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RESUMO 

 

Neste trabalho, cerâmicas à base de CaCu3Ti4O12/CaTiO3 acrescidas de 1%, 2% e 5% de SnO2 

foram sintetizadas pelo método de reação em estado sólido. A temperatura de calcinação ideal 

foi determinada através de análises termogravimétricas, de forma que todas as amostras foram 

calcinadas a uma mesma temperatura que garantisse a formação das fases e que pudesse ser 

analisada de forma correlativa entre todas as composições cerâmicas. Posteriormente à 

calcinação dos pós-cerâmicos, realizaram-se as caracterizações estruturais (difratometria de 

raios X) e microestruturais (microscopia eletrônica de varredura), a partir das quais foi possível 

determinar as fases presentes no material, bem como suas características morfológicas. Feitas 

as análises das cerâmicas em pó, partiu-se para os estudos de prensagem uniaxial de efeito 

simples, visando à maximização da densidade a verde das cerâmicas na forma de bulk. Tendo 

se obtido as cerâmicas na forma de bulk, determinou-se a temperatura de sinterização adequada 

aos corpos cerâmicos, através da técnica de dilatometria e de estudos de sinterização em forno 

convencional. Com as cerâmicas sinterizadas na melhor condição (1100ºC, por 2 h.), 

caracterizaram-se física (método de Arquimedes), estrutural (DRX e refinamento Rietveld-

Toraya), microestrutural (MEV) e eletricamente (construção das curvas E vs. J e de Nyquist 

para determinação de , Er, if e tan) as amostras à base de CCTO/CTO puras e acrescidas de 

óxido de estanho. A caracterização estrutural das cerâmicas sinterizadas convencionalmente 

indicou a presença de duas fases no sistema, sendo estas o CTO e o CCTO, em quantidades 

previamente reportadas na literatura (67% e 33%, respectivamente). Do ponto de vista 

microestrutural, percebeu-se que os grãos das cerâmicas diminuíram à medida que se 

aumentaram as porcentagens de SnO2 adicionadas, o que reflete diretamente na propriedade 

varistora das cerâmicas, uma vez que a menor corrente de fuga (if = 0,735 mA) foi determinada 

para a composição de 2% de SnO2, a qual apresentava um dos menores tamanhos de grão (3,26 

m). A parte experimental foi novamente realizada, mas para as cerâmicas sinterizadas via 

microondas na condição mais adequada (1050ºC, por 1 h.), para se comparar o efeito da adição 

de SnO2 e do tratamento térmico na propriedade varistora do CCTO/CTO. As cerâmicas 

sinterizadas via microondas apresentaram densidades aparentes muito próximas à densidade 

teórica do sistema CCTO/CTO e porosidades menores se comparadas à das cerâmicas 

sinterizadas convencionalmente. Além disso, encontraram-se apenas as fases CCTO e CTO no 

sistema, os grãos diminuíram com as adições de SnO2 e, comparativamente, às cerâmicas 

sinterizadas em forno convencional, percebeu-se uma melhoria na propriedade varistora, já que 

a corrente de fuga para a composição com 2% de SnO2 foi ainda menor (if = 0,039 mA). 



 
 

Finalmente, apreendeu-se que as adições de SnO2 mostraram-se benéficas ao sistema 

CCTO/CTO e que quando combinadas à sinterização via microondas permitiram, além da 

redução da temperatura e do tempo empregados, melhorias na propriedade varistora, o que 

confirma a inovação e a relevância do sistema cerâmico estudado para a comunidade científica 

e para a indústria. 
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ABSTRACT 

 

In this work, CaCu3Ti4O12 / CaTiO3 ceramics added with 1%, 2% and 5% of SnO2 were 

synthesized by solid state reaction. After determining the ideal calcination temperature for each 

sample, all samples were calcined at the same temperature guaranteeing the formation of the 

phases and allowing comparative study to be conducted among all the ceramic compositions. 

After the calcination process, the samples were characterized regarding its structure (X-ray 

diffraction) and microstructure (scanning electron microscopy) in order to determine the phases 

present in the material, as well as its morphological characteristics. Once the analysis of the 

powdered ceramics were done, we proceeded to the uniaxial pressing studies, aiming to obtain 

the stress that maximized the green density of the ceramics in the form of bulk. After obtaining 

the ceramics in bulk form, the sintering temperature was determined by the dilatometry 

technique and sintering studies in a conventional oven. With the sintered ceramics in the best 

condition (1100 ºC, for 2 h.), physical (Archimedes method), structural (XRD and Rietveld-

Toraya refinement), microstructural (SEM) and electrically (E vs. J and Nyquist diagrams to 

determine , Er, if and tan) the pure and tin oxide-enhanced CCTO/CTO based samples. The 

structural characterization of the sintered ceramics conventionally indicated the presence of two 

phases in the system, being these CTO and CCTO, in amounts previously reported in the 

literature (67% and 33%, respectively). From the microstructural point of view, it was noticed 

that the ceramic grains decreased as the percentages of SnO2 added increased, which directly 

reflects on the varistor property of the ceramics, since the lower leakage current (if = 0.735 mA) 

was determined for the composition of 2% SnO2, which had one of the smallest grain sizes 

(3.26 m). The experimental part was again carried out, but for sintered ceramics by 

microwaves in the most suitable condition (1050 ºC, for 1 h), to compare the effect of SnO2 

addition and heat treatment on the varistor property of CCTO/CTO. The sintered microwaves 

samples presented densities very close to the theoretical density of CCTO/CTO system and 

smaller porosities when compared to the conventionally sintered ceramics. In addition, only the 

CCTO and CTO phases were found in the system, the grains decreased with the additions of 

SnO2 and, comparatively, the sintered ceramics in conventional oven, an improvement in the 

varistor property was noticed, since the leakage current for the composition with 2% of SnO2 

was even lower (if = 0.039 mA). Finally, it was observed that the SnO2 additions showed to be 

beneficial to the CCTO/CTO system and that when combined with microwave sintering, in 

addition to reducing the temperature and time used, improvements in varistor properties have 



 
 

been achieved, confirming innovation and the relevance of the studied ceramic system for the 

scientific community and industry. 

 

KEYWORDS: CCTO/CTO. SnO2. Varistor. Microwave. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

 

Pesquisas científicas relacionadas a materiais cerâmicos têm se tornado cada vez mais 

importantes para a sociedade. As descobertas realizadas nesta área contribuem intensamente 

com o progresso tecnológico e com a aplicabilidade de materiais que, antes, não poderiam ser 

empregados para solucionar problemas. Devido a tais avanços no âmbito dos materiais 

cerâmicos, estes apresentam uma gama de funções no mundo moderno, podendo ser utilizados 

em memórias ferroelétricas, componentes ópticos, piezoelétricos, dielétricos, sensores de gases 

e varistores (DESCHANVRES, RAVENAU, TOLLEMER, 1967; SUBRAMANIAN et al, 

2000; CHUNG, KIM, KANG, 2004; KIM et al, 2006; PARRA, 2008; SHEN, CHIOU, HO, 

2008). Na classe de materiais cerâmicos, um grupo extremamente relevante, tanto do ponto de 

vista econômico, quanto do científico é o dos materiais eletrocerâmicos. Neste grupo de 

materiais, enquadram-se os varistores que, em especial, têm desempenhado um papel muito 

importante na sociedade moderna, principalmente devido a sua ampla utilização como elemento 

de proteção de equipamentos eletrônicos e em redes de transmissão e distribuição de energia 

elétrica, melhorando a confiabilidade das redes elétricas e minimizando a queima de 

equipamentos eletroeletrônicos. 

Atualmente, existem diversos métodos de síntese empregados para materiais cerâmicos 

avançados, dos quais citam-se o Pechini (KIM et al, 2014), a co-precipitação (ZHAO et al, 

2013) e o hidrotermal (HU et al, 2010). Tais métodos permitem a obtenção de materiais com 

alta homogeneidade e densidade final. No mesmo sentido, a reação em estado sólido (HUANG 

et al, 2013) apresenta-se como um método extremamente difundido na indústria cerâmica, uma 

vez que é menos dispendioso se comparado aos outros citados acima, além de possuir relativa 

facilidade de replicação. Por estes motivos, neste trabalho, usar-se-á a reação em estado sólido 

para a síntese das cerâmicas propostas. 

Como materiais que se enquadram nas características de varistores, tem-se o sistema 

composto por CaCu3Ti4O12 (CCTO) e CaTiO3 (CTO), o qual apresenta bom coeficiente de não 

linearidade e baixa corrente de fuga, quando comparado às fases puras (RAMÍREZ et al, 2006).  

Desta forma, o estudo das propriedades não-ôhmicas do sistema CCTO/CTO apresenta-

se relevante, uma vez que mesmo já difundido na literatura, o CCTO/CTO acrescido de SnO2, 

nas composições, em massa de 1, 2 e 5 % associado à síntese fazem desta cerâmica uma forte 

candidata à proteção de sistemas elétricos. Além deste fator, o sistema CCTO/CTO possui, 

ainda, uma elevada corrente de fuga para aplicações industriais (RAMÍREZ et al, 2006). Pode-

se destacar também o fato do Brasil concentrar a maior jazida de cassiterita do mundo no 
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município de Ariquemes (Roraima), bem como justificativas de cunho político-geográfica que 

ressaltam a importância deste trabalho: o Brasil é o país com maior incidência de raios por 

quilômetro quadrado, segundo o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A média 

anual de raios por quilômetro quadrado, no Brasil, até 2017 era de 77,8 milhões, valor este que 

cresceu consideravelmente nos últimos anos. Este aumento ocorre, principalmente, em função 

da localização do Brasil ser intertropical (com altos índices pluviométricos), devido às 

dimensões continentais do país e às ações do El Niño, La Niña e das ilhas de calor, que são 

agravadas pela crescente urbanização. Apenas em 2012, o fenômeno foi responsável por 120 

mortes e um prejuízo de aproximadamente 4 bilhões de reais, principalmente no sistema 

elétrico; as cerâmicas avançadas são amplamente utilizadas, hoje em dia, devido às diversas 

funcionalidades que possuem. Dentre estas, as cerâmicas eletroeletrônicas são de grande 

relevância, tanto no âmbito acadêmico, quanto no cotidiano. Entretanto, são necessárias 

pesquisas para otimizar suas propriedades, devido à recorrente demanda da sociedade. 

Economicamente, esta classe de materiais possui grande relevância no país: segundo a 

ABCeram – Associação Brasileira de Cerâmica – a indústria cerâmica representa, no Brasil, 

cerca de 1,0% do PIB, – Produto Interno Bruto. Frente à acentuada produção de materiais 

cerâmicos e ao respectivo consumo, no país, bem como à acentuada incidência de raios no 

território nacional e aos prejuízos drásticos ocasionados por esta intempérie, tornam-se 

imprescindíveis estudos sobre materiais com comportamento varistor, visando, cada vez mais, 

a seu aperfeiçoamento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE VARISTORES 

 

Os materiais podem ser classificados como sendo resistores ou condutores. Tais 

propriedades são antagônicas, sendo inversamente proporcionais entre si, conforme se mostra 

na Equação (1). 

 

σ = 1
ρ
                                                                                                                                         (1) 

em que  é a condutividade e  a resistividade do material. A resistividade apresenta-se 

contrária à movimentação de cargas, sendo que as cargas podem ser de natureza iônica, 

eletrônica ou de ambos os tipos. Os materiais que são condutores apresentam uma elevada 

movimentação de cargas, enquanto que os semicondutores, sob condições especiais 

(determinadas temperaturas ou sob efeitos de dopantes) perdem seu caráter resistivo, assumindo 

caráter condutor e, por fim, os isolantes se mostram contrários à movimentação de cargas. De 

maneira geral, para um material ôhmico, isto é, que segue a lei de Ohm, a condutividade e, 

portanto, a resistividade está intrinsecamente ligada à densidade de corrente J (fluxo de corrente 

por área) e ao campo elétrico (diferença de potencial por unidade de comprimento), conforme 

evidencia a Equação (2) (SHAO et al, 2007). 

 

J = σ.E                                                                                                                                      (2) 

 

Varistores são elementos de circuito, cuja principal característica é a variação da 

resistividade em função da tensão aplicada, não obedecendo à lei de Ohm, sendo, por isso, 

chamado de variable resistor. Este componente, geralmente, é de natureza cerâmica e 

semicondutora, constituído por grãos condutivos e contornos de grão isolantes, que geram uma 

interface grão-contorno, onde se formam barreiras de potencial, as quais determinam o 

comportamento não ôhmico do varistor. 

Para um sistema varistor, quando a tensão aplicada excede a tensão nominal ou de 

ruptura (região I), a resistência do material diminui abruptamente em diversas ordens de 

magnitude (região de ruptura), permitindo que uma corrente elevada flua através do material 

(região II). A partir de um dado valor de densidade de corrente, a resistência do material 

aumenta novamente, sendo necessária a aplicação de uma tensão de pós-ruptura para que ocorra 
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o fluxo de corrente elétrica (região III). As regiões explicadas acima estão sendo mostradas na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Curva J vs E característica para materiais com comportamento varistor. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As curvas de densidade de corrente versus campo elétrico (J vs. E) descrevem o 

comportamento de um varistor, sendo que o seu desvio da linearidade é medido pelo coeficiente 

de não linearidade (), o qual pode ser calculado conforme a Equação (3) (quanto maior sua 

magnitude, melhor a propriedade não ôhmica do material) (RAMÍREZ et al, 2005). 

 

J = KEα                                                                                                                                             (3) 

 

em que J é a densidade de corrente (A.cm-2), K é uma constante relacionada à 

microestrutura do material e E é o campo elétrico aplicado (V.cm-1). 
O campo elétrico, na Figura 1, em que ocorre a transição da região I para a II apresenta 

um aumento repentino da densidade de corrente. Por esta particularidade, este ponto é 

conhecido como campo elétrico de ruptura (Er), o qual é definido na Equação (4). 

 

Er = E1mA/cm2                                                                                                                                 (4) 
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sendo 𝐸1𝑚𝐴/𝑐𝑚2  o campo de tensão aplicado quando a densidade de corrente é de  

1 mA.cm-2. A partir deste valor, pode-se obter a contribuição dos grãos na macroestrutura, 

através da Equação (5). 

 

Er.S = Vr = 
vb
d̅

.s                                                                                               (5) 

 

em que 𝐸𝑟 e 𝑉𝑟  são o campo elétrico e a tensão de ruptura, respectivamente; S é a 

espessura da amostra; 𝑣𝑏 é a tensão por barreira de potencial e d é o tamanho médio de grão. 

Desta maneira, é possível dizer que a Equação (5) exibe uma relação linear entre Vr e Er com 

d, quando é mantida constante a espessura S da amostra. 

O campo elétrico de ruptura (Er) mostra-se como uma propriedade relevante para um 

varistor, uma vez que sua magnitude direciona a aplicação a que este componente será 

direcionado. Para uma determinada aplicação, costuma-se delimitar uma faixa de valores de 

tensão de ruptura Vr específica: Vr  1 kV – proteção de circuitos eletrônicos, fontes e usinas 

que operam sob alta tensão; 100 V  Vr  1 kV – centros de distribuição de energia elétrica e 

distribuidores de grandes centros urbanos; 0 V <Vr  50 V – proteção de componentes utilizados 

por fornecedores de energia em menor escala e por clientes (eletrodomésticos, equipamentos 

eletrônicos etc.) (RIBEIRO, 2010). A Figura 2 traz um fluxograma que evidencia a aplicação 

de um varistor à medida que se altera a tensão de ruptura, conforme já descrito neste parágrafo.  

 

Figura 2 - Aplicações de um componente varistor de acordo com a tensão de ruptura (Vr). 

 
Fonte: Adaptado de Govindan; Jafarian; Nourbakhsh, (2015). 

 

É possível dizer, analisando a Figura 1 que a região I apresenta uma alta resistividade, 

enquanto que na região II, esta se faz praticamente nula. A inclinação existente na região II é 



17 
 

 

definida por um fator denominado de coeficiente de não linearidade (α). Valores de  maiores 

indicam um bom comportamento não ôhmico do material, indicando uma transição eficiente 

do comportamento isolante para o condutor. Tal coeficiente pode ser determinado, a partir das 

Equações (6) e (7). 

 

α = 1
m                                                                                                                                              (6) 

 

Em que m corresponde à inclinação da curva, podendo ser determinado por: 

 

m = 
LogE10mA/cm2- LogE1mA/cm2

LogJ10mA/cm2-LogJ1mA/cm2
                                                                                                               (7) 

 

Por fim, relacionando as Equações (6) e (7) chega-se à Equação (8). 

 

α = 
LogJ10mA/cm2-LogJ1mA/cm2

LogE10mA/cm2-LogE1mA/cm2
                                                                                                               (8) 

 

Outro fator importante na síntese de materiais varistores é o controle da corrente de fuga 

(if). Esta grandeza corresponde à corrente que passa pelo varistor antes deste ter atingido o 

campo elétrico de ruptura (Er). Na prática, a corrente de fuga pode ser definida como a corrente 

que transita pelo componente varistor quando 75% do valor da tensão de ruptura é atingido no 

circuito. Esquematicamente, a corrente de fuga pode ser determinada mediante o esquema 

ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Representação esquemática de como se determinar a corrente de fuga, a partir das 

curvas E vs J. 

 
Fonte: Shao et al, (2007). 

 

Tendo se definido a corrente de fuga, percebe-se a elevada importância científica e 

tecnológica do desenvolvimento de varistores com baixa corrente de fuga e, principalmente, 

com boa estabilidade a fenômenos de degradação. Comercialmente, estão disponíveis varistores 

à base de ZnO, os quais foram, muito estudados por Matsuoka et al (1971) e Bueno et al (2001). 

No entanto, este sistema apresenta uma microestrutura bastante complexa e suscetível à 

degradação. Pianaro et al (1995) desenvolveram um sistema varistor à base de SnO2. As 

vantagens deste sistema à base de SnO2 em relação aos sistemas à base de ZnO são a presença 

de uma única fase (monofásico), as baixas porcentagens de dopantes necessárias para obter um 

bom comportamento varistor e a alta estabilidade a fenômenos de degradação em regime de 

tensão contínua (RAMÍREZ, 2007; PARRA, 2006). 

 

2.2 SISTEMA CCTO/CTO 

 

O desenvolvimento de sistemas mais baratos e com propriedades diferenciadas vem 

ganhando atenção na comunidade científica atual. Sistemas à base de CaCu3Ti4O12 (CCTO) 

constituem materiais com estas características, já que possuem alto potencial para serem 

aplicados como varistores, quando combinados à fase CaTiO3 – CTO – (composto 

CCTO/CTO), pois a fase pura de CCTO apresenta comportamento de histerese, o que pode ser 
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verificado nas curvas I vs V, mas, como adversidade, um alta corrente de fuga (RAMAJO et al, 

2010). 

Com o intuito de aprofundar a descrição a respeito dos compostos utilizados neste 

trabalho (CTO, CCTO e SnO2) serão definidas suas estruturas. 

A estrutura cristalina de um material é muito importante para a compreensão de muitas 

de suas propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, sensoras etc. Tanto o CCTO, quanto o CTO 

apresentam estrutura do tipo perovskita. 

Materiais com estrutura do tipo perovskita são aqueles que apresentam a relação 

estequiométrica ABX3, os quais estão dispostos em camadas de empacotamentos do tipo ABO3, 

em que os cátions B ocupam 100% dos clusters BO6 unidos unicamente pelos vértices, como 

se elucida na Figura 4. 

 

Figura 4 - Estrutura perovskita do tipo ABO3, à esquerda, mostrada na direção [100], com 

ênfase às camadas compactas AO3; já, à direita, são mostrados os clusters BO6. 

