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Resumo 

 

É investigado o dióxido de titânio (TiO2) como substrato dielétrico para aplicações 

em dispositivos de telecomunicações, em especial antenas de microfita. A escolha foi 

baseada no baixo preço do TiO2 e seu comportamento inofensivo à saúde humana. Os 

substratos foram fabricados pela sinterização por estado sólido. Esta técnica produz 

cerâmicas de qualidade a baixo custo, o que favorece a viabilidade econômica para as 

futuras antenas. Devido às propriedades dielétricas, o substrato torna-se importante para a 

miniaturização e eficiência das antenas. Neste sentido uma completa caracterização da 

microestrutura torna-se necessária, bem como uma detalhada caracterização das 

propriedades eletromagnéticas.  

    Os substratos de dióxido de titânio foram sintetizados em temperaturas que 

variaram de 1150 °C a 1350 °C. O tempo de sinterização também foi investigado, obtendo-

se amostras com tempos de 4 e 12 horas. A difração de raios X e a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) foram utilizadas para investigar a estrutura cristalina, o tamanho dos 

grãos e a porosidade das amostras resultantes. As cerâmicas obtidas são tetragonais (fase 

rutilo), com tamanhos médios de grãos variando de 2,94 µm a 5,81 µm. A variabilidade 

dos tamanhos de grãos, evidenciada pelo erro médio padrão, não foi muito grande para 

cada temperatura/tempo de sinterização, o que confirma que não houve crescimento 

anormal de grão. O tamanho médio dos grãos das amostras aumenta com o aumento da 

temperatura, enquanto a porosidade total diminui, bem como o tamanho médio das 

porosidades. O mesmo comportamento, de tamanho de grão e porosidade, é observado 

quando se mantém a temperatura constante e incrementa-se o tempo de sinterização. 

    O efeito da microestrutura nas propriedades dielétricas dos substratos cerâmicos 

também foi estudado. Densidades relativas obtidas entre 0.66 e 0.86 indicam a evolução do 

processo de densificação à medida que tempo/temperatura aumentaram. A densificação, 

evidenciado pela redução da porosidade e crescimento dos grãos, das amostras aumentam 

as suas permissividades dielétricas relativas. Um modelo analítico inovador foi 

desenvolvido, permitindo que se estime a permissividade do material sem poros. Os 

valores obtidos para a permissividade dielétrica foram elevados se comparados com 

substratos comerciais usualmente utilizados em componentes de telecomunicações. Isso 

indica que os substratos cerâmicos obtidos podem ser úteis na miniaturização de 

dispositivos de telecomunicações, especialmente as antenas de microfita. As tangentes de 
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perdas foram próximas de zero, o que garante uma boa eficiência para os futuros 

equipamentos construídos sobre os substratos cerâmicos desenvolvidos. 

 

Palavras-chave: dióxido de titânio; substrato cerâmico; permissividade; sinterização no 

estado sólido; porosidade 
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Abstract 

 

    Titanium dioxide (TiO2) is investigated as a dielectric substrate for applications in 

telecommunications devices, in particular microstrip antennas. The choice was based on 

the low price of TiO2 and its harmless behavior to human health. The substrates were 

manufactured by solid state sintering. This technique produces quality ceramics at low 

cost, which favors the economic viability for future antennas. Due to the dielectric 

properties, the substrate becomes important for the miniaturization and efficiency of the 

antennas. In this sense, a complete characterization of the microstructure is necessary, as 

well as a detailed characterization of the electromagnetic properties. 

    Titanium dioxide substrates were synthesized at temperatures ranging from       

1150 °C to 1350 °C. The sintering time was also investigated, obtaining samples with 

times of 4 and 12 hours. X-ray diffraction and scanning electron microscopy (SEM) where 

employed to investigate the crystal structure, grain size and porosity of the resulting 

samples. The obtained ceramics are tetragonal (rutile phase) with average grain sizes 

varying from 2.94 µm up to 5.81 µm. The variability in grain sizes, evidenced by the 

average error, was not very high for each sintering temperature / time, which confirms that 

there was no abnormal grain growth. The average grain size of samples increases with 

increasing temperature, while the total porosity decreases, as well as the average porosity 

size. The same behavior, of grain size and porosity, is observed when the temperature is 

kept constant and the sintering time is increased. 

    The effect of microstructure on the dielectric properties has been also studied. 

