade total de ácido cítrico para iniciar a polimerização da 

resina e imobilização dos átomos metálicos na matriz polimérica.  

Esta resina é tratada termicamente a 400 °C por 4 horas para desidratação e 

queima de compostos ôrganicos. O material resultante é moído manualmente e 

tratado térmicamente a 700 °C por 4 horas para eliminação de compostos orgânicos 

remanescentes e cristalização da fase desejada (as taxas de aquecimento e 

resfriamento são de 10 °C/min em todos os tratamentos térmicos). O produto final é 

um pó desidratado de coloração branca.  
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3.1.2 Método hidrotermal 

 

O termo hidrotermal foi primeiramente utilizado em contexto geológico para 

designar a ação da água em conjunto com altas temperaturas e pressões na 

formação de rochas na crosta terrestre. Atualmente, a síntese pelo método 

hidrotermal refere-se às reações que ocorrem em solventes aquosos em condições 

de alta temperatura e pressão que proporcionam dissolução de reagentes e 

precipitação dos produtos que em condições normais são insolúveis.126 Neste 

método de síntese há a vantagem de obtenção de nanopartículas sem a etapa de 

calcinação. 

Os parâmetros que podem ser alterados para realizar a síntese hidrotermal 

são: o  solvente, a temperatura, a pressão, o pH, os precursores e os surfactantes. 

No caso do crescimento de cristais de quartzo127 é necessário um preciso controle 

da pressão dentro da câmara para alterar a solubilidade da sílica na solução aquosa 

1 M NaOH e crescer cristais livres de defeitos. A síntese de zeólitas porosas exige a 

interação entre micelas de surfactantes e material inorgânico para geração das 

estruturas mesoporosas.133-134 Como exemplo do efeito de precursores no produto 

final, a substituição da fonte de enxofre de um composto orgânico para um 

inorgânico (thiouréia substituída por Na2S) leva à formação de diferentes fases do 

composto Cu2ZnSnS4.
130 

No caso específico do BaTiO3, é aceito na literatura131 que, durante a síntese 

pelo método hidrotermal, ele é formado pelo mecanismo de dissolução e 

precipitação, onde os precursores do Ti4+ e do Ba2+ se dissociam e reagem 

precipitando BaTiO3. Em condições hidrotermais de pressão e temperatura o BaTiO3 

é a única fase estável do sistema BaO-TiO2 em pH básico (pH>12).137-138 Então, 

utiliza-se Ba(OH)2 como precursor ou KOH/NaOH como mineralizadores.134 

Cuidados adicionais são tomados para evitar precipitação de BaCO3, como 

eliminar CO2 do solvente e da atmosfera de síntese, e/ou formação de BaTiO3 rico 

em hidroxilas residuais.131,133,135 As hidroxilas residuais reduzem tetragonalidade das 

partículas, comprometendo suas propriedades ferroelétricas. Geralmente as 

hidroxilas estão presentes compensando vacâncias de bário, e, portanto, um 

excesso inicial de bário no solvente diminui o número de vacâncias.134,136–139 

 O fluxograma ilustrando o processo de síntese do BZTx pelo método 

hidrotermal é ilustrado na Figura 12. A princípio, borbulha-se água deionizada a 100 
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°C com N2 para remover CO2 dissolvido. Com esta água é preparada solução 

aquosa de KOH 3M a 90 °C prevendo concentração final total de íons tetravalentes 

([Ti4+]+[Zr4+]) de 0.5 mol/L. A esta solução de KOH 3M, adiciona-se o Ba(OH)2.8H2O 

sob agitação magnética vigorosa em proporção molar 1.5:1 de íons de Ba2+ em 

relação à quantidade de íons tetravalentes (Ti4++Zr4+). O excesso de Bário não 

alterará o produto da reação, mas previnirá a formação de produtos com 

hidroxilas.133-134 

 

Figura 12- Diagrama da síntese dos nanopós de BaTi(1-x)ZrxO3 pelo método hidrotermal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Prepara-se separadamente uma solução contendo (1-x)Ti4+ e xZr4+ agitando 

magneticamente Isopropóxido de Ti e Propóxido de Zr em atmosfera de N2. 

Adiciona-se esta solução de íons tetravalentes à solução contendo Ba2+, mantendo a 

temperatura a 90 °C e a agitação por 10 horas. Esta  mistura dará origem a uma 

solução de coloração branca e opaca. 

A solução contendo íons de Ba2+, Ti4+ e Zr4+ é levada à autoclave e aquecida 

com taxa de 1°C/min até 210 °C, mantida nesta temperatura por 16 horas e resfriada 

sem controle da temperatura. O produto da reação é uma solução transparente com 

precipitado branco. O produto é básico (pH > 14) e deve ser limpo renovando-se o 
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solvente com água deionizada após cada ciclo de centrifugação até atingir pH 7. 

Alíquotas do material precipitado podem ser separadas e secas para 

caracterizações subsequentes, no entanto, a preparação das amostras exige que as 

partículas sejam mantidas em água para evitar aglomeração durante a secagem.  

 

 

3.2 Caracterização dos nanopós sintetizados 

 

3.2.1 Difração de Raios X pelo método do pó 

 

Para realizar a difração de Raios X dos nanopós preparados pelo método dos 

precursores poliméricos foi utilizado um difratômetro Rigaku ULTIMA IV  com 

intervalo 2θ entre 20 e 80° e velocidade de varredura de 2 °/min. Por outro lado, os 

nanopós sintetizados pelo método hidrotermal foram analisados em um equipamento 

Bruker-AXS D8 Advance com intervalo 2θ entre 2,8 e 150° e velocidade de 

varredura de 1,2 °/min. Todas as análises foram realizadas com passo de 0,02°, à 

temperatura ambiente e utilizando radiação Kα  do cobre (λ=1,54 Å). 

Os resultados obtidos foram comparados com padrões disponíveis na base 

de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) para identificação das fases 

obtidas. 

 

3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Amostras dos compostos sintetizados pelo método dos precursores 

poliméricos foram analisadas em um microscopio eletrônico de varredura FEI 

modelo Inspect F50. Enquanto que as amostras dos compostos sintetizados pelo 

método hidrotermal foram analisadas em um microscópio FEI modelo QUANTA 400 

FEG. 

 

3.2.3 Adsorção de N2 – BET 
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Alíquotas de nanopós sintetizados pelo método hidrotermal tiveram sua área 

superficial determinada pela técnica de BET (Brunnauer-Ermmett-Teller). Este 

parâmetro é importante para a determinação da quantidade necessária de 

modificadores de superfície (surfactantes) para produzir suspensão aquosa estável 

das nanopartículas. 

 

3.3 Preparação das amostras cerâmicas convencionais 

 

3.3.1 Obtenção das cerâmicas a partir dos nanopós sintetizados pelo método 

dos precursores poliméricos 

 

Foram produzidos 3 grupos de amostras cerâmicas cilíndricas: grupo 1- 

amostras homogêneas das soluções sólidas de BaTi(1-x)ZrxO3 para controle; e grupos 

2 e 3- amostras compósitas planares, com duas camadas de composições distintas 

BaTi(1-x)ZrxO3/BaTi(1-y)ZryO3.  

Amostras do grupo 1 são obtidas com prensagem uniaxial a 30 kgf/cm2 por 30 

segundos seguida de prensagem isostática a 350 MPa por 7 minutos. Amostras dos 

grupos 2 e 3 são obtidas com prensagem uniaxial de camada sobre camada de cada 

composição (0,1 g por camada) a 30 kgf/cm2 por 30 segundos e então o compósito é 

prensado isostaticamente a 350 MPa por 7 minutos. O molde utilizado tem diâmetro 

de 6 mm e foi utilizada massa total de 0,2 g para cada amostra. As composições das 

amostras produzidas estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Composições das amostras produzidas em cada grupo de amostras (a ‗/‘ separa a 
composição de cada camada dos compósitos cerâmicos) 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

BaTiO3 BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3 BaTiO3 /BaTi0,8Zr0,2O3 

BaTi0,95Zr0,05O3 BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3  

BaTi0,9Zr0,1O3 BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3  

BaTi0,85Zr0,15O3 BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,9Zr0,1O3  

BaTi0,8Zr0,2O3 BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,85Zr0,15O3  

BaTi0,75Zr0,25O3 BaTi0,9Zr0,1O3/BaTi0,85Zr0,15O3  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com estas amostras foram realizados dois experimentos. O primeiro consiste 

em analisar como se alteram as propriedades elétricas, microestruturais e estruturais 

dos compósitos em função de diferentes quantidades de Zr+4 em cada camada, 

mantendo idênticas todas as etapas de processamento cerâmico (prensagens, 

temperaturas e tempos de sinterização). Para isso, as amostras do grupo 1 e do 

grupo 2 foram sinterizadas a 1300 °C por 2 horas com taxas de aquecimento e 

resfriamento de 10 °C/min. 

E o segundo experimento consiste em analisar como se alteram e evoluem as 

propriedades elétricas, microestruturais e estruturais dos compósitos cerâmicos 

submetidos a diferentes tempos de sinterização (mantendo idênticas as condições 

de prensagem, as temperaturas de sinterização e as composições utilizadas). As 

amostras do grupo 3, juntamente com exemplares de amostras de BaTiO3 e de 

BaTi0,8Zr0,2O3 do grupo 1, foram sinterizadas a 1300 °C com taxa de aquecimento e 

resfriamento de 10 °C/min mas com diferentes durações do patamar de sinterização 

(2, 4, 8 e 16 horas).  

 

3.3.2 Caracterização estrutural e microestrutural  

 

As amostras sinterizadas tiveram a densidade calculada pelo método de 

Arquimedes utilizando água destilada a temperatura ambiente. Exemplares foram 

polidos e tiveram seus grãos revelados a 1200 °C por 30 min para estudo da 

microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV – FEI Inspect F50) e 

distribuição de composição por espectroscopia de Raios X por dispersão em energia 

(EDS). Difração de Raios X pelo método do pó utilizando o equipamento Rigaku 

Ultima IV foi realizada em amostras sinterizadas moídas sob as mesmas condições 

já descritas anteriormente. 

Medidas de retração térmica (equipamento NETZSCH, modelo 404 EP) foram 

realizadas em amostras homogêneas à verde sob programa de aquecimento 

idêntico ao de sinterização por 2 horas. 
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3.3.3 Caracterização das propriedades funcionais 

 

Para a realização das caracterizações, as amostras tiveram suas faces 

paralelas circulares cobertas por eletrodos de platina curados a 500 °C por 2 horas 

de maneira a ser obtido um capacitor de placas paralelas.  

A permissividade elétrica (ɛ) é obtida a partir da medida da impedância 

elétrica (Z) da amostra. Para medir a impedância, um potencial elétrico harmônico de 

amplitude Um e frequência 𝜔  

 

 U(t) = Um ejωt , (19) 

 

onde t é o tempo, é aplicado na amostra. E o sinal de corrente elétrica resultante de 

amplitude Im e defasagem θ  

 

 I(t) = Im ej(ωt−θ) (20) 

 

é analisado. A partir da equação de Ohm 

 

 U(t) = ZI(t), (21) 

 

tem-se que  

 

 Um ejωt = ZIm ej(ωt−θ) (22) 

 

e, então,  

 

 Z =
Um ejθ

Im
. (23) 

 

Desta forma, a impedância real (Z‘) e a impedância imaginária (Z‘‘) são obtidas por 

 

 Z′ =
Um cos(θ)

Im
 (24) 

 

e 
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 Z′′ =
Um sen (θ)

Im
. (25) 

 

Com os valores da impedância da amostra, a permissividade elétrica é obtida 

considerando aproximação de capacitores de placas paralelas com permissividade 

elétrica complexa, para adimitir perdas por condutividade no capacitor. 

 A impedância de um capacitor é dada pela sua capacitância (C) e pela 

frequência de análise (𝜔) por 

 

 Z =
1

jωC
 , (26) 

 

onde 𝑗 =  −1. Com placas paralelas, reescreve-se em termos da área (A) e 

distância (l) entre as placas (onde ɛo é a permissividade elétrica do vácuo): 

 

 ɛ′ − jɛ′′ =
1

jω(Z′ − jZ′′)
ɛo A

l

 (27) 

 

Separando a parte real da parte imaginária, a permissividade elétrica é calculada por 

 

 ɛ′ =
Z ′′

ω|Z|2ɛo A

l

   (28) 

 

e  

 

 ɛ′′ =
Z ′

ω|Z|2ɛo A

l

. (29) 

 

A permissividade elétrica foi obtida em um equipamento Solartron modelo 

1260 acoplado à interface dielétrica modelo 1296. Nos terminais das amostras foi 

aplicado campo elétrico alternado com amplitude de 1 V/mm e frequências 10n Hz 

com n=0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A coleta de dados é realizada continuamente enquanto a 

amostra aquece de 25 °C a 170 °C com taxa de 1 °C/min. 
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As medidas do coeficiente piroelétrico e do coeficiente piezoelétrico exigem 

que a amostra esteja polarizada. A polarização das amostras para estas medidas foi 

realizada à temperatura ambiente com campo elétrico aplicado de 2000V/mm 

durante 30 min com a amostra imersa em óleo de silicone, provocando curto-circuito 

entre suas faces após remoção do campo elétrico. 

O coeficiente piroelétrico é definido como a derivada da polarização elétrica 

(P) da amostra em relação à temperatura (T),  

 

 𝑝 = − 
𝑑𝑃

𝑑𝑇
 . (30) 

 

E pode ser reescrito admitindo evolução temporal das grandezas como 

 

 
𝑝 = − 

𝑑𝑃

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑇
 = −

 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 . 
(31) 

 

Considerando aproximação de placas paralelas e polarização ortogonal às 

faces onde os eletrodos estão aplicados, tem-se a relação 𝑃 = 𝜎 entre a polarização 

e a densidade superficial de cargas (σ) nas placas do capacitor. E, portanto,  

 

 
𝑝 = −

 
𝑑𝜎

𝑑𝑡
 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 = −
 

1

𝐴

𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 , 
(32) 

 

ou seja, 

 

 𝑝(𝑡) = −
𝐼(𝑡)

𝐴  
𝑑𝑇
𝑑𝑡

 
 (33) 

 

onde I é a corrente elétrica, A é a área das placas do capacitor (amostra) e 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 a taxa 

de aquecimento. Portanto, o coeficiente piroelétrico é calculado a partir da relação 

entre a corrente elétrica instantânea I(t) medida e a taxa de aquecimento da 

amostra.  
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O coeficiente piroelétrico das amostras foi medido por um sub-femto-

amperímetro (Keythley modelo 6430) com as amostras submetidas a aquecimento 

com taxa de 5 °C/min em forno resistivo. 

O coeficiente piezoelétrico para a situação em que o eixo de polarização 

coincide com o eixo do stress (X) e são ortogonais aos eletrodos é definido, em 

termos do deslocamento elétrico (D), como 

 

 𝑑33 =
𝑑𝐷3

𝑑𝑋3
 . (34) 

 

Na ausência de campos elétricos, pode ser reescrito em termos da densidade 

superficial de carga (σ) ou em termos da carga (q) e da força aplicada (F) como 

 

 𝑑33 =
𝑑𝜎3

𝑑𝑋3
=

𝑑𝑞3

𝑑𝐹3
. (35) 

 

Então, para medir o coeficiente piezoelétrico d33, a amostra polarizada é 

posicionada entre uma força senoidal e as cargas elétricas induzidas são integradas, 

calculando-se o coeficiente. Os valores de d33 foram coletados à temperatura 

ambiente em um equipamento Wide Range d33 tester - APC International. 

A histerese elétrica é a curva da dependência não linear da polarização dos 

ferroelétricos com campo elétrico externo aplicado. Para obter a curva de histerese, 

aplica-se campo elétrico oscilante na amostra e a polarização é calculada 

indiretamente a partir de cargas induzidas em um capacitor de referência ligado em 

série com a amostra. O circuito utilizado para coletar a curva de histerese é 

conhecido como ponte de Sawyer-Tower.48 

A histerese elétrica foi coletada utilizando campos de até 3 kV/mm com 

frequência de 10 Hz a temperatura ambiente, com amostras imersas em óleo de 

silicone. 
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3.4  Preparação de fitas cerâmicas 

  

3.4.1 Obtenção das fitas cerâmicas a partir dos nanopós sintetizados pelo 

método hidrotermal 

 

Foram produzidos 2 grupos de amostras fitas cerâmicas: grupo 1- amostras 

homogêneas das soluções sólidas de BaTi(1-x)ZrxO3 para controle; e grupo 2- 

amostras compósitas planares com três camadas de composições BaTiO3/BaTi(1-

x)ZrxO3/BaTiO3, onde é importante ressaltar que somente a camada intermediária 

contém Zr4+
. 