 
Fonte: Adaptado de Davies et al, (2008). 

 

Neste tipo de estrutura, A e B representam os cátions, que podem ser bivalentes ou 

trivalentes, respectivamente. No caso, O2- representa o ânion da estrutura. No grupo das 

perovskitas, é possível encontrar cloretos, brometos, nitritos e oxinitretos, mas, óxidos e 

fluoretos são mais comuns (DAVIES et al, 2008). A estrutura cristalina sofre alterações 

significativas, quando as variáveis de processamento são alteradas. No caso da estrutura 

perovskita, a simetria da rede por ser prevista pela razão de Goldshmidt, a qual é denotada na 

Equação (9). 
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t = rA+rO
√rb+rO 

                                                                                                                                     (9) 

 

na qual, as letras r com os diferentes subíndices representam os raios iônicos dos 

componentes presentes na estrutura. Quando o cátion A apresenta um raio iônico muito superior 

ao do B, a estrutura tende a ser hexagonal. Logo, quando t encontra-se entre 0,9 e 1,0, a 

perovskita tem comportamento cúbico estável; por outro lado, quando o fator de Goldshmidt 

encontra-se entre 0,7 e 0,9, os octaedros BO6 sofrem uma considerável distorção; e finalmente, 

para t superior a 1,0, coexistem as estruturas cúbica e hexagonal, provocando considerável 

distorção na estrutura cristalina (DAVIES et al, 2008). 

O CaTiO3 foi o primeiro material caracterizado com estrutura perovskita. Este composto 

apresenta uma estrutura perovskita do tipo ortorrômbica com grupo espacial Pbnm à 

temperatura ambiente, que aos 1200 °C passa a ter simetria tetragonal do grupo espacial I4mcm 

e, próximo aos 1400 °C, adquire simetria cúbica do grupo espacial  

Pm-3m. Além disso, o CTO apresenta orientações ordenadas dos octaedros de oxigênio 

presentes em sua célula unitária (YASHIMA, ALI, 2009; MOUSSA, KENNEDY, 2001). 

Mudanças dos cátions podem gerar alterações em sua estrutura cristalina, sendo que estas 

alterações na rede podem afetar de forma circunstancial suas propriedades magnéticas e sua 

resposta dielétrica (DAVIES et al, 2008). 

O CaCu3Ti4O12, por sua vez, é um material cerâmico que cristaliza numa estrutura 

perovskita cúbica, com grupo espacial Im3 e parâmetro de rede de 7,32Å. Este composto 

apresenta uma inclinação nos octaedros de TiO6, o que gera uma duplicação do parâmetro da 

rede. Os cátions de Ca2+ tem número de coordenação 12, apresentando clusters na forma de 

icosaedros e os íons de Cu2+ apresentam uma geometria planar (MOUSSA, KENNEDY, 2001). 

A Figura 5 representa a estrutura cristalina do CaCu3Ti4O12 (CCTO), na qual a escala de relação 

entre os raios iônicos não foi preservada. 

 

Figura 5 - Célula unitária do CCTO, evidenciando sua estrutura do tipo perovskita. 

 
Fonte: Moussa; Kennedy, (2001). 
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Pesquisas realizadas sobre as propriedades do CCTO e sobre sua estrutura têm mostrado 

que a substituição do cobre por diferentes elementos como o zinco impõe a formação de outras 

fases e modificações à estrutura cristalina (HU et al, 2014). Em uma proporção de 1:1 de Ca2+ 

e Cu2+, obtém-se o composto cerâmico CaCu3Ti4O12/CaTiO3 ou, em sua forma estequiométrica, 

o Ca2Cu2Ti4O12. Kobayashi, Terasaki (2005) mostraram que na estequiometria 

Ca1+xCu3−xTi4O12, no intervalo de 0,1<x<2,9 não é possível identificar uma única fase, porém a 

estrutura para o CCTO/CTO é similar à estrutura cristalina do CCTO, como é mostrado na 

Figura 6, em que os parâmetros de rede mudam pouco se comparados ao do CCTO 

(KOBAYASHI, TERASAKI, 2005; THONGBAI et al, 2011). 

 

Figura 6 - Célula unitária do CCTO/CTO, do tipo perovskita cúbica (muito próxima à 

estrutura do CCTO). 

 
Fonte: Kobayashi; Terasaki, (2005). 

 

Munnix, Schmeits (1983) afirmam que o SnO2 apresenta estrutura cristalina tetragonal do 

tipo rutilo, conforme observa-se na Figura 7, com grupos pontual 14 D4h e espacial P42/mnm. 

Essa estrutura é composta por dois átomos de estanho e quatro átomos de oxigênio, sendo que 

cada átomo de estanho é rodeado por um octaedro distorcido de seis átomos de oxigênio e cada 

átomo de oxigênio tem três estanhos como vizinhos mais próximos dispostos nos vértices de 

um triângulo aproximadamente equilátero (OLIVEIRA, 2002). 
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Figura 7 - Disposição da célula unitária do SnO2: sítios octaédricos ocupados por átomos de 

oxigênio. 

 

Fonte: Rangel, (2011). 

 

Com relação à resposta não ôhmica do CTO tem-se como maior estudo de Miao, Yin, 

Zhou (1998). Tal trabalho mostra que a substituição de Ca2+ por Sr2+ no SrTiO3 acarreta na 

diminuição da energia de ligação do composto, o que por sua vez reduz o tamanho da célula 

unitária, além de promover a absorção de oxigênio pelos contornos de grão, melhorando, assim, 

a resposta não ôhmica.  

Entretanto, o maior desenvolvimento na resposta não ôhmica tem se dado pelos estudos 

do CCTO. Esses avanços têm sido obtidos, utilizando-se diferentes métodos de síntese (GUO 

et al, 2006), dopando-se o composto com diferentes materiais, tais como nanopartículas de ouro 

e cério (TUICHAI et al, 2013; CHENG et al, 2012), bem como combinações de outros 

compostos com posterior inserção no CCTO (XU et al, 2012; LI et al, 2009). 

A combinação de outro composto com o CCTO pode ser exemplificada pelo sistema 

CCTO/CTO. Estudos apresentados por Ramirez et al (2006) com o sistema 33,3% mol de 

CaCu3Ti4O12 e 66,7% mol de CaTiO3 mostraram que o excesso de cálcio no contorno de grão 

poderia favorecer a formação da natureza semicondutora do tipo p, o que consiste na otimização 

da propriedade varistora. Além disso, o trabalho também relatou que existe uma relação entre 

as propriedades não ôhmica e dielétrica, propondo que a permissividade dielétrica diminui em 

favorecimento do comportamento varistor. 

O CCTO, por si só, foi estudado por Subramanian et al (2000), ganhando destaque pela 

sua constante dielétrica gigante (ε ~ 10000), a qual mostrou-se constante em amplos intervalos 

de temperatura (100 a 600 K) e frequências (de poucos Hz até aproximadamente 15 MHz). A 

hipótese mais aceita é que esta alta constante dielétrica (ACD) origina-se a partir de defeitos 

extrínsecos, gerando domínios de barreiras internas no grão. Chung, Choi, Choi (2007) 
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observaram que as barreiras de potencial existem na região dos contornos de grão, a qual origina 

o comportamento não ôhmico e a ACD.  

Marques et al (2006) e Huang et al (2013) mostraram que, em sistemas de CCTO, as 

propriedades dielétricas são diferentes de acordo com o processo de moagem e a atmosfera à 

qual o composto é submetido durante o tratamento térmico. No caso de uma atmosfera oxidante, 

segundo Bueno et al (2006) há um acentuado aumento da constante dielétrica, devido a 

mudanças químicas no interior dos grãos. Um comportamento similar é observado em sistemas 

varistores à base de óxidos metálicos como ZnO ou SnO2, sendo que no caso destes a maior 

contribuição para a otimização das propriedades elétricas tem origem nos contornos de grão 

(XU et al, 2012).  

Apresentados os materiais e os parâmetros que serão analisados, neste momento, pode-

se apontar os trabalhos existentes envolvendo o sistema estudado, bem como as características 

de processamento que os envolvem.  

Estudos de Ramírez et al (2006) mostraram que o composto CCTO tem seus parâmetros 

não-ôhmicos otimizados quando combinados ao CaTiO3 (CTO). Nestas análises, submeteram-

se blocos cerâmicos à base de CCTO e de CCTO/CTO às condições de sinterização de 1050ºC 

por 12 horas. Em amostras de composição 100% molar de CaCu3Ti4O12, o coeficiente de não-

linearidade calculado a partir das curvas E vs J era 9 e a corrente de fuga 130 𝜇𝐴. Por outro 

lado, em amostras de composição molar 33% CaCu3Ti4O12 e 67% CaTiO3 o coeficiente de não 

linearidade se elevou para 65, ao passo que a corrente de fuga foi reduzida a 60 𝜇𝐴, valor que 

já é razoável para aplicações varistoras. 

Estudos paralelos têm abordado a adição de SnO2 ao material CCTO puro (HOMES et 

al, 2001; LIU et al, 2012; BOCHU et al, 1979). Liu et al (2012) mostraram que quando o CCTO 

é dopado com SnO2 sua constante dielétrica aumenta, devido ao crescimento dos grãos, que, 

por sua vez, aumenta a quantidade de defeitos por empilhamento – estes defeitos respaldam o 

modelo Nanosized Barrier Layer Capacitor (NBLC). Na literatura, os trabalhos mais recentes 

já abordam a adição do SnO2 ao sistema CCTO/CTO, empregando-se o método de reação em 

estado sólido. Entretanto, o composto de fórmula Ca2Cu2Ti4-xSnxO12 (em que x = 0, 0,1, 0,2, e 

0,3, de Sn+4) foi utilizado fórmula precursora. Como resultado, houve um crescimento 

considerável nos grãos das cerâmicas à base de CCTO/CTO com as dopagens de Sn+4. Como 

consequência do aumento do grão, a resposta dielétrica do sistema foi otimizada nas interfaces 

internas, em detrimento da propriedade varistora, indicando um efeito extrínseco sobre ambas. 

Outros dois pontos bastante interessantes a este trabalho, referem-se, primeiramente, à 

constatação da formação de um líquido eutético entre os átomos de cobre (Cu) presentes na fase 
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CCTO e o estanho (Sn), em temperatura próxima à 950 ºC e, em segundo lugar, à ocupação 

preferencial dos átomos de estanho nos grãos mais claros (CCTO), descoberta pela técnica de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) (JUMPATAM et al, 2016). 

Além dos estudos utilizando Sn+4 como dopante ao sistema CCTO/CTO, um trabalho 

envolvendo o Bi+3, utilizando a mesma rota de síntese deste projeto, obteve resultados 

interessantes para a resposta dielétrica e para a propriedade varistora do sistema. Percebeu-se 

que os íons Bi+3, nas seguintes composições do sistema CCTO/CTO – Ca1.95Bi0.05Cu2Ti4O12, 

Ca1.90Bi0.10Cu2Ti4O12 e Ca1.70Bi0.30Cu2Ti4O12 – podem substituir os íons Ca+2 presentes tanto no 

CTO, quanto no CCTO. Valendo-se da mesma explicação utilizada para as dopagens com os 

íons Sn+4, o aumento na constante dielétrica do sistema dopado com Bi+3 é explicado com base 

na polarização das interfaces internas das cerâmicas, contudo a degradação da propriedade não-

ôhmica se deve à diminuição na altura das barreiras de potencial existentes entre os grãos 

(MENEZES, SOUTO, KIMINAMI, 2007). 

 

2.3 SINTERIZAÇÃO POR MICROONDAS 

 

Do ponto de vista do tratamento térmico, sabe-se que a atmosfera e as condições às quais 

o sistema CCTO/CTO é submetido influenciam muito em suas propriedades elétricas. Neste 

trabalho, tem-se por objetivo correlacionar a sinterização via forno convencional e por forno 

microondas. A segunda se apresenta inovadora nesta área, acompanhando a inserção de 

pequenas quantidades de SnO2 (1%, 2% e 5%, em massa) ao composto CCTO/CTO.  

As microondas são ondas eletromagnéticas confinadas a uma faixa do espectro que se 

estende de 300 a 300.000 MHz. Tão larga faixa confere a esses osciladores grande versatilidade 

de aplicação em função da frequência selecionada. Radares de aviação civil, aparelhos de 

telefonia celular e fornos de microondas domésticos são exemplos de dispositivos que 

funcionam a base de microondas e que estão presentes no cotidiano de mais de um bilhão de 

pessoas em todo mundo. Nos domínios da química e das ciências dos materiais, a aplicação da 

tecnologia de microondas tem despertado especial interesse na síntese de compostos orgânicos 

e inorgânicos e no tratamento térmico de muitos materiais em escala laboratorial e industrial 

(MENEZES, SOUTO, KIMINAMI, 2007; THOSTENSON, CHOU, 1999; AGRAWAL, 1998; 

CLARK, SUTTON, 1996; SUTTON, 1998; KIMINAMI et al, 2000; KIMINAMI et al, 2001; 

FAGURY-NETO, KIMINAMI, 2001; KIMINAMI et al, 2001). Uma das primeiras ocorrências 

do uso de forno de microondas em aplicações que não o aquecimento de alimentos remete à 

década de 60 quando foi utilizado para a secagem de cerâmicas vermelhas. No campo das 
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ciências, a química analítica foi a primeira a utilizar o forno de microondas, havendo surgido 

na década de 70 os primeiros relatos de seu uso na preparação de amostras e em atividades 

laboratoriais. Dentre os primeiros usos, além da secagem de amostras pode-se citar a digestão 

de soluções para análise elementar, a percolação para extração de substâncias e a dessorção 

térmica de compostos (SUVOROV, TURKIN, PRINTSEV, 2000). No entanto, o interesse do 

uso de microondas em outras áreas da química e ciências afins tem decorrido da redução do 

número de etapas em muitas sínteses, da melhoria de propriedades físicas em cerâmicas 

tecnológicas e das significativas economias de energia e de tempo alcançadas no processamento 

de muitos materiais (MENEZES, SOUTO, KIMINAMI, 2007). 

Na literatura, existem estudos sobre a influência da sinterização convencional e em forno 

convencional nas propriedades dielétricas e varistoras do sistema CCTO/CTO. Os resultados 

encontrados abordam a otimização das propriedades varistoras quando as cerâmicas são 

sinterizadas em fornos microondas, uma vez que a distribuição de defeitos se dá de maneira 

mais uniforme, contribuindo para as melhorias naquelas. Além disso, conseguiram-se, através 

da sinterização em microondas, cerâmicas mais densas em tempos e temperaturas inferiores à 

sinterização convencional (RAMÍREZ et al, 2015).  

No processamento térmico convencional, ocorre, inicialmente, o aquecimento da 

superfície do material e só em seguida, através de processos de convecção e condução, a energia 

térmica é transferida para o interior do corpo cerâmico. Em contraste, a energia de microondas 

é transformada em calor diretamente dentro do material através da interação das moléculas e 

átomos com o campo eletromagnético da radiação, o que possibilita o aquecimento interno e 

volumétrico do material, provocando a formação de gradientes de temperaturas e fluxos de 

calor invertidos, comparativamente ao processo de aquecimento convencional (AGRAWAL, 

1998). Essas características permitem o aquecimento de peças grandes de maneira rápida e 

uniforme, sem a geração de elevadas tensões térmicas que podem causar trincas ou danos às 

peças. Como a absorção de energia de microondas varia com a composição e estrutura das fases, 

o aquecimento seletivo de uma determinada área do material também se torna possível. 

A Figura 8 sintetiza as principais características associadas à técnica de sinterização por 

microondas, além de compará-la, em termos de gradiente de aquecimento, à sinterização 

convencional. 
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Figura 8 - Ilustrações (a) do perfil de aquecimento de amostras sob irradiação de micro-ondas 

em comparação ao (b) perfil de aquecimento convencional (condução/convecção) e (c) 

representação dos mecanismos de aquecimento (polarização dipolar e condução iônica) 

envolvidos nos processos químicos induzidos pelas microondas, descritas figurativamente em 

(d), com os parâmetros geralmente empregados ( = 12,2 cm e  = 2,45 GHz). 

 
Fonte: Filho, (2015). 

 

Para elucidar os estudos já feitos visando à propriedade varistora do sistema CCTO/CTO, 

atualizou-se o Quadro 1 (SUAREZ, 2015), o qual contém algumas linhas de pesquisa 

investigadas. 
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Quadro 1 - Alguns estudos sobre a propriedade não-ôhmica de materiais à base e CCTO. 
Referência/Ano Estequiometria Resultados do trabalho 

Li et al (2010) CaCu3Ti4O12 
Presença de múltiplas fases com o 
aumento da temperatura, associada ao 
aumento da tensão de ruptura. 

Yuan et al (2011) CaCu3Ti4O12 - MgTiO3 

Refinamento do tamanho do grão 
gerando um aumento do campo elétrico 
de ruptura de 200 V/mm para  
1200 V/mm. 

Jia et al (2014) 
CaCu3Ti4O12 dopado com 

Al2O3 
Elevado campo elétrico de ruptura, 
associado à fase secundária de CuAl2O4. 

Vanstreels et al (2013) CaCu3Ti4O12/CaTiO3 
Aumento da barreira de potencial 
originada pela contato interfacial da 
fase CCTO/CTO. 

Chung, Kim, Kang 
(2004) CaCu3Ti4O12 

Boa resposta não ôhmica: coeficiente de 
não linearidade de 900 (1 a 10 mA/cm2), 
com campo elétrico de ruptura variando 
junto ao crescimento do grão. 

Jumpatam et al (2016) 
Ca2Cu2Ti4-xSnxO12  

   (x = 0, 0,1, 0,2, e 0,3, de 
Sn+4) 

Boa resposta dielétrica e degradação da 
propriedade varistora, devido ao 
crescimento dos grãos. 

Jumpatam et al (2015) CaCu3Ti4O12/CaTiO3/Bi+3 
Diminuição na altura das barreiras de 
potencial entre os grãos e elevada 
polarização das interfaces. 

Boonlakhorn et al 
(2017) CaCu3Ti 4−xGexO12 

Diminuição na efetividade das barreiras 
de potencial e intensificação da 
polarização, devido às substituições com 
germânio. A constante dielétrica foi 
gigante. 

Cortes et al (2018) Ca2Cu2Ti4-xSnxO12 

A presença de múltiplas fases variou as 
propriedades não-ôhmica e dielétrica. 
Curvas de energia de ativação relativas 
aos grãos e contornos permitiram a 
comprovação. 

Fonte: Adaptado de Suarez, (2015). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Estudar os efeitos da adição de SnO2 nas proporções de 1%, 2% e 5%, na propriedade 

varistora do sistema CCTO/CTO, utilizando duas técnicas de sinterização: em forno 

convencional e por microondas. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Preparar, por reação em estado sólido, cerâmicas à base de CCTO/CTO com adições de 

1%, 2% e 5% de SnO2 e caracterizar os pós cerâmicos por diferentes técnicas analíticas. 