Relative densities obtained between 0.66 and 0.86 indicate the evolution of the 

densification process as time/temperature increased. The densification, evidenced by the 

reduction of the porosity and growth of the grains, of the samples increase their relative 

dielectric permittivity. An innovative analytical model was developed, allowing to estimate 

the permeability of the material without pores. The values obtained for the dielectric 

permittivity were high when compared with commercial substrates usually used in 

telecommunications. This indicates that the ceramic substrates obtained may be useful in 

the miniaturization of microstrip antennas. The loss tangents were close to zero, which 

guarantees good efficiency for future equipment built on the developed ceramic substrates. 

 

Keywords: titanium dioxide; ceramic substrate; permittivity; solid state sintering; porosity 
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Lista de Acrônimos 

 

CETUC  Centro de Estudos em Telecomunicações 

DRX  Difração de Raios X 

EDS   Espectroscopia por energia dispersiva 

FR-4   Flame retardant – 4 

INPE Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

JCPDS  Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

LabCAM   Laboratório de Controle e Automação Multiusuário 

LED   Laboratório de Eletroquímica e Difusão 

LESTA   Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins 

MEV  Microscópio Eletrônico de Varredura 

NANOLAB  Laboratório de Microscopia Eletrônica da Escola de 

Minas/Redemat/UFOP 

PVA  Álcool Polivinílico   

REDEMAT   Rede Temática em Engenharia de Materiais 

SEM  Standard Error of the Mean   

UFC   Universidade Federal do Ceará 

UFOP   Universidade Federal de Ouro Preto 

UWB   Ultra Wide Band 

VNA   Vector Network Analyser 

ε  Permissividade 

εr   Permissividade Relativa 

εo   Permissividade do Vácuo 

λ   Comprimento de Onda 

λo   Comprimento de Onda no Vácuo 

ρ   Densidade 

ρrel   Densidade Relativa 

ρT   Densidade Teórica 

tanδ   Tangente de Perdas 
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Capítulo 1 

 

 

Introdução 

 

A utilização de cerâmicas dielétricas revolucionou os diversos setores industriais das 

comunicações sem fio, pois reduziram consideravelmente os custos e os tamanhos dos 

dispositivos utilizados em telecomunicações apresentando-se como materiais com 

excelentes propriedades eletromagnéticas. Tais propriedades dos materiais são 

determinadas pelos parâmetros constitutivos, como por exemplo, a permissividade 

dielétrica (ε). Esses parâmetros determinam a resposta do material quando uma onda 

eletromagnética se propaga através dele.  

A aplicação de materiais dielétricos em dispositivos de telecomunicações foi 

inicialmente realizada em circuitos de microondas tais como filtros, amplificadores e 

osciladores [1]. Posteriormente esses materiais foram utilizados em antenas 

proporcionando um desenvolvimento importante na comunicação de dados em enlaces de 

rádio, sistemas móveis, satélites e eletrônica militar [2].   

Dentre as antenas que podem ser construídas sobre substratos cerâmicos destacam-se 

as de microfita. Elas apresentam vantagens como fabricação simples e possibilidade de 

construção embarcada, mas desvantagens como baixo ganho e largura de banda limitada 

que podem inviabilizar seu uso [3]. A utilização de substratos cerâmicos mitiga essas 

limitações constitutivas das antenas de microfita. 

No Brasil a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), o Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC/PUC-RJ)  

e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) têm importantes trabalhos que 

investigam a utilização de substratos cerâmicos aplicados à antenas, especialmente às de 

microfita [4]–[10].  
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A produção de substratos de alto desempenho é feita fora do Brasil, principalmente 

na Europa, como por exemplo, pela Rogers Corporation e nos Estados Unidos, como por 

exemplo, pela 3m Corporation. Trata-se de um mercado monetariamente importante, 

principalmente devido à iminência de novas tecnologias sem fio como a telefonia celular 

5G e o New-Wifi. No Brasil é feita a produção de substratos que possuem perdas mais 

elevadas, como por exemplo, o FR-4, o que restringe sua utilização para freqüências mais 

elevadas que serão utilizadas nas novas tecnologias sem fio citadas. 

A produção e utilização de substratos cerâmicos de alta permissividade dielétrica 

possibilitam, além da melhoria de desempenho, a miniaturização das dimensões das 

antenas de microfita, o que resulta em dispositivos mais compactos e econômicos.  

Várias são as possibilidades de óxidos utilizados na produção desses substratos 

cerâmicos de alta permissividade dielétrica e uma boa alternativa é o dióxido de titânio. 