Estas amostras são obtidas pela técnica de ‗colagem de folhas cerâmicas‘ 

(Tape casting) que foi escolhida por ser a técnica empregada na fabricação de 

capacitores com múltiplas camadas.13 O objetivo da técnica é produzir extensas 

dimensões de folhas/fitas cerâmicas com pequena espessura, que podem ser 

enroladas e processadas futuramente.140 As folhas são compostas pelas partículas 

desejadas e por um sistema orgânico ligante que mantém as partículas imobilizadas 

e confere flexibilidade à fita após o solvente ser removido. Assim, a uma suspensão 

de partículas é depositada em um carreador por uma estreita abertura (Doctor blade) 

e então desidratada para obter a fita. 

A suspensão da qual as folhas são obtidas é uma suspensão estável 

composta pelos solventes, as partículas e o sistema ligante. A estabilidade desta 

suspensão, e consequentemente a qualidade final da fita, depende das interações 

destes componentes, muitas vezes exigindo modificadores de superfície para ajudar 

a dispersar as partículas. Portanto, é crucial a escolha dos compostos e as 

quantidades que constituirão a suspensão estável. 

No caso deste trabalho, o solvente utilizado foi água, que tem a vantagem de 

ser atóxica, mas que possui evaporação lenta quando comparada a outros solventes 

não-polares140. Além disso, foi escolhido o pH neutro para reduzir solubilidade do 

Ba2+ da superfície das partículas no solvente141–143, que ocorre fortemente em pH 

ácido devido à substituição do Ba2+ por íons H+ que cria uma interface rica em Ti4+ 

nas partículas. A presença desta interface, durante a sinterização, pode levar à 

formação de fase líquida e, portanto, crescimento exagerado de grãos.144 
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O sistema ligante escolhido foi uma mistura de polivinilácool (PVA) com 

polietilenoglicol (PEG) com proporção em massa de 4:1 (especificações dos 

reagentes na Tabela 1) e que, na suspensão aquosa, a massa de PVA representa 

4% da massa de água utilizada. Para produzir esta solução aquosa com o sistema 

ligante, é adicionada a água seguida pelo PEG e então o PVA em um recipiente com 

agitador magnético. Aquece-se a mistura sob agitação até 90 °C e a mantém 

aquecida até o PVA se dissolver. 

Ao escolher a água como solvente da suspensão estável que resultará nas 

fitas, estudou-se as condições de estabilidade da suspensão aquosa de partículas 

de BaTi1-xZrxO3.  

A estabilidade de uma suspensão de partículas depende da interação entre 

as partículas e da interação entre as partículas e o solvente. Dependendo da 

intensidade das forças atrativas ou repulsivas, as partículas tenderão a permanecer 

isoladas ou a formar aglomerados. As forças repulsivas são classificadas quanto a 

sua origem e distribuídas em três grupos 145: 

a) eletrostáticas: quando as forças repulsivas são originárias das cargas elétricas 

existentes na superfície das partículas; 

b) estéricas: quando as forças repulsivas são originárias da interação entre 

moléculas adsorvidas na superfície das partículas que previnem aglomeração 

por impedimento mecânico ou osmótico e; 

c) eletro-estéricas: quando as forças repulsivas têm suas origens nos dois 

mecanismos anteriores, como por exemplo ao utilizar moléculas ionizáveis. 

A medida do potencial Zeta é uma maneira de se estimar a interação 

eletrostática entre as partículas. O potencial Zeta é a diferença de potencial 

existente entre a camada de solvente estacionário ligado à partícula e o solvente 

onde se encontra a partícula. Portanto, é uma medida indireta das cargas na 

superfície das partículas, das forças de repulsão entre elas e um indicativo da 

estabilidade da suspensão.146,147  

Uma das técnicas para se medir o potencial zeta, e empregada no 

equipamento utilizado (Zetasizer NanoZ, Malvern), é a ―eletroforese com 

espalhamento de luz‖.148 Nesta técnica, uma diferença de potencial é aplicada e as 

partículas movem de acordo com seu potencial Zeta; então, luz atravesa a cubeta 

com as partículas se movimentando e um padrão de interferência é produzido. Com 

este padrão, calcula-se a velocidade das partículas e então seu potencial Zeta.  
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As amostras são preparadas adicionando as partículas em água deionizada 

(0,5% de massa) e a suspensão é levada ao banho ultra-sônico por 15 minutos. Foi 

analisado o efeito da substituição do Ti4+ por Zr4+ no potencial Zeta das partículas de 

BaTi1-xZrxO3 e, consequentemente seu efeito na estabilidade da suspensão. As 

medidas foram realizadas à temperatura ambiente entre pH 2 e 12 controlado por 

soluções de NaOH e HCl. 

Adiantando que o resultado do potencial Zeta mostrou que as cargas na 

superfície seriam insuficientes para promover a estabilização da suspensão das 

partículas147, foi necessário realizar testes com diferentes surfactantes para 

encontrar aquele que promoveria estabilização estérica. Foi utilizado o teste de 

sedimentação149, que consiste em misturar os surfactantes, as partículas e o 

solvente em um tubo de ensaio, dispersar em banho ultra sônico e acompanhar a 

sedimentação das partículas ao longo do tempo. O volume do sedimento e a taxa de 

sedimentação tem relação com a estabilidade da suspensão. Na busca por 

suspensões estáveis, é preferível aquelas com menor ou nulo volume de 

sedimentos.154-155  

Para este teste de sedimentação foram preparadas soluções em tubo de 

ensaio compostas por 7 mL de água deionizada com 0,5 g de partículas de BaTiO3 e 

1,5 mg/m2 de surfactante e dispersas em banho ultra-sônico por 15 minutos. As 

suspensões preparadas descansam por 48 horas e têm avaliada a altura da coluna 

de partículas decantadas. Foram realizados testes de estabilidade somente com o 

BaTiO3 pois, de acordo com as medidas de potencial Zeta, Zr4+ não afeta as cargas 

em torno das partículas. Os surfactantes testados são apresentados na Tabela 3. De 

acordo com os resultados, o melhor dispersante para as partículas de BaTiO3, em 

água, foi o Dispex AA 4040 (BASF, Alemanha), um poliacrilato amônico com fórmula 

estrutural  

 −𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 − 𝑛

          
|

                      𝐶𝑂𝑂−  𝑁𝐻4
+

. 
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Tabela 3- Surfactantes utilizados em testes de estabilidade de partículas de BaTiO3 em água 

Surfactante Fabricante 

BYK W9010 Altana 

Disperbik 111 Altana 

BYK 9076 Altana 

BYK 333 Altana 

Disperplast 1142 Altana 

Dispersum W90 Altana 

Ácido fítico (50% H2O) Sigma-Aldrich 

Dispex AA 4040 BASF 

KD6-Hypermer Croda 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após a escolha do melhor agente surfactante, foram realizados novos testes 

de sedimentação para buscar a sua quantidade mínima necessária para estabilizar 

as partículas em água. Foram utilizadas as mesmas quantidades de partículas e 

solvente do teste de surfactante para preparar 5 diferentes ensaios contendo 0,5, 

0,75, 0,875, 1 , 1,25 e 1,5 mg/m2 de Dispex AA 4040 (Basf). As partículas foram 

dispersas em banho ultrasônico por 15 minutos e sedimentadas por 48 horas. A 

quantidade mínima necessária para estabilizar as partículas, segundo o 

experimento, é de 0,875 mg/m2. No entanto, nas dispersões finais produzidas 

utilizou-se 1,3 mg/m2 pois o fabricante sugere adicionar 50% além do necessário. 

A relação entre quantidade de partículas, quantidade de solvente e 

quantidade de sistema ligante é determinada por uma relação estimando os volumes 

finais de cada componente após a folha depositada seca. Ou seja, através dos 

dados de densidade teórica do BaTiO3 e das densidades dadas pelo fabricante para 

o PVA e o PEG, foram calculadas quantidades destes compostos de forma que, o 

volume final da fita depositada seca seria constituído 55% pelas partículas e 45% 

pelo sistema ligante, desconsiderando o volume do surfactante. 

Por fim, o ‗carreador‘ é a superfície na qual a folha será depositada e a 

sustentará até secar e poder ser removida. O carreador utilizado foi escolhido a 

partir da avaliação de fitas de BaTiO3, secas a temperatura ambiente, depositadas 

em: placa de alumínio polida, placa de vidro boro-silicato, filme de PVC e filme de 

PET (politereftalato de etileno). A partir deste teste, percebeu-se que seria 

necessário um carreador flexível e hidrofílico para facilitar remoção e manuseamento 
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da folha cerâmica depositada e desidratada. Devido a estes requisitos, o filme de 

PET (Melinex® Filme PET tipo S (250 µm), fabricante Teijin DuPont Films Ltd, 

Japão) foi escolhido e utilizado durante o trabalho. 

Mesmo com todos os componentes definidos, cuidados devem ser tomados 

com o preparo da suspensão e com a deposição para não surgirem defeitos nas 

folhas produzidas.140 As principais fontes de problemas nas folhas após depositadas 

no carreador são: 

a) ―núcleos de defeitos‖ (como por exemplo aglomerados de partículas ou bolhas 

de ar) e; 

b) evaporação irregular do solvente. 

Os aglomerados ou impurezas geram tensões mecânicas durante a 

evaporação do solvente e levam à formação de rachaduras nas folhas secas. 

Enquanto que bolhas levam tanto à formação de rachaduras, quanto de poros e 

regiões inomogêneas nas folhas. Portanto, cuidado deve ser tomado durante a 

produção da suspensão estável para evitá-los, como por exemplo filtrar aglomerados 

ou eliminar bolhas com adição de outros compostos. 

No caso de uma evaporação irregular, a camada superficial desidrata 

rapidamente, bloqueando a evaporação posterior do solvente e gerando regiões 

contendo inomogeneidades, como bolhas ou estrias. Portanto, a remoção do 

solvente também deve ser assistida, como por exemplo, submetendo as folhas 

recém depositadas a condições atmosféricas com umidade, temperatura e fluxo de 

ar controlados. 

 

Após decidido o sistema ligante a ser utilizado, o solvente, os surfactantes, 

suas quantidades, o carreador e conhecendo os problemas que podem ocorrer 

durante a produção das folhas cerâmicas, o seguinte protocolo foi desenvolvido para 

preparar as suspensões estáveis: 

a) logo após a síntese e lavagem das partículas de BaTi1-xZrxO3 até pH 7 com 

água deionizada, determina-se a quantidade de partículas em água por 

gravimetria e a área superficial das partículas sintetizadas; 

b) ainda com as partículas dispersas em água, adiciona-se o surfactante a partir 

do cálculo da área superficial total disponível, criando uma dispersão aquosa 

estável das partículas; 
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c) utiliza-se a técnica de secagem por sublimação (freeze drying) para se obter 

partículas isoladas cobertas com surfactante. Esta etapa é muito importante, 

pois restringe a formação de aglomerados e os defeitos que eles ocasionam 

nas fitas cerâmicas secas; 

d) a solução aquosa contendo o sistema ligante é preparada separadamente, 

conforme já descrito; 

e) por meio de agitação magnética, adiciona-se as partículas à solução com o 

sistema ligante, mantendo a agitação até as partículas estarem 

completamente dispersas; 

f) a suspensão estará pronta após a remoção das bolhas presentes. Para isso, a 

suspensão é mantida por  30 minutos em banho ultrasônico (tomando-se 

cuidado para que o sistema não aqueça acima de 60 °C e os surfactantes 

evaporem) e então é deixada em uma câmara com vácuo (30 milibar) por 10 

minutos. 

 

As suspensões foram preparadas a partir da mistura das nanopartículas 

surfactadas com a solução do sistema ligante dissolvido no solvente, conforme 

quantidades apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4- Proporção entre os componentes utilizados na suspensão estável para deposição das 
folhas cerâmicas. 

 55 % do volume seco  nanopartículas estabilizadas com 1,3 mg/m2 de Dispex 

AA 4040 

 45 % do volume seco  sistema ligante, composto por 4:1, em massa, de PVA 

e PEG 

 Quantidade suficiente de água para que a massa do PVA seja equivalente a 4% 

deste valor 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As fitas homogêneas são depositadas sobre um filme de PET através de uma 

fenda com abertura de 0,5 mm que desliza com velocidade de 5 cm/s. 

Posteriormente são levadas à estufa ventilada para secar a 40 °C durante 12 horas. 

Ao final, as amostras à verde são cortadas utilizando um bisturi e removidas do PET. 

Para obter as amostras multicamadas, as amostras homogêneas à verde são 

umidecidas com água, empilhadas na ordem desejada e prensadas uniaxialmente 
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com pressão de 1 MPa enquanto secam à temperatura de 40 °C. Foram produzidas 

amostras com 3 camadas, sendo as duas camadas externas compostas por BaTiO3 

e a camada intermediária composta por BaTi1-xZrxO3 com x=0,05, 0,1, 0,15 e 0,2. As 

amostras produzidas são apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Composições das fitas cerâmicas produzidas 

Amostras homogêneas Amostras tricamadas 

BaTiO3 BaTiO3/BaTi0.95Zr0.05O3/BaTiO3 

BaTi0.95Zr0.05O3 BaTiO3/BaTi0.9Zr0.1O3/BaTiO3 

BaTi0.9Zr0.1O3 BaTiO3/BaTi0.85Zr0.15O3/BaTiO3 

BaTi0.85Zr0.15O3 BaTiO3/BaTi0.8Zr0.2O3/BaTiO3 

BaTi0.8Zr0.2O3  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O programa de sinterização utilizado é ligeiramente diferente do usado nas 

amostras cerâmicas milimétricas devido à grande quantidade de orgânicos que 

devem ser removidos previamente à etapa de sinterização. Portanto, estas amostras 

são aquecidas até 500 °C com taxa de 1°C/min, aguardam nesta temperatura por 1 

hora e então são aquecidas a 10 °C/min até 1300 °C, onde podem permanecer por 2 

horas ou 16 horas e então são resfriadas à taxa de 10 °C/min. 

 

 

 

3.4.2 Caracterização estrutural e microestrutural das fitas cerâmicas 

 

Exemplares de fitas cerâmicas foram polidas na direção ortogonal às 

interfaces entre as camadas e tiveram seus grãos revelados a 1200 °C por 30 min 

para estudo da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV – FEI 

Quanta 400 FEG) e distribuição de composição por espectroscopia de Raios-X por 

dispersão em energia (EDS). Para evitar carregamento das amostras e a presença 

do ouro nas análises de EDS foi depositado carbono na superfície. 
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3.4.3 Caracterização funcional das fitas cerâmicas 

 

As fitas cerâmicas tiveram suas propriedades dielétricas caracterizadas, uma 

vez que elas foram produzidas visando semelhança com os capacitores 

multicamadas. Eletrodos de prata foram aplicados às faces e curados a 500 °C por 2 

horas. 

A permissividade elétrica foi coletada em função da temperatura (1°C/min de 

20 a 150 °C) aplicando campo elétrico de 1 V/mm nos eletrodos das amostras por 

um impedancímetro Agilent HP 4284A. 

 

 

3.5 Simulação da distribuição das tensões mecânicas nos compósitos 

planares 

 

Para simular a distribuição de tensões mecânicas derivadas do processo de 

sinterização nas amostras compósitas planares (três e duas camadas) foi utilizado o 

método dos elementos finitos (software Lisa-Finite element technologies, versão 

8.0.0). Este método151 tem como objetivo determinar o estado final de um objeto ao 

ser submetido a estímulos (variações de temperatura, tensões mecânicas, cargas 

elétricas, campos magnéticos, etc) por meio da simplificação do problema em termos 

da discretização. O método consiste em dividir o objeto de estudo em vários 

elementos menores nos quais as relações de causa e efeito são simples de serem 

resolvidas ou aproximadas e, posteriormente, somar as contribuições de cada 

elemento para se obter o comportamento final do objeto.  

Estruturas tridimensionais cilíndricas (Figura 13 a) contendo 885 e 1002 

elementos finitos, respectivamente para amostras com três e duas camadas (Figura 

13 b), foram criadas e divididas em regiões conforme as amostras produzidas. As 

amostras tricamadas foram construídas com dimensões de 240 µm de espessura e 

área de 6 mm2, enquanto que as bicamadas possuem 1 mm de espessura e área de 

12 mm2. Considerou-se que as diferentes camadas possuem as mesmas dimensões 

quando estão à temperatura inicial de 1200 °C. E à cada camada foi associado o 

resultado dos ensaios de dilatometria correspondentes, o módulo de Young e o 
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coeficiente de Poisson do BaTiO3 para calcular as tensões mecânicas induzidas 

durante o processo de resfriamento até a temperatura ambiente 20 °C.  