• Estudar de forma comparativa a estrutura, microestrutura e a propriedade não-ôhmica 

de cerâmicas à base de CCTO/CTO com adições de 1%, 2% e 5% de SnO2, quando 

sinterizadas em forno convencional e por microondas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÕES DOS PÓS-CERÂMICOS 

 
4.1.1 Estequiometria dos reagentes de partida 

 

As reações que descrevem a obtenção do CaCu3Ti4O12 e do CaTiO3 são, 

respectivamente: 

 

CaCO3 + 3CuO + 4TiO2⟶CaCu3Ti4O12 + CO2 

CaCO3 + TiO2⟶CaTiO3 + CO2 

 

A partir das reações de obtenção do CCTO e do CTO, foram determinadas as 

quantidades, em massa, de cada um dos reagentes para a preparação desses, considerando-se as 

massas molares dos compostos, que estão sendo exibidas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Massas molares dos elementos constituintes nos compostos empregados na síntese 

dos pós-cerâmicos, dos reagentes de partida e dos produtos obtidos. 
Elemento/Composto Massa Molar (g/mol) 

Ca 40,478 

Cu 63,546 

Ti 47,867 

O 15,999 

C 12,011 

CaCu3Ti4O12 614,172 

CaTiO3 135,943 

CaCO3 (precursor) 100,086 

CuO (precursor) 79,545 

TiO2 (precursor) 79,865 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para obtenção de 20 g de CaCu3Ti4O12, foram necessárias as quantidades dos precursores 

que estão sendo exibidas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Quantidades necessárias dos reagentes de partida para síntese do CCTO. 

Compostos Quantidade necessária (g) 
CaCO3 3,2592 
CuO 7,7710 
TiO2 10,4029 

Fonte: Autoria própria. 

 

Massa total = 3,2592 g + 7,7710 g + 10,4029 g = 21,4331 g 

Massa de CO2 esperada = 21,4331 g – 20 g = 1,4331 g 

 

Para obtenção de 20 g de CaTiO3, foram necessárias as quantidades dos precursores que 

estão sendo exibidas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Quantidades necessárias dos reagentes de partida para síntese do CTO. 

Compostos Quantidade necessária (g) 
 CaCO3 14,7247 

 TiO2 11,7498 
Fonte: Autoria própria. 

 

Massa total = 14,7247 g + 11,7498 g = 26,4745 g 

Massa de CO2 esperada = 26,4745 g – 20 g = 6,4745 g 

 

Sabe-se que o composto resultante da combinação do CCTO com o CTO assume a 

seguinte forma estequiométrica: Ca2Cu2Ti4O12, considerando-se a proporção de 1:1 de Ca2+ e 

Cu2+ respectivamente (KOBAYASHI, 2005). Como desejava-se obter um material que se 

apresentasse como CaCu3Ti4O12/CaTiO3 ou Ca2Cu2Ti4O12, realizou-se o mesmo procedimento 

estequiométrico para o composto acima, com o intuito de encontrar as quantidades necessárias 

dos reagentes de partida. 

As quantidades adicionadas, em porcentagem de massa, de óxido de estanho (SnO2) ao 

composto Ca2Cu2Ti4O12 são relativas à massa total, isto é, 1% de SnO2 equivale a uma adição 

de 0,2 g de SnO2 ao CCTO/CTO, bem como 2 % de SnO2 resultam num acréscimo de 0,4 g de 

SnO2 ao CCTO/CTO e, por fim, 5% de SnO2 representam 1 g de SnO2 adicionado ao 

CCTO/CTO. 

Para obtenção de 20 g de Ca2Cu2Ti4O12, foram necessárias as quantidades dos 

precursores que estão sendo exibidas no Quadro 5. 



31 
 

 

Quadro 5 - Quantidades necessárias dos reagentes de partida para síntese de Ca2Cu2Ti4O12. 

Compostos Quantidade necessária (g) 
 CaCO3 6,7775 
 CuO 5,3860 
 TiO2 10,8166 

Fonte: Autoria própria. 

 

Massa total = 6,7775 g + 5,3860 g + 10,8166 g = 22,9801 g 

Massa de CO2 esperada = 22,9801 g – 20 g = 2,9801 g 

 

4.1.2 Processamento pelo método de reação em estado sólido 

 

Os reagentes precursores utilizados foram: CaCO3 (Sigma Aldrich), CuO (Sigma 

Aldrich), TiO2 (Sigma Aldrich) e SnO2 (Sigma Aldrich), todos com pureza de 99,9%. As 

quantidades dos reagentes foram calculadas, levando-se em conta a estequiometria proposta. 

Os precursores foram pesados em uma balança analítica Unibloc (Shimadzu), modelo AUY, de 

0,1 mg de precisão. 

Para obter homogeneidade dos pós, os reagentes foram misturados mecanicamente em 

moinho rotatório, durante 24 horas usando um recipiente de polietileno, com bolas de zircônia 

estabilizadas com ítria e álcool isopropílico, obedecendo à proporção de 20 mL de álcool para 

10 g de pó (proporção esta que assegura o efeito cascata, inerente ao moinho rotatório). A 

homogeneização fora procedida em meio alcoólico, pois este possibilita uma secagem mais 

rápida e minimiza a formação de aglomerados. 

Após secagem em estufa por um período de 12 horas, os pós foram desaglomerados em 

almofariz ágata e granulados em peneira de aço inox de malha 200 mesh (75 m - ASTM), da 

marca Bertel. 

 

4.1.3 Análise térmica 

 

A análise termogravimétrica (TGA) e a derivada da análise termogravimétrica (DTG) 

foram utilizadas para determinar as perdas de massa com o aumento da temperatura e, então, 

determinar as temperaturas de calcinação apropriadas aos compostos (CCTO, CTO, 

CCTO/CTO, CCTO/CTO 1% SnO2, CCTO/CTO 2% SnO2 e CCTO/CTO 5% SnO2).  

As análises térmicas foram realizadas em um TG-DTA de célula vertical, marca LabX, 
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modelo EXSTAR 6000, localizado no Laboratório de Análise Térmica da FEG (UNESP), com 

temperatura variável até 1100 ºC. As condições de medida para esta técnica foram: temperatura 

de início de 20 °C, temperatura final de 1050 °C, taxa de aquecimento de 10 °C por minuto, em 

atmosfera estática de ar e cadinho de alumina. 

Após a caracterização térmica, os pós foram calcinados à temperatura de 900 ºC (em um 

forno mufla da marca EDG, modelo 3P-S, sob uma razão de aquecimento de  

10 ºC/min.). 

Após o processo de calcinação, os pós-cerâmicos foram novamente homogeneizados em 

moinho rotatório, em meio alcoólico, durante 12 horas, desaglomerados em almofariz de ágata 

e peneirados em peneira de 200 mesh. 

A Figura 9 resume os métodos utilizados na preparação dos pós-cerâmicos, através de um 

fluxograma. 

 

Figura 9 - Fluxograma da preparação dos pós-cerâmicos até a etapa de calcinação. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.1.4 Difratometria de raios X 

 

A análise das fases presentes nos pós-cerâmicos foi feita empregando-se a técnica de 

difratometria de raios X, a qual consiste na incidência de um feixe monocromático de raios X 

(Cu-K), cujo comprimento de onda é de 0,1542 nm, sobre a amostra. Estes feixes são 

detectados pelos planos cristalográficos existentes no corpo de prova. O fenômeno da difração 

de raios X segue a lei de Bragg, de acordo com a Equação (10). 

 

nλ = 2dsinθ                                                                                                                                 (10) 

 

em que n é um número inteiro que indica a ordem dos máximos de interferência 

construtiva (ordem de reflexão), λ é o comprimento de onda do feixe monocromático utilizado, 

d é a distância interplanar e θ é o ângulo de Bragg (KITTEL, 1978). Tais parâmetros podem ser 
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melhor verificados na representação esquemática da Figura 10. 

 

Figura 10 - Interação entre a radiação e os planos cristalográficos presentes na amostra 

analisada. 

 
Fonte: Kittel, (1978). 

 

Como a distância interplanar é única e depende da célula unitária de uma determinada 

fase, os picos intrínsecos a um dado material são específicos, o que torna possível a 

identificação das fases, valendo-se da técnica em questão.  

Os resultados foram obtidos em um difratômetro de raios X da marca Bruker, modelo 

D8 Advance Eco, que se encontra na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da UNESP, 

operado em 40 kV/ 25 mA, utilizando-se a radiação Kα do Cobre. As análises foram realizadas 

em ângulo de Bragg no intervalo de 10 a 80 graus, passo de 0,02 graus, tempo de coleta de 10 

graus por minuto e fenda de recepção de 0,6 mm.  

Os espectros obtidos foram comparados com cartas padrões (fichas cristalográficas) 

JCPDS do (Joint Committee on Powder Diffraction Standards), utilizando-se o software Search 

Match ®. 

 

4.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para determinar o tamanho e a 

circularidade das partículas dos pós-cerâmicos, utilizando-se o software de domínio gratuito 

ImageJ.  

Para as amostras na forma de pó o tamanho de partícula foi determinado realizando uma 

conversão do número de pixels equivalentes ao indicativo de tamanho na imagem. Após esta 
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conversão, foi realizada a medição do tamanho para um número definido de partículas e, 

finalmente, determinada a média deste valor para cada uma das composições. 

As amostras foram analisadas em um microscópio eletrônico de varredura da marca 

Zeiss, modelo Evo LS-15, disponível na UNESP, no campus de Guaratinguetá. As análises 

foram feitas em uma distância de trabalho média (WD) de 9,2 mm, com ampliação de 20000 

vezes, intensidade de corrente do feixe de 5 pA, tensão de aceleração de 20 KV e a pressões da 

ordem de 1 mPa. 

 

4.2 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÕES DAS CERÂMICAS NA FORMA DE 

BULK 

 
4.2.1 Estudo de prensagem: conformação por prensagem uniaxial  

 

Para determinar a força mais apropriada para a conformação por prensagem uniaxial de 

efeito simples das cerâmicas na forma de bulk, foram construídas as curvas de compactação 

(Densidade a verde vs. Força de prensagem). Inicialmente, aplicou-se uma força sobre o pó 

seco em uma prensa hidráulica da marca Ribeiro, modelo P15T, de capacidade máxima de 15 

toneladas-força e de escala de 250 toneladas-força. À medida que se aumentavam os esforços, 

as pastilhas conformadas apresentavam inúmeras falhas superficiais e algumas delaminavam. 

Como estratégia para conformação, foram adicionados 8% de água como plastificante às 

cerâmicas. Os defeitos de conformação gerados, mesmo com a adição de água, ainda foram 

significativos. Estes foram minimizados com a inclusão de 5% de álcool polivinílico (PVA) 

como agente ligante, além de 3% de água como plastificante. Para a seleção da força de 

prensagem ótima, foram construídas as curvas de compactação, a partir das quais foi 

selecionada a força que maximizava a densidade a verde das cerâmicas. 

 

4.2.2 Estudo de sinterização: análises dilatométricas  

 

A partir das curvas dilatométricas (Dilatação/comprimento inicial vs. Temperatura) 

foram determinados os valores das temperaturas do início do estágio de sinterização, do estágio 

intermediário e do começo do estágio final, para cada uma das composições analisadas. 

O dilatômetro utilizado encontrava-se na Universidade de São Paulo (USP), campus de 

Lorena, no Departamento de Materiais (DEMAR), sendo da marca Linseis e do modelo L75 

Platinum Series. O ensaio foi reproduzido nas seguintes condições: atmosfera de ar, 
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temperatura máxima de 1200 ºC, taxa de aquecimento de 5 ºC/min., patamar de 5 minutos com 

1150 ºC e resfriamento com a inércia do forno.  

Os corpos de prova cerâmicos possuíam 3,9 mm de diâmetro e alturas contidas no 

intervalo de 11,18 mm a 14,38 mm. Para conformá-los nestas dimensões, foi necessária a 

utilização de um agente desmoldante aplicado nas paredes do molde, durante a prensagem, 

(neste caso, empregou-se o ácido esteárico) para facilitar a ejeção das pastilhas de seu interior. 

Os discos para calibração do equipamento foram de alumina com 5 mm de diâmetro e 2 

mm de altura, os quais, ainda serviram de suporte para os corpos de prova, a fim de se evitar a 

contaminação do sistema de acoplamento do dilatômetro pelas amostras. Ao final do ensaio, 

das curvas geradas pelo software do equipamento foi subtraída a curva referente ao corpo de 

prova padrão (discos de alumina). 

 

4.2.3 Estudo de sinterização em forno convencional 

 

Os estudos de sinterização das cerâmicas à base de CCTO/CTO foram realizados a partir 

das três melhores temperaturas de sinterização advindas das análises dilatométricas. Para tanto, 

empregou-se um forno convencional do tipo câmara, da marca FORTELAB, modelo ML 1300, 

de temperatura máxima de 1300 ºC. O estudo de sinterização foi realizado utilizando corpos de 

prova no formato de discos conformados pela técnica de prensagem uniaxial de efeito simples 

(12 mm de diâmetro e 2,5 mm de espessura) que foram envoltos sobre camadas de pó de 

sacrifício à base da composição do material sinterizado, em cadinhos de -alumina (Figura 11). 

Estes foram sinterizados durante 2 horas, com taxa de aquecimento de 1 ºC/min. até 450 ºC, 

durante um patamar de 1 hora, para eliminação do PVA de maneira lenta, evitando a formação 

de poros. A partir de 450 ºC, as amostras foram aquecidas sob uma razão de 5 ºC/min. até as 

temperaturas de estudo (1050, 1100 e 1150 ºC) e resfriadas até à temperatura ambiente sob a 

mesma razão de aquecimento. Como o processo condutivo no interior do forno convencional 

se apresenta determinante à sinterização das cerâmicas, estas foram dispostas em cadinhos 

igualmente espaçados e alocados o mais próximo do centro possível, conforme se mostra na 

Figura 11.  
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Figura 11 - Disco cerâmico disposto sobre duas camadas de pó de sacrifício em cadinho de -
alumina e arranjo dos cadinhos no interior do forno câmara. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.4 Determinação da massa específica aparente dos bulks pelo método de Arquimedes 

 

Os materiais podem apresentar poros abertos ou fechados, externos ou internos e ter 

diversas formas como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Poros com diferentes tamanhos e formas: (a) e (b) poros fechados, (c) poro aberto, 

(d) e (e) poros abertos interconectados e (f) rugosidade da superfície. 

 
Fonte: Santos et al, (2016). 

 

Além disso, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (em inglês, International 

Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) propõe uma classificação em microporos, 

mesoporos e macroporos, de acordo com sua faixa de tamanho. A presença de poros e suas 

características, como tamanho, formato e posição concede características peculiares aos 

sistemas porosos, como a absorção de moléculas de fluido por poros abertos, caso estes não 

estejam preenchidos por outro fluido (como o ar). Dessa forma, para partículas porosas 

dispersas em fluido, o volume aparente é o volume de sólidos e poros fechados; o volume em 

bulk da partícula é o volume do sólido acrescido de volume de toda a porosidade (porosidade 

aberta e fechada). Os volumes citados são importantes na definição da densidade real (Du), 

densidade aparente (Da) e da densidade de bulk (Db) (SANTOS et al, 2016). Com a técnica da 
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balança hidrostática, é possível determinar a massa específica aparente das cerâmicas 

sinterizadas (Da), já que esta leva em conta a porosidade fechada das cerâmicas e o volume da 

parte sólida, conforme se mostra na Equação (11). 

                       
Da = 

m
Va

= m
Vs+Vpf

= m
(Vt-Vpa)

                                                                                                            (11)           

 

Na qual, m é a massa do fragmento poroso, Va é o volume aparente, Vs é o volume da 

parte sólida, Vpf é o volume de poros fechados, Vt é o volume total e Vpa é o volume de poros 

abertos. 

A massa específica aparente dos corpos cerâmicos, após o processo de sinterização, foi 

determinada pelo método de Arquimedes, de acordo com a norma ASTM C373 – 14a. Para 

tanto, deve-se montar um sistema semelhante à representação esquemática da Figura 13, que 

simula uma balança hidrostática. 

 

Figura 13 - Ilustração da balança hidrostática utilizada na determinação da densidade aparente 

dos corpos de prova sinterizados à base de CCTO/CTO. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, os corpos de prova foram imersos em água destilada durante 24 horas. 

Em seguida, com auxílio da balança hidrostática, determinaram-se as massas imersas (Mi) das 

cerâmicas com precisão de 0,01 g em uma balança digital semi-analítica da marca Marte, 

modelo AL 500C. 

Para determinar a massa úmida (Mu), os corpos cerâmicos foram retirados do recipiente 

e colocados sobre papéis umedecidos, até que o excesso de água fosse eliminado. Então, estes 

foram pesados na mesma balança digital da marca Marte.  
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Por fim, os corpos cerâmicos foram armazenados em uma estufa da marca FANEM, 

modelo 315 SE, por 24 horas à temperatura de 110 ºC, a fim de que eliminasse toda a água. Em 

seguida, estes foram pesados, mantendo-se a mesma balança, para se determinar as massas 

secas (Ms). 

Valendo-se da relação existente na norma empregada, foi calculado o valor da densidade 

aparente para os discos cerâmicos sinterizados, através da Equação (12). 

 

Da=
Ms
Va

                                                                                                                                (12) 

 

em que, tem-se a massa do provete seca (Ms) e o volume aparente (Va).  

Do ponto de vista da densificação dos corpos cerâmicos sinterizados, considera-se que 

uma cerâmica avançada é realmente densa, quando sua densidade teórica atinge, no mínimo, 

90% da densidade teórica do material (para o caso do CCTO/CTO, esta encontra-se por volta 

de 4,3 g/cm3) (KINGERY et al, 1976). 

 

4.2.5 Caracterização estrutural das cerâmicas na forma de bulk sinterizadas pelo método 

convencional (DRX) 

 

A técnica foi realizada no difratômetro de raios X da marca Bruker, modelo D8 Advance 

Eco, que se encontra na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da UNESP, operado em 40 

kV/ 25 mA, utilizando-se a radiação Kα do Cobre. As análises foram realizadas em ângulo de 

Bragg no intervalo de 10-80 graus, com passo de 0,02 graus e com fenda de recepção de 0,6 

mm. Foram analisadas todas as composições das cerâmicas à base de CCTO/CTO sinterizadas 

às temperaturas de 1050, 1100 e 1100 ºC, visando à qualificação das fases presentes nos 

compostos através de comparações com as cartas padrões (fichas cristalográficas) JCPDS (Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards), utilizando-se o software Search Match ®. Além 

disso, a modelagem das estruturas cristalinas, a quantificação das fases, bem como a 

determinação dos parâmetros de rede respectivos às fases presentes nas cerâmicas sinterizadas 

à temperatura mais adequada foram feitas através do freeware PowderCell ®. 
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4.2.6 Caracterização microestrutural das cerâmicas na forma de bulk sinterizadas pelo 

método convencional (MEV) 

 

Para a realização dos ensaios, foi necessário, primeiramente, o embutimento das 

cerâmicas em uma resina polimérica (Figura 14 - a). Posteriormente, o lixamento das amostras 

fora feito em uma politriz rotatória da marca Struers (Figura 14 - b) com lixas de granulometria 

600, 1000 e 1200, nesta ordem. Finalmente, as amostras foram polidas com uma pasta de 

alumina coloidal.  

Após a etapa de preparação ceramográfica, realizou-se um ataque térmico nas amostras 

à temperatura de 50 °C abaixo à temperatura de sinterização dos compostos, durante 15 minutos 

em um forno do tipo mufla, com o objetivo de revelar os grãos e contornos de grão nas amostras. 

É importante ressaltar que a caracterização microestrutural fora feita apenas para as 

composições sinterizadas sob a temperatura mais adequada, de tal forma que se pudesse ganhar 

tempo para caracterizações futuras. Logo, a temperatura utilizada no ataque térmico foi de 1050 

ºC. 