Adicionalmente não se encontrou nenhum trabalho que faça uma completa caracterização 

do substrato cerâmico obtido a partir do dióxido de titânio. 

Na presente pesquisa, é investigado o dióxido de titânio (TiO2) como substrato 

dielétrico para aplicações em dispositivos de telecomunicações, em especial antenas de 

microfita. A escolha foi baseada no baixo preço do TiO2 e seu comportamento inofensivo à 

saúde humana. Os substratos foram fabricados pela sinterização por estado sólido. Esta 

técnica produz cerâmicas de qualidade a baixo custo, o que favorece a viabilidade 

econômica para as futuras antenas ou outros dispositivos de telecomunicações. Devido às 

propriedades dielétricas, o substrato torna-se importante para a miniaturização e eficiência 

das antenas. Neste sentido uma completa caracterização da microestrutura torna-se 

necessária, bem como uma detalhada caracterização das propriedades eletromagnéticas.  

A tese está organizada em nove capítulos. No capítulo 2 são apresentados os 

objetivos gerais e específicos do presente trabalho.   

 No capítulo 3 é feita uma revisão bibliográfica abordando aspectos de materiais 

cerâmicos, principalmente suas características eletromagnéticas e utilização em antenas de 

microfita. Também é feita uma revisão bibliográfica sobre sinterização e caracterização 

microestrutural e eletromagnética, além de aspectos teóricos relacionados ao dióxido de 

titânio. Pesquisas sobre o tema são apresentadas, englobando as antenas de microfita 

utilizadas e os diferentes tipos de substratos cerâmicos desenvolvidos.   

No capítulo 4 são descritos os procedimentos experimentais realizados e a 

metodologia utilizada, englobando a seleção dos materiais e sua preparação, 

processamento e caracterização. 
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No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos nas caracterizações 

microestruturais e eletromagnéticas dos substratos cerâmicos. As amostras foram 

caracterizadas por várias técnicas que evidenciaram a microestrutura, tais como difração de 

raios X, imagens ao MEV e análise de densidade. Outras técnicas utilizadas caracterizaram 

as amostras no aspecto eletromagnético medindo a permissividade dielétrica e a tangente 

de perdas, utilizando analisadores de rede vetoriais (VNA) e analisador de impedância. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões. No capítulo 7 são apresentadas as 

perspectivas para trabalhos futuros e no capítulo 8 são listados os trabalhos publicados 

durante o período de doutorado. Finalmente no capítulo 9 são apresentadas as referências 

bibliográficas. 
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Capítulo 2 

 

 

Objetivos 
 

De uma forma mais geral pretende-se obter e caracterizar substratos cerâmicos de 

dióxido de titânio para utilização em dispositivos de telecomunicações, mais 

especificamente em antenas de microfita, com o objetivo de diminuir as dimensões das 

mesmas além de melhorar o desempenho. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

De uma forma mais específica objetiva-se com a presente pesquisa: 

 Obter substratos cerâmicos de dióxido de titânio através de sinterização, 

investigando quais condições de sinterização resultam em amostras com 

melhores qualidades mecânicas e eletromagnéticas. 
 

 Caracterizar morfologicamente os substratos cerâmicos. Para tal, são usadas 

técnicas como Difração de Raio X- DRX, Microscopia Eletrônica de 

Varredura – MEV e softwares  de análise de imagem. Nesta caracterização 

detalhada especial atenção deve ser dada à porosidade e ao crescimento de 

grão e à relação com as propriedades dielétricas dos substratos cerâmicos. 
 

 Caracterizar eletromagneticamente os substratos cerâmicos. Para tanto são 

utilizados analisadores de impedância e analisadores vetoriais de rede – 

VNA. Nesta caracterização as propriedades dielétricas dos substratos 

cerâmicos são investigadas, principalmente permissividade e perdas. 
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 Desenvolver um modelo analítico, baseado nas medições constantes da 

caracterização das amostras, que correlacione a microestrutura com as 

propriedades eletromagnéticas.  
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Capítulo 3 

 

 

Revisão Bibliográfica 

 

 

 Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre os principais temas envolvidos 

nesta tese, abordando aspectos de materiais cerâmicos, principalmente suas características 

eletromagnéticas e utilização em telecomunicações. Também é feita uma revisão 

bibliográfica sobre sinterização e caracterização microestrutural e eletromagnética, além de 

aspectos teóricos relacionados ao dióxido de titânio. 