 

Figura 13- a)Estruturas tridimensionais cilíndricas utilizadas no cálculo por elementos finitos. b) 
Representação esquemática das amostras com 3 e 2 camadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6 Efeito de tensões mecânicas bidimensionais em cerâmicas de BaTiO3 pela 

teoria fenomenológica de Devonshire 

 

Para determinar o efeito das tensões mecânicas bidimensionais nas amostras 

compósitas planares (três e duas camadas) foi utilizado o método desenvolvido por 

Buessem et al.79. Eles propuseram um modelo para avaliar o efeito de tensões 

bidimensionais em cerâmicas tetragonais de BaTiO3 baseados na teoria 

fenomenológica de Devonshire55. Neste modelo, as cerâmicas são aproximadas por 

um conjunto de grãos monocristalinos monodomínios, para o qual deve ser 

calculada a contribuição para a permissividade elétrica de três diferentes 

configurações dos domínios em relação tanto às tensões aplicadas quanto aos 

eletrodos nas amostras, conforme ilustrado na Figura 9.  
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Inicialmente, o modelo consiste em escrever a energia elástica de Gibbs 

para o material. O potencial elástico de Gibbs (𝐺1) é uma expansão em termos das 

polarizações (𝑃1, 𝑃2, 𝑃3) e das tensões mecânicas aplicadas (seguindo a notação de 

Voigt 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3, 𝜎4, 𝜎5, 𝜎6) dada por: 

 

 

𝐺1 = 𝛼1 𝑇  𝑃1
2 + 𝑃2

2 + 𝑃3
2 + 𝛼11 𝑃1

4 + 𝑃2
4 + 𝑃3

4 + 𝛼12 𝑃1
2𝑃2

2 + 𝑃2
2𝑃3

2 + 𝑃1
2𝑃3

2 +

         +𝛼111 𝑃1
6 + 𝑃2

6 + 𝑃3
6 + 𝛼112  𝑃1

2 𝑃2
4 + 𝑃3

4 + 𝑃2
2 𝑃1

4 + 𝑃3
4 + 𝑃3

2 𝑃1
4 + 𝑃2

4  +

         −
1

2
𝑠11 𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 − 𝑠12 𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎1𝜎3 −
1

2
𝑠44 𝜎4

2 + 𝜎5
2 + 𝜎6

2 +

        −𝑄11 𝜎1𝑃1
2 + 𝜎2𝑃2

2 + 𝜎3𝑃3
2 − 𝑄12 𝜎1 𝑃2

2 + 𝑃3
2 + 𝜎2 𝑃1

2 + 𝑃3
2 + 𝜎3 𝑃1

2 + 𝑃2
2  +

        −𝑄44 𝑃2𝑃3𝜎4 + 𝑃1𝑃3𝜎5 + 𝑃1𝑃2𝜎6       

(36) 

 

e os valores, para o BaTiO3, dos coeficientes de rigidez dielétrica (𝛼1, 𝛼11 , 𝛼12 , 𝛼111 , 

𝛼112 , 𝛼123 ), das compliâncias elásticas (𝑠11 , 𝑠12 , 𝑠44) e das constantes eletrostritivas 

(𝑄11 , 𝑄12 , 𝑄44) são152: 

𝛼1 = 4,124 ∙ 105 𝑇 − 115  𝐽𝑚/𝐶2, 

 𝛼11 = −2,097 ∙ 108 𝐽𝑚5/𝐶4, 

 𝛼12 = 7,974 ∙ 108 𝐽𝑚5/𝐶4, 

 𝛼111 = 1,294 ∙ 109 𝐽𝑚9/𝐶6, 

 𝛼112 = −1,95 ∙ 109 𝐽𝑚9/𝐶6, 

 𝛼123 = −2,500 ∙ 109 𝐽𝑚9/𝐶6, 

 𝑠11 = 8,3 ∙ 10−12  𝑚2/𝑁, 

 𝑠12 = −2,5 ∙ 10−12  𝑚2/𝑁, 

 𝑠44 = 9,24 ∙ 10−12  𝑚2/𝑁, 

 𝑄11 = 0,11 𝑚4/𝐶2, 

 𝑄12 = −0,043 𝑚4/𝐶2 e, 

𝑄44 = 0,059 𝑚4/𝐶2,  

onde T é a temperatura em °C. 

Então se adapta o potencial elástico à simetria do material estudado. De 

acordo com a teoria de Devonshire54, as quatro estruturas cristalinas do BaTiO3 

podem ser descritas a partir das condições: 

i) Cúbica  𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 0 ; 

ii) Tetragonal  𝑃1 = 𝑃2 = 0 e 𝑃3 ≠ 0 ; 

iii) Ortorrômbica  𝑃1 = 𝑃3 ≠ 0 e 𝑃2 = 0  e; 
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iv) Romboédrica  𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 ≠ 0. 

A polarização espontânea a campo nulo é encontrada a partir da solução do 

conjunto de equações: 

 

 
𝜕𝐺1

𝜕𝑃𝑖
= 0 (37) 

 

Para o caso tetragonal, considerando eixo principal 3, têm-se a equação 

 

 
𝜕𝐺1

𝜕𝑃3
= 2𝛼1 𝑇 𝑃3 + 4𝛼11𝑃3

3 + 6𝛼111𝑃3
5 − 2𝑄11𝑃3𝜎3 − 2𝑄12𝑃3 𝜎1 + 𝜎2 = 0 (38) 

 

cujas soluções são 

 

 𝑃3 = 0 e 𝑃3 =   
−2𝛼1 𝑇 ± 4𝛼11

2 −12𝛼111  𝛼1 𝑇 −𝑄11𝜎3−𝑄12 𝜎1+𝜎2  

6𝛼111
. 

(39) 

 

E, por fim, com os valores de 𝑃3, calcula-se a permissividade elétrica nas 

direções principais por: 

 

 
1

𝜒𝑖𝑖
=

𝜕2𝐺1

𝜕𝑃𝑖
2 ≈

1

ɛ𝑖ɛ0
 (40) 

 

ou seja: 

 

ɛ1ɛ0 =
1

2 𝛼1 𝑇 − 𝑄11𝜎1 −𝑄12 𝜎2 + 𝜎3  + 2𝑃3
2𝛼11 + 2𝑃3

4𝛼112

 

ɛ2ɛ0 =
1

2 𝛼1 𝑇 − 𝑄11𝜎2 −𝑄12 𝜎1 + 𝜎3  + 2𝑃3
2𝛼11 + 2𝑃3

4𝛼112

 

e 

ɛ3ɛ0 =
1

2 𝛼1 𝑇 − 𝑄11𝜎3 −𝑄12 𝜎1 + 𝜎2  + 12𝑃3
2𝛼11 + 30𝑃3

4𝛼111

 

. 

 

(41) 

Na fase tetragonal, para monocristais monodomínios, existem 3 possíveis 

configurações para os eletrodos como mostrado na Figura 9: 1- nas faces (100) e (-
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100), 2- nas faces (010) e (0-10), e 3- nas faces (001) e (00-1). Enquanto que as 

tensões mecânicas bidimensionais são sempre aplicadas paralelas às faces 

contendo os eletrodos. Portanto, no caso 1, haverá tensões mecânicas 𝜎1 = 0,𝜎2 =

𝜎3; no caso 2 terá-se 𝜎2 = 0,𝜎1 = 𝜎3 e; no caso 3 tem-se que 𝜎3 = 0,𝜎1 = 𝜎2. Sendo 

que 𝜎 > 0 significa estiramento e 𝜎 < 0 significa compressão. O cálculo das 

permissividades elétricas sob tensões mecânicas bidimensionais em cada uma 

destas orientações de eletrodos permite a determinação da permissividade elétrica 

de uma amostra policristalina por meio de uma média geométrica.58 

É importante ressaltar que as amostras analisadas constituem um sistema 

policristalino. Desta forma ocorrem inúmeras interferências em suas propriedades 

decorrentes de interações intergrãos não existentes em monocristais.55,153–156 

Exemplos são a existência do contorno de grão157–159, a porosidade160, a 

complexidade da distribuição de tensões mecânicas e os seus efeitos na fase 

ferroelétrica e na movimentação e distribuição de paredes de domínio70,76,161–167, e a 

dependência das propriedades com o tamanho de grãos.72,173-174 Estas 

características dos materiais policristalinos dificultam a modelagem matemática de 

suas propriedades e limita a interpretação dos resultados dos modelos a análises 

qualitativas.157,175-176 

 

3.7 A regra da mistura simples de fase 

 

Para se determinar a permissividade elétrica global de uma estrutura em 

camadas a partir da permissividade elétrica e da razão volumétrica de cada fase 

constituinte utiliza-se a regra da mistura simples de fase. Para isso, algumas 

considerações são feitas: 

a) Aproximação por capacitores de placas paralelas nos quais a área A das 

placas é muito maior que a distância L entre as placas, e; 

b) Os materiais dielétricos são lineares, homogêneos e isotrópicos. 

Neste estudo, os materiais dielétricos são cerâmicas ferroelétricas derivadas 

do BaTiO3 e, portanto, não são lineares, nem isotrópicos e nem homogêneos em sua 

generalidade. Não são lineares pois ferroelétricos apresentam curva de histerese da 

polarização em relação a campo elétrico externo aplicado. E não são isotrópicos e 

nem homogêneos pois as direções de orientação dos domínios ferroelétricos são 
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restringidos pelo arranjo estrutural do material.55 No entanto, nossas amostras são 

cerâmicas, limitando os tamanhos dos domínios ferroelétricos aos grãos e estes 

grãos são muito menores que as dimensões geométricas das amostras. Desta 

maneira, em uma amostra não polarizada, esperamos um comportamento próximo 

ao de um material homogêneo e isotrópico. Como as medidas de permissividade 

elétrica são coletadas com aplicações de baixos campos elétricos, estaremos na 

região em que a resposta da polarização dos ferroelétricos ainda é linear com o 

campo elétrico aplicado. Portanto, a regra da mistura simples de fase pode ser 

aplicada na determinação da permissividade elétrica dos compósitos estudados. 

Para se obter o resultado previsto pela regra da mistura simples de fase em 

dielétricos configurados em série (caso do presente estudo), primeiro considera-se 

um capacitor de placas paralelas vazio, como na Figura 14 a), cuja capacitância é 

dada em termos da área das placas (A) e distância (L) entre elas por 
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e que se preenchido por um material dielétrico de permissividade elétrica ε, sua 

capacitância passa a ser 
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Considera-se então um outro capacitor com as mesmas dimensões do 

primeiro, preenchido por dois materiais dielétricos, ambos lineares, isotrópicos e 

homogêneos de permissividade ε1 e ε2, conforme ilustrado na Figura 14 b). Nesta 

configuração, o campo elétrico (aplicado no direção 𝑧 ) nas regiões de cada dielétrico 

é dado por 
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e o potencial elétrico entre as placas do capacitor igual a 
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Figura 14- Capacitor de placas paralelas, com área A e distância L entre as placas, a) não 
preenchido e b) preenchido por duas camadas com diferentes volumes e diferentes 
materiais dielétricos lineares, homogêneos e isotrópicos com permissividades elétrica ε1 
e ε2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

De forma que a capacitância elétrica equivalente do sistema é dado por 
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Comparando as expressões de capacitância, diz-se que a permissividade 

elétrica (ε) do dielétrico equivalente à uma associação em série de dielétricos é dado 

em função das permissividade (ε1 e ε2) e da fração volumétrica  a
L

 
 
de cada 

dielétrico da associação, obtendo-se a expressão da mistura simples de fase: 

 

 
1 2

1 1 

  


  . (47) 

  



69 
 

Capítulo 4  Resultados e Discussão 

 

4.1 Fitas cerâmicas 

 

4.1.1 Caracterização das nanopartículas sintetizadas pelo método hidrotermal 

 

A Figura 15 apresenta os resultados de difração de Raios X pelo método do 

pó dos compostos de BaTi1-xZrxO3 com x=0, 0,05, 0,1, 0,15 e 0,2. De acordo com os 

resultados, as amotras apresentaram os difratogramas correspondentes à fase 

perovskita, confirmando a síntese do produto desejado. No inset são destacados os 

picos correspondentes aos planos (200) e (002) do BaTiO3 esperados na estrutura 

perovskita tetragonal, confirmando as propriedades ferroelétricas das nanopartículas 

de BaTiO3 sintetizadas. No entanto, as demais composições não são tetragonais, 

pois apresentam apenas o pico correspondente ao plano (200), que decorre tanto do 

efeito do tamanho de grão8,177-178 nos ferroelétricos quanto do fato de que o Zr4+ 

diminui a temperatura de Curie da solução sólida.96,174 No inset, ainda com relação à 

fase perovskita, é possível perceber também que as posições correspondentes aos 

picos destacados se deslocam para menores valores de 2θ a medida em que se 

aumenta a quantidade de Zr4+. Este deslocamento ocorre devido ao aumento do 

parâmetro de rede uma vez que o raio iônico do Zr4+ é maior que o do Ti4+.  

A presença de BaCO3 também é detectada em todas as composições 

preparadas. Picos referentes ao carbonato de bário estão marcados e, no inset, é 

percebido que sua posição, ao contrário do que ocorre nos picos da fase perovskita, 

é insensível à quantidade de Zr4+ presente. A intensidade relativa dos picos de 

difração do BaCO3 é constante em todos os casos e este contaminante pode ser 

oriundo tanto do KOH quanto do Ba(OH)2*H2O utilizados(ambos Sigma Aldrich), pois 

ambos possuem carbonatos como contaminantes. O KOH possui quantidades 

menores que 2% em massa de K2CO3 enquanto que o Ba(OH)2*H2O possui BaCO3 

também em quantidades menores que 2% em massa. Portanto, mesmo após 

remoção dos gases dissolvidos no solvente e cuidados com a atmosfera de síntese, 

estes carbonatos podem reagir formando o BaCO3 observado. 
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Figura 15- Difratogramas das nanopartículas sintetizadas pelo método hidrotermal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 16 apresenta as micrografias eletrônicas das nanopartículas 

sintetizadas juntamente com a distribuição dos diâmetros e o diâmetro médio 

calculado a partir da distribuição. A partir da figura observa-se que as partículas de 

BaTiO3 apresentam morfologia cúbica, enquanto que as demais composições 

apresentam formato esférico e observa-se que há um deslocamento da distribuição 

de diâmetros para menores valores na medida em que a quantidade de Zr4+ 

aumenta. É importante observar que as partículas sintetizadas pelo método 

hidrotermal, ao contrário das produzidas pelo método dos precursores poliméricos, 

não possuem aglomerados com inícío de coalescência e não é necessária uma 

etapa de calcinação. Estas são vantagens deste método e permitem que uma 

melhor dispersão das partículas seja criada. 
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Figura 16- Micrografia e distribuição de tamanho de partícula das composições sintetizadas pelo 
método hidrotermal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 6 apresenta os resultados relativos à área superficial das partículas 

sintetizadas e o correspondente valor do diâmetro efetivo, calculado com a 

aproximação de partículas esféricas. A área superficial é uma informação 

importante, pois dela dependerá a quantidade de surfactante a ser adicionado às 

dispersões para estabilizar as partículas em água.140 É observado um aumento 

gradativo da área superficial (redução do diâmetro da partícula) com o aumento da 

quantidade de Zr4+ nas amostras. As partículas de BaTiO3 possuem área superficial 

de 10,2 m2/g e diâmetro efetivo de 96 nm, enquanto que as partículas de 

BaTi0.8Zr0.2O3 possuem área superficial de 23,7 m2/g e diâmetro efetivo de 42 nm. 

Os valores de diâmetro efetivo obtidos pela medida de área superficial (técnica de 

BET) são consistentes com os resultados dos diâmetros médios obtidos pela 

microscopia eletrônica de varredura.  

 

Tabela 6- Valores de área superficial específica e diâmetro efetivo obtidos pela técnica de BET 

Amostra Área superficial 

específica (m2/g) 

Diâmetro 

efetivo (nm) 

BaTiO3 10,2 ± 0,3 96 ± 3 

BaTi0.95Zr0.05O3 14,2 ± 0,3 70 ± 3 

BaTi0.9Zr0.1O3 15,6 ± 0,2 64 ± 2 

BaTi0.85Zr0.15O3 17,9 ± 0,3 55 ± 3 

BaTi0.8Zr0.2O3 23,6 ± 0,4 42 ± 4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 17 apresenta os resultados do potencial Zeta das partículas 

sintetizadas pelo método hidrotermal em função do pH da solução. É observado que 

o ponto isoelétrico se encontra na região ácida de pH. O ponto isoelétrico é o valor 

de pH no qual não existe mais diferença de potencial entre o solvente e a camada 

que solvata as partículas, portanto, considerado o pH onde há maior propensão para 

aglomeração das nanopartículas.147,150,175 Para este trabalho, evitamos a faixa de pH 

ácida para reduzir perdas de Ba2+ para o solvente147,175–177 devido ao ataque dos 

íons H+ na superfície das partículas. Também é observado que o potencial Zeta em 

pH básico não depende da quantidade de Zr4+ nas partículas; o potencial Zeta em 

regiões próximas a pH neutro possui valores em torno de -20 mV e -30 mV, o que é 



73 
 

considerado um valor insuficiente para estabilização eletrostática180,183-184 e; o 

potencial Zeta em regiões de pH elevado (pH>10) é inferior a – 40 mV.  