 

Figura 14 - (a) Amostra de CCTO/CTO sinterizada à 1100 ºC embutida em resina polimérica 

e (b) politriz rotatória, em que se efetuou o lixamento em água. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As micrografias das amostras na forma de bulk foram obtidas em um microscópio 

eletrônico de varredura da marca Zeiss, modelo Evo LS-15, adquirido pela UNESP para o 

Campus de Guaratinguetá. As análises foram feitas em uma distância de trabalho média (WD) 

de 9,2 mm, tanto com elétrons secundários (SE) – visando a melhor identificação da morfologia 

dos grãos e da topografia como um todo, quanto com retroespalhados (BSE) – visando a 

diferenciação dos grão das fases, por meio do conhecimento de que compostos com maior 
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número atômico estão relacionados a grãos mais claros, isto porque, como o número de elétrons 

de valência é superior, então, durante o retorno destes após terem sido excitados pela radiação, 

há uma maior liberação de fótons (DEDAVID, GOMES, MACHADO, 2007), com ampliações 

de 1000, 5000, 10000 e 20000 vezes, para que pudesse-se ter uma variedade de imagens para 

se trabalhar na determinação do percentual de fases, no diâmetro médio dos grãos e na 

porosidade das cerâmicas. Além disso, empregaram-se uma corrente de feixe de intensidade de 

5 pA, tensão de aceleração de 20 KV e pressões da ordem de 1 mPa. Para a identificação dos 

elementos presentes nos grãos das fases, utilizou-se a técnica de Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS), sendo o detector respectivo à análise acoplado ao próprio MEV. 

A determinação do percentual de fases, da porosidade e do diâmetro médio dos grãos 

das cerâmicas foi feita através do software de domínio público ImageJ, sendo que os dois 

primeiros parâmetros foram obtidos através da seguinte sequência de análise de imagens: (1) 

ajuste da escala de trabalho; (2) correção de contraste e brilho da micrografia; (3) threshold e 

ajuste da intensidade de cores, através de histogramas respectivos ao contraste de cada fase ; (4) 

contagem de grãos claros e escuros e divisão destes pelo número total de grãos; (5) subtração 

do percentual de fases encontrado de 100%, para determinação da porosidade das cerâmicas. 

Por outro lado, o diâmetro médio das cerâmicas fora determinado através de uma média 

aritmética entre os diâmetros dos grãos claros e escuros, escolhidos aleatoriamente e de maneira 

equitativa (5:5, resultando, em 10 grãos diferentes). 

 

4.2.7 Estudo de sinterização em forno microondas 

 

O forno microondas utilizado para o estudo de sinterização fora da marca FORTELAB, 

modelo FMO 1200, revestido com uma câmara de fibra de vidro refratária (suporta até 1400 

ºC), termopar do tipo K e susceptor de carbeto de silício (SiC). Para executar a calibração deste 

equipamento, sinterizou-se o composto CCTO/CTO em condições descritas por Ramírez et al 

(2008), as quais além de serem bastante consolidadas na literatura, permitem a obtenção de uma 

cerâmica altamente densa. O resultado deste primeiro teste para o CCTO/CTO foi altamente 

satisfatório, uma vez que se conseguiu obter uma cerâmica densa (a densidade aparente foi de 

99% da teórica, calculada a partir do método de Arquimedes), em conformidade com a 

literatura. Após a calibração, o forno foi utilizado para as análises com os compostos acrescidos 

de SnO2 em diferentes tempos e temperaturas. A Figura 15 traz os principais componentes do 

forno microondas utilizado para a sinterização das cerâmicas. 
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Figura 15 - Principais componentes do forno microondas: mufla, câmara de fibra de vidro 

com uma placa susceptora de SiC e controlador (da esquerda para a direita). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os estudos de sinterização dos compostos à base de CCTO/CTO foram realizados 

mediante os procedimentos aplicados ao pó e à conformação das cerâmicas na forma de bulk, 

da mesma forma que foram executados para as cerâmicas sinterizadas tradicionalmente. Deve-

se destacar duas diferenças experimentais relacionadas à sinterização das cerâmicas: (i) ao invés 

de sinterizá-las em cadinhos de -alumina, estas foram tratadas termicamente em placa 

susceptora de SiC, para que o processo de transferência de calor ocorresse mais facilmente; (ii) 

após a remoção do PVA à temperatura de 450 ºC, elevou-se a temperatura até 900 ºC, sob uma 

taxa de aquecimento de 20 ºC/min. e, em seguida, até a temperatura de sinterização, com razão 

de aquecimento de 5 ºC/min. Baseando-se nas três temperaturas mais adequadas obtidas pela 

dilatometria para a sinterização convencional, estabeleceu-se um planejamento para a 

sinterização em forno microondas, o qual foi exibido nos conjuntos de temperatura/tempo de 

sinterização apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Combinações de temperatura/tempo de sinterização estudadas em  

forno microondas. 

Temperatura de sinterização (ºC) Tempo de patamar (minutos) 

1100 30 

1050 60 

1050 30 

1000 60 
Fonte: Autoria própria. 
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Os estudos foram feitos até à temperatura de 1000 ºC, durante um tempo de 1 hora de 

sinterização, devido aos resultados das densidades aparentes calculadas pelo método 

Arquimedes. 

 

4.2.8 Caracterizações física, estrutural e microestrutural das cerâmicas na forma de bulk 

sinterizadas via microondas 

 

A determinação da massa específica das cerâmicas sinterizadas via microondas foi 

realizada identicamente àquela feita com as cerâmicas sinterizadas tradicionalmente (ASTM 

C373 – 14a). Todas as condições de sinterização em microondas tiveram suas cerâmicas 

caracterizadas fisicamente pelo método de Arquimedes, para determinação da temperatura de 

sinterização de forma mais adequada aos compostos, de acordo com os resultados de densidade 

aparente. 

As caracterizações estruturais e microestruturais foram direcionadas às cerâmicas 

sinterizadas no melhor conjunto temperatura/tempo de sinterização (1050 ºC, 1 hora), em 

virtude do escasso período de tempo que o bolsista apresentava, frente ao volume e à 

complexidade dos resultados. Todas as metodologias descritas para as cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente foram repetidas para aquelas sinterizadas em microondas. 

 

4.2.9 Caracterização da resposta varistora das cerâmicas à base de CCTO/CTO 

 

Para as caracterizações elétricas em AC e DC, as amostras foram previamente lixadas 

com uma sequência de lixas número 400 e 600 para obtenção de superfícies planas, paralelas e 

de mesma espessura (a espessura média das amostras fora de, aproximadamente, e0 = (1,50 ± 

0,01) mm). Além da preparação das amostras, depositou-se uma camada de ouro, utilizando um 

metalizador sputter coater SCG 050, durante 10 minutos, em cada uma das faces das amostras 

para atuar como eletrodo. A circunferência de deposição do ouro fora definida no centro da 

amostra, utilizando-se um cortador de papel de diâmetro de 5 mm e uma fita adesiva (Figura 

16). A medição dos diâmetros dos eletrodos das amostras permitiu o cálculo de um diâmetro de 

eletrodo médio, equivalente a e = (4,81 ± 0,1) mm. 
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Figura 16 - Amostras prontas para terem ouro depositado no centro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A caracterização em corrente alternada (AC) foi realizada por meio da técnica de 

espectroscopia de impedância, com o auxílio de um analisador de impedância Metrohm Autolab 

B.V., modelo PGSTAT128N, de impedância de entrada de 1 T, no intervalo de frequências de 

10 mHz a 1 MHz e tensão de oscilação 100 mV rms (Figura 17). O equipamento empregado 

está disponível no Instituto de Química de Araraquara da UNESP. 

 

Figura 17 - Impedancímetro empregado nas medições de corrente alternada (AC). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados obtidos pela análise de espectroscopia de impedância, foram 

construídas as curvas de Nyquist respectivas às cerâmicas analisadas.  

Além do ensaio em AC, realizaram-se medições em DC também para que se pudesse 

construir as curvas E vs.J. Os resultados foram obtidos a partir de uma fonte de tensão pulsada 

e estabilizada Keithley, modelo 237, com tensão variável de 0 até 1100 V e de corrente 10 mA 

(Figura 18). Com estas curvas, foram determinados o coeficiente de não linearidade (), o 
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campo elétrico de ruptura (Er) e a corrente de fuga (if). 

 

Figura 18 - Fonte Keithley e porta amostras empregados nas medidas DC. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Vale ainda comentar que as condições de sinterização das amostras caracterizadas 

eletricamente estão sendo exibidas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Tipos de amostras caracterizadas eletricamente. 

Sinterização convencional Sinterização em microondas 

DC: 1100 ºC, 2 horas; 1050 ºC, 2 horas DC: 1050 ºC, 1 hora; 1050 ºC, 2 horas 

AC: 1100 ºC, 2 horas AC: 1050 ºC, 1 hora 
Fonte: Autoria própria. 

 

As caracterizações em DC foram realizadas em duas condições distintas para efeito de 

comparação, tanto para as amostras sinterizadas convencionalmente, quanto via microondas. 

Por outro lado, as caracterizações em AC foram feitas para que se respaldasse, através das 

curvas de Nyquist, o comportamento elétrico assumido pelas cerâmicas sinterizadas nas 

melhores condições (em convencional e microondas). 

O resumo da metodologia utilizada na preparação e caracterização dos pós e das 

cerâmicas na forma de bulk está sendo mostrado no fluxograma da Figura 19. 
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Figura 19 - Fluxograma metodológico das cerâmicas à base de CCTO/CTO acrescidas de 

SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS-CERÂMICOS CALCINADOS À TEMPERATURA DE 

900 ºC 

 
5.1.1 Análise térmica 

 

A Figura 20 apresenta os resultados da técnica de análise termogravimétrica para os 

diferentes pós calcinados pelo método de reação em estado sólido. 

 

Figura 20 - Curvas de termogravimetria obtidas para os compostos à base de 

CCTO/CTO com adições de SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da análise das curvas contidas na Figura 20, pode-se determinar as temperaturas 

de calcinação dos compostos: para o CaTiO3 (CTO) esta temperatura é de aproximadamente 

850 ºC; para o CaCu3Ti4O12 (CCTO) a temperatura de calcinação é atingida a 900 ºC; já para o 

composto CaCu3Ti4O12/CaTiO3 (Ca2Cu2Ti4O12 – CCTO/CTO) obteve-se uma temperatura de 

calcinação de,  aproximadamente, 940 ºC; para os compostos, cuja base era de CCTO/CTO, a 

que se acrescentaram as quantidades em porcentagem de massa de SnO2 de 1%, 2% e 5% tem-

se, respectivamente, as seguintes temperaturas de calcinação: 820 ºC, 816 ºC e 814 ºC. A 

temperatura escolhida para os compostos fundamenta-se no conceito de que quando o material 
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atinge o equilíbrio térmico, não há variações de sua massa, à medida que se fornece calor. À 

temperatura que este fenômeno ocorre, são somados 100 ºC, para, assim, determinar a 

temperatura de calcinação. 

Foram feitas as análises termogravimétricas dos compostos em suas fases individuais 

(CCTO e CTO), do composto que combina as duas fases (CCTO/CTO) e daqueles que possuem 

as concentrações de 1%, 2% e 5% de óxido de estanho (CCTO/CTO/SnO2), para efeito de 

comparação e interpretação correlativa dos efeitos das adições de SnO2 ao composto 

CCTO/CTO. A partir disso, percebe-se que a menor temperatura de calcinação é referente ao 

CaTiO3  (850 ºC), quando comparado aos outros titanatos sem óxido estanho (CaCu3Ti4O12 – 

900 ºC e Ca2Cu2Ti4O12 – 940 ºC). Este fato pode ser explicado pela própria estequiometria dos 

compostos: durante a calcinação, o reagente precursor CaCO3 é eliminado, majoritariamente, 

na forma de CO2. Para se exemplificar a quantidade de carbonato de cálcio que sai do material 

durante o processo, basta elencar as quantidades de CO2 previstas para serem eliminadas na 

preparação de 20 g dos compostos: CTO – 6,4745 g de CO2; CCTO – 1,4331 g de CO2 e 

CCTO/CTO – 2,9801 g de CO2. Como a saída de carbonatos se dá, principalmente, na forma 

de dióxido de carbono, percebe-se que massa de CO2 liberada por mol de composto é maior 

para o CTO, uma vez que sua massa molar se apresenta como a menor entre as massas dos 

compostos em questão. A partir desta consideração, conclui-se que a menor temperatura de 

calcinação entre os titanatos está associada ao composto que apresenta maior liberação de CO2 

(em gramas) por massa molar (GONZÁLES, 2015). 

Já para os compostos que tiveram quantidades de óxido de estanho adicionadas, 

apreende-se dos termogramas que o aumento nas porcentagens de massa de SnO2 acrescidas ao 

CCTO/CTO provoca uma redução de sua temperatura de calcinação. É importante ressaltar que 

a diminuição na temperatura de calcinação se dá, à medida que se aumenta a quantidade de 

SnO2 nos próprios compostos à base de CCTO/CTO (820 ºC, 816 ºC e 814 ºC, para 1%, 2% e 

5% de SnO2, respectivamente), bem como, relativamente, às temperaturas de calcinação dos 

outros materiais, ou seja, o CCTO/CTO acrescido de óxido de estanho, independentemente da 

quantia de SnO2 adicionada, possui menor temperatura de calcinação do que suas fases 

individuais e do que sua forma pura.  

A diminuição da temperatura de calcinação dos compostos que contém óxido de estanho 

pode ser explicada pelo baixo ponto de fusão do estanho sólido, que é por volta de 231,93 ºC, 

tornando-os, assim, menos refratários. 

Os compostos CCTO e CTO apresentam perdas de massa que se iniciam às temperaturas 

de: 750 ºC e 800 ºC, respectivamente. Elas ocorrem devido à saída de carbonatos, ocasionando 
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uma perda de 7% e de 3% em massa para o CCTO e para o CTO. O CCTO/CTO, por sua vez, 

apresenta sua primeira perda de massa à temperatura de 580 ºC, correspondente a 1,5% de sua 

massa; a segunda perda de massa respectiva ao CCTO apresenta-se significativa, uma vez que, 

aproximadamente, 15% de sua massa é liberada, à temperatura de 840 ºC. Por fim, os compostos 

que apresentam óxido de estanho em suas composições apresentam uma relação gradativa entre 

a perda de massa e a quantidade de SnO2 adicionada: o aumento na quantidade de SnO2 no 

CCTO/CTO diminui a perda de massa de 15% para 14% e, por fim, de 14% para 13% (de 1% 

para 2% e de 2% para 5% de SnO2 adicionado). Propõe-se uma justificativa para este fato, a 

qual reside na substituição de íons Ti+4 por íons estânicos (Sn+4). Como os íons Ti+4 são mais 

reativos do que os íons Sn+4, a saída de carbonatos combinados ao estanho fica dificultada 

quando este substitui os íons de titânio na rede. Por esse motivo, a estabilidade da rede aumenta, 

fazendo com que a perda de massa seja menor à medida que se aumentam as porcentagens, em 

massa, de SnO2 adicionadas (CAO et al, 2004). 

Por fim, deve-se justificar o motivo de se ter calcinado todos os pós sob a mesma 

temperatura (900 ºC). Como o interesse principal deste trabalho é a obtenção do composto 

CCTO/CTO com adição de SnO2 otimizado do ponto de vista não ôhmico, não havia motivos 

para calcinar cada um dos pós a uma temperatura específica, se as composições de 

Ca2Cu2Ti4O12 em que havia as porcentagens de óxido de estanho, apresentaram temperaturas 

de calcinação muito próximas de 820 ºC. Dessa forma, para obtenção de resultados correlativos, 

decidiu-se calcinar tanto o CCTO/CTO puro, quanto os compostos com as adições de óxido de 

estanho a uma temperatura que garantisse a formação das fases desejadas e permitisse a 

discussão conjunta dos resultados. Como revisado na literatura, o Ca2Cu2Ti4O12 já apresenta 

suas fases formadas à temperatura de 900 ºC (RAMÍREZ et al, 2006). 

A Figura 21 mostra os resultados obtidos a partir da técnica da derivada da análise 

termogravimétrica (DTG). 

Observa-se um pico principal de perda de massa que ocorre à temperatura de, 

aproximadamente, 700 ºC, para os compostos à base de CCTO/CTO acrescidos das 

porcentagens em massa de SnO2 (1%, 2% e 5%). Como discutido anteriormente, a temperatura 

de calcinação dos titanatos ausentes de óxido de estanho aumenta, o que se torna visível 

mediante observação do deslocamento para a direita do pico principal de perda de massa da 

Figura 21. Estes picos são deslocados a uma temperatura média de  

760 ºC para o CCTO, CTO e CCTO/CTO, devido à liberação de carbonatos ser mais intensa, 

conforme o mecanismo de substituição de íons Ti+4 por íons Sn+4 proposto. 
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Figura 21 - DTG obtidas para os compostos à base de CCTO/CTO com adições de SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.2 Difratometria de raios X 

 

A Figura 22 mostra os padrões de difração de raios X para as amostras estudadas. 

 

Figura 22 - Difratogramas de raios X dos pós cerâmicos à base de CaCu3Ti4O12/CaTiO3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Pode-se observar que o CaCu3Ti4O12/CaTiO3 apresenta apenas suas fases, estando, 

portanto, livre de quaisquer impurezas. Nos compostos acrescidos de SnO2 não há formação de 

novas fases. Isto pode ser explicado pelas pequenas quantidades de SnO2, que foram inseridas 

frente à massa total dos compostos, ou seja, o óxido de estanho presente na estrutura cristalina 

do CCTO/CTO não foi suficiente para a formação de uma nova fase (ALMEIDA, 2003).  

Além disso, percebe-se que devido à elevada altura e à pequena espessura dos picos, 

obtiveram-se materiais cristalinos, até mesmo, para os compostos acrescidos de SnO2. Esta 

consideração é corroborada pelas análises feitas no tópico anterior, em que se defendeu a maior 

estabilidade da rede quando se adicionava óxido de estanho ao CCTO/CTO. Como 

consequência, tem-se uma diminuição da reatividade dos compostos, o que resulta em uma 

menor temperatura para a formação das fases (calcinação) e que, por fim, leva a um 

ordenamento estrutural a longo alcance, o que pode ser verificado na Figura 22. 

A determinação da presença destas fases foi realizada pelo software Search Match, 

utilizando as cartas JCPDS 762400 para o CaTiO3, 75-1149 para o CaCu3Ti4O12 e 781063 para 

o SnO2. 

Para efeito de comparação com os resultados dos próximos tópicos coube calcular o 

tamanho de cristalito dos pós-cerâmicos. 

Partículas com dimensões inferiores a 1 µm apresentam intensidades difratadas em 

valores de 2θ um pouco superiores e inferiores ao valor do ângulo de Bragg, causando um 

alargamento do pico difratado. Isso se deve ao menor número de planos de difração, que não 

cancelam os ângulos ligeiramente próximos ao ângulo de Bragg. O alargamento β do pico pode 

ser relacionado às dimensões do cristalito Lhkl através da Equação (13) de Scherrer. 

 

Lhkl  = 
Kλ

βhklcosθhkl 
                                                                                                                            (13) 

 

Em que K é o fator de forma, usualmente adotado como 0,94 (a forma da partícula 

aproxima-se da forma circular, que tem fator de forma unitário); λ é o comprimento de onda 

dos raios X incidentes; θ é o ângulo de Bragg, em graus, respectivo ao pico (hkl); βhkl é o 

alargamento de linha devido ao efeito de cristalito pequeno, dado em radianos. 

O valor de βhkl pode ser calculado a partir da Equação (14). 

 

βhkl  = (B-B0)                                                                                                                              (14) 
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Sendo B a largura total à meia altura da intensidade máxima (Full Width at Half 

Maximum – FWHM) da linha de difração observada e B0 é o alargamento do pico devido ao 

instrumental. Supondo que a convolução entre o alargamento causado pelo tamanho de 

cristalito e pelo instrumento de medida é uma função gaussiana, então, o valor de βhkl pode ser 

calculado pela Equação (15) (MACHADO, 2011). 