 

3.1 Materiais Cerâmicos 

 

O termo “cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que corresponde a “matéria-

prima queimada”, denotando a necessidade de um processo de tratamento térmico a alta 

temperatura. A utilização destes tipos de materiais pela humanidade remonta de eras 

remotas, e nos dias atuais, novas aplicações são atribuídas. Cerâmica pode ser definida 

como compostos sólidos formados pela aplicação de calor, e às vezes calor e pressão, 

compreendendo pelo menos dois elementos desde que um deles seja não metálico. Os 

outros elementos, ou elemento, podem ser metais ou outros elementos não metálicos 

sólidos [11], sendo que a maioria das cerâmicas consiste em compostos formados entre 

elementos metálicos e não-metálicos. 

Os materiais cerâmicos são inorgânicos e não-metálicos. As ligações interatômicas 

são iônicas, covalentes ou predominantemente iônicas com algum caráter covalente.  

Os sólidos cristalinos existem como cristais únicos ou sólidos policristalinos. Um 

cristal único é um sólido no qual o arranjo repetido e periódico de átomos é perfeito e se 
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estende por toda a amostra sem interrupção. Um sólido policristalino (Figura 3.1) é 

constituído por uma coleção de muitos cristais isolados, denominados grãos, separados um 

do outro por áreas de desordem conhecidas como limites ou contornos de grãos. 

 

 

Figura 3.1 – (a) Representação de uma amostra policristalina. Um policristal é composto 

de muitos grãos separados uns dos outros por regiões de desordem conhecidas como 

contornos de grãos. (b) microestrutura típica vista através de um microscópio óptico 

[11] 

 

Normalmente, nas cerâmicas, os grãos estão na faixa de 1 a 50 μm e são visíveis 

através de um microscópio. A forma e o tamanho dos grãos, juntos com a presença de 

porosidade, segundas fases, etc., e sua distribuição descreve o que é denominado 

microestrutura. Muitas das propriedades da cerâmica são dependentes da microestrutura 

[11]. 

Os materiais cerâmicos apresentam certas propriedades que lhes dão aplicabilidade 

especificas: 
 

 Fragilidade: a maioria das cerâmicas é quebradiça à temperatura ambiente, 

mas não necessariamente a temperaturas elevadas. 
 

 Má condução elétrica e térmica: não há a existência de elétrons livres como 

nos metais, levando a uma má condução elétrica e térmica. Mas, em caráter 

de exceção podem existir cerâmicas que contrariam a regra, por exemplo, 

através de elevada condução por fônons.  
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 Força compressiva: cerâmica é mais forte na compressão que na tensão. Esta 

característica é importante quando ela é usada para suporte de carga. 
 

 Estabilidade: um grande número de cerâmicas é estável em ambientes 

quimicamente e termicamente agressivos [12]. 
 

Até a metade do século passado, quase a totalidade do uso de materiais cerâmicos se 

enquadrava na categoria de “cerâmicas tradicionais”, que eram aquelas para as quais a 

matéria-prima era a argila. Os produtos considerados cerâmicas tradicionais são a louça, a 

porcelana, os tijolos, as telhas e os azulejos. De uma forma mais recente, houve um 

progresso significativo em relação à compreensão da natureza fundamental desses 

materiais e dos fenômenos que neles ocorrem e que são responsáveis pelas suas peculiares 

propriedades. Consequentemente uma nova geração desses materiais foi desenvolvida e o 

termo “cerâmica” tomou um significado mais amplo. Cerâmicas tornaram-se componentes 

nas indústrias de computadores, eletrônicas, comunicação e aeroespacial [13].  

As cerâmicas são compostas por pelo menos dois elementos. A ligação atômica 

nesses materiais varia desde puramente iônica até totalmente covalente, sendo que muitas 

cerâmicas exibem uma combinação desses dois tipos de ligação, sendo o nível do caráter 

iônico dependente das eletronegatividades dos átomos formadores. 

Os compostos cerâmicos podem apresentar defeitos atômicos envolvendo os átomos 

hospedeiros. Como ocorre com os metais, são possíveis tanto lacunas como intersticiais; 

entretanto, uma vez que os materiais cerâmicos contêm íons de pelo menos dois tipos 

diferentes, podem ocorrer defeitos para cada espécie de íon. 