 

Figura 17- Potencial Zeta em função do pH das composições sintetizadas pelo método hidrotermal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como a deposição de folhas cerâmicas exige a produção de uma suspensão 

estável de partículas e ligantes, o valor obtido do potencial Zeta em pH neutro 

sugere a necessidade do uso de um surfactante para estabilizar estericamente a 

dispersão de partículas. E a independência do potencial Zeta em relação a 

quantidade de Zr4+ sugere que um mesmo surfactante pode ser usado para 

estabilizar as suspensões das diferentes composições. Dentre vários surfactantes, 

usou-se o Dispex® AA 4040 (BASF), também utilizado por outros autores que 

estudaram dispersões aquosas do BaTiO3.
180–183 

Portanto, o método hidrotermal proposto obteve sucesso na síntese de 

nanopartículas de BaTi1-xZrxO3 favoráveis à técnica de deposição de fitas cerâmicas. 
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4.1.2 Caracterização microestrutural das fitas cerâmicas homogêneas (uma 

camada) 

 

A Figura 18 apresenta as micrografias eletrônicas de um corte transversal 

das folhas cerâmicas, juntamente com sua distribuição de tamanho de grão e o 

tamanho do grão médio, sinterizadas por 2 horas (a) e 16 horas (b). As folhas 

cerâmicas sinterizadas por 2 horas possuem tamanho de grão médio de 1,3, 0,7, 

0,55, 0,5 e 0,3 µm enquanto que as sinterizadas por 16 horas possuem tamanho de 

grão médio de 1,7, 1,3, 0,71, 0,58 e 0,5 µm, respectivamente para amostras de 

composição BaTiO3, BaTi0.95Zr0.05TiO3, BaTi0.9Zr0.1TiO3, BaTi0.85Zr0.15TiO3 e 

BaTi0.8Zr0.2TiO3. Além da diminuição do tamanho médio, também é observado 

estreitamento da distribuição dos tamanhos dos grãos na medida em que há 

maiores quantidades de Zr4+ nas amostras. As densidades das amostras 

correspondem a valores superiores a 95% da densidade do monocristal de BaTiO3. 

As amostras sinterizadas por 16 horas apresentam aumento da densidade para 97% 

de densidade relativa e as irregularidades observadas nas micrografias são efeito do 

processo de desbaste/polimento em que se usou partículas de 15, 7, 3, 1 e ¼ µm.  
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Figura 18- Micrografias, distribuição de tamanho de grão e grão médio das fitas homogêneas 
sinterizadas por a) 2 e b) 16 horas 

 

continua 
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continuação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 19 apresenta as curvas de dilatometria de amostras à verde de 

nanopós de BaTi1-xZrxO3 produzidos pelo método hidrotermal. Durante a etapa de 

aquecimento (Figura 19 a), o BaTiO3 se contrai a partir de 1000 °C, enquanto que as 

amostras dos compostos contendo 5, 10, 15 e 20 % de Zr4+ se alteram em torno de 

910, 1050, 1070 e 1100 °C, respectivamente. Estes resultados são devido a dois 
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diferentes efeitos: 1- alteração das temperaturas de transporte de material devido à 

presença do Zr4+ e; 2- alteração da temperatura de sinterização devido ao diâmetro 

das partículas.184  

Nos resultados de dilatometria de resfriamento, Figura 19 b), as curvas foram 

transladadas verticalmente de modo a coincidirem com seu ponto inicial (em 1200 

°C). Isso é feito para comparar a contração final das amostras após atingir a 

temperatura ambiente. É observado que o BaTiO3 é o composto que mais altera 

suas dimensões durante o resfriamento, seguido consecutivamente pelo 

BaTi0,9Zr0,1O3, BaTi0,8Zr0,2O3, BaTi0,85Zr0,15O3 e BaTi0,95Zr0,05O3 com contrações de 

1,60%, 1,51%, 1,49%, 1,48% e 1,44% respectivamente. 

 

Figura 19- Curvas de dilatometria das amostras prensadas com composições sintetizadas pelo 

método hidrotermal a) elevando a temperatura e b) reduzindo a temperatura. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.3 Caracterização dielétrica das fitas cerâmicas homogêneas (uma camada) 

 

A Figura 20 apresenta a permissividade elétrica para as fitas cerâmicas BaTi1-

xZrxO3 sinterizadas a 1300 °C por 2 horas (Figura 20 a) e por 16 horas (Figura 20 b). 

Em ambos os tempos de sinterização, um aumento na substituição do Ti4+ por Zr4+ 

desloca os máximos de permissividade elétrica para menores temperaturas. No 

intervalo de temperatura estudado: 

a) o BaTiO3 apresenta somente um máximo correspondente à sua transição 

tetragonal/cúbico em 124 °C para ambos tempos de sinterização; 

b) o BaTi0,95Zr0,05O3 apresenta duas transições de fase, a primeira corresponde à 

transição ortorrômbica/tetragonal e a segunda corresponde à transição 
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tetragonal/cúbica, em 65 °C e 63°C, e 104 °C e 103 °C para tempos de 

sinterização de 2 horas e 16 horas respectivamente; 

c) o BaTi0,9Zr0,1O3 apresenta suas três transições de fase 

(romboédrica/ortorrômbica, ortorrômbica/tetragonal, tetragonal/cúbica) em um 

pico de máximo em 78 °C e 83 °C, respectivamente, para tempos de 

sinterização de 2 horas e 16 horas. Ao contrário do que ocorre nas amostras 

produzidas a partir de partículas sintetizadas pelo método dos precursores 

poliméricos (Figura 22 b), não é possível distinguí-los nas curvas de perda 

dielelétrica; 

d)  o BaTi0,85Zr0,15O3 apresenta um pico largo representando sua única transição 

romboédrica/cúbica e com máximo em 58 °C para ambos tempos de 

sinterização e; 

e) o BaTi0,8Zr0,2O3, em ambos os casos apresenta transição de fase em 

temperatura fora do intervalo estudado, abaixo de 20 °C. 

 

Figura 20- Dependência da permissividade elétrica com a temperatura das amostras homogêneas 
sinterizadas por a) 2 e b) 16 horas coletada a 1 kHz. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A transição de fase tetragonal/cúbica do BaTiO3 (em torno de 120 °C) e do 

BaTi0,95Zr0,05O3 (em torno de 105 °C) são transições de fase não difusas. Desta 

forma, um formato ―lambda‖ deveria ser observado na curva de permissividade 

elétrica em torno da temperatura de transição de fase.47-48,55-56 No entanto, não é 

isso que se observa nas folhas cerâmicas produzidas. Nas amostras estudadas é 

observada uma largura aparente no pico de permissividade, sugerindo que a 
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transição de fase se estende por uma faixa de temperaturas. Para se obter o grau de 

difusividade destas e das transições das outras amostras, foi realizado um ajuste 

com a equação de Curie-Weiss modificada. 

A equação modificada de Curie-Weiss é uma equação empírica proposta para 

descrever a permissividade elétrica em função da temperatura (ɛ(T)) na fase 

paraelétrica de ferroelétricos, considerando a difusividade da transição de fase.185 A 

equação é uma relação existente entre o grau de difusividade da transição de fase 

(𝛾), a constante de Curie modificada do material (C‘), a permissividade elétrica 

máxima (ɛM) e a temperatura da ɛM (TM), descrita por: 

 

 
1

ɛ(T)
−

1

ɛM
=

 𝑇 − 𝑇𝑀 
𝛾

𝐶′
 (48) 

 

Caso 𝛾=1, a equação se reduz à equação de Curie-Weiss e descreve o 

comportamento de um ferroelétrico não difuso. Caso 𝛾=2, a equação se reduz à 

Curie-Weiss quadrática, que descreve o comportamento de um ferroelétrico 

relaxor96, enquanto que valores intermediários de 𝛾 descrevem ferroelétricos com 

comportamentos intermediários. Os resultados desta análise estão contidos na 

Tabela 7, onde são apresentados os valores do coeficiente 𝛾  e da TM para as 

amostras sinterizadas por 2 e 16 horas. 

 

Tabela 7-  Resultados da análise das curvas de permissividade na fase paraelétrica com a equação 
de Curie-Weiss modificada para amostras sinterizadas por 2 e 16 horas. 

 

Amostra 
𝜸 TM (°C) 

2 horas 16 horas 2 horas 16 horas 

BaTiO3 1,62 ± 0,02 1,50 ± 0,03 125,3 ± 0,5 125,0 ± 0,3 

BaTi0.95Zr0.05O3 1,62 ± 0,01 1,55 ± 0,05 104,2 ± 0,4 102,8 ± 0,6 

BaTi0.9Zr0.1O3 1,987 ± 0,005 1,846 ± 0,005 78,2 ± 0,3 82,1 ± 0,1 

BaTi0.85Zr0.15O3 1,928 ± 0,003 1,938 ± 0,007 58,3 ± 0,7 58,1 ± 0,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É observado que as amostras BaTi0.85Zr0.15O3 possuem grau de difusividade 

próximo ao de um relaxor (𝛾=2) e não há modificação deste valor, nem modificação 

da TM quando se altera o tempo de sinterização de 2 para 16 horas. As amostras de 



80 
 

 

BaTi0.9Zr0.1O3 também possuem grau de difusividade próximo ao de um relaxor ao 

serem sinterizadas por 2 horas, no entanto, uma redução ocorre ao serem 

sinterizadas por 16 horas, que também leva a um aumento da temperatura de 

máximo de permissividade (TM) em 3,9 ± 0,4 °C. 

O grau de difusividade das amostras BaTiO3 e BaTi0.95Zr0.05O3 são iguais, 

tanto quando sinterizadas por 2 horas quanto por 16 horas, casos em que os valores 

são 1,62 e 1,55, respectivamente. Enquanto que sua TM são distintas, mas não se 

alteram com variação do tempo de sinterização. Este valor de 𝛾 é anormal para o 

BaTiO3 (um valor típico para o BaTiO3 é de 1,008185), e isso levanta duas hipóteses 

quanto às amostras produzidas: 

a)  o ―efeito do tamanho de grão‖ do BaTiO3
173-174; 

b) ou presença de fases secundárias.186 

O efeito do tamanho de grão é descartado, pois as fitas de BaTiO3 aqui 

produzidas possuem tamanho médio de grão comparado a tamanhos já reportados 

por outros autores (100 a 500 nm187, 1,1 a 2,2 µm159,168 e 2 e 12 µm188) em amostras 

que não apresentaram transição de fase difusa.  

A segunda hipótese se baseia nos difratogramas (Figura 15) dos nanopós 

sintetizados que acusam presença de BaCO3 em todos as sínteses hidrotermais 

realizadas. Portanto, é possível que um excesso de Ba2+, proveniente da 

decomposição térmica do BaCO3 durante a sinterização das fitas cerâmicas, 

introduziu fases secundárias que modificaram as propriedades elétricas observadas 

nas amostras189. Autores186,190–192 associam uma maior quantidade de Ba2+ na 

estequiometria ideal 1Ba:1Ti do BaTiO3 com alargamento do pico de transição de 

fase ferroelétrica/paraelétrica, com aumento da perda elétrica e com a prevenção do 

crescimento de grãos durante a sinterização.  

Difração de Raios X e espectroscopia Raman foram utilizados para verificar a 

presença de fases secundárias. A Figura 21 apresenta ambos os resultados 

referentes à uma fita cerâmica de BaTiO3 sinterizada por 2 horas. No difratograma 

são observados apenas as difrações associadas à fase perovskita do BaTiO3 e no 

espectro Raman também são observados apenas as vibrações associadas ao 

BaTiO3 tetragonal173,193: A1(TO2) centrado em 260 cm-1, o B1(TO) centrado em torno 

de 300 cm-1, o A1(TO3) centrado em torno de 515 cm-1 e o modo E(LO4) centrado em 

torno de 725 cm-1. Os picos correspondentes às vibrações do BaCO3
194 (1060 cm-1) 

ou à vibração do Ba2TiO4
195 em 746 cm-1 não estão presentes. Ianculescu et al.196 
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também reportaram transições de fase difusas em filmes livres micrométricos de 

BaTiO3 fabricados a partir de partículas sintetizadas pela rota dos oxalatos sem 

fases secundárias, portanto, assumiremos esta condição neste trabalho. 

 

Figura 21-  a) Difratograma de Raios-X e b) espectro Raman de fita cerâmica de BaTiO3 sinterizada 
por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A perda dielétrica de uma fita cerâmica de BaTiO3 é mostrada na Figura 22 a, 

juntamente com a perda dielétrica de uma cerâmica de BaTiO3 obtida pelo método 

dos precursores poliméricos, ambas sinterizadas por 2 horas. É observado que a 
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maior perda dielétrica está associada à amostra obtida pelo método hidrotermal. 

Outro grupo que estudou BaTiO3 rico em Ba2+ também constatou perda dielétrica 

acima da apresentada por amostras com estequiometria 1Ba:1Ti.186 Esta tendência 

também é seguida pelas demais composições contendo Zr4+ em temperaturas 

distantes de suas transições de fase, como observado na Figura 22 b.  

 

Figura 22- Perda dielétrica das amostras sinterizadas por 2 horas. a) BaTiO3 e b) BaTi1-xZrxO3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  



83 
 

4.1.4 Caracterização microestrutural das fitas compósitas planares tricamadas 

 

Paralelamente à caracterização das fitas homogêneas, foram produzidas 

folhas tricamadas simétricas do tipo BaTiO3/BaTi1-xZrxO3/BaTiO3 conforme 

apresentado na Figura 23 a). Este design de amostra evita deformações (Figura 23 

b)) que ocorrem em bicamadas durante a sinterização197–202 decorrentes da 

diferença de contração existente entre as composições utilizadas203, como 

observado na Figura 19. Durante o processo de sinterização de uma amostra 

bicamada, uma das camadas inicia sua contração em temperaturas menores que a 

outra, gerando as tensões às quais as camadas ficam submetidas. Em temperaturas 

típicas de sinterização, as amostras possuem comportamento superplástico204 e, 

portanto, se deformam para acomodar as tensões geradas, perdendo o paralelismo 

das faces. Nas tricamadas simétricas, apesar da manifestação das tensões de 

sinterização, a contração é simétrica, não alterando o paralelismo das faces ao final 

do processo.  

 

Figura 23-  a) Representação das tricamadas simétricas estudadas. E b) resultado da sinterização 
vinculada de compósito com duas camadas com diferentes taxas de sinterização. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir dos resultados de dilatometria associada ao resfriamento das 

amostras, calcula-se as tensões mecânicas (σ), às quais as camadas de BaTiO3 

estão submetidas, pela equação 
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 𝜎 = −
𝐸𝛥𝛼

(1−𝜈)
 𝑇 − 𝑇0 , (49) 

 

onde E é o módulo de Young, α é o coeficiente de dilatação térmica, T é a 

temperatura em que a amostra deixa o regime superplástico, T0 é a temperatura final 

do resfriamento e ν é o quociente de Poisson. Para o caso deste trabalho foram 

utilizados E = 67 Gpa205, ν = 0,3206 e para o termo Δα(T-T0) são utilizadas as 

diferenças de contração relativa das amostras. De acordo com este cálculo, as 

camadas de BaTiO3 estão sempre sob tensões de estiramento e, 

consequentemente, as camadas contendo Zr4+ sempre estão comprimidas. Na 

tricamada contendo BaTi0,95Zr0,05O3, o BaTiO3 está sob estiramento de 100 MPa, 

enquanto que nas demais amostras, as tensões são de 88 MPa, 110 MPa e 148 

MPa para quantidades de Zr4+ de 10%, 15% e 20 %, respectivamente. 

O resultado da simulação da distribuição das tensões principais nas 

tricamadas é mostrada na Figura 24. Este resultado corresponde à amostra 

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3, mas as demais amostras, por terem comportamentos 

semelhantes na dilatometria, apresentam as mesmas tendências. Qualitativamente 

observa-se que a camada contendo Zr4+ é comprimida pelas camadas adjacentes de 

BaTiO3, que por sua vez estão estiradas. Também é observado que o gradiente de 

tensões é confinado a uma região em torno das interfaces entre as camadas, e 

portanto, as camadas de BaTiO3 estão com a maior parte de sua fração volumétrica 

submetidas a tensões mecânicas de mesma amplitude. 
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Figura 24- Tensões mecânicas derivadas do resfriamento da sinterização simuladas pelo método dos 
elementos finitos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 25 a) e b) são apresentados os cortes transversais das folhas 

cerâmicas tricamadas sinterizadas por 2 e 16 horas, respectivamente, juntamente 

com a distribuição do tamanho e a média de grãos de cada camada.  

A amostra BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 sinterizada por 2 horas possui 

distribuição de grãos mais larga do que as amostras homogêneas correspondentes 

e deslocadas para maiores valores. Consequentemente, o tamanho médio de grão é 

também superior: 2,3 e 0,9 µm respectivamente para as camadas sem e com Zr4+, 

contra 1,3 e 0,7 µm de suas correspondentes homogêneas, apesar dos valores 

estarem contidos no desvio padrão um do outro. Por outro lado, a amostra 

BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 sinterizada por 16 horas possui uma distribuição de 

tamanho de grão da camada de BaTiO3 também mais larga e deslocada para 

maiores valores que sua correspondente homogênea, enquanto que a sua 

distribuição de tamanho de grãos da camada BaTi0,95Zr0,05O3 não possui diferença 

em relação à da correspondente homogênea. Comparando estas tricamadas entre 

si, houve aumento do tamanho médio de grão e deslocamento da distribuição de 

tamanho de grãos para maiores valores em ambas composições. 
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Figura 25- Corte transversal, distribuição e média dos tamanhos de grãos das amostras tricamadas 
sinterizadas por a)2 e b)16 horas. 