                                                             

βhkl  = √B2-B0
2                                                                                                                            (15) 

 

Conhecendo o comprimento de onda característico da radiação Kα do cobre (λ=0,1542 

nm), adotando o fator de forma K como 0,94, utilizando a correção instrumental referente ao 

difratômetro da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG – UNESP) como sendo igual 

a 0,986 (Bo) e medindo o ângulo característico ao maior pico dos difratogramas dos pós-

cerâmicos, bem como a diferença angular deste pico (B), pode-se calcular, a partir das Equações 

(14) e (15), os tamanhos dos cristalitos referentes aos compostos, os quais estão sendo 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tamanhos de cristalito dos pós cerâmicos à base de CCTO/CTO. 

Compostos B (graus) Bo (graus) Bhkl (graus) θ (graus) Lhkl (μm) 

CCTO/CTO 0,987 0,986 0,044 17,19 0,20 

CCTO/CTO 1% SnO2 1,120 0,986 0,531 17,22 0,16 

CCTO/CTO 2% SnO2 1,306 0,986 0,856 17,17 0,10 

CCTO/CTO 5% SnO2 1,205 0,986 0,692 17,24 0,13 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os tamanhos de cristalito dos pós-cerâmicos serão importantes para a comparação com 

os tamanhos de partículas mensurados a partir software ImageJ, mediante as micrografias 

obtidas via MEV. 

 

5.1.3  Microscopia eletrônica de varredura  

 

A Figura 23 traz as micrografias eletrônicas de varredura dos pós-cerâmicos de 

CCTO/CTO puro e com adições de SnO2 (1%, 2% e 5%), obtidas pela técnica de microscopia 

eletrônica de varredura. 
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Figura 23 - Micrografias obtidas via MEV (SE – 20 k vezes) para os pós-cerâmicos:  

(a) CCTO/CTO; (b) CCTO/CTO 1% SnO2; (c) CCTO/CTO 2% SnO2 e  

(d) CCTO/CTO 5% SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O processamento das micrografias foi feito empregando-se o software de domínio 

gratuito ImageJ, seguindo o seguinte algoritmo: utilizou-se o comando make binary, o qual tem 

como função a separação de objetos de interesse, de modo a simplificar a sua análise. Neste 

caso, esta segmentação foi utilizada para definir a forma das partículas e separá-las, tornando 

possível, assim, sua medição e contagem. Após a binarização das partículas, dividiram-se as 

regiões encontradas em regiões disjuntas através da aplicação da técnica de watershed 

(VICENT, PIERRE, 1991). Esta técnica se baseia na simulação de inundação de relevos 

topográficos (RUSS, 2007) através do princípio de que uma imagem em níveis de cinza pode 

ser vista como um relevo topográfico, onde os vales são regiões mais escuras e o topo da 

montanha, as regiões mais claras. Para possibilitar o processamento em imagens binárias, é 

realizado inicialmente um pré-processamento através da transformada de distância (euclidiana) 

da imagem binária, e a partir dessa, realiza-se a segmentação por watershed (MARTINS, 

FRERY, 2009). 

A partir da análise das micrografias, pode-se observar a diminuição no tamanho de 

partícula à medida que se adiciona óxido de estanho ao CCTO/CTO. Esta constatação fora 

corroborada pelo cálculo do tamanho de partícula, empregando-se a ferramenta diâmetro de 

Ferret, a qual é definida como a distância entre duas tangentes de mesma direção na partícula 

(YASUO, 1996). Fica evidente que todos os pós apresentam partículas com morfologia 
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relativamente circular. A circularidade das partículas também foi calculada, através do 

programa ImageJ, encontrando-se num intervalo de 74% a 80%.  

Os resultados obtidos para os tamanhos de partícula confirmam os resultados obtidos 

pelas técnicas termogravimétricas, isto porque como o tamanho de partícula é reduzido 

conforme se adiciona óxido de estanho ao CCTO/CTO, então, a energia requerida para a 

formação das fases também é menor, fazendo, assim, com que a temperatura de calcinação dos 

compostos acrescidos de SnO2 diminua. Além disso, a discussão a respeito do difratogramas de 

raios X é respaldada pelos resultados obtidos das micrografias, uma vez que a estrutura dos pós-

cerâmicos apresenta-se altamente cristalina (picos de pequena largura e alta intensidade), o que 

pode ser confirmado pela elevada circularidade das partículas (em torno de 80%). 

Por fim, observando-se a Tabela 1 e comparando-a à Tabela 2, verifica-se a similaridade 

entre as dimensões do tamanho de cristalito e o tamanho das partículas. 

 

Tabela 2 - Tamanhos de partícula e circularidade dos pós-cerâmicos à base de CCTO/CTO, 

em que A: CCTO/CTO; B: CCTO/CTO/ 1%SnO2; C: CCTO/CTO/ 2%SnO2 e D: 

CCTO/CTO/ 5%SnO2. 

Compostos A B C D 

Tamanho de partícula (m) 0,22 0,18 0,10 0,11 

Circularidade (%) 75 74 80 80 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS NA FORMA DE BULK  

 
5.2.1 Estudo de prensagem: conformação por prensagem uniaxial 

 

Na conformação das cerâmicas na forma de bulk, foram estudadas três situações de 

prensagem: a primeira delas consistiu na aplicação dos esforços sobre o material livre de 

aditivos, o que trouxe como consequência a obtenção de pastilhas com falhas superficiais 

(Figura 24 a); a segunda, por sua vez, baseou-se na adição de 8% de água como plastificante às 

amostras, resultando, ainda, em trincas superficiais (Figura 24 b) ou, até mesmo, em algumas 

pastilhas delaminadas (Figura 24 c); por fim, a terceira situação fundamentou-se na adição de 

5% de álcool polivinílico (PVA) como agente ligante e 3% de água como plastificante. Este 

tipo de mistura propiciou o desaparecimento de defeitos de superfície nas cerâmicas (Figura 24 

d). 



54 
 

 

Figura 24 - Pastilhas conformadas sem aditivos (a) e com aditivos (b), (c) e (d) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para a construção das curvas de compactação do CCTO/CTO puro (Figura 25), pesaram-

se as amostras em balança analítica e realizaram-se medições do diâmetro das pastilhas, bem 

como de sua espessura. A partir das medições e considerando que os corpos cerâmicos tinham 

a forma de discos, pode-se calcular as densidades dos corpos de prova respectivas aos esforços 

aplicados na prensa uniaxial, através da Equação (16). 

                                                    

ρ = m

 (ϕ
2)

2
πe

                                                                                                                  (16) 

 

Na qual, ρ é a densidade dos corpos cerâmicos, m é a massa dos corpos de prova, ϕ é seu 

diâmetro e e sua espessura. As curvas foram traçadas utilizando-se uma aproximação linear 

para a conexão de cada um dos pontos coletados. 
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Figura 25 - Curvas de compactação para o CCTO/CTO, construídas sem aditivos e na 

presença deles (PVA e água), a diferentes esforços de prensagem. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da análise das curvas de compactação, percebeu-se que a densidade a verde das 

pastilhas cerâmicas é maximizada quando estas são submetidas a uma tensão de  

106 MPa, apresentando uma densidade de 2,46 g/cm3. Este resultado se mostra satisfatório uma 

vez que para a obtenção de uma cerâmica densa, necessita-se de 50% da densidade teórica do 

material e a densidade do Ca2Cu2Ti4O12 calculada a partir das densidades retiradas das cartas 

JCPDS 762400 para o CaTiO3 (4,100 g/cm3) e 75-1149 para o CaCu3Ti4O12 (5,048 g/cm3) é 

4,415 g/cm3. Logo, o resultado de densidade do CCTO/CTO apresentado é suficiente, pois 

corresponde a 55,72% de sua densidade teórica. 

 

5.2.2 Análise dilatométrica 

 

Como se pode observar nas curvas obtidas a partir da dilatometria, mostradas na Figura 

26, as amostras apresentam máxima taxa de retração, numa faixa de temperatura entre 880 °C 

e 1170 °C. 
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Figura 26 - Curvas de dilatometria para os compostos à base de CCTO/CTO acrescidos de 

SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

É relevante destacar que amostras de Ca2Cu2Ti4O12 acrescidas de 2% e 5% de SnO2 

apresentaram uma maior contração, fato este associado à diminuição do tamanho de partícula 

decorrente das adições de óxido de estanho ao sistema cerâmico (YAVAS et al, 2015). Também 

é possível afirmar que as mudanças na inclinação das curvas correspondentes ao CCTO com 

2% e 5% de SnO2, na faixa de 1050 °C a 1170 °C, são associadas unicamente a transformações 

displasivas (segunda ordem), já que pelos gráficos de dilatometria percebe-se a inexistência de 

outras fases, o que, por sua vez, indicaria uma transformação reconstrutiva (primeira ordem) 

(SHAW, KYRIAKIDES, 1995). 

Na Tabela 3, são apresentadas as temperaturas dos diferentes estágios de sinterização 

para cada uma das amostras. Estas foram determinadas baseando-se na metodologia ilustrada 

na Figura 27 (KINGERY et al, 1976). A partir desta, apreende-se que a adição de SnO2 ao 

CCTO/CTO provoca um aumento na temperatura de sinterização dos compostos à base de 

CCTO/CTO. 
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Tabela 3 - Temperaturas dos estágios de sinterização para os corpos cerâmicos 

 à base de CCTO/CTO. 

Compostos 
Estágio inicial de 

sinterização (°C) 

Estágio intermediário 

de sinterização (°C) 

Estágio final de 

sinterização (°C) 

CCTO/CTO 

0% SnO2 
886,7 1059,3 1157,0 

CCTO/CTO 
895,8 1056,0 1160,6 

1% SnO2 

CCTO/CTO 
834,4 1049,8 1166,8 

2% SnO2 

CCTO/CTO 
907,9 1097,7 1165,4 

5% SnO2 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 27 - Determinação das temperaturas dos três estágios de sinterização a partir das 

curvas de dilatometria e derivada da dilatometria para os compostos à base de CCTO/CTO. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira grande contração para todas as composições com SnO2 das cerâmicas iniciou-

se a uma temperatura próxima de 900 ºC (IONASHIRO, GIOLITO, 2004). Na literatura, este 

evento é explicado pela formação de um líquido eutético entre os átomos de cobre (Cu) 

presentes no CCTO e os átomos de estanho (Sn) advindos do SnO2. Gradativamente ao aumento 

da temperatura, a mobilidade dos átomos de cobre também é elevada, fato este que propicia à 

formação de fase líquida com o Sn, que por sua vez, a altas temperaturas já se encontra também 
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neste estado (Tfusão do Sn = 231,9 ºC) (JUMPATAM et al, 2016).  

Aparentemente, esta constatação não se apresenta tão relevante para as cerâmicas à base 

de CCTO/CTO. Entretanto, ao correlacioná-la aos resultados obtidos com a difratometria de 

raios X das amostras sinterizadas convencionalmente, consegue-se notar claramente a 

influência da migração de átomos de Cu da fase CCTO para a formação de um líquido eutético 

com o Sn (a consequência deste evento é pronunciada nas composições com maiores teores de 

SnO2, em massa, 2 e 5%). 

Nas curvas de dilatometria, é possível notar ainda a ocorrência de “laços” formados nas 

curvas referentes ao CCTO/CTO e ao CCTO/CTO/ 1% SnO2, próximos à temperatura de 1200 

ºC. Sabe-se que durante uma programação controlada de temperatura, ocorrem, em um material 

cerâmico, inúmeras reações em estado sólido, as quais podem estar acompanhas de um saldo 

positivo de calor (evento endotérmico) ou por um balanço negativo (evento exotérmico), ambos 

em relação à amostra. Neste sentido, quando ocorre uma mudança abrupta na temperatura do 

interior do forno, o termopar registra este pico de absorção ou liberação de calor, muito embora, 

o controlador de temperatura do forno não possui a sensibilidade suficiente para detectá-lo. Por 

este motivo, a curva da análise térmica realizada, seja ela a termogravimetria, a análise térmica 

diferencial, a calorimetria exploratória diferencial ou a dilatometria, apresenta um “laço”, que 

no caso da Figura 26 relaciona-se a uma absorção significativa de calor pelas amostras (ZHENG 

et al, 2011). 

 

5.2.3 Densidade Aparente das cerâmicas sinterizadas convencionalmente 

 

Do estudo das curvas de dilatometria, obteve-se que as temperaturas dos estágios 

intermediário e final de sinterização variam de, aproximadamente 1050 a 1100 ºC. Como a 

densidade das cerâmicas se apresenta determinante em suas propriedades finais, a escolha de 

um conjunto de temperatura/tempo de sinterização que garanta a máxima densificação dos 

compostos é extremamente relevante. Entretanto, deve-se ter em mente que a conciliação de 

uma condição favorável à densificação das cerâmicas e de parâmetros viáveis do ponto vista 

prático e industrial é imprescindível. Logo, a partir do intervalo entre as temperaturas dos 

estágios intermediário e final de sinterização estabeleceu-se um estudo, em que se fixou o tempo 

de sinterização (2 horas), para se verificar a condição que otimizava a densidade aparente das 

cerâmicas. Os parâmetros obtidos a partir do método da balança hidrostática, associados aos 

resultados de densidade aparente calculados estão sendo exibidos nas Tabelas 4, 5 e 6. 
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Tabela 4 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1150 ºC, por 2 horas. 
Sinterização Convencional: 1150 ºC, 2 horas 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 - - - - Fusão 

CCTO/CTO/1% SnO2 - - - - Fusão 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,491 0,476 0,375 4,881 113,51 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,478 0,497 0,360 3,487 81,08 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1100 ºC, por 2 horas. 

Sinterização Convencional: 1100 ºC, 2 horas 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,415 0,438 0,341 4,264 99,16 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,320 0,340 0,265 4,248 98,79 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,197 0,210 0,164 4,283 99,60 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,317 0,351 0,276 4,227 98,29 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 6 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1050 ºC, por 2 horas. 

Sinterização Convencional: 1050 ºC, 2 horas 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,295 0,302 0,232 4,255 98,95 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,358 0,370 0,280 3,978 92,51 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,347 0,365 0,271 3,678 85,55 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,458 0,476 0,352 3,674 85,44 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando-se as Tabelas 4, 5 e 6, percebe-se que os melhores resultados de densidade 

para as cerâmicas à base de CCTO/CTO sinterizadas tradicionalmente foram obtidos à 

temperatura de 1100 ºC, durante 2 horas, isto porque estes apresentam-se superiores a 90% para 

todas as composições. Em termos economia de energia, evidentemente, as amostras sinterizadas 

à temperatura de 1050 ºC, por 2 horas, seriam mais eficientes, contudo, a densidade aparente 

das cerâmicas de CCTO/CTO/2% SnO2 e CCTO/CTO/5% SnO2 não fora superior a 90%. 
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Enquanto à temperatura de 1100 ºC, as amostras apresentaram uma superfície livre de 

defeitos e coloração próxima do cinza escuro, à temperatura de 1050 ºC, por sua vez, as 

cerâmicas apresentaram maior fragilidade (o que, consequentemente, acarreta em mais 

defeitos) e uma tonalidade muito próxima ainda da cerâmica a verde. Tais características, 

embora qualitativas permitiram, pela experiência do grupo de pesquisa, prever se a temperatura 

e o tempo utilizados na sinterização de uma amostra à base de CCTO/CTO foram 

suficientemente favoráveis para a ocorrência dos mecanismos de transporte de massa. 

Por outro lado, os resultados obtidos para as cerâmicas sinterizadas à temperatura de 

1150 ºC foram desfavoráveis. Primeiramente, deve-se comentar que as amostras de 

CCTO/CTO e CCTO/CTO/1% SnO2 fundiram. Esta verificação prática foi de extrema 

importância, uma vez que a temperatura do estágio final de sinterização determinada a partir 

das análises das dilatometrias mostrou-se muito elevada para as primeiras composições das 

cerâmicas. Além disso, as amostras com maiores teores de SnO2 não apresentaram fusão, como 

já se esperava, uma vez que da dilatometria apreende-se que as adições de óxido de estanho ao 

sistema CCTO/CTO elevam sua refratariedade. Entretanto, um resultado curioso refere-se ao 

percentual de densidade teórica associado à amostra de CCTO/CTO com 2% de SnO2. A 

princípio, tal resultado parece impossível, já que a densidade do composto sinterizado se 

apresenta, aproximadamente, 14% superior à densidade teórica do Ca2Cu2Ti4O12. De fato, a 

densidade aparente calculada com o método de Arquimedes não leva em consideração a 

porosidade fechada intragranular, fato este que, neste caso, apresenta-se decisivo (SANTOS et 

al, 2016). Como a temperatura do tratamento térmico foi elevada, os mecanismos de difusão 

foram facilitados e, consequentemente, carregaram consigo um maior número de defeitos 

internos e discordância, os quais, por sua vez, atuaram na propagação de poros internos 

(KINGERY et al, 1976).  

Em aspectos macroscópicos, as amostras sinterizadas à temperatura de 1150 ºC, por 2 

horas, cuja composição era CCTO/CTO e CCTO/CTO/1% SnO2, apresentaram fusão no 

cadinho (Figura 28). Contudo, as amostras com maiores teores de SnO2 (2 e 5%) apresentaram 

dois comportamentos: pontos mais escuros na superfície, os quais foram interpretados como 

possíveis novas fases (SnO2, CaSnO3, TiO2 ou CuO) (SUAREZ, 2015) e uma aderência 

extremamente efetiva do pó sacrifício à superfície dos discos cerâmicos, decorrente de uma 

elevada taxa difusional (mesmo submetendo as amostras a lixas de granulometria 600 e 1000, 

o pó de sacrifício não pôde ser removido completamente da superfície – Figura 28). 
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Figura 28 - Intensa adesão de pó de sacrifício à amostra e fusão do CCTO/CTO submetido à 

sinterização, à temperatura de 1150 ºC, por 2 horas (da esquerda para a direita). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Embora a determinação da densidade aparente dos corpos cerâmicos sinterizados pelo 

método de Arquimedes seja um excelente indicativo para a determinação da melhor temperatura 

de sinterização dos compostos à base de CCTO/CTO, necessita de técnicas adicionais. Sabe-se 

que a propriedade varistora advém, principalmente, da interação entre os contornos de grão, 

que gera as chamadas barreiras de potencial eletrostático do tipo Schottky (FANG, SHIAU, 

2004). Tendo em vista que caracterizar a influência de múltiplas fases na propriedade varistora 

de uma cerâmica seja algo extremamente complexo, evita-se a possibilidade de um sistema 

multifásico obtido a partir de um conjunto temperatura/tempo de sinterização. 

 

5.2.4 Caracterizações estrutural e microestrutural das cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente 

 

A indexação dos picos dos difratogramas de raios X foi feita empregando-se o software 

Search Match, com as cartas JCPDS 762400 para o CaTiO3, 75-1149 para o CaCu3Ti4O12, 

781063 para o SnO2 e 33-1381 para o TiO2. As Figuras 29, 30 e 31 exibem os resultados de 

DRX para as cerâmicas à base de CCTO/CTO sinterizadas às temperaturas de 1050, 1100 e 

1150 ºC, respectivamente. 
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Figura 29 - Difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, com adições de 

SnO2 em massa, sinterizadas convencionalmente à 1050 ºC, por 2 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 30 - Difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, com adições de 

SnO2 em massa, sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 31 - Difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, com adições de 

SnO2 em massa, sinterizadas convencionalmente à 1150 ºC, por 2 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando-se os difratogramas de raios X, percebe-se que às temperaturas de 1050 e 

1100 ºC, as cerâmicas à base de CCTO/CTO apresentaram-se bifásicas (CaTiO3 e 

CaCu3Ti4O12). Tal fato já era esperado, uma vez que a temperaturas superiores a  

1100 ºC ocorre o desprendimento de fases secundárias, como TiO2 ou CuO (ZHENG et al, 

2011). Neste sentido, a partir da análise do difratograma de raios X das cerâmicas sinterizadas 

à 1150 ºC, percebe-se a formação de um sistema multifásico, composto por CaTiO3, 

CaCu3Ti4O12, SnO2 e TiO2. Outra característica associada aos perfis deste gráfico é um desvio 

significativo da linha base, principalmente, para o CCTO/CTO e para o CCTO/CTO/1% SnO2, 

o qual, geralmente, está relacionado ao início da amorfização do material, devido ao tratamento 

térmico ter ocorrido a elevadas temperaturas (formação de fase líquida) (SOUZA et al, 2015). 