Os materiais cerâmicos têm a sua aplicabilidade limitada em certos aspectos devido 

às suas propriedades mecânicas, que em muitos aspectos são inferiores àquelas 

apresentadas, por exemplo, pelos metais. A principal desvantagem é uma disposição à 

fratura catastrófica de uma maneira frágil, com muito pouca absorção de energia.  

À temperatura ambiente, tanto as cerâmicas cristalinas como as não-cristalinas quase 

sempre fraturam antes que qualquer deformação plástica possa ocorrer em resposta à 

aplicação de uma carga de tração. O processo de fratura frágil consiste na formação e na 

propagação de trincas através da seção reta do material em uma direção perpendicular à 

carga aplicada. O crescimento da trinca em cerâmicas cristalinas se dá geralmente através 

dos grãos, isto é, transgranular, e ao longo de planos cristalográficos (clivagem) 

específicos, planos estes de elevada densidade atômica.  
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Para algumas técnicas de fabricação de materiais cerâmicos, o material de origem 

encontra-se na forma de pó. Após a compactação dessas partículas na forma desejada, 

existirão poros ou espaços vazios entre as partículas do pó. Durante o tratamento térmico 

posterior, a maior parte da porosidade será eliminada. Entretanto, é freqüente o caso deste 

processo de eliminação de poros ser incompleto, e alguma porosidade residual permanecer. 

Qualquer porosidade residual terá uma influência negativa tanto sobre as propriedades 

elásticas como sobre a resistência [13].  

A porosidade exerce um efeito negativo sobre a resistência à flexão por dois motivos: 

i) os poros reduzem a área de seção reta através da qual uma carga é aplicada, e ii) eles 

também atuam como concentradores de tensões (no caso de um poro esférico isolado, uma 

tensão de tração que seja aplicada é amplificada por um fator 2). A influência da 

porosidade sobre a resistência é importante. Por exemplo, não é incomum que uma 

porosidade de 10% em volume seja responsável por uma diminuição em 50% na 

resistência à flexão em relação ao valor medido para o material sem porosidade [13]. 

Os materiais cerâmicos apresentam elevada dureza, que é utilizada com frequência 

quando se exige uma ação de abrasão ou de esmerilhamento. De fato, os materiais mais 

duros conhecidos são os materiais cerâmicos. 

 

3.2 Características eletromagnéticas dos substratos cerâmicos 

 

Para as aplicações de materiais cerâmicos em telecomunicações são parâmetros muito 

importantes a permissividade relativa (εr), a tangente de perdas (tanδ) e a capacitância. 

Para uma miniaturização dos dispositivos de telecomunicações deseja-se εr superiores a 25 

e para garantir-se boa eficiência do dispositivo é desejável tanδ inferior a 10-3.     

 

3.2.1 Permissividade e tangente de perdas 

 

A permissividade é intrínseca ao meio e caracteriza o grau de polarização elétrica 

que um material experimenta sob a influência de um campo elétrico externo.  

Existem três tipos ou fontes de polarização: 
 

  Eletrônica: pode ser induzida em maior ou menor grau em todos os átomos. Ocorre 

quando um campo elétrico desloca o centro da nuvem eletrônica carregada 



                                                                                                                                            10 
 

negativamente em relação ao núcleo positivo de um átomo. Encontrada em todos os 

materiais dielétricos e só existe enquanto um campo elétrico está presente. 
 

  Iônica: ocorre somente nos materiais iônicos. Um campo aplicado atua no 

deslocamento dos cátions em uma direção e dos ânions na direção oposta, o que dá 

origem a um momento dipolo resultante.  
 

  Polarização de Orientação: encontrada somente em substâncias que possuem 

momentos dipolo permanentes. Esse tipo de interação é a que ocorre entre 

moléculas polares, na qual a distribuição da carga elétrica sobre a molécula não é 

uniforme e, portanto, os dipolos elétricos são permanentes. A polarização resulta de 

uma rotação dos momentos permanentes na direção do campo aplicado. Essa 

tendência ao alinhamento é contraposta pelas vibrações térmicas dos átomos, de 

modo tal que a polarização diminui com o aumento da temperatura.  
 

 A polarização total será a soma dos três tipos de polarizações, sendo possível que 

uma ou mais dessas contribuições esteja ausente (magnitude desprezível) [13]. 

Desta forma, os dipolos orientados também criam um campo que se soma ao campo 

externo, o que determina o comportamento dielétrico do material. Tal efeito é quantificado 

pela permissividade dielétrica ou pela permissividade dielétrica relativa ao vácuo  

     oε

 r . (3.1) 

 

onde 

     m

pF
854.8o . (3.2) 

 

é a permissividade do vácuo.  