 

continua 
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continuação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A amostra BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3/BaTiO3 sinterizada por 2 horas possui uma 

distribuição de grãos da camada de BaTiO3 deslocada para maiores valores e média 

de 1,7 µm quando comparada com a amostra homogênea de BaTiO3, que possui 

média de 1,3 µm (porém ambos os valores dentro do desvio padrão). No entanto, a 

camada de BaTi0,9Zr0,1O3 possui distribuição de tamanhos de grãos deslocada para 

valores menores com tamanho médio de 0,4 µm quando comparada com a 

distribuição da amostra BaTi0,9Zr0,1O3 homogênea com tamanho médio de 0,7 µm. 

Ao sinterizar por 16 horas, a tricamada apresenta mesmo valor médio de tamanho 

de grão para a camada de BaTiO3 que a tricamada sinterizada por 2 horas, no 

entanto há deslocamento da distribuição de tamanhos de grão da camada 

BaTi0,9Zr0,1O3 para maiores valores com média de 1 µm. Comparada com as 

amostras homogêneas sinterizadas por 16 horas, a tricamada apresenta mesmo 

tamanho de grão para a camada BaTiO3 (1,7 µm em ambos os casos), mas maior 

tamanho de grão para a composição contendo Zr4+, 1,0 µm contra 0,71 µm na 

amostra homogênea, apesar dos valores estarem dentro dos desvios padrões. 

A amostra BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 sinterizada por 2 horas apresenta 

ambas as distribuições de tamanhos de grão bem semelhantes às distribuições das 

correspondentes BaTiO3 e BaTi0,85Zr0,15O3 homogêneas. E, consequentemente, 

também apresentam tamanho médio de grão semelhante de 1,5 µm para o BaTiO3 e 

0,4 µm para o BaTi0,85Zr0,15O3 comparados com  1,3 µm e 0,4 µm, respectivamente. 

Ao serem sinterizadas por 16 horas, a tricamada também possui semelhança entre 

suas distribuições de tamanho de grão com as distribuições de suas respectivas 

amostras homogêneas. Com tamanhos médio de grão de 2 µm e 0,7 µm contra 1,7 

µm e 0,6 µm, respectivamente para BaTiO3 e BaTi0,85Zr0,85O3. Ao comparar as duas 

amostras tricamadas, houve aumento do tamanho de grão quando sinterizadas de 2 

para 16 horas, com deslocamento das distribuições de tamanhos de grão para 

maiores valores. 

E, por fim, a amostra BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3 sinterizada por 2 horas 

também tem suas distribuições de tamanho de grãos deslocadas para maiores 

valores, possuindo média de tamanho de grão de 2,2 µm para o BaTiO3 e 0,4 µm 

para a camada de BaTi0,8Zr0,2O3 contra 1,3 e 0,3 µm das respectivas amostras 

homogêneas. Quando sinterizada por 16 horas, as tricamadas 

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3 não apresentam modificações quanto à distribuição 

dos tamanhos de grão, nem quanto aos tamanhos médios (1,7 e 0,5 µm, 
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respectivamente para BaTiO3 e BaTi0,8Zr0,2O3), em relação às correspondentes 

amostras homogêneas. E quando comparadas as tricamadas entre si, a amostra 

sinterizada por 16 horas apresenta distribuição de tamanhos de grão de BaTiO3 

deslocada para menores valores, enquanto que a distribuição de tamanhos de grão 

da camada BaTi0,8Zr0,2O3 está deslocada para maiores valores, apesar das médias 

estarem dentro do desvio padrão um do outro. É observado que estas amostras 

apresentaram trincas derivadas do processo de sinterização. 

A Figura 26 apresenta espessura e detalhes da interface das amostras 

tricamadas BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 e BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3, 

sinterizadas por 2 horas, juntamente com as quantidades de Zr4+ detectadas por 

EDX. A espessura das demais amostras para os diferentes tempos de sinterização 

são apresentadas na Tabela 8. Como observado, as interfaces entre as camadas 

das amostras são sinalizadas por mudança no tamanho de grãos entre camadas e 

sequência de poros alinhados derivados do processamento. Especificamente as 

amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3 apresentam falta de grãos de BaTiO3 no 

entorno da interface e muitos não estão completamente conectados entre si. Além 

destes grãos removidos durante o polimento, são observadas partículas com 

diâmetro em torno de 500 nm. Análises de EDX confirmam presença de silício 

nestas partículas, sugerindo que elas podem ser provenientes da suspensão de 

sílica coloidal utilizada durante o processo de polimento das amostras. 

 

Tabela 8- Espessura da interface obtida por EDX das amostras tricamadas sinterizadas por 2 e 16 
horas a 1300 °C. 

Amotra 
Espessura da interface (± 0,3 µm) 

2 horas 16 horas 

BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 1,3 2 

BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3/BaTiO3 0,7 3,2 

BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 2,8 3,4 

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3 1,6 2,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 



90 
 

 

Figura 26- Intensidade de fluorescência de raios-X do Zr da interface entre as amostras 
BaTi0,95Zr0,05O3 e BaTi0,2Zr0,2O3 sinterizadas por duas horas a 1300 °C e micrografias 
contendo detalhes da interface  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pelos valores apresentados na Tabela 8, é observado que as interfaces são 

mais espessas nas amostras sinterizadas por 16 horas, do que nas amostras 

sinterizadas por 2 horas. No caso da amostra com camada intermediária de 

BaTi0,95Zr0,05O3, houve um crescimento de 60% da interface da amostra sinterizada 

por 16 horas em relação à amostra sinterizada por 2 horas. Enquanto que este 

aumento é de 360%,20 % e 25%, respectivamente para as amostras com camada 

intermédiária de composições BaTi0,9Zr0,1O3, BaTi0,85Zr0,15O3 e BaTi0,8Zr0,2O3. A 

amostra BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 sinterizada por 16 horas possui interface de 

3,4 ± 0,3 µm, a mais espessa dentre todas as amostras, correspondendo a 3% da 

fração volumétrica total da amostra. 
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4.1.5 Caracterização dielétrica das fitas compósitas planares tricamadas 

 

A Figura 27 apresenta os resultados da caracterização da permissividade 

elétrica das fitas compósitas tricamadas, juntamente com a previsão calculada pela 

regra da mistura de fase, baseada nos dados das amostras homogêneas e nas 

frações volumétricas de cada fase presente. É observado que o comportamento 

geral da curva e a ordem de grandeza dos valores previstos possuem 

correspondência com os experimentais, exceto na amostra contendo 20% de Zr4+, 

pela presença de trincas.  

Os valores previstos e experimentais das temperaturas do máximo de 

permissividade associado à transição de fase do BaTiO3 nas amostras tricamadas 

são apresentados na Tabela 9. É observado que os valores experimentais são 

sempre superiores aos previstos e que a regra da mistura de fase prevê a mesma 

temperatura de 123 °C  em todos os casos. A regra da mistura de fase prevê o 

mesmo valor em todos os casos pois ela é sempre alimentada com o mesmo 

conjunto de dados referentes ao BaTiO3 e porque a regra da mistura de fase ignora 

fatores que alteram a posição do máximo de permissividade, como por exemplo a 

presença de tensões mecânicas154 ou diferenças no tamanho de grão.152 Os valores 

experimentais variam desde 125 °C para a amostra contendo BaTi0,9Zr0,1O3 

sinterizada por 16 horas até 137 °C na amostra contendo BaTi0,8Zr0,2O3 sinterizada 

por 2 horas.  
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Figura 27- Permissividades elétrica experimentais e previstas das amostras tricamadas sinterizadas a 
1300 °C coletadas a 1 kHz. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 9- Temperatura do máximo de permissividade das tricamadas sinterizadas a 1300 °C 

Amotras 
Temperatura do máximo de permissividade (°C) 

2 horas 16 horas Previsão 

BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 133 135 123 

BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3/BaTiO3 128 125 123 

BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 127 132 123 

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3/BaTiO3 137 --- 123 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O aumento das temperaturas de Curie é associada à presença de tensões 

bidimensionais. Para o caso de tensões isostáticas, a teoria fenomenológica de 

Devonshire prevê dependência linear da temperatura de Curie (Tc) com a pressão 

(σ) aplicada54,207 dada por 𝑇𝐶 = 𝑇𝐶𝑂 − 0,0058𝜎, onde Tco é a temperatura de Curie 

em ausência de tensões. Este fato foi confirmado em estudos de tensões de 

compressões, tanto em monocristais153,207 quanto em amostras cerâmicas.76,208 Por 

outro lado, para o caso de tensões bidimensionais (σ) paralelas aos eletrodos, foi 

mostrado experimentalmente uma dependência quadrática da temperatura de Curie 

(Tc) tanto em monocristais quanto em cerâmicas.76,209 Este resultado é confirmado 

teoricamente ao expandir a energia livre com termos de ordem superiores aos da 

expansão utilizada por Devonshire153 e prevê dependência quadrática dada por 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐶𝑂 + 3,1 × 10−5𝜎2 da Tc sob pressão bidimensional, ou seja, compressões ou 

estiramentos producem efeitos iguais. Ainda, segundo os dados experimentais de 

Forsbergh153, para deslocar a Tc em torno de 10 °C seriam necessárias pressões 

bidimensionais da ordem de 60 MPa. Um valor com a mesma ordem de grandeza do 

calculado para as amostras tricamadas devido à diferença de dilatação térmica entre 

as composições. Portanto, é possível estabelecer correlação entre as diferenças das 

temperaturas de Curie das tricamadas em relação às previsões da regra da mistura 

de fase com as tensões bidimensionais residuais da sinterização e, 

consequentemente, com as diferentes dilatações térmicas dos compostos BaTi1-

xZrxO3. 

A comparação entre as amplitudes experimentais e as previsões das 

permissividades elétricas das amostras evidencia que, em temperaturas próximas à 

transição de fase do BaTiO3, todas as tricamadas apresentam permissividade 

superior à prevista, exceto a amostra BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 sinterizada por 



94 
 

 

2 horas. Enquanto que, próximo à temperatura ambiente, somente as amostras  

BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3/BaTiO3 e BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3/BaTiO3 sinterizadas por 16 

horas possuem permissividade elétrica abaixo da previsão.  

Para criar a correlação desejada entre microestrutura e propriedades 

funcionais dos compósitos planares, é necessário investigar fatores que podem 

alterar as permissividades elétricas dos compósitos planares.  

Considerando que a regra da mistura de fase seja válida integralmente para 

descrever a permissividade elétrica das tricamadas estudadas, uma das causas para 

a diferença com os valores experimentais pode ser o efeito da interface adicionar 

uma camada extra ao compósito, com composição intermediária às composições 

das camadas adjacentes. Portanto, ao invés de considerar uma tricamada, 

considera-se uma pentacamada, conforme Figura 28 a). No entanto, após refazer as 

previsões (Figura 28 b)), as novas amplitudes possuem uma diferença máxima de 

2% em relação às da previsão anterior, portanto, este não é o efeito mais relevante 

para as discrepâncias observadas. 

 

Figura 28- a) Pentacamada considerada devido a difusão entre as camadas adjacentes das amostras 
tricamadas e b) comparação da permissividade experimental, simulada com a tricamada e 
simulada com a pentacamada para a composição BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3/BaTiO3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma segunda causa para a diferença entre a permissividade elétrica das 

camadas dos compósitos planares e a das amostras homogêneas pode residir nos 

tamanhos de grãos presentes nas amostras. Na Figura 29 a) é mostrada 

dependência da permissividade elétrica de cerâmicas de BaTiO3 com o tamanho de 

grão70 e na Figura 29 b) são mostradas as dependências da permissividade elétrica 

com o tamanho de grão para cerâmicas de BaTiO3, BaTi0,8Zr0,2O3 e 
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BaTi0,75Zr0,25O3.
169 Ambos autores concordam que a maior permissividade elétrica do 

BaTiO3 está associada a amostras com tamanho médio de grão em torno de 1 µm, 

decrescendo tanto para amostras com grãos maiores quanto com grãos menores. 

Nas amostras com Zr4+, é percebido que o máximo de permissividade elétrica é 

obtido em cerâmicas com grãos em torno de 2 e 10 µm, respectivamente para 

BaTi0,8Zr0,2O3 e BaTi0,75Zr0,25O3. 

 

Figura 29- Dependência da permissividade elétrica com o tamanho de grão de cerâmicas de a) 
BaTiO3

70
 e b)BaTiO3, BaTi0,8Zr0,2O3 e BaTi0,75Zr0,25O3.

169
 

 

Fonte: Adaptada de ARLT 
70

; HOSHINA.
169

 

 

Considerando então que apenas o tamanho de grãos seja determinante na 

permissividade elétrica das amostras, as camadas de BaTiO3 dos compósitos 

sempre possuiriam permissividade elétrica abaixo ou igual à das amostras 

homogêneas, pois o tamanho médio de grão das camadas é maior, ou igual, ao das 

amostras homogêneas. E, considerando que os máximos de permissividade de 

cerâmicas de composição BaTi1-xZrxO3 para x=0,05, 0,1 e 0,15 estão entre os 

máximos do BaTiO3 e do BaTi0,8Zr0,2O3, as camadas de BaTi1-xZrxO3 sempre 

possuem, dentro da largura da distribuição de tamanho de grãos, permissividade 

elétrica igual às suas correspondentes cerâmicas homogêneas. Desta maneira, de 

acordo com a regra da mistura, seria impossível obter permissividades elétricas 

experimentais superiores às previstas.  

A terceira causa das alterações das permissividades elétricas pode ser 

associada às tensões mecânicas residuais nos compósitos. Os efeitos destas 

tensões podem ter seus efeitos avaliados a partir da metodologia de Buessem et 

al.79 Os efeitos de tensões mecânicas bidimensionais na permissividade elérica do 

BaTiO3 são ilustrados na Figura 30. Foram simulados os efeitos de compressões 
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(Figura 30 a)) e estiramentos (Figura 30 b)) para três diferentes temperaturas: 20 °C, 

100 °C e 140 °C, correspondente a considerar as amostras em situação na qual elas 

são ferroelétricas distantes da Tc, ferroelétricas próximas à Tc e paraelétricas, 

respectivamente. 

 

Figura 30- Simulação da permissividade elétrica de BaTiO3 policristalino a partir do método de 
Buessem et al. para tensões mecâncias bidimensionais paralelas aos eletrodos de a) 
compressão e b) estiramento. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Figura 30 a) é observado que um aumento das compressões 

bidimensionais eleva os valores da permissividade elétrica das amostras. 

Principalmente em temperaturas onde o BaTiO3 é paraelétrico, variando muito mais 

rapidamente do que as amostras em fase ferroelétrica tetragonal. Enquanto que, 

dentre as temperaturas ferroelétricas, quanto mais a temperatura da amostra se 

aproxima da Tc, mais insensível ao efeito das pequenas tensões mecânicas, mas 

mais sensível ao efeito de grandes compressões. Em compressão bidimensional de 

60 MPa, a permissividade elétrica da amostra a 140 °C é 100% superior do que em 

seu estado não tensionado, enquanto que para as amostras a 100 °C e 20 °C, o 

aumento da permissividade é de 2,3% e 9,1%, respectivamente. Neste trabalho, foi 

considerado que esta análise pode ser extendida aos demais BaTi1-xZrxO3 

sintetizados, portanto, há aumento da permissividade elétrica das camadas BaTi1-

xZrxO3 quando submetidas a compressões. 

Na Figura 30 b) é observado o efeito de tensões bidimensionais de 

estiramento nas amostras cerâmicas de BaTiO3. Em amostras paraelétricas é 

observado que o aumento do estiramento bidimensional diminui monotonicamente a 

permissividade elétrica. Enquanto que em amostras ferroelétricas, quando a amostra 
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está próxima à Tc, há crescimento monotônico da permissividade com aumento do 

estiramento. Além disso, em temperaturas ferroelétricas distantes da Tc, há redução 

da permissividade para baixos estiramentos (<300 MPa), mas aumentos da 

permissividade em grandes estiramentos(>300 MPa). Em estiramento bidimensional 

paralelo aos eletrodos de 60 MPa, as amostras a 140 °C, 100 °C e 20 °C tem sua 

permissividade alterada, em relação aos valores não tensionados, em -33%,1,3% e -

5%, respectivamente. 

A partir destes cálculos é esperado que as camadas de BaTiO3 em baixas 

temperaturas, apresentem permissividade elétrica menor que a das amostras 

homogêneas. No entanto, na medida em que se eleva a temperatura, a 

permissividade elétrica alteraria seu comportamento com relação às tensões 

mecânicas, aumentando sua amplitude até atingir a Tc, quando voltaria a reduzir. 

Por outro lado, devido ao efeito de compressões bidimensionais, é esperado que as 

camadas de BaTi1-xZrxO3 apresentem  permissividade elétrica sempre superior às 

correspondentes homogêneas. Desta forma, são as modificações nas propriedades 

dielétricas destas camadas contendo Zr4+ as principais responsáveis pela diferença 

observada entre as previsões e os valores experimentais.  