Além disso, a presença de inúmeros picos de baixa intensidade reforça a redução do número de 

interferências construtivas produzidas pela interação entre os raios X e os planos 

cristalográficos do material, fato este que também se apresenta como reforço à maior 

aleatoriedade conferida às cerâmicas de CCTO/CTO sinterizadas a esta temperatura.  

Os difratogramas das cerâmicas sinterizadas à 1100 ºC permitem a identificação de um 

sistema bifásico (CaTiO3 e CaCu3Ti4O12) para todas as composições à base de CCTO/CTO. Do 

ponto de vista da densidade aparente e da quantidade de fases presentes esta seria a temperatura 
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mais adequada à sinterização das cerâmicas. 

Ao se compararem os difratogramas para os bulks sinterizados à 1050 ºC com aqueles 

tratados termicamente à 1100 ºC, percebe-se que estes são praticamente superponíveis, 

entretanto, em virtude, da baixa densificação associada às cerâmicas com maiores teores de 

SnO2 à 1050 ºC (Tabela 6), refutou-se esta temperatura como adequada à sinterização. Pelos 

vários motivos já citados, (baixa densificação, crescimento da porosidade fechada, fusão das 

amostras e formação de um sistema multifásico) a temperatura de sinterização de 1150 ºC foi 

refutada como ideal a este tratamento térmico. 

Com o intuito de se complementar a discussão referente aos difratogramas de raios X das 

cerâmicas à base de CCTO/CTO sinterizadas à 1100 ºC, deve-se explicar o motivo do 

considerável aumento da intensidade de contas, em aproximadamente, 2 = 23 º. Como já 

explanado na discussão dos resultados referentes à dilatometria dos corpos cerâmicos, à 

temperatura de 910 ºC, ocorre a formação de um líquido eutético entre os átomos de cobre e 

estanho, através da migração dos íons cobre da fase CaCu3Ti4O12. Este efeito apresenta-se mais 

pronunciado, à medida que se acrescentam maiores percentuais de SnO2, isto porque, 

intuitivamente, maior também será a quantidade de átomos de Sn para formação do eutético 

(JUMPATAM et al, 2016; ZHENG et al, 2011). 

Na prática, à medida que os átomos de cobre deixam a fase CCTO para formar o líquido 

eutético com o Sn, há uma descaracterização desta mesma fase, uma vez que, em termos 

composicionais, esta se difere da fase CTO pela presença do cobre. Considerando-se, ainda, 

que o sistema obtido é bifásico e que o SnO2 acrescido não teve suficiente percentual para 

formar uma nova fase à 1100 ºC, então, a fração molar do sistema é dada pela contribuição, 

apenas, das fases CCTO e CTO (KIM et al, 2007). 

Desta forma, a saída de cobre não apenas representa a formação de um eutético com o 

Sn, verificada na primeira grande contração da dilatometria, mas também pode ser visualizada 

nos difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO com 2 e 5% de SnO2, nas 

quais este efeito apresenta-se mais pronunciado, devido à diminuição da fração molar da fase 

CCTO e ao aumento desta relativa ao CTO.  

Em termos práticos, o que foi falado traduz-se em um pico elevado da fase CTO, próximo 

à 2 = 23º, uma vez que devido à sua maior quantidade, tem-se uma maior probabilidade de 

ocorrerem interferências construtivas entre os raios X e esta fase. 

Com o objetivo de determinar o percentual de cada uma das fases de forma precisa e 

refinar os parâmetros estruturais dessas, aplicou-se o refinamento de Rietveld-Toraya às 

amostras sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, durante 2 horas. Antes da apresentação 
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destes resultados e das discussões referentes a eles, faz-se necessário explicar, resumidamente, 

no que consiste este refinamento.  

O método de Rietveld tem como característica fundamental o ajuste de um difratograma 

a um padrão difratométrico, permitindo assim, extrair informações sobre a estrutura cristalina 

e parâmetros analíticos dos materiais. O padrão difratométrico de um material cristalino pode 

ser entendido como um conjunto de picos individuais, cujas características dos picos, tais como 

altura, posição, largura, forma e área são dependentes do tipo de átomos e de sua posição no 

agrupamento tridimensional estendido que forma um cristal. Basicamente, este refinamento 

vale-se de três parâmetros de medição: 1 – parâmetros de reflexão (abordam características dos 

picos, como largura e forma); 2 – parâmetros globais (abordam parâmetros de correção de zero 

de escala, deslocamento da amostra e absorção); 3 – parâmetros de intensidade (incluem o fator 

de escala, que ajusta o difratograma teórico ao estudado) (GOBBO, 2003).  

Esses parâmetros permitem calcular, através de um algoritmo, um padrão difratométrico 

adequado à fase que se pretende estudar, o qual é comparado com o difratograma observado. A 

diferença entre ambos é então minimizada, por meio da variação dos parâmetros no modelo 

estabelecido, através do método dos quadrados mínimos. Desta forma, o refinamento de 

Rietveld é considerado como um método iterativo que envolve o refinamento de um 

difratograma a partir do ajuste do padrão difratométrico, registrado na forma digitalizada, de 

uma amostra experimental simples ou com várias fases. Deve-se destacar um fato importante: 

para que os resultados obtidos por este método sejam confiáveis, algumas condições 

experimentais devem ser satisfeitas: a faixa de análise em 2 deve ser ampla (10 a 80º, no 

mínimo); recomenda-se que as amostras apresentem uma superfície livre de descontinuidades 

ou materiais aderidos, como pó de sacrifício; e, finalmente, a varredura em 2 deve ser lenta 

(em torno de 0,01º/s). No caso deste trabalho, as duas principais condições são atendidas, 

contudo as varreduras em 2 foram feitas com um passo de 0,02º/s. Para resolver este problema, 

foi escolhido um refinamento que fornecesse resultados precisos, embora em um nível inferior 

a aqueles que poderiam ser obtidos com uma varredura lenta (por isso, refinamento Rietveld-

Toraya e não apenas Rietveld) (YOUNG, 1995). 

A partir da teoria explanada, dos grupos espaciais referente às fichas cristalográficas 

JCPDS para o CaTiO3 (762400) e para o CaCu3Ti4O12 (75-1149), consultados na International 

Tables for Crystallography (HAHN, SHMUELI, WILSON, 1983) e do software PowderCell, 

pôde-se quantificar as fases presentes nas cerâmicas sinterizadas à temperatura de 1100 ºC, 

durante 2 horas, além de que, como para todas as composições, obteve-se um sistema bifásico, 
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então, conseguiu-se modelar as estruturas cristalinas das fases CaTiO3 e CaCu3Ti4O12, que 

estão sendo mostradas na Figura 32. Já os resultados obtidos com o refinamento estão sendo 

exibidos na Tabela 7. 

 

Figura 32 - Estruturas cristalinas dos compostos CTO e CCTO, nos planos (112) e (220), 

respectivamente, modeladas a partir dos difratogramas de raios X das cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas (os átomos da legenda não estão em escala). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 7 - Resultados do refinamento Rietveld-Toraya obtidos para as cerâmicas à base de 

CCTO/CTO sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas. 

Composição 
% CTO % CCTO 

a (Å) b (Å) c (Å) a (Å) 

CCTO/CTO 
66,21 33,79 

5,41 7,64 5,42 7,39 

CCTO/CTO 1 % SnO2 
84,10 15,9 

5,29 7,72 5,45 7,42 

CCTO/CTO 2 % SnO2 
88,80 11,2 

5,39 7,75 5,35 7,39 

CCTO/CTO 5 %SnO2 
93,30 6,70 

5,29 7,75 5,35 7,39 
Fonte: Autoria própria. 

 

A modelagem das estruturas cristalinas das fases CTO e CCTO foi coerente ao que se 

encontra na literatura (DAVIES et al, 2008; YASHIMA, ALI, 2009; MOUSSA, KENNEDY, 

2001), isto é, o composto CTO apresentou uma estrutura cristalina perovskita do tipo 
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ortorrômbica com grupo espacial Pbnm, enquanto que o CCTO exibiu uma estrutura perovskita 

do tipo cúbica com grupo espacial Im3. 

As simulações das estruturas, embora pareçam ter um caráter apenas ilustrativo, são 

extremamente relevantes, pois mostram-se como argumento concreto de que os difratogramas 

de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, bem como o método Rietveld-Toraya 

empregados para o refinamento forneceram parâmetros confiáveis.  

Os resultados obtidos com o refinamento Rietveld-Toraya evidenciam que o percentual 

da fase CTO é consideravelmente superior ao percentual da fase CCTO. Este resultado é 

condizente ao que se encontra na literatura (RAMÍREZ et al, 2009), principalmente, ao se 

analisar o composto puro (CCTO/CTO). Com relação às composições acrescidas de SnO2, 

percebe-se que o percentual da fase CTO se eleva à medida que se aumenta o teor de SnO2, o 

que respalda a teoria discutida durante as análises dilatométricas e as interpretações dos picos 

mais elevados da fase CTO, em 2 = 23º, nos difratogramas das cerâmicas com teores de 2 e 

5% de SnO2 sinterizadas à 1100 ºC. 

Outros dois pontos interessantes são a diminuição dos parâmetros de rede associados à 

fase CTO e à quase que constância associada ao comprimento da aresta da fase CCTO. Este 

resultado apresentou-se atípico em relação à literatura, uma vez que os íons Sn+4 tendem a 

formar soluções sólidas substitucionais preferencialmente com o CCTO (JUMPATAM et al, 

2016). Até mesmo, os resultados encontrados neste trabalho, através da técnica de EDS, 

permitem concluir que o teor de estanho na fase CCTO é consideravelmente superior aquele 

presenta na fase CTO. Logo, o que se propõe é que mesmo em quantidades inferiores, o Sn 

provoca alterações mais significativas na estrutura cristalina da fase CTO. Pelas regras de 

Hume-Rothery, sabe-se que o Sn+4 tende a substituir facilmente o Ti+4, devido à alta 

compatibilidade de valência, estrutura cristalina, eletronegatividade e raio atômico (AXON, 

HUME-ROTHERY, 1948). Como na fase CTO a estequiometria de Ti+4 apresenta-se 1:1, em 

relação a 1 mol de composto, então, a substituição dos íons Ti+4 por íons Sn+4 ocorre em menor 

proporção se comparada à que acontece na fase CCTO (4:1, 4 mols de Ti+4 para 1 mol de 

composto), o que na prática permite com que os íons remanescente de Sn+4 distorçam mais 

efetivamente a rede cristalina da fase CTO. 

As micrografias exibidas na Figura 33 foram editadas para que ao fundo constasse 

aquelas feitas com BSE e, nas bordas superiores, as com SE. 

 

 

 



68 
 

 

Figura 33 - Micrografias obtidas via MEV (BSE e SE – 10k vezes) para as cerâmicas  

(a) CCTO/CTO; (b) CCTO/CTO/1% SnO2; (c) CCTO/CTO/2% SnO2 e  

(d) CCTO/CTO/5% SnO2, sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Uma análise imediata das micrografias permite observar que o diâmetro geométrico dos 

grãos diminui à medida que acrescenta SnO2 às cerâmicas à base de CCTO/CTO. Além disso, 

através das análises micrografias feitas por SE percebeu-se que ocorreu um processo de 

remoção intenso dos grãos das cerâmicas, durante a etapa de preparação ceramográfica. Pode-

se ainda perceber que as quatro composições cerâmicas tiveram seus contornos de grão e grãos 

revelados pelo ataque térmico realizado (1050 ºC, durante 15 minutos), o que permitiu verificar 

que a morfologia dos grãos aproxima-se da cúbica (esta constatação será extremamente 

relevante nas discussões referentes à caracterização elétrica das amostras). 

Com o intuito de aprofundar a discussão respectiva às análises por MEV e de 

correlacioná-la com o refinamento realizado na caracterização estrutural das cerâmicas à base 

de CCTO/CTO, empregou-se o software ImageJ para obtenção das porcentagens aproximadas 

de fases e poros, bem como do diâmetro médio dos grãos (DGM). 

Observando-se a Tabela 8, percebe-se que o diâmetro dos grãos diminui à medida que 

se adiciona óxido de estanho ao CCTO/CTO. Porém, esta redução do tamanho do grão não se 
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apresenta linear, uma vez que a menor dimensão é obtida para a composição de 2% de SnO2, 

acrescida ao CCTO/CTO. Por outro lado, percebe-se que a porosidade das cerâmicas 

sinterizadas convencionalmente apresenta-se pequena (por volta de 5%, o que corroboraria os 

resultados obtidos pelo método da balança hidrostática). 
 

Tabela 8 - Análises de imagem para as cerâmicas de CCTO/CTO (1100 ºC, 2 horas). 
Composição % CTO % CCTO DGM (µm) % Poros 

CCTO/CTO 0% SnO2 67,72 29,71 3,55 2,57 

CCTO/CTO 1 % SnO2 65,66 27,69 2,48 6,65 

CCTO/CTO 2 % SnO2 70,56 25,39 3,26 4,05 

CCTO/CTO 5 %SnO2 64,66 30,66 2,88 4,68 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação à porcentagem das fases CTO e CCTO, analisa-se que a proporção entre 

estas se apresenta semelhante à que fora determinada com o refinamento de Rietveld-Toraya. 

A quantificação das fases através da análise de imagem fora feita apenas para verificar se a 

relação existente entre as proporções das fases CaTiO3 e CaCu3Ti4O12 mantinha-se, isto é, se o 

CTO possuía ainda maior representatividade no sistema.  

Outra característica interessante apreendida da análise de imagens foi a presença de dois 

picos nos histogramas das micrografias feitas com BSE e analisadas com o ImageJ. Este fato é 

importante, uma vez que a presença de outras fases no composto indicaria mais de duas 

tonalidades de cinza, o que na prática, faria com que aparecessem mais de dois picos nos 

histogramas das micrografias. Na Figura 34 (operação de threshold no ImageJ), mostra-se a 

presença de dois picos no histograma referente à micrografia do composto CCTO/CTO/ 1% 

SnO2, na qual os grãos, em vermelho, representam a fase CCTO (27,69%), os fragmentos mais 

escuros mostram a porosidade intragranular e, finalmente, os grãos na tonalidade cinza 

representam da fase CTO (65,66%). 
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Figura 34 - Análise da micrografia do bulk à base de CCTO/CTO/1% SnO2, evidenciando a 

presença de dois picos no histograma da imagem. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, as Figuras 35, 36, 37 e 38 trazem análises elementares obtidas através da técnica 

de EDS para as micrografias ampliadas em 5000 vezes (BSE) das cerâmicas à base de 

CCTO/CTO sem e com adições de SnO2, em massa, sinterizadas à 1100 ºC, durante 2 horas. 

 

Figura 35 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO sinterizada à 1100 ºC, durante 

2 horas, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 36 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/ 1% SnO2 sinterizada à  

1100 ºC, durante 2 horas, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 37 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/ 2% SnO2 sinterizada à 1100 

ºC, durante 2 horas, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 38 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/ 5% SnO2 sinterizada à 1100 

ºC, durante 2 horas, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O que se percebe das análises elementares é que, preferencialmente, os átomos de 

estanho ocupam a fase CCTO, uma vez que os grãos mais claros apresentam um maior teor de 

Sn, se comparados aos grãos mais escuros (CTO). Este resultado apresenta conformidade com 

a literatura (JUMPATAM et al, 2016) e já foi explicado com base nas regras de Hume-Rothery 

(AXON, HUME-ROTHERY, 1948). Além do mais, vale reiterar que o percentual atômico de 

cobre nos grãos claros se mostrou superior à porcentagem destes elementos nos grãos mais 

escuro, o que acaba sendo outro indicativo de que a fase CCTO está contida nos grãos mais 

claros. 

Vale ainda destacar que o EDS da micrografia de CCTO/CTO apresentou algumas 

“regiões brancas”, cuja composição se mostrou muito próxima àquelas verificadas para os grãos 

claros e escuros (CCTO e CTO, respectivamente). Logo, atribui-se sua presença a efeitos 

eletrostáticos de acúmulo de cargas (DEDAVID, GOMES, MACHADO, 2007). 

 

5.2.5 Densidade Aparente das cerâmicas sinterizadas via microondas 

 

Como já dito anteriormente, um dos intuitos deste trabalho é verificar se a sinterização 

em forno microondas pode ser utilizada como estratégia para diminuição do tempo e da energia 

gastos, durante esta etapa do processamento das cerâmicas à base de CCTO/CTO. Logo, como 

a temperatura de sinterização dos compostos tratados em forno convencional fora de 1100 ºC, 

durante 2 horas, tem-se como objetivo reduzir estes dois parâmetros, sem que haja perdas nas 

propriedades das cerâmicas.  
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Foram estabelecidos quatros conjuntos de temperatura/tempo de sinterização para que, 

a partir destes, pudesse-se avaliar a densidade aparente das cerâmicas sinterizadas nas 

respectivas condições. É importante comentar que este estudo de sinterização em forno 

microondas teve início com a temperatura de 1100 ºC, durante 30 minutos (combinação esta 

que já apresenta uma economia de 90 minutos em relação à sinterização convencional), a partir 

da qual foram-se abaixando os valores para verificar a possibilidade de melhores combinação 

de tempo/temperatura de sinterização. Os resultados referentes ao estudo de sinterização em 

microondas (densidade aparente das cerâmicas) estão sendo exibidos nas Tabelas 9, 10, 11 e 

12. 
 

Tabela 9 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1100 ºC, por 30 min. 
Sinterização via microondas: 1100 ºC, 30 minutos 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,623 0,627 0,484 4,357 101,32 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,623 0,637 0,492 4,297 99,92 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,647 0,647 0,498 4,342 100,98 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,582 0,585 0,450 4,309 100,20 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 10 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1050 ºC, por 60 min. 

Sinterização via microondas: 1050 ºC, 60 minutos 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,410 0,411 0,316 4,301 100,02 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,454 0,454 0,347 4,256 98,98 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,453 0,453 0,347 4,301 100,01 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,410 0,413 0,317 4,256 98,98 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 11 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1050 ºC, por 30 min. 