Portanto, a correlação existente entre a microestrutura dos compósitos 

planares e as diferenças das permissividades elétricas experimentais e previstas é 

estabelecida ao se levar em consideração os efeitos das tensões residuais 

presentes nas amostras. 
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4.1.6 Conclusões parciais 

 

Esta seção descreveu e discutiu resultados referentes à produção e à 

caracterização das fitas cerâmicas. Houve sucesso na produção de nanopartículas 

de BaTi1-xZrxO3 a partir do método hidrotermal proposto e sucesso no 

desenvolvimento de um método para a deposição tanto das fitas homogêneas 

cerâmicas dos compostos desejados quanto de fitas compósitas tricamadas. A partir 

das propriedades elétricas das fitas homogêneas produzidas, foi possível, por uso 

da regra da mistura simples de fase, prever as propriedades finais dos compósitos 

planares tricamadas. As diferenças existentes entre as propriedades previstas e as 

experimentais foram discutidas e estabeleceu-se sua correlação com a 

microestrutura dos compósitos planares. Foi observado que as tensões 

bidimensionais residuais, derivadas do processamento das amostras, combinadas 

ao efeito do tamanho de grão possibilitaram a criação de compósitos cerâmicos com 

propriedades que excederam as expectativas. Portanto, as correlações deduzidas 

auxiliam na compreensão das propriedades dielétricas de compósitos contendo 

fases ferroelétricas e na obtenção de compósitos com propriedades otimizadas. 
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4.2 Cerâmicas convencionais 

 

 As amostras cerâmicas convencionais foram produzidas a partir de nanopós 

sintetizados pelo método dos precursores poliméricos. Foi escolhido outro método 

de síntese e outro método de preparação de amostras mais consolidados para que a 

transição de fase do BaTiO3 fosse evidenciada. Desta forma, uma melhor correlação 

entre as tensões residuais e as propriedades dielétricas dos compósitos planares 

pôde ser estabelecida. 

 

4.2.1 Caracterização das nanopartículas sintetizadas pelo método dos 

precursores poliméricos 

 

 A Figura 31 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura com o 

tamanho médio de partícula dos nanopós das soluções sólidas BaTi1-xZrxO3 (BZTx, 

x=0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 e 0,25) sintetizadas. As micrografias ilustram tamanhos 

nanométricos de partículas aglomeradas em estruturas porosas maiores. Estes 

aglomerados são resultantes da coalescência entre partículas adjacentes durante o 

tratamento térmico realizado para cristalizar o composto obtido e finalizar a síntese. 

Observa-se também que o diâmetro médio das partículas diminui com o aumento da 

substituição do Ti4+ pelo Zr4+, como também observado nas composições produzidas 

pelo método hidrotermal. 

A Figura 32 contém os difratogramas dos nanopós sintetizados. É obsevado 

que a fase perovskita cúbica foi obtida, indicada pelos triângulos invertidos, mas com 

remanescência indesejada de BaCO3 (picos indicados pelos círculos preenchidos). A 

fase perovskita cúbica dos nanopós contrasta com a fase tetragonal apresentada 

pelas amostras de BaTiO3 sinterizadas, que apresentam desdobramento do pico 

referente às faces (200) e (002). Além disso, é observado que na medida em que há 

mais Zr4+ nas soluções sólidas (inset a) e b) respectivamente), há maior 

deslocamento de picos de difração da fase perovskita para menores ângulos. A 

Tabela 2 possui os parâmetros de rede, calculados a partir dos difratogramas e o 

fator de tolerância da estrutura perovskita  
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 𝑡 =
𝑟𝐵𝑎 2++ 1−𝑥 𝑟𝑇𝑖4++𝑥𝑟𝑍𝑟 4+

 2 (1−𝑥)𝑟𝑇𝑖4++𝑥𝑟𝑇𝑖4++𝑟𝑂2− 
, (50) 

onde r são os raios íônicos dos respectivos íons), mostrando aumento do parâmetro 

de rede e diminuição do fator de tolerância conforme aumento de Zr4+ nas soluções 

sólidas. 

 

Figura 31- Micrografia eletrônica de varredura dos aglomerados e diâmetro médio das partículas dos 
nanopós das soluções sólidas BaTi1-xZrxO3 sintetizadas a) x=0, b) x=0,05, c) x=0,1, d) 
x=0,15, e) x=0,2 e f) x=0,25 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 32- Difratogramas dos compostos BaTi1-xZrxO3 sintetizados e de uma amostra de BaTiO3 (BT) 
sinterizada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 10- Parâmetros de rede ‗a‘ e fatores de tolerância calculados para as soluções sólidas 
sintetizadas. 

Composto BaTiO3 BaTi0,95Zr0,05O3 BaTi0,9Zr0,1O3 BaTi0,85Zr0,15O3 BaTi0,8Zr0,2O3 BaTi0,75Zr0,25O3 

a (10
-10

 ± 10
-

12 
m) 

4,01 
 

4,02 
 

4,02 
 

4,03 
 

4,04 
 

4,05 
 

Fator de 

tolerância 
1,082 1,077 1,073 1,068 1,064 1,060 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A redução do tamanho de partícula, o aumento do parâmetro de rede e a 

diminuição do fator de tolerância estão relacionados a um aumento na quantidade 

de Zr4+ devido ao seu maior raio iônico em relação ao raio iônico do Ti+4. Uma das 

cinéticas de formação do BaTiO3 é pela catálise da decomposição do BaO na 

superfície de partículas de TiO2
210; desta forma, em um primeiro estágio, uma 

partícula de TiO2 é recoberta por uma camada de BaTiO3 e, então, o excesso de 

Ba+2 da superfície migra para o interior e o excesso de Ti+4 migra para o exterior, 

homogeneizando a partícula.211 Na presença de íons de Zr+4, há uma redução da 



102 
 

 

velocidade da reação de formação do BaTi1-xZrxO3 devido à menor mobilidade desse 

íon112, que pode resultar em BaCO3 não reagido (derivado do Ba2+ não incorporado 

à rede) e, em menor tamanho de partículas se os mesmos protocolos de preparação 

forem utilizados em todas as sínteses. Além disso, o Zr4+ 174 expande as dimensões 

médias da cela unitária da solução sólida formada e, por isso, desloca as difrações 

para menores ângulos e reduz o fator de tolerância.  

Ao fim da sinterização, as amostras não apresentam BaCO3 pois ocorre sua 

completa decomposição e incorporação à rede do BaTiO3 para a formação completa 

da fase desejada. Devido a este mecanismo, e baseado no fato de que a síntese é 

realizada com todos os reagentes na estequiometria desejada, acreditamos que o 

método dos precursores poliméricos não resulta em cerâmicas de BaTi1-xZrxO3 com 

excesso de íons Ba2+ em relação aos íons Ti4+ e Zr4+. 

 

4.2.2 Caracterização microestrutural das amostras cerâmicas homogêneas 

 

A Figura 33 ilustra as microestruturas das amostras homogêneas  

sinterizadas (cerâmicas do grupo 1) e a Tabela 11 apresenta informações relativas 

às suas densidades relativas médias, aos diâmetros médios de grão e à temperatura 

de início de sinterização. As amostras apresentaram densidade acima de 95% e 

observa-se diminuição do tamanho médio de grão e aumento na temperatura de 

início de sinterização na medida em que a quantidade de Zr4+ aumenta. O BaTiO3 e 

o BaTi0,75Zr0,25O3, por exemplo, possuem grãos com diâmetros da ordem de 33 µm e 

0,8 µm, respectivamente; enquanto que a amostra BaTi0,95Zr0,05O3 apresenta 

distribuição bi-modal de diâmetros de grãos. Esta inibição do crescimento de grãos 

provocada pelo Zr4+ já foi relatada por outros trabalhos.212  
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Figura 33- Micrografias eletrônicas evidenciando a microestrutura das amostras homogêneas a) 
BaTiO3, b) BaTi0,95Zr0,05O3, c) BaTi0,9Zr0,1O3, d) BaTi0,85Zr0,15O3, e) BaTi0,8Zr0,2O3 e f) 
BaTi0,75Zr0,25O3 sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 11- Densidades relativas à de um monocristal de BaTiO3, diâmetro médio dos grãos das 
cerâmicas homogêneas (amostras do grupo 1) e temperatura de início de sinterização. A 
‗/‘ separa os valores dos diâmetros médio da distribuição bimodal apresentada por esta 
amostra. Sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Amostra BaTiO3 BaTi0,95Zr0,05O3 BaTi0,9Zr0,1O3 BaTi0,85Zr0,15O3 BaTi0,8Zr0,2O3 BaTi0,75Zr0,25O3 

Densidade 

relativa (%) 
95 ± 1 95 ± 1 98 ± 1 98 ± 1 96 ± 1 96 ± 1 

Diâmetro 

médio dos 

grãos (µm) 

33 ± 13 8 ± 6 / 13 ± 6 12 ± 8 1,2 ± 0,6 0,9 ± 0,4 0,8 ± 0,4 

Temperatura 

de início de 

sinterização 

(°C) 

830 880 910 950 950 950 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.3 Caracterização funcional das amostras cerâmicas homogêneas 

 

A Figura 34 a) apresenta os resultados da permissividade elétrica real das 

amostras homogêneas. Nesta figura, os máximos absolutos de permissividade 

presentes são manifestações das transições estruturais que ocorrem nas soluções 

sólidas BaTi1-xZrxO3 durante sua transição ferro-paraelétrica. No entanto, também há 

outros máximos locais associados a outras transições ferroelétrica/ferroelétrica que 

não são mostrados devido ao restrito intervalo de temperaturas apresentado.67 As 

temperaturas nas quais ocorrem os máximos de permissividade são apresentados 

na Figura 34 b). Com o aumento da quantidade de Zr4+, há deslocamento dos 

principais máximos de permissividade elétrica para menores temperaturas. No 

BaTiO3, o máximo observado em 122 °C se relaciona à sua transição da estrutura 

tetragonal ferroelétrica para a cúbica paraelétrica; no BaTi0,95Zr0,05O3, percebe-se a 

presença de 2 máximos, um em 50 °C correspondente à sua transição ortorrômbica 

ferroelétrica para tetragonal ferroelétrica e outro em 103 °C associado à transição 

tetragonal ferroelétrica para cúbico paralétrica; na amostra BaTi0,9Zr0,1O3 tem-se um 

pico com dois ‗ombros‘, o primeiro ‗ombro‘ em 60 °C corresponde à transição 

romboédrica/ortorrômbica (ambas fases ferroelétricas), o segundo em 71 °C à 

transição ortorrômbica/tetragonal (também ambas ferroelétricas) e o máximo em 82 

°C se relaciona à transição tetragonal ferroelétrica para cúbica paraelétrica; já em 

maiores quantidades de Zr4+, há um único máximo associado à transição 



105 
 

romboédrica ferroelétrica para cúbica paraelétrica, sendo que no BaTi0,85Zr0,15O3 

este máximo está localizado em 64 °C, no BaTi0,8Zr0,2O3 está em  37 °C e no 

BaTi0,75Zr0,25O3 abaixo da temperatura na qual os dados foram coletados.96,213 

  

Figura 34- a) Permissividade elétrica real e b) temperaturas das transições de fase das amostras 
homogêneas sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Esses deslocamentos das temperaturas de transição de fase no BaTi1-xZrxO3 

são devido a uma alteração das ligações entre o sítio B e os oxigênios pela 

presença do Zr4+ na estrutura perovskita. Esta alteração permite mais liberdade a 

este íon no interior do octaedro de oxigênios que só será reduzida à liberdade do 

Ti4+ em temperaturas mais baixas. 91-92 Além disso, há distorções no octaedro 

contendo Zr4+ e uma quebra da vibração cooperativa dos átomos de Ti4+, vibração 

esta que é condição necessária à ferroeletricidade no BaTiO3. Desta forma, uma 

concentração cada vez maior de Zr4+ se reflete macroscopicamente na redução da 

temperatura da transição paraelétrica/ferroelétrica. 

A Figura 35 ilustra os gráficos de histerese elétrica à temperatura ambiente 

das amostras homogêneas e a Tabela 12 contém valores da polarização remanente, 

do campo coercitivo e do coeficiente piezoelétrico d33. O aumento de Zr4+ na 

estrutura reduz a polarização remanente, reduz o campo coercitivo e reduz o 

coeficiente d33, consequência da quebra da vibração coletiva dos átomos de Ti4+ 

pela presença do Zr4+.53,90 Exceto para a composição com 5% de Zr4+, na qual há 

um maior valor de coeficiente d33 pela próximidade da sua transição 

ortorrômbica/tetragonal com a temperatura ambiente.213 
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Figura 35- Curvas de histerese elétrica a 10 Hz das amostras homogêneas de BaTi1-xZrxO3 
sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 12- Polarização remanente Pr, campo coercitivo Ec e o coeficiente piezoelétrico d33 das 
amostras homogêneas de BaTi1-xZrxO3 sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Amostra BaTiO3 BaTi0,95Zr0,05O3 BaTi0,9Zr0,1O3 BaTi0,85Zr0,15O3 BaTi0,8Zr0,2O3 BaTi0,75Zr0,25O3 

Pr (µC/cm
2
) 9,8 7,9 6,8 4,5 0,7 0,35 

Ec (kV/cm) 7,5 3,6 2,6 1,5 1,1 0,5 

d33(pC/N) ±5 130 162 120 70 26 18 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os valores obtidos para a polarização remanente, campo coercitivo e 

coeficiente piezoelétrico d33 das amostras homogêneas estão próximos de valores 

reportados na literatura 90,163,172,214–218 e , portanto, foram obtidos materiais confiáveis 

para a continuidade do projeto. A composição BaTi0,75Zr0,25O3 é relaxora e, portanto, 

mesmo em temperaturas mais elevadas do que sua temperatura de Curie, há 

presença de aglomerados (clusters) polares que dão origem à polarização 

remanente e ao campo coercitivo96 observados. 
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4.2.4 Caracterização microestrutural das cerâmicas compósitas planares 

bicamadas Ba(Ti1-xZrx)O3/Ba(Ti1-yZry)O3 com x(ou y)=0, 0,05, 0,1 e 0,15 

(amostras do grupo 2) 

 

A Figura 36 ilustra as microestruturas das amostras do grupo 2, juntamente 

com o perfil de concentração (em % atômica) dos átomos de Zr4+. O perfil de 

concentração de Zr4+ apresenta três regiões distintas: dois patamares com diferentes 

concentrações médias e uma região central caracterizada por alteração na 

concentração entre patamares. Os patamares correspondem à quantidade de Zr4+ 

nas camadas das amostras e são coincidentes com as quantidades adicionadas 

durante seu processamento. A região central identifica a difusão de Zr4+ entre as 

camadas e recebe a designação de interface das amostras. 

A Tabela 13 contém os valores dos diâmetros médios de grãos presentes em 

cada camada e a espessura das interfaces obtidas pelo perfil de concentrações de 

Zr4+. Assim como nas amostras homogêneas, o Zr4+ também atua como inibidor do 

crescimento de grão nas camadas, havendo redução no diâmetro médio com 

aumento na sua concentração. 
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Figura 36- Micrografia das amostras do grupo 2 a) BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3, b) BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3, 
c) BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3, d) BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,9Zr0,1O3, e) 
BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,85Zr0,15O3 e f) BaTi0,9Zr0,1O3/BaTi0,85Zr0,15O3, juntamente com o perfil 
de concentração de Zr

4+
 e a espessura da interface entre as camadas. Nas micrografias, 

cada camada é identificada pela notação BZTx, onde BT significa x=0. Amostras 
sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 13- Espessura da interface entre as camadas das amostras e diâmetro médio de grão 
presente em cada camada. *A camada BZT5 apresenta distribuição bimodal de tamanho 
de grãos. Amostras sinterizadas por 2 horas a 1300 °C. 

 

Amostra Espessura da interface (µm) Diâmetro médio de grão (µm) 

BT/BZT5 28 40 / 19 e 6* 

BT/BZT10 26 46 / 10 

BT/BZT15 6 50 / 4 

BZT5/BZT10 18 --- 

BZT5/BZT15 6 --- 

BZT10/BZT15 6 8 / 2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As amostras podem ser separadas em 3 grupos com relação à espessura da 

interface, sugerindo uma correlação entre esta espessura e o diâmetro dos grãos 

componentes de cada camada. O primeiro grupo possui as interfaces mais estreitas 

(6 µm) e é constituído por todas as amostras nas quais uma das camadas é 

Ba(Ti0,85Zr0,15)O3, ou seja, a camada cujos grãos possuem os menores diâmetros. O 

segundo grupo tem interfaces de espessura intermediária (18 µm) e nele se 

encontram as amostras com camadas cujos grãos são de tamanhos intermediários, 

o BZT5 e o BZT10. E o terceiro grupo tem as interfaces mais espessas (27 µm) e 

nele se encontram as amostras com camada de BaTiO3, a composição cujos grãos 

são os maiores, e outra camada de composição com diâmetro de grão intermediário. 

A formação da interface ocorre durante o processo de sinterização quando grãos de 

composições distintas coalescem em um grão maior e há difusão de material no 

interior do grão formado. Desta forma, a espessura da interface dependerá do 

diâmetro dos grãos disponíveis durante a sinterização e da velocidade da difusão 

dos íons no interior dos grãos coalescidos. No caso dos materiais estudados neste 

trabalho, o diâmetro dos grãos disponíveis depende inversamente da concentração 

de Zr4+, cuja velocidade de difusão também é menor. Sendo assim, amostras com 

camadas contendo altas concentrações de Zr4+ (exemplo Ba(Ti0,85Zr0,15)O3), e 

pequenos grãos, tenderão a apresentar interfaces mais estreitas, ao passo que 

interfaces entre camadas com menores concentrações de Zr4+ (e, portanto, maiores 

grãos) tenderão a ser mais espessas.  
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Os valores das tensões mecânicas calculadas pela diferença de contração 

térmica às quais as camadas de BaTiO3 estão submetidas ao serem co-sinterizadas 

com as camadas de BaTi1-xZrxO3 são apresentadas na Tabela 14. A Figura 37 

apresenta os resultados da simulação por elementos finitos da distribuição das 

tensões principais em uma amostra bicamada BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3. O menor 

estiramento térmico ao qual a camada de BaTiO3 está submetida corresponde à co-

sinterização com camada de BaTi0,95Zr0,05O3, e o estiramento aumenta na medida 

em que Zr4+ é adicionado na segunda camada até um valor de 96 MPa na amostra 

contendo camada de BaTi0,8Zr0,2O3. De acordo com as simulações, observa-se que 

as tensões mecânicas possuem sua máxima amplitude próximo à interface entre as 

camadas e, na medida em que se afasta da interface em direção à superfície das 

amostras, há redução das tensões mecânicas.  

 

Figura 37- Distribuição de tensões mecânicas em amostra BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3 por elementos finitos 
devido a difente dilatação térmica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 14- Estiramento na camada BaTiO3 devido à contração térmica das amostras bicamadas. 

 

x 

(Amostra BaTiO3/BaTi1-xZrxO3) 
0,05 0,1 0,15 0,20 

Estiramento BaTiO3  (MPa) 8 108 142 96 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2.5 Caracterização funcional das cerâmicas compósitas planares bicamadas 

Ba(Ti1-xZrx)O3/Ba(Ti1-yZry)O3 com x(ou y)=0, 0,05, 0,1 e 0,15 (amostras do 

grupo 2) 

 

A Figura 38 ilustra as curvas de histerese obtidas a 10 Hz enquanto que na 

Tabela 15 são encontrados os valores de polarização remanente, coeficiente d33 e 

campo coercitivo das amostras do grupo 2.  A polarização remanente das amostras 

bicamadas possuem valores próximos à polarização remanente da amostra 

homogênea correspondente contendo menor quantidade de Zr4+ (apresentados na 

Tabela 12). Além disso, é observado que a amostra BZT5/BZT10 é a única que 

possui Pr superior ao apresentado pelas suas correspondentes amostras 

homogêneas. Por outro lado, os valores de campo coercitivo são próximos aos das 

amostras homogêneas correspondentes com maior Zr4+ em sua composição.  

O coeficiente d33 das amostras BT/BZT5 e BT/BZT10, é inferior aos valores 

apresentados pelas respectivas amostras homogêneas (Tabela 12). Enquanto que 

em todas as demais amostras, o d33 apresenta um valor intermediário em 

comparação com os apresentados pelas respectivas amostras homogêneas. 

Coincidentemente, as amostras BT/BZT5 e BT/BZT10 apresentaram as interfaces 

mais espessas. 

 

Figura 38- Histerese elétrica obtida em 10 Hz para as amostras do grupo 2 sinterizadas por 2 horas a 
1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 15-  d33, campo coercitivo e polarização remanente das amostras do grupo 2 sinterizadas por 
2 horas a 1300 °C. 

 

Amostra d33 (pC/N) Campo coercitivo (kV/cm) 
Polarização remanente 

(µC/cm2) 

BT/BZT5 123 3,4 8,9 

BT/BZT10 111 2,6 9,5 

BT/BZT15 98 2,1 8,4 

BZT5/BZT10 133 2,2 9,8 

BZT5/BZT15 96 2,0 7,7 

BZT10/BZT15 80 1,5 6,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 39 ilustra as curvas de coeficiente piroelétrico em função da 

temperatura. A Figura 39-a, relativa à amostra BT/BZT5, apresenta 3 máximos locais 

correspondentes às transições estruturais do BZT5 em torno de 50 °C e 103 °C e do 

BT em torno de 123 °C. A Figura 39-b, relativa à amostra BT/BZT10, apresenta 4 

máximos locais correspondentes às transições do BZT10 em torno de 60, 70 e 82 °C 

e do BT em 120 °C; a Figura 39-c, relativa à amostra BT/BZT15 apresenta 2 

máximos locais correspondentes à transição difusa do BZT15 em torno de 65 °C e à 

do BT em 123 °C; a Figura 39-d, da amostra BZT5/BZT10, apresenta 5 máximos 

locais correspondentes às transições do BZT10 em torno de 60, 70 e 82 °C e às do 

BZT5 em 50 e 103 °C; a Figura 39-e, correspondente à amostra BZT5/BZT15 

apresenta 2 máximos locais associados às transições do BZT5 em 50 e 103 °C e a 

traços da transição difusa do BZT15; e a Figura 39-f, relativa à amostra 

BZT10/BZT15 apresenta superposição dos picos correspondentes às transições do 

BZT10 e do BZT15.  

Os dados de coeficiente piroelétrico apresentam somente os máximos 

correspondentes às transições estruturais características das composições usadas 

nas amostras, isso significa que, nas escalas trabalhadas (amostras milimétricas 

com interface micrométrica) e condições experimentais utilizadas, não foi possível 

observar qualquer efeito de composição mista que pode ter se formado na interface. 
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Figura 39- Coeficiente piroelétrico das amostras do grupo 2 a) BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3, b) 
BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3, c) BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3, d) BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,9Zr0,1O3, e) 
BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,85Zr0,15O3 e f) BaTi0,9Zr0,1O3/BaTi0,85Zr0,15O3. Amostras sinterizadas 
por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 40 apresenta os gráficos da dependência da permissividade elétrica 

real com a temperatura para as amostras do grupo 2; dispondo tanto os valores 

experimentais quanto os previstos pela regra da mistura simples de fases 

alimentada pelos dados das amostras homogêneas (grupo 1). Na Figura 40 a), são 

observados os picos correspondentes às transições estruturais do BZT5 em torno de 
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50 °C e 103 °C e do BT em torno de 123 °C. Na Figura 40 b), é observado o pico 

correspondente à transição estrutural do BT em torno de 125 °C e três ondulações 

em torno de 60, 70 e 82 °C, correspondentes às transições do BZT10. Na Figura 40 

c) é observado o pico correspondente à transição estrutural do BT em torno de 128 

°C e um máximo em torno de 65 °C correspondente à transição difusa do BZT15. Na 

Figura 40 d) são observadas as transições do BZT5 em torno de 50 e 103 °C e duas 

oscilações correspondentes a duas, das três, transições do BZT10 em 70 e 82 °C. 

Na Figura 40 e) é observada  uma das transições do BZT5 em torno de 103 °C e um 

máximo em torno de 65 °C correspondente à transição do BZT15. E na Figura 40 f) 

não é possível distinguir entre as transições de fases das camadas BZT10 das 

transições da camada BZT15.  

Comparando a permissividade elétrica experimental com as previsões, 

observa-se que há correspondência entre os valores e mas os valores experimentais 

são sempre menores que os previstos. É também obervado que nas amostras 

contendo uma camada de BaTiO3, na medida em que são associadas camadas com 

maiores quantidades de Zr4+, há um aumento na diferença entre as permissividades 

experimentais e as previstas. E além disto, é possível observar deslocamento dos 

picos experimentais correspondentes à transição ferroelétrica/paraelétrica do 

BaTiO3, nas Figura 40 b) e c) para mais altas temperaturas. O deslocamento do pico 

correspondente a esta transição de fase na amostra BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3 é nula, 

enquanto que nas amostras BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3 e BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3, o 

deslocamento é de 2 °C e 5 °C, respectivamente. Nas demais amostras bicamadas, 

BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,9Zr0,1O3, BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,85Zr0,15O3 e 

BaTi0,9Zr0,1O3/BaTi0,85Zr0,15O3, também é observado deslocamento da transição 

ferroelétrica/paraelétrica para maiores temperaturas. Estas diferenças entre as 

propriedades elétricas experimentais e previstas podem ser correlacionadas com as 

tensões residuais das amostras, como feito anteriormente com as fitas compósitas 

planares. 
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Figura 40- Permissividade elétrica real prevista pela regra da mistura simples de fases e 
permissividade elétrica real das amostras do grupo 2: a) BaTiO3/BaTi0,95Zr0,05O3, b) 
BaTiO3/BaTi0,9Zr0,1O3, c) BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3, d) BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,9Zr0,1O3, e) 
BaTi0,95Zr0,05O3/BaTi0,85Zr0,15O3 e f) BaTi0,9Zr0,1O3/BaTi0,85Zr0,15O3. Amostras sinterizadas 
por 2 horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com os resultados experimentais de Forsbergh153, desvios de 2 °C 

e 5 °C seriam obtidos em tensões bidimensionais da ordem de 25 e 45 MPa. Que 

são valores menores do que os calculados para estas bicamadas. No entanto, estas 

amostras apresentam uma interface espessa, que pode reduzir as tensões 

presentes em cada camada devido às composições intermediárias existentes. Efeito 

semelhante é realizado propositalmente em materiais conhecidos por ―compósitos 

graduais‖226-227, onde camadas com composições intermediárias tornam a diferença 

de coeficiente de dilatação térmica mais branda para reduzir tensões internas. Além 

do gradiente de composição na interface, estas amostras também estão submetidas 
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a um gradiente de tensões mecânicas (Figura 37), portanto a tensão calculada 

(Tabela 14) corresponderia somente ao máximo valor. Um efeito secundário deste 

gradiente de tensões mecânicas seria o alargamento da transição de fase por um 

intervalo de temperaturas, pois induziria diferentes valores de Tc em diferentes 

regiões das amostras. Esta previsão é verificada por nossas simulações na Figura 

41 a), que apresenta uma comparação entre a permissividade elétrica de uma 

cerâmica de BaTiO3 não tensionada e a permissividade simulada da mesma 

cerâmica de BaTiO3 sob estiramento bidimensional inomogêneo. O perfil das 

tensões mecânicas inomogêneas ao longo da amostra simulada se encontra no 

inset, possui amplitude máxima de 50 MPa e foi baseado na distribuição obtida pela 

simulação das tensões térmicas por elementos finitos (Figura 37). O cálculo é feito 

dividindo a amostra em várias camadas, cada uma sob diferente valor de tensão 

mecânica, e então a regra da mistura de fase é usada para calcular a permissividade 

global da amostra. Só foi considerado o efeito das tensões mecânicas 

bidimensionais na alteração da Tc de cada fração da amostra. E, pelos resultados, 

constata-se que a transição de fase se extendeu por um intervalo de 5 °C com 

máximo de permissividade também deslocado em 5 °C, como indicado pelas linhas 

verticais tracejadas. 

Desta forma, um aumento do grau de difusividade da transição (𝛾) também 

seria esperado.32 Este fato é confirmado ao ajustar a permissividade elétrica prevista 

e experimental da amostra BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3 pela equação modificada de 

Curie-Weiss.53 O ajuste resulta que o grau de difusividade da transição do BaTiO3 

experimental (γ=1,35 ± 0,06) é superior ao previsto pela regra da mistura de fase 

(γ=1,16 ± 0,06). 

Na Figura 41 b) há a permissividade elétrica experimental da amostra 

BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3, juntamente com a previsão original feita com os dados das 

amostras homogêneas e uma previsão realizada com os dados modificados da 

amostra BaTiO3 pelas tensões bidimensionais inomogêneas (simulada e 

apresentada na Figura 41 a)). Esta figura mostra que é possível encontrar uma 

distribuição de tensões mecânicas que ajusta melhor as temperaturas de transição 

de fase associadas à camada de BaTiO3. No entanto, ainda é uma previsão 

incompleta, pois trata-se de um sistema policristalino onde inúmeras dificuldades 

são esperadas, como a complexidade da distribuição de tensões mecânicas e os 
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efeitos destas tensões não estão completamente incluídos na simulação (Figura 41 

a)).70,76,161–167 

 

Figura 41- a) Permissividade elétrica de uma amostra não tensionada de BaTiO3 e permissividade 
elétrica da mesma amostra após simular efeito de tensões mecânicas inomogêneas na 
Tc. O perfil das tensões simuladas é mostrado no inset e baseado nas simulações da 
Figura 37. b) Comparação entre a permissividade elétrica experimental e as previsões 
pela regra da mistura de fase para a bicamada BaTiO3/BaTi0,85Zr0,15O3. Em azul, a 
previsão com os dados das amostras homogêneas e em vermelho, a previsão com os 
dados da amostra BaTiO3 alterados pela distribuição de tensão mecânica bidimensional 
do inset da Figura 41 a). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além do desvio da Tc, da alteração do grau de difusividade da transição de 

fase e do seu alargamento por um intervalo de temperatura, os dados da Figura 40 

também mostram que há um decréscimo da permissividade elétrica experimental em 

relação aos valores previstos, ou seja, o contrário do comportamento observado 

para as amostras produzidas pelo método hidrotermal.  

Recalcular as previsões adicionando uma camada de composição 

intermediária que represente a interface, assim como mostrado na Figura 28, altera 

os valores em até 2 %, não modificando o comportamento geral dos resultados e 

nem alterando significativamente as curvas e, portanto, novamente o gradiente 

composicional da interface não é responsável pela diferença. Por outro lado, 

analisando os tamanhos de grão, de acordo com os dados de Arlt et al.70 e de 

Hoshima et al.169, apresentados na Figura 29, as amostras homogêneas obtidas 

pelos precursores poliméricos possuem tamanhos de grãos maiores que o grão que 

fornece a máxima permissividade elétrica para cerâmicas de BaTiO3, e os 

compósitos planares apresentam grãos ainda maiores, portanto seria esperada a 
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diminuição de permisisvidade elétrica experimental. Além destes fatores, de acordo 

com os resultados analisados por Buessem et al79, o efeito de compressão 

bidimensional em BaTiO3 com grãos acima de 10 µm o de reduzir a permissividade 

elétrica das cerâmicas, efeito contrário ao que ocorre em amostas com grãos da 

ordem de 1 µm e simulados na Figura 30. Então, novamente é esperado que a 

permissividade elétrica dos compósitos planares seja menor que a previsão baseada 

nas amostras homogêneas, que é comprovado experimentalmente. 

Portanto, foi possível correlacionar as diferenças microestruturais entre os 

compósitos planares e as amostras homogêneas com as diferenças existentes entre 

a permissividade elétrica apresentada pelos compósitos planares e a permissividade 

elétrica prevista.  

 

4.2.6 Caracterização microestrutural dos compóstos planares bicamadas 

BaTiO3/Ba(Ti0,8Zr0,2)O3 sinterizados por 2, 4, 8 e 16 horas (amostras do 

grupo 3) 

 

Nos compósitos planares BaTiO3/Ba(Ti1-yZry)O3 foi constatado que seria 

necessário uma tensão inferior à máxima calculada para compreender as 

propriedades da sua permissividade elétrica. Desta forma, o gradiente de 

composição presente na interface foi apontado como a causa do amortecimento das 

tensões nos compósitos planares. Portanto, a alteração do tempo de sinterização 

visou prolongar a difusão entre as camadas dos compósitos, de forma a alargar a 

interface e reduzir as tensões residuais gradativamente com o tempo de 

sinterização. 

A Figura 42 ilustra a microestrutura e a espessura da interface juntamente 

com o perfil de concentração de Zr4+ obtido por EDS em modo ―line scan‖ de 

bicamadas BaTiO3/Ba(Ti0,8Zr0,2)O3 sinterizadas por a) 2 horas, b) 4 horas, c) 8 horas 

e d) 16 horas). Os tamanhos médios de grão de cada camada e das amostras 

homogêneas correspondentes estão na Tabela 16. 

As camadas constituídas por BaTiO3 possuem tamanho de grão independente 

do tempo de sinterização e iguais aos grãos das amostras homogêneas. Por outro 

lado, os grãos das camadas constituídas por BaTi0,8Zr0,2O3 são sempre maiores que 

os grãos das amostras homogêneas. Como observado, estas camadas apresentam 
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tamanhos de grão insensível a tempos de sinterização até 4 horas, no entanto em 8 

horas de sinterização (Figura 42 c), há crescimento anômalo a partir da interface, 

região na qual os grãos são duas ordens de grandeza maiores que os distantes da 

interface. E após 16 horas de sinterização, os grãos são 7 vezes maiores que os 

presentes na correspondente amostra homogênea. A espessura das interfaces 

também aumenta com o tempo de sinterização, possuindo 8 µm nas amostras 

sinterizadas por 2 horas e estabilizando em torno de 20 µm nas amostras 

sinterizadas por 4, 8 e 16 horas. 