Sinterização via microondas: 1050 ºC, 30 minutos 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,444 0,439 0,336 4,311 100,25 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,471 0,476 0,359 4,026 93,62 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,401 0,408 0,308 4,010 93,26 

CCTO/CTO/5% SnO2 0,535 0,560 0,414 3,664 85,22 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 12 - Densidade Arquimedes: cerâmicas sinterizadas à 1000 ºC, por 60 min. 
Sinterização via microondas: 1000 ºC, 60 minutos 

Composto Ms (g) Mu (g) Mi (g) Da (g/cm3) %Densidade Teórica 

CCTO/CTO/0% SnO2 0,530 0,532 0,390 3,732 86,80 

CCTO/CTO/1% SnO2 0,413 0,442 0,319 3,349 77,88 

CCTO/CTO/2% SnO2 0,468 0,498 0,362 3,433 79,83 

CCTO/CTO/5% SnO2 * * * - - 

*A amostra não tinha resistência mecânica para ser manipulada (não sinterizou). 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir das análises das Tabelas 9, 10, 11 e 12, percebe-se que as melhores combinações 

de temperatura/tempo de sinterização, em termos da densificação das cerâmicas à base de 

CCTO/CTO foram: 1100 ºC, durante 30 minutos e 1050 ºC, durante  

60 minutos. As outras duas condições, embora representassem economia de tempo e energia 

em termos do tratamento térmico, não se mostraram satisfatórias quanto à densidade dos corpos 

cerâmicos (pelo menos uma composição de cada uma dessas condições apresentou densidade 

aparente inferior à 90%). Por este motivo, estas não foram escolhidas como sendo as mais 

favoráveis à sinterização. Desta forma, cabe explicar o motivo de ser ter escolhido a condição 

de 1050 ºC, por 60 minutos, em detrimento da outra (1100 ºC, durante 30 minutos). 

No Brasil, o setor industrial cerâmico representa 30% do consumo de energia do país, 

sendo que o principal expoente deste consumo são as altas temperaturas requeridas nos 

tratamentos térmicos dos materiais cerâmicos. Logo, do ponto vista mercadológico é mais 

compensatória a economia de 50 ºC, ao invés de 90 minutos de permanência à elevada 

temperatura, já que, geralmente, a taxa de aquecimento para atingir uma alta temperatura é lenta 
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(5 ºC/min.) (SEBASTIÃO et al, 2013). Deve-se ressaltar também que a condição escolhida, 

além de apresentar uma economia de 50 ºC em relação à sinterização convencional das 

cerâmicas à base de CCTO/CTO, necessita de um patamar 60 minutos mais rápido em relação 

àquela. 

 

5.2.6 Caracterizações estrutural e microestrutural das cerâmicas sinterizadas via 

microondas 

 

As caracterizações estruturais e microestruturais foram feitas para as cerâmicas à base 

de CCTO/CTO, sem e com adições de SnO2 em massa, sinterizadas na melhor condição 

definida pelos estudos de sinterização (1050 ºC, 60 min.).  

A Figura 39 traz os difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, 

sinterizada via microondas à 1050 ºC, durante 60 minutos. A indexação dos picos dos 

difratogramas de raios X foi feita empregando-se o software Search Match, com as cartas 

JCPDS 762400 para o CaTiO3, 75-1149 para o CaCu3Ti4O12, 781063 para o SnO2, 33-1381 para 

o TiO2, 74-1833 para o CaSnO3 e 25-1259 para o Sn2O3. 

 

Figura 39 - Difratogramas de raios X das cerâmicas à base de CCTO/CTO, com adições de 

SnO2 em massa, sinterizadas via microondas à 1050 ºC, por 60 minutos. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Observando-se a Figura 39, percebe-se que as cerâmicas à base de CCTO/CTO 

apresentaram três fases. Tal resultado seria um problema principalmente para o composto 

CCTO/CTO puro, indicando que teria ocorrido uma contaminação deste com estanho.  

Inicialmente, verificaram-se todos os compostos possíveis que poderiam ter sido 

formados durante o tratamento térmico (SnO2, CuO, TiO2, CaSnO3, entre outros) para os dois 

picos que as fases CTO e CCTO não conseguiram descrever, entretanto o único composto que 

se enquadrou a estes foi o óxido do estanho III (Sn2O3). Para sanar esta dúvida, aplicou-se o 

refinamento de Rietveld-Toraya para quantificar fases presentes no sistema. A partir das 

mesmas fichas cristalográficas utilizadas na indexação dos picos dos difratogramas das 

cerâmicas sinterizadas convencionalmente, da ficha referente ao Sn2O3, da base de dados 

contida na International Tables for Crystallography (HAHN, SHMUELI, WILSON, 1983) e 

do software PowderCell forma simulados os difratogramas de todas as composições de 

CCTO/CTO com três fases no sistema (CCTO, CTO e Sn2O3). Os resultados obtidos a partir 

do método de Rietveld-Toraya desconsideraram a presença da fase Sn2O3, atribuindo as 

porcentagens de fase do sistema unicamente ao CCTO e ao CTO. Desta forma, a aparição dos 

dois picos que foram considerados como óxido de estanho III, na verdade, não representa uma 

nova fase, mas sim, interferências construtivas não pronunciadas que ainda não foram 

catalogadas como sendo extensões das fases CCTO e CTO (TILLER, 2014). 

Como as fichas cristalográficas utilizadas para o CCTO e CTO foram as mesmas se 

comparadas àquelas empregadas para a caracterização das cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente, então, as estruturas cristalinas destes materiais permanecem as mesmas 

(Figura 32). Para não se perder o trabalho feito com a modelagem da estrutura triclínica do 

óxido de estanho III, esta será exibida na Figura 40, embora este composto não esteja presente 

nas cerâmicas sinterizadas via microondas à temperatura de 1050 ºC, durante 60 minutos. Os 

resultados para o refinamento de Rietveld-Toraya estão sendo exibidos na Tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Figura 40 - Estrutura cristalina do composto Sn2O3 modelada a partir dos difratogramas de 

raios X das cerâmicas sinterizadas via microondas à 1050 ºC, por 1 hora (os átomos da 

legenda não estão em escala). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 13 - Resultados do refinamento de Rietveld-Toraya obtidos para as cerâmicas à base 

de CCTO/CTO sinterizadas via microondas à 1050 ºC, por 1 hora. 

Composição 
% CTO % CCTO 

a (Å) b (Å) c (Å) a (Å) 

CCTO/CTO 
59,06 40,94 

5,40 7,65 5,40 7,65 

CCTO/CTO 1 % SnO2 
64,96 35,04 

5,39 7,64 5,39 7,64 

CCTO/CTO 2 % SnO2 
74,42 25,58 

5,40 7,66 5,40 7,66 

CCTO/CTO 5 %SnO2 
78,12 21,88 

5,40 7,66 5,40 7,66 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da análise da Tabela 13, percebeu-se que o acréscimo de SnO2 às cerâmicas à 

base de CCTO/CTO elevou o percentual da fase CTO, em detrimento da fase CCTO, assim 

como foi verificado para as amostras submetidas ao tratamento térmico convencional. 

Entretanto, diferentemente das cerâmicas sinterizadas convencionalmente, o percentual das 

duas fases mostrou-se mais equilibrado, uma vez que de acordo com a Tabela 7, as cerâmicas 

com 5% de SnO2 apresentam aproximadamente 93% da fase CTO. Esta característica pode estar 
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relacionada à forma como se procede o aquecimento via microondas e às propriedades elétricas 

do cobre, que é o principal responsável pelo decréscimo da fase CCTO: pelo fato deste 

tratamento térmico ocorrer através da orientação dos dipolos presentes nos materiais, via 

mecanismos de condução iônica ou polarização, ele depende da condutividade elétrica dos 

constituintes do composto. Para o cobre, esta propriedade é próxima de 5,8 x 107 (.m)-1, o que 

o caracteriza como um excelente condutor. Logo, como as microondas aquecem 

preferencialmente os átomos que possuem um comportamento dielétrico, então, a migração do 

cobre para formação do líquido eutético com o estanho ocorre em menor intensidade, fato este 

verificado pelos maiores percentuais da fase CCTO nas amostras sinterizadas por microondas, 

quando comparadas àquelas sinterizadas convencionalmente (DE SOUSA FILHO, SERRA, 

2015). 

Com relação à variação dos parâmetros de rede respectivos às duas fases, percebe-se um 

comportamento diferente ao verificado para as cerâmicas sinterizadas tradicionalmente, isto é, 

as duas estruturas cristalinas praticamente mantiveram suas dimensões constantes. A explicação 

para este fato provavelmente se baseia na substituição mais efetiva dos íons Sn+4 por íons Ti+4, 

devido ao aquecimento dielétrico promovido pelas microondas ser mais intenso que o 

convencional. Na prática, a quantidade remanescente de íons Sn+4 para distorcer a rede das fases 

CTO, principalmente, e CCTO é menor, fazendo, então, com que os parâmetros permaneçam 

praticamente inalterados (MENEZES, SOUTO, KIMINAMI, 2007; AXON, HUME-

ROTHERY, 1948).  

A caracterização microestrutural das cerâmicas sinterizadas à 1050 ºC, por 1 hora, foi 

feita, a partir das micrografias obtidas por MEV tanto com elétrons secundários, quanto com 

retroespalhados, com a mesma ampliação utilizada para as micrografias sinterizadas 

tradicionalmente (10000 vezes). A micrografia do composto CCTO/CTO exibida pela Figura 

41 foi editada para que ao fundo constasse aquela feita por meio de BSE e, nas bordas 

superiores, a com SE. Por outro lado, as composições das cerâmicas à base de CCTO/CTO com 

1, 2 e 5% SnO2 apresentaram certa dificuldade de foco no microscópio eletrônico de varredura, 

quando se utilizavam elétrons retroespalhados, o que obrigou a adoção da seguinte estratégia: 

inclinou-se o detector de elétrons para que este atuasse como um polarizador e, assim, captou-

se o sinal dos elétrons retroespalhados como secundários. 
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Figura 41 - Micrografias obtidas via MEV (BSE e SE – 10k vezes) para as cerâmicas  

(a) CCTO/CTO; (b) CCTO/CTO/1% SnO2; (c) CCTO/CTO/2% SnO2 e  

(d) CCTO/CTO/5% SnO2, sinterizadas via microondas à 1050 ºC, por 1 hora. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Uma análise imediata das micrografias exibidas na Figura 41 permite verificar que os 

grãos das cerâmicas à base CCTO/CTO diminuem à medida que se adiciona SnO2. Além disso, 

percebe-se também que a morfologia dos grãos das cerâmicas sinterizadas via microondas 

aproxima-se da esférica, consideração esta que será de suma importância nas discussões a 

respeito do comportamento varistor das cerâmicas. Para respaldar as análises feitas acima, 

realizou-se também um procedimento quantitativo para determinação da porcentagem de fases 

presentes nas micrografias, do diâmetro médio de grão (DGM) e da porosidade das cerâmicas, 

através do software ImageJ. Assim como os resultados respectivos às cerâmicas sinterizadas 

em forno convencional, os referentes às microondas estão sendo exibidos na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Análises de imagem para as cerâmicas de CCTO/CTO (1050 ºC, 1 hora). 

Composição % CTO % CCTO DGM (µm) % Poros 

CCTO/CTO 0% SnO2 56,65 38,38 3,58 4,97 

CCTO/CTO 1 % SnO2 64,02 32,79 2,96 3,19 

CCTO/CTO 2 % SnO2 60,06 37,04 2,02 2,90 

CCTO/CTO 5 %SnO2 61,48 37,64 2,32 0,88 

Fonte: Autoria própria. 

 

De maneira análoga ao que se verificou com o refinamento de Rietveld-Toraya, o 

percentual da fase CTO se eleva, em detrimento da fase CCTO, à medida que se adiciona óxido 

de estanho ao sistema. Além disso, percebe-se que de fato ocorre uma diminuição significativa 

no diâmetro médio dos grãos das cerâmicas, à medida que se adiciona SnO2 ao sistema 

CCTO/CTO. Entretanto, ao se comparar o tamanho dos grãos das cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente e os grãos das cerâmicas obtidas via microondas percebe-se uma redução 

extremamente expressiva dos grãos tratados nesta condição em relação à outra. Sabe-se que 

cerâmicas com menores tamanhos de grão apresentam maior reatividade e, geralmente, boas 

propriedades mecânicas e elétrica, consideração esta que se apresenta como mais um ponto 

positivo para a sinterização em forno microondas. A porosidade apresentada pelas cerâmicas à 

base de CCTO/CTO com acréscimos de SnO2 foi consideravelmente inferior àquela associada 

às cerâmicas sinterizadas convencionalmente. Tal fato já era esperado, uma vez que bons 

resultados obtidos para as cerâmicas à base de CCTO/CTO sinterizadas via microondas já 

constam na literatura (RAMÍREZ et al, 2008). Entretanto, os tamanhos de grão obtidos para as 

cerâmicas à base de CCTO/CTO puras e com 1% de SnO2 foram superiores para a sinterização 

em microondas. A explicação para este resultado reside no fato de que dentre as composições 

estudadas, o CCTO/CTO puro e o com acréscimo de 1% de SnO2 são as menos refratárias. Na 

literatura, o CCTO/CTO apresenta alta densificação quando sinterizado por microondas, à 

temperatura de 1050 ºC, durante um tempo de 30 minutos. No caso deste trabalho, como todas 

as amostras foram sinterizadas durante um período de 60 minutos, “esta meia hora a mais” de 

tratamento térmico promoveu o crescimento exacerbado do grão das composições citadas acima 

(RAMÍREZ et al, 2008). 
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Para finalizar a caracterização microestrutural das cerâmicas à base de CCTO/CTO 

sinterizadas via microondas (1050 ºC, 60 minutos) serão apresentados os resultados obtidos 

com a técnica de EDS (Figuras 42, 43, 44 e 45). O que se pode apreender destes é que, da 

mesma forma ocorrida às cerâmicas sinterizadas convencionalmente, os átomos de estanho têm 

preferência por ocupar a fase CCTO (grãos mais claros), em detrimento da fase CTO (grãos 

mais escuros), pelo mesmo motivo já explicado para as cerâmicas sinterizadas 

convencionalmente. 

 

Figura 42 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO sinterizada via microondas, à 

1050 ºC, durante 1 hora, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 43 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/1% SnO2 sinterizada via 

microondas, à 1050 ºC, durante 1 hora, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a 

composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 



82 
 

 

Figura 44 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/2% SnO2 sinterizada via 

microondas, à 1050 ºC, durante 1 hora, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a 

composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 45 - Análises elementares para a cerâmica CCTO/CTO/5% SnO2 sinterizada via 

microondas, à 1050 ºC, durante 1 hora, destacando os grãos cinzas escuros e claros e a 

composição total. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.7 Caracterizações elétricas dos bulks à base de CCTO/CTO sinterizados em forno 

convencional e via microondas 

 

Como explicitado no Quadro 7, as condições utilizadas na caracterização elétrica das 

cerâmicas à base de CCTO/CTO foram aquelas julgadas como mais adequadas à sinterização 
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convencional e via microondas, bem como algumas outras para comparação. Embora, tenha se 

construído as curvas E vs. J para as amostras sinterizadas em condições não caracterizadas 

estrutural e microestruturalmente estas serão exibidas para que se tenha uma ideia geral dos 

efeitos da temperatura e do tempo de sinterização na propriedade varistora das cerâmicas. 

Os dados obtidos por meio do ensaio em uma Fonte Keithley de tensão e corrente  

(V vs. I), incialmente, foram convertidos em campo elétrico (E) e densidade de  

corrente (J) pelas Equações (17) e (18), respectivamente. 

 

E = V
e0

                                                                                                                            (17) 

 

J= 4.I
π.ϕe

2                                                                                                                                      (18) 

 

Nas quais, e0 é a espessura do eletrodo ((1,50 ± 0,01) mm)) e e é o diâmetro do eletrodo 

((4,81 ± 0,1) mm). 

A partir destas considerações, pode-se, agora, exibir as curvas E vs. J nas Figuras 46, 47, 

48 e 49, em função do tipo de tratamento térmico, para as cerâmicas à base de CCTO/CTO 

puras e acrescidas de percentuais de SnO2, em massa. 

 

Figura 46 - Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas convencionalmente à temperatura de 1100 ºC (2 horas). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 47 - Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas via microondas à temperatura de 1050 ºC (1 hora). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 48 - Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas convencionalmente à temperatura de 1050 ºC (2 horas). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 49 - Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas via microondas à temperatura de 1050 ºC (2 horas). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da análise da Figura 46, percebeu-se que as cerâmicas à base de CCTO/CTO 

com 0 e 1 % de SnO2 apresentaram suas curvas E vs. J mais altas em relação às outras, o que, 

aparentemente, indicaria que estas possuem um maior campo elétrico de ruptura (Er). Além 

disso, percebe-se, visualmente, que as cerâmicas com maiores teores de SnO2 (2 e 5%) 

apresentaram uma menor inclinação na região de 1 a 10 mA, fato este que provavelmente 

elevará o valor de seu coeficiente de não linearidade (). Logo, da Figura 46, apreende-se, 

principalmente, que se tem dois tipos de cerâmicas sinterizadas à 1100 ºC, durante 2 horas, do 

comportamento varistor: as que apresentam maiores campos elétricos de ruptura e menores 

coeficientes de não linearidade (0 e 1% de SnO2) e as contrárias a estas (2 e 5% de SnO2). 

Da Figura 47, nota-se que as amostras de CCTO/CTO e CCTO/CTO/1% SnO2 

sinterizadas via microondas, à 1050 ºC, por 1 hora, apresentaram uma redução significativa em 

seu campo elétrico de ruptura, uma vez que a intensidade das curvas E vs. J diminuiu 

consideravelmente. Entretanto, o destaque imediato visualizado na Figura 47 deve-se ao 

comportamento resistivo apresentado pelas cerâmicas à base de CCTO/CTO com 2 e 5% de 

SnO2, em massa, na faixa de medição do ensaio. Mesmo que isto tenha ocorrido, o 

comportamento elétrico das amostras será comprovado através das curvas de Nyquist, uma vez 

que se os arcos de impedância se fecharem, então, é porque a amostra não apresenta 

comportamento de resistor, mas que o intervalo de medição não fora suficiente para registrar a 

transição do comportamento isolante para condutor. 
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Ao se verificar a Figura 48, percebe-se que falta uma curva referente à amostra de 

CCTO/CTO/ 5% SnO2 sinterizada convencionalmente à temperatura de 1050 ºC, por  

2 horas. Esta ausência é justificada pelo fato de que durante o experimento, a amostra desta 

composição se fraturou quando foi colocada no porta amostras da fonte, o que acabou 

impossibilitando sua medição. Por outro lado, as amostras desta condição de sinterização 

ensaiadas permitiram a obtenção de resultados interessantes: as três composições testadas 

(CCTO/CTO puro, com 1% de SnO2 e com 2% de SnO2) parecem apresentar elevados campos 

elétricos de ruptura e coeficientes de não linearidade. 

Por fim, a Figura 49 evidencia as curvas referentes às amostras sinterizadas via 

microondas à temperatura de 1050 ºC, por 2 horas. A ausência da curva respectiva ao 

CCTO/CTO é justificada pela escassez de tempo na preparação das amostras para as 

caracterizações elétricas, já que estas necessitam apresentar o mínimo de defeitos superficiais 

possível, além de deverem ser lixadas até que fiquem com a mesma espessura, etapas estas que 

demandam tempo e cuidado para serem bem executadas. Contudo, da análise das curvas 

presentes na Figura 49, respectivas aos compostos à base de CCTO/CTO com 1, 2 e 5% de 

SnO2, percebe-se um comportamento isolante inerente a todos estes, já que mesmo sob a 

aplicação de uma tensão de 7 kV estas só permitiram a passagem de 0,30 mA de corrente, o que 

acaba impossibilitando o cálculo dos parâmetros descritores do comportamento não-ôhmico. 