 

Figura 42- Micrografia das bicamadas BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3 sinterizadas por a) 2 horas, b) 4 horas c) 
8 horas e d) 16 horas a 1300 °C, juntamente com o perfil de concentração de Zr

4+
 obtido 

por EDS em modo ―line scan‖ e a espessura da interface entre as respectivas camadas 
constituintes das heteroestruturas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 16- Tamanho médio de grão das amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3 e das amostras homogêneas 
correspondentes para distintos tempos de sinterização e temperatura de 1300 °C. 

 

Amostra 
Tamanho médio de grão (µm) 

2 horas 4 horas 8 horas 16 horas 

BaTiO3 

homogênea 
31 ± 13 34 ± 12 30 ± 14 31 ± 16 

Camada 

BaTiO3 
35 ± 19 30 ± 19 32 ± 19 34 ± 16 

BaTi0,8Zr0,2O3 

homogênea 
0.7 ± 0.4 1.0 ± 0.5 1,7 ± 0,9 14 ± 7 

Camada 

BaTi0,8Zr0,2O3 
3 ± 2 4 ± 2 

4 ± 2 /  

(174 ± 50)* 
104  ± 38 

*Tamanho médio de grão junto à interface 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O crescimento anômalo de grãos é exclusivo das amostras bicamadas e está 

relacionado às diferentes taxas de contração de cada camada durante o processo 

de sinterização. De acordo com a Tabela 11, a camada de BaTiO3 começa sua 

contração 120 °C antes que a camada  de BaTi0,8Zr0,2O3, comprimindo-a quando co-

sinterizadas. Em um primeiro momento, há relaxação destas tensões devido ao 

comportamento superplástico211,228-229 das camadas em altas temperaturas, mas 

também é possível que esta compressão altere as taxas de difusão, promovendo o 

crescimento anômalo de grãos observado.230-231 

 

4.2.7 Caracterização funcional dos compóstos planares bicamadas 

BaTiO3/Ba(Ti0,8Zr0,2)O3 sinterizados por 2, 4, 8 e 16 horas (amostras do 

grupo 3) 

 

A Figura 43 ilustra o efeito do tempo de sinterização na polarização 

remanente, no campo coercitivo e no coeficiente piezoelétrico d33 de amostras 

homogêneas de BaTiO3 e BaTi0,8Zr0,2O3 (abreviadas por BZT0 e BZT20, 

respectivamente) e de amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3 (abreviadas por BZT0/BZT20) 

em temperatura ambiente. 
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Figura 43- Coeficiente piezoelétrico d33, campo coercitivo e polarização remanente a 10 Hz para as 
amostras homogeneas BZT0 (BaTiO3) e BZT20 e para as bicamadas BZT0/BZT20 
sinterizadas por diferentes períodos e temperatura de 1300 °C. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em amostras homogêneas de BZT0 (BaTiO3), o aumento do tempo de 

sinterização não altera significativamente o coeficiente d33, no entanto, reduz 

gradativamente tanto o campo coercitivo quanto a polarização remanente. O campo 

coercitivo e a polarização remanente das amostras homogêneas de Ba(Ti0,8Zr0,2)O3 

também diminuem suavemente com aumento do tempo de sinterização, ao passo 

que o coeficiente d33 atinge um valor máximo ao ser sinterizado em 8 horas, mas 

quando sinterizadas por mais longos tempos há decréscimo para valores menores 

do que quando sinterizadas por 2 horas. As amostras bicamadas apresentam campo 

coercitivo e polarização remanente insensíveis ao tempo de sinterização se 

sinterizadas por até 8 horas e apresentam coeficiente d33 insensível se sinterizadas 

até 4 horas, mas que aumentam os valores de ambas propriedades em 

sinterizações mais longas. A evolução das propriedades das bicamadas coincide 

com as modificações observadas na microestrutura, reforçando a correlação entre 

microestrutura e propriedades funcionais dos compósitos. 

As densidades das amostras homogêneas e das bicamadas são 

apresentadas na 
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Tabela 17- Densidades relativas das amostras homogêneas e bicamadas sinterizadas a 1300 °C por 
2, 4, 8 e 16 horas. 

Amostras 
Densidade relativa das amostras (%) por tempo de sinterização (h) 

2 4 8 16 

BaTiO3 95,7 ± 0,3 96,2 ± 0,1 95,8 ± 0,1 96,4 ± 0,2 

BaTi0.8Zr0.2O3 97,5 ± 0,3 98,0 ± 0,2 98,5 ± 0,2 99,0 ± 0,2 

BaTiO3/BaTi0.8Zr0.2O3 97,1 ± 0,1 97,0 ± 0,1 96,5 ± 0,3 96,8 ± 0,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 44 é observada a permissividade elétrica de amostras  cerâmicas 

homogêneas de BaTi0,8Zr0,2O3 sinterizadas por 2, 4, 8 e 16 horas. Todas as 

amostras apresentam máximo de permissividade em mesma temperatura, 

correspondendo à sua transição de fase romboédrica/cúbica. Na medida em que o 

tempo de sinterização aumenta, a difusividade da transição de fase diminui, 

atingindo difusividade mínima após 8 horas de sinterização e depois voltando a 

aumentar para a amostra sinterizada por 16 horas. Este fato está de acordo com os 

valores de d33 observados e mostra que, à temperatura ambiente, a amostra que 

apresenta o maior d33 é aquela que possui maior fração volumétrica na fase 

ferroelétrica, ou seja, a amostra sinterizada por 8 horas. 

 

Figura 44- Permissibidade elétrica de amostras homogêneas de BaTi0,8Zr0,2O3 sinterizadas por 2, 4, 8 
e 16 horas a 1300 °C.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 45 ilustra os dados de coeficiente piroelétrico das amostras  

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3. Para cada amostra são observados 2 sinais: um estreito sinal 

em torno de 120 °C correspondente à transição de fase ferroelétrico/paraelétrico da 

camada BaTiO3 e um sinal largo em torno de 40 °C correspondente à transição de 

fase ferroelétrico/paraelétrico da camada de composição BaTi0.8Zr0.2O3. A diferença 

na largura entre os sinais está relacionada ao caráter da transição de fase. O pico 

piroelétrico correspondente à camada BaTiO3 da amostra sinterizada por 2 horas é 

deslocado para maiores temperaturas quando comparado aos das amostras 

sinterizadas por maiores tempos. E o sinal piroelétrico correspondente à camada 

BaTi0,8Zr0,2O3 tem suas amplitudes e temperatura de máximo elevadas com aumento 

do tempo de sinterização. 

 

Figura 45- Coeficiente piroelétrico das amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3 sinterizadas por 2, 4, 8 e 16 
horas a 1300 °C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 46 contém as permissividades elétricas experimentais juntamente 

com os valores previstos pela regra da mistura simples de fase das amostras 

BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3 para diferentes tempos de sinterização. Em torno de 120 °C, o 

máximo local corresponde à transição de fase da camada BaTiO3 enquanto que os 

máximos locais em torno de 35 °C correspondem à transição de fase da camada 

BaTi0,8Zr0,2O3. Os valores das temperaturas dos máximos de permissividade se 
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encontram na Tabela 18. A amostra sinterizada por 2 horas apresenta 

correspondência entre as amplitudes da permissividade elétrica experimental e 

prevista e apresenta deslocamento do máximo experimental correspondente à 

transição do BaTiO3 para maiores temperaturas. As amostras sinterizadas por 

tempos mais longos perdem a correspondência entre as amplitudes experimentais e 

previstas, os máximos de permissividade correspondentes ao BaTiO3 é pouco 

deslocado em relação à previsão e os máximos correspondentes ao BaTi0,8Zr0,2O3 

se deslocam gradativamente para maiores temperaturas.  

 

Tabela 18- Temperatura do máximo de permissividade elétrica correspondente às camadas 
BaTi0,8Zr0,2O3 e BaTiO3 experimental e previstas das amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3, 
sinterizadas por 2, 4, 8 e 16 horas a 1300 °C. 

 

Tempo de sinterização (h) 

Posição do máximo de permissividade (°C ±1) 

Camada  

BaTi0,8Zr0,2O3 

Camada  

BaTiO3 

Previsão  

BaTiO3 

2 37 128 121 

4 38 123 121 

8 42 124 121 

16 44 125 122 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 46- Parte real da permissividade elétrica das amostras BaTiO3/BaTi0,8Zr0,2O3, juntamente com 

a previsão da regra da mistura simples de fase. Amostras sinterizadas a 1300 °C. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nestas amostras bicamadas, somente a amostra sinterizada por 2 horas 

também apresenta alterações em suas propriedades que podem ser diretamente 

associadas à presença de tensões bidimensionais residuais. A camada de BaTiO3 

destas amostras possui deslocamentos do máximo de permissividade elétrica para 

valores acima do previsto (7 °C) e grau de difusividade da transição 

ferroelétrica/paraelétrica superior às das demais amostras. Na medida em que o 

tempo de sinterização aumenta, o deslocamento relativo do máximo de 

permissividade associado à transição do BaTiO3 diminui para praticamente 1 °C. 

Enquanto que o ajuste da permissividade elétrica com a equação de Curie-Weiss 

modificada apresenta grau de difusividade de 𝛾= 1,19 ± 0,01 na amostra sinterizada 

por 2 horas, ao passo que as amostras sinterizadas por 4, 8 e 16 horas possuem 𝛾= 
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1,044 ± 0,002, 𝛾= 1,041 ± 0,003 e 𝛾= 1,12 ± 0,01, respectivamente. Estes resultados 

significam que os efeitos das tensões bidimensionais às quais as camadas de 

BaTiO3 estão submetidas diminuem com o aumento do tempo de sinterização.  

 A ausência do efeito das tensões bidimensionais nas camadas de BaTiO3 de 

amostras sinterizadas por 4, 8 e 16 horas é justificada com base na espessura das 

interfaces. Estes maiores tempos de sinterização criaram uma interface mais 

espessa, Figura 42 e, portanto, as diferenças de coeficiente de dilatação térmica 

entre as camadas são atenuadas pelo gradiente de composição mais suave nestas 

interfaces.226-227 

O aumento das propriedades piroelétricas, piezoelétricas e ferroelétricas nas 

bicamadas com o aumento do tempo de sinterização tem correlação direta com a 

presença de grãos anômalos na microestrutura da camada BaTi0.8Zr0.2O3. Estes 

grãos reduzem a isotropia das camadas dos compósitos planares e, uma hipótese é 

que as camadas de BaTi0.8Zr0.2O3 podem ter aquirido orientação preferencial com 

eixo de fácil orientação ortogonal aos eletrodos. Este efeito justificaria não só o 

aumento das propriedades ferroelétricas como a redução das propriedades 

dielétricas. Além disso, é possível observar tanto um descréscimo na difusão da 

transição de fase quanto um deslocamento gradual do pico de permissividade 

correspondente associados à camada BaTi0.8Zr0.2O3. Estas alterações na 

permissividade elétrica podem estar associadas ao aumento do tamanho de grão 

desta camada, um efeito também observado e relatado por Hoshina et al.169 em 

suas própias amostras homogêneas.  

 

4.2.8 Conclusões parciais 

 

Esta seção descreveu e discutiu resultados referentes à produção e à 

caracterização das cerâmicas homogêneas de BaTi1-xZrxO3 e cerâmicas compósitas 

planares bicamadas BaTi1-xZrxO3/BaTi1-yZrxO3. Foram estudados os efeitos da 

variação da concentração do Zr4+ e a influência do tempo de sinterização na 

microestrutura e nas propriedades funcionais das amostras. As cerâmicas foram 

obtidas a partir de prensagem uniaxial e isostática de nanopós sintetizado pelo 

método dos precursores poliméricos. Assim como na seção 4.1, as diferenças 

existentes entre as propriedades previstas pela regra da mistura de fases e os 
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valores experimentais foram discutidas e estabeleceu-se sua correlação com a 

microestrutura dos compósitas planares. A partir do monitoramento do máximo de 

permissividade elétrica correspondente à transição do composto BaTiO3 nos 

compósitos planares sinterizados por 2 horas, foi possível investigar e verificar 

previsões dos efeitos de tensões bidimensionais como o aumento da difusividade da 

transição de fase e deslocamento da transição para maiores temperaturas. Com isto, 

fortaleceu-se a correlação estabelecida na seção 4.1entre as propriedades 

funcionais e a microestrutura das amostras. No entanto, estas amostras possuem 

grãos cerâmicos maiores que as fitas cerâmicas e, portanto, a combinação das 

tensões bidimensionais residuais com o efeito do tamanho de grão reduzem a 

permissividade elétrica dos compósitos em relação às previsões, atentando para 

precauções que devem ser tomadas com a microestrutura de compósitos cerâmicos 

contendo ferroelétricos. Em maiores tempos de sinterização, houve redução do 

efeitos das tensões residuais devido aos gradientes composicionais entre as 

camadas dos compósitos e crescimento anômalo de grãos na camada BaTi0.8Zr0.2O3 

com consequente aumento das propriedades ferroelétricas. As correlações 

deduzidas mostram que, para mesmas composições, a correlação entre tensões 

residuais e efeito do tamanho de grão leva a efeitos contrários nas propriedades 

dielétricas, exigindo atenção a este acoplamento para otimizar as propriedades dos 

compósitos planares desejados. 
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Capítulo 5 Conclusões 

 

Neste trabalho, foi estabelecida uma correlação entre as propriedades 

dielétricas e a microestrutura de cerâmicas compósitas planares à base de BaTi1-

xZrxO3. Distintas substituições de Ti4+ por Zr4+
 alteraram a microestrutura dos 

compósitos planares em relação à microestrutura das correspondentes amostras 

homogêneas devido à mudanças no comportamento dilatométrico das cerâmicas. 

De acordo com simulações das contrações dos compostos presentes nas amostras 

produzidas, verificou-se presença de tensões mecânicas residuais bidimensionais 

distribuídas ao longo das camadas dos compósitos planares, que podem ser 

amortecidas em longos tempos de sinterização devido aos gradientes 

composicionais nas interfaces. A permissividade elétrica experimental dos 

compósitos planares apresentou diferenças com relação às previsões calculadas 

pela regra da mistura simples de fase, a saber, alargamento do máximo de 

permissividade correspondente à transição de fase ferroelétrica/paraelétrica do 

BaTiO3, aumento no grau de difusividade desta transição, aumento da Tc e variações 

na amplitude dos valores. A partir da teoria fenomenológica de Devonshire e o 

modelo de policristal de Buessem, foram explicadas estas diferenças baseado na 

combinação do efeito das tensões com o tamanho de grão presente nas amostras. 

Nas amostras estudadas, a combinação destes efeitos permitiu a obtenção de 

compósitos planares com propriedades dielétricas superiores às esperadas pela 

regra da mistura de fases. Portanto, os resultados deste trabalho auxiliam na 

obtenção de compósitos ferroelétricos com propriedades otimizadas e que, através 

do controle da microestrutura (tamanho médio de grãos e distribuição das tensões 

residuais), obtém-se propriedades superiores às previstas. 
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Capítulo 6 Trabalhos futuros e publicações 

 

Como trabalhos futuros, são sugeridos: 

 

a) uma comparação dos resultados experimentais obtidos com previsões de 

modelos mais recentes relacionados à teoria fenomenológica de compósitos 

planares.225–227 Com estes modelos, poderia ser incluído mais efetivamente 

os efeitos relacionados às tensões desenvolvidas devido à cosinterização e 

os efeitos relacionados às diferentes polarizações remanescentes em cada 

camada do compósito. Mas para isso será necessário obter os coeficientes da 

energia elástica de Gibbs para as composições contendo Zr4+; 

b) um mapeamento das tensões mecânicas presentes nas amostras, 

conjuntamente com um trabalho mais completo envolvendo o método dos 

elementos finitos e texturização das orientações cristalinas dos grãos das 

cerâmicas. Para entender como estes resultados são alterados com 

alterações nas quantidades de Zr4+ em cada camada e entender como ocorre 

o mecanismo de crescimento anômalo dos grãos em amostras sinterizadas 

por 16 horas; 

c) um estudo completo de espectroscopia de impedância para analisar os 

mecanismos de transportes de cargas nas interfaces entre as camadas dos 

compósitos (relaxação Maxwell-Wagner) e como são alterados em relação às 

amostras homogêneas; 

d) um estudo da otimização da síntese do BaTi1-xZrxO3 pelo método hidrotermal 

e otimização da deposição de fitas cerâmicas; 

e) um estudo da alteração das propriedades funcionais destes compósitos com 

relação à aplicação de campos elétricos externos, para analisar como a 

‗tunabilidade‘ destes compósitos é alterada pela variação da quantidade Zr4+ 

em uma das camadas e; 

f) o uso das correlações estabelecidas neste projeto para projetar um material 

dielétrico com propriedades estáveis com relação à temperatura e superiores 

àquelas esperadas pelas regras da mistura de fase. 
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