Para complementar a discussão que será feita a respeito do comportamento varistor das 

cerâmicas à base de CCTO/CTO, exibir-se-ão, nas Figuras 50 e 51, as curvas de Nyquist 

relativas à impedância (Z`` vs. Z`), a partir dais quais, obter-se-ão os valores da perda dielétrica 

(tan), a qual neste trabalho terá apenas a função de complementar a discussão da corrente de 

fuga. Como as condições ideais de sinterização convencional e via microondas são o foco deste 

trabalho (1100 ºC, por 2 horas e 1050 ºC, por 1 hora, respectivamente), as curvas de Nyquist 

construídas referem-se a estas, justamente, para possibilitarem uma discussão mais precisa a 

respeito do comportamento resistivo de duas composições (2 e 5% de SnO2) sinterizadas em 

forno microondas, na faixa de tensão do ensaio. 
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Figura 50 - Curvas de Nyquist obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas convencionalmente à temperatura de 1100 ºC (2 horas), em 

que A: CCTO/CTO; B: CCTO/CTO/ 1%SnO2; C: CCTO/CTO/ 2%SnO2 e  

D: CCTO/CTO/ 5%SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 51 - Curvas de Nyquist obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras e 

acrescidas de SnO2, sinterizadas via microondas à temperatura de 1050 ºC (1 hora), em que A: 

CCTO/CTO; B: CCTO/CTO/ 1%SnO2; C: CCTO/CTO/ 2%SnO2 e  

D: CCTO/CTO/ 5%SnO2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Z’ (ohm)
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Nas Tabelas 15, 16 e 17 estão sendo exibidos os parâmetros descritivos do 

comportamento varistor. O valor da tangente de  calculado para as cerâmicas sinterizadas 

tradicionalmente e via microondas foi retirado das frequências de 1 e 10 kHz, a partir das 

medidas em AC, uma vez que estas são as mais difundidas e solicitadas na literatura (KEPI, LI, 

2009). 

 

Tabela 15 - Parâmetros calculados a partir da caracterização elétrica das cerâmicas à base de 

CCTO/CTO sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas. 
Sinterização convencional: 1100 ºC, 2 horas 

Composto 
Er 

(kV/cm) 
Vr (V) if (mA)  

tan   

(f = 1 kHz) 

tan   

(f = 10 kHz) 

CCTO/CTO/

0% SnO2 
0,643 96,45 1,100 1,115 2,267 1,184 

CCTO/CTO/

1% SnO2 
1,274 191,10 0,735 1,604 1,579 0,679 

CCTO/CTO/

2% SnO2 
0,095 14,25 0,897 3,056 0,352 0,535 

CCTO/CTO/

5% SnO2 
0,130 19,50 1,322 1,434 1,362 1,868 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 16 - Parâmetros calculados a partir da caracterização elétrica das cerâmicas à base de 

CCTO/CTO sinterizadas convencionalmente à 1050 ºC, por 2 horas. 
Sinterização convencional: 1050 ºC, 2 horas 

Composto Er (kV/cm) Vr (V) if (mA)  

CCTO/CTO/0% SnO2 3,938 590,70 0,072 14,628 

CCTO/CTO/1% SnO2 6,657 998,55 0,005 * 

CCTO/CTO/2% SnO2 6,657 998,55 0,005 * 

CCTO/CTO/5% SnO2 ** ** ** ** 

*O parâmetro não pôde ser calculado; **A amostra apresentou fratura antes do ensaio. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 17 - Parâmetros calculados a partir da caracterização elétrica das cerâmicas à base de 

CCTO/CTO sinterizadas via microondas à 1050 ºC, por 1 hora. 
Sinterização via microondas: 1050 ºC, 1 hora 

Composto 
Er 

(kV/cm) 
Vr (V) if (mA)  

tan  

(f = 1 kHz) 

tan  

(f = 10 kHz) 

CCTO/CTO/

0% SnO2 
1,046 156,9 0,107 3,622 0,534 0,311 

CCTO/CTO/

1% SnO2 
0,572 85,80 0,115 2,624 1,052 0,718 

CCTO/CTO/

2% SnO2 
5,983 897,45 0,039 * 0,534 0,311 

CCTO/CTO/

5% SnO2 
5,969 895,35 0,039 * 0,534 0,311 

* O parâmetro não pôde ser calculado na faixa de ensaio. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Percebe-se a partir da análise da Tabela 15 que as cerâmicas à base de CCTO/CTO 

sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas, apresentam, de fato, o comportamento 

descrito anteriormente. Enquanto a composição com menor teor de SnO2 e o CCTO/CTO puro 

mostrou um maior campo elétrico de ruptura, as composições com maiores de teores de SnO2 

apresentaram uma redução deste parâmetro. A princípio, este resultado já poderia direcionar a 

aplicação dos varistores à base de CCTO/CTO com e sem a adição de SnO2, uma vez que se 

consegue comportamentos distintos de acordo com o teor de óxido de estanho acrescido 

(RIBEIRO, 2010). Por outro lado, ao se analisar as correntes de fuga destas cerâmicas, percebe-

se que o melhor resultado é encontrado para o acréscimo de 1% de SnO2 ao sistema 

CCTO/CTO. 

O maior coeficiente de não linearidade atribuído ao CCTO/CTO/2% SnO2 pode ser 

explicado através das reações de Kröger-Vink, as quais conseguem descrever defeitos pontuais 

em sólidos iônicos, como vacâncias iônicas ou íons intersticiais (KRÖGER, VINK, SEITZ, 

1956). Quando se adicionam pequenas porcentagens de óxido de estanho ao sistema 

CCTO/CTO, este tende a ocupar posições intersticiais na rede. Sabe-se também que para que 

se mantenha a neutralidade de cargas do sistema, após o íon Sn+4 ter ocupado uma posição 

intersticial, um cátion do hóspede deverá abandonar sua posição original da rede para que gere 

uma vacância metálica, podendo ser este o cálcio (Ca+2), o cobre (Cu+2) ou o titânio (Ti+4) 
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(OLIVEIRA, 2016). Este processo está sendo denotado nas reações de defeitos, a seguir. 

 

SnO2
Ca2Cu2Ti4O12
⇒         Sni

∙∙∙∙+2VCa
`` +2CuCu

x +4Ti Ti
x +2Oo

x 

SnO2
Ca2Cu2Ti4O12
⇒         Sni

∙∙∙∙+2VCu
`` +2CaCa

x +4Ti Ti
x +2Oo

x                  

SnO2
Ca2Cu2Ti4O12
⇒         Sni

∙∙∙∙+VTi
````+2CuCu

x +2Ca Ca
x +2Oo

x 

 

Pela literatura, o mecanismo de geração de vacância metálica (defeito negativo) e cátion 

intersticial (defeito positivo) – cluster: 𝑀𝑖∙ − 𝑉𝑀`  – é um dos responsáveis pela otimização da 

propriedade varistora dos materiais, conforme o modelo proposto por Gupta (1990) e parece 

ocorrer com as amostras de de 1 e 2% de SnO2. 

Por outro lado, com um percentual de 5% de óxido de estanho acrescido ao sistema 

CCTO/CTO, os íons Sn+4 assumem uma maior tendência a substituírem os cátions metálicos 

da rede do hóspede, o que pela terceira reação de defeitos de Kröger-Vink não gera nenhum 

defeito pontual ou associação de defeitos. Esta consideração permite explicar a diminuição no 

coeficiente de não linearidade calculado para a cerâmica à base de CCTO/CTO/5% de SnO2. 

Entretanto, deve-se ressaltar que o parâmetro  para esta última composição mostrou-se 

superior ao calculado para o composto CCTO/CTO, o que pode indicar que a substituição dos 

íons Ti+4 pelos íons Sn+4 ocorre preferencialmente na fase CTO, que é a principal responsável 

pelo comportamento varistor do sistema Ca2Cu2Ti4O12 (MIAO, YIN, ZHOU, 1998). 

 

SnO2
Ca2Cu2Ti4O12
⇒         SnTi

x +2CaCa
x +2CuCu

x +2Oo
x 

 

A análise dos arcos de impedância respectivos às amostras sinterizadas à temperatura de 

1100 ºC, por 2 horas (Figura 50) permite verificar que todas as amostras apresentaram um 

comportamento varistor, uma vez que todos estes fecharam-se. Como tem-se duas fases no 

sistema (CCTO e CTO), verifica-se a presença de dois arcos nas curvas de impedância. Além 

disso, percebe-se que o arco com maior diâmetro é justamente aquele respectivo à composição 

à base de CCTO/CTO/ 2% SnO2, corroborando o que foi explanado a respeito de seu maior 

coeficiente de não linearidade. Em termos práticos, o maior diâmetro associado ao arco de 

impedância relaciona-se à maior resistência associada ao contorno de grão, indicando, 

consequentemente, uma melhor resposta não-ôhmica (SUAREZ, 2015). Finalmente, percebe-

se também que os valores de tan calculados nas frequências de 1 e 10 kHz não apresentaram 
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um comportamento linear em função da corrente de fuga, isto é, se a polarização do material 

vem acompanhada de dissipação de energia que provoca seu aquecimento, então, junto a este 

aumento de temperatura, ocorre um arranjo ordenado das poucas cargas livres existentes no 

material, as quais determinam o aparecimento de uma corrente de fuga (PONCE et al, 2006). 

Deve-se reforçar que a análise do parâmetro tan não depende apenas da corrente de fuga 

induzida no material, mas também da porosidade das cerâmicas (a análise do Quadro 15 permite 

verificar o aumento da porosidade das cerâmicas à medida que se adiciona SnO2 ao sistema 

CCTO/CTO, estando, assim, em conformidade com o aumento da tangente de  verificado) 

(SUAREZ, 2015). 

Por outro lado, as análises da Tabela 16 respectivo à Figura 48, permitiram apreender 

que o aumento no teor de óxido de estanho mostrou-se benéfico à resposta não-ôhmica, já que 

os valores de corrente de fuga calculados para as amostras com 1 e 2% de SnO2 foram menores 

do que aquele encontrado para o CCTO/CTO convencional. Além disso, a adição de óxido de 

estanho ao sistema CCTO/CTO permitiu a obtenção de cerâmicas com média tensão de ruptura, 

o que indicaria seu uso para aplicações em centros de distribuição de energia elétrica 

(RIBEIRO, 2010).  

Neste ponto, cabe fazer uma comparação dos valores encontrados com os resultados 

obtidos para a corrente de fuga do composto CCTO/CTO: a corrente de fuga calculada para o 

CCTO/CTO puro, neste trabalho, foi 0,072 mA, resultado este que é melhor do que a corrente 

de fuga do varistor à base de CCTO/CTO sintetizado por Ramírez et al (2009) (if = 0,13 mA). 

A diferença entre os valores reside, principalmente, no tratamento térmico das cerâmicas, já 

que, nesta análise, o CCTO/CTO foi sinterizado à temperatura de 1050 ºC, por 2 horas, 

enquanto que no outro este composto foi tratado termicamente à 1100 ºC, durante 3 horas. A 

melhoria na corrente de fuga do CCTO/CTO pode estar relacionada à maior densificação das 

cerâmicas atingida neste trabalho, uma vez que este parâmetro, referente ao CCTO/CTO foi de 

aproximadamente 99%, enquanto que o de Ramírez et al (2009) foi 98%. 

Devido à curva E vs. J referente à amostra com 5% de SnO2 apresentar-se paralela ao 

eixo das ordenadas na faixa de tensão do ensaio, não se pôde calcular nenhum dos parâmetros 

descritores do comportamento varistor para esta amostra. Entretanto não se pode dizer que esta 

apresenta comportamento resistivo, uma vez que a transição de isolante para condutor pode 

ocorrer a maiores tensões. Como sugestão para trabalhos futuros, pretende-se diminuir a 

espessura média das amostras para que o percurso da corrente pelo eletrodo seja menor e 

possibilite a obtenção de resultados mais amplos, em termos de visualização das curvas E vs. J 

– da literatura, sabe-se a espessura média empregada para caracterização elétrica das cerâmicas 
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à base de CCTO/CTO é de 1 mm (GUPTA, 1990), enquanto que para este trabalho, a espessura 

das amostras foi 1,5 mm. 

Já a partir da análise da Tabela 17, referente à Figura 47, percebe-se também que a adição 

de óxido de estanho ao sistema CCTO/CTO mostrou-se benéfica à resposta varistora, já que os 

valores de corrente de fuga diminuíram de 0,107 mA para 0,039 mA. Em relação à tensão de 

ruptura das cerâmicas sinterizadas em forno microondas, à temperatura de 1050 ºC, durante 1 

hora, percebe-se que se obtiveram três tipos de cerâmicas: aquelas direcionadas à proteção de 

eletrodomésticos e circuitos menores (CCTO/CTO/1% SnO2); as voltadas para aplicações 

intermediárias, como proteção de centros de distribuição de energia (CCTO/CTO); e aquelas 

direcionadas para aplicações que requerem altas tensões, como usinas de geração de energia 

(CCTO/CTO/2% SnO2 e CCTO/CTO/5% SnO2). O coeficiente de não linearidade para o 

CCTO/CTO não se mostrou tão elevado quanto o existente em outros estudos, nem a corrente 

de fuga tão baixa (RAMÍREZ et al, 2006). Entretanto, a corrente de fuga obtida para os 

varistores à base de CCTO/CTO com 2 e 5 % de SnO2 foi inferior aos resultados encontrados 

para o CCTO/CTO neste trabalho e nos da literatura (todos estes sinterizados em forno 

microondas) (RAMÍREZ et al, 2008). Além disso, neste caso, os resultados calculados para o 

parâmetro tangente de  seguiram um comportamento linear com a corrente de fuga, isto é, a 

diminuição de uma propriedade implicou no decréscimo da outra. Este comportamento pode 

ser justificado pelo fato de que a porosidade associada às cerâmicas sinterizadas via microondas 

(1050 ºC, 1 hora) foi extremamente baixa (próxima de 0%), fato este que descarta esta variável 

como interferência nos resultados da tan. 

Além do que foi falado, a Figura 51 permite verificar a partir das curvas de Nyquist para 

as cerâmicas sinterizadas via microondas, à temperatura de 1050 ºC, por 1 hora, que as 

composições de 2 e 5% de SnO2 não são resistivas, uma vez que seus arcos de impedância se 

fecharam. Com relação ao diâmetros dos semicírculos, percebe-se que a sinterização via forno 

microondas realçou o efeito do óxido de estanho na resposta não ôhmica dos compostos à base 

de CCTO/CTO, já que as curvas de Nyquist referentes a 2 e 5% de SnO2 apresentam a maior 

resistência de grão (se os coeficientes de linearidade referentes a estas composições pudessem 

ter sido calculados na faixa do ensaio, provavelmente, teriam sido elevados). 

Com relação à Figura 49, não se pôde calcular nenhum parâmetro respectivo ao 

comportamento varistor, uma vez que as amostras sinterizadas via microondas, à  

1050 ºC, durante 2 horas, apresentaram comportamento resistivo. Tal fato pode ser explicado 

pelo elevado tempo de patamar da sinterização, o que, provavelmente, promoveu o crescimento 

descontrolado dos grãos. 
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Por fim, pode-se verificar, de uma maneira geral, que a sinterização em forno microondas 

à 1050 ºC, durante 1 hora, apresentou-se extremamente benéfica à densificação das cerâmicas, 

o que refletiu na melhoria da propriedade varistora, se comparada à sinterização convencional. 

Além disso, a sinterização em forno microondas também valorizou as adições de óxido de 

estanho ao sistema CCTO/CTO, uma vez que os melhores resultados em termos de resposta 

varistora foram obtidos para as cerâmicas com teores de 2 e 5% de SnO2. Além das elevadas 

densidades obtidas para os corpos cerâmicos tratados via microondas se mostrarem como um 

fator determinante no sucesso da propriedade, outro ponto bastante importante deve ser levado 

em consideração: a morfologia dos grãos. Para as cerâmicas sinterizadas em forno 

convencional, à 1100 ºC, durante 2 horas, os grãos apresentaram um formato cúbico, morfologia 

esta que, em termos de propriedades elétricas, não é tão recomendada, devido ao efeito 

eletrostático conhecido como “poder das pontas” (capacidade dos corpos eletrizados de se 

descarregarem pelas pontas) (TIPLER, 2009). Por outro lado, a morfologia dos grãos 

sinterizados via microondas aproximou-se da esférica, fato este que permite com que o material 

dissipe menores quantidades de carga quando submetido a uma tensão. 

Os efeitos dos tratamentos térmicos em cada uma das composições das cerâmicas à base 

de CCTO/CTO com adições de SnO2 serão mostrados nas curvas E vs. J, na seção Apêndices, 

em que se fixou a composição, variando-se as condições de sinterização empregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados, apreendeu-se que o método de reação em estado 

sólido permitiu a síntese de cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 satisfatórias do ponto de vista 

térmico, estrutural, microestrutural e elétrico. Mais relevante do que isto é o fato das adições de 

óxido de estanho ao composto CCTO/CTO terem se mostrado benéficas, principalmente, 

quando aliadas à sinterização das cerâmicas em forno microondas, do ponto de vista físico 

(densidade aparente) e elétrico (resposta não-ôhmica).  

Finalmente, a partir das caracterizações elétricas das amostras, verificou-se que as 

adições de óxido de estanho apresentaram-se benéficas à resposta não-ôhmica das cerâmicas à 

base de CCTO/CTO, sinterizadas convencionalmente à 1100 ºC, por 2 horas, por gerarem 

defeitos pontuais combinados (clusters). Além disso, a sinterização em forno microondas, sob 

a temperatura de 1050 ºC, durante 1 hora, associada às adições de SnO2 ao sistema CCTO/CTO 

permitiu uma redução considerável na corrente de fuga de todas as composições cerâmicas, 

devido à alta densidade aparente adquirida pelos bulks e à morfologia mais esférica de seus 

grãos, o que evitou o efeito eletrostático de dissipação de cargas ocasionado pelas pontas. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista a obtenção de resultados promissores advindos das caracterizações 

térmicas, estruturais, microestruturais e elétricas dos compostos Ca2Cu2Ti4O12 1% SnO2, 

Ca2Cu2Ti4O12 2% SnO2 e Ca2Cu2Ti4O12 5% SnO2, pretende-se, como etapas futuras, aprimorá-

los para exposição à comunidade científica na forma de artigos e em participações em 

congressos e Workshops de área de atuação. Para complementar o estudo da propriedade não 

ôhmicas, pretende-se estudar sobre a determinação da altura e da largura da barreira de 

potencial eletrostática, bem como do número de doadores e da densidade de estados 

superficiais, através dos resultados já obtidos com a técnica de espectroscopia de impedância. 

Como resultados complementares a serem obtidos e trabalhados, aos que se já obtiveram 

e discutiram, elencam-se: 

 

• Investigar as adições de x% SnO2 ao sistema CCTO/CTO em teores entre 0 < x < 5%. 

• Analisar as características estruturais e microestruturais das amostras sinterizadas nas 

seguintes condições: convencional (1050 ºC, 2 h); microondas (1050 ºC, 2 h). 

• Verificar o número de barreiras de potencial ativas, através da técnica de microscopia 

de força eletrostática (EFM). 

• Utilizar outras técnicas de sinterização (como flash sintering) e variar o tipo de 

atmosfera de sinterização para correlacionar os resultados obtidos quanto à propriedade 

não-ôhmica. 

• Estudar os modelos de defeitos propostos, neste trabalho, através da técnica de 

aniquilação por pósitrons/elétrons. 
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APÊNDICE A – Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12 puras, 

sinterizadas em diferentes condições  
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APÊNDICE B – Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12/ 1% 

SnO2, sinterizadas em diferentes condições  
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APÊNDICE C – Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12/ 2% 

SnO2, sinterizadas em diferentes condições  
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APÊNDICE D – Curvas E vs. J obtidas para as cerâmicas à base de Ca2Cu2Ti4O12/ 5% 

SnO2, sinterizadas em diferentes condições  

 
 

As condições “C” e “M” indicam, respectivamente, que as amostras foram sinterizadas 

em forno convencional, à 1100 ºC, por 2 horas, e sinterizadas via microondas, à 1050 ºC, por 1 

hora. 
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