Suponha que um campo elétrico alternado, ou seja, que muda de direção ao longo do 

tempo seja aplicado no material dielétrico. Com cada inversão de direção, os dipolos 

tentam se reorientar com o campo, em um processo que exige um tempo finito. Para cada 

tipo de polarização, um tempo mínimo de reorientação é necessário. A frequência de 

relação é definida como sendo o inverso desse tempo mínimo de reorientação. Desta 

forma, os valores da permissividade relativa e da tangente de perdas são dependentes da 

frequência de operação, devido ao fenômeno da relaxação. 
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 Para um material dielétrico, um campo elétrico aplicado 
_

E  causa a polarização dos 

átomos ou moléculas do material, para criar momentos dipolo elétricos que aumentam o 

fluxo total de deslocamento, 


D  (vetor Deslocamento). Esse vetor de polarização adicional 

é chamado eP


, onde 

     
ePED



 oε . (3.3) 

 

Em um meio linear, a polarização elétrica está linearmente relacionada ao campo 

elétrico aplicado, assumindo que esses vetores tenham a mesma direção, como 

     



 EXP ee oε  (3.4) 

 

onde Xe, que pode ser complexo, é chamado de suscetibilidade elétrica. Tal grandeza diz o 

quão facilmente o material se polariza em resposta a um campo elétrico. Então 

     



 EEXPED ee ε)1(εε oo , (3.5) 

 

onde 

     
)1(εεεε o

'''
eXi   (3.6) 

 

é a permissividade complexa do meio. A parte imaginária da permissividade é responsável 

pela perda no meio (calor) devido ao amortecimento dos momentos de vibração dos 

dipolos. No caso do espaço livre a permissividade tem somente a parte real, sendo um 

meio sem perdas. Em um material com condutividade σ, uma densidade de corrente de 

condução existirá: 

     



 EJ  , (3.7) 

 

que é a expressão da Lei de Ohm.   

 A equação de Maxwell para o campo magnético torna-se então: 



 JDiH   

               


 EEi ε  

                          


 EEi )ε(ε "''   

                                     









  Eiii


 "'' εε , (3.8) 
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é possível considerar uma condutividade efetiva total no material submetido a um campo 

elétrico com frequência angular ω como sendo )ε( "   , ou alternativamente, que a 

parte imaginária efetiva da permissividade seja ))/(ε( "  . 

 A tangente de perdas pode então ser escrita como: 

     
'

"

ε

ε
tan


 

δ  (3.9) 

 

podendo ser vista como a razão entre a parte real e a parte imaginária do deslocamento de 

corrente total. São ideais valores baixos de tanδ para a utilização do dielétrico em 

dispositivos de telecomunicações [14].  

 Os materiais utilizados em telecomunicações geralmente são caracterizados em uma 

dada freqüência pela tangente de perdas e pela permissividade relativa real, também 

chamada de constante dielétrica (termo admitido pelo IEEE Standard 211-1997), εr, com 

ε’= εr εo. 

 Quanto às componentes da permissividade, a parte real (εr’) indica o quanto de 

energia de um campo externo foi armazenado no material (εr’ > 1 para a maioria dos 

sólidos e líquidos) e a parte imaginária (εr”) indica o quanto de energia foi dissipado, que é 

geralmente maior que zero e muito menor que εr’. No plano complexo, εr, como qualquer 

outro número complexo, pode ser escrito na forma polar usando um ângulo e o módulo de 

εr, conforme mostra a Figura 3.2. A tangente deste ângulo é a tangente de perdas ou fator 

de dissipação (FD)  representa as perdas do material como: 

     
FD '

r

''
r

ε

ε
tan , (3.10) 

 

Figura 3.2 – Representação da permissividade no plano complexo [15] 

 

A Tabela 3.1 apresenta alguns materiais comercialmente utilizados como substratos 

dielétricos para dispositivos de telecomunicações, principalmente antenas de microfita. São 

apresentadas suas principais características como a permissividade dielétrica e a tangente 

de perdas. 
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Tabela 3.1. Substratos dielétricos e suas propriedades eletromagnéticas [16] 

Material Permissividade Dielétrica Tangente de Perda 

PTFE com Laminado de Vidro 2.84 0.001 – 0.002 

PTFE com Fibra de Vidro 2.26 0.0005 – 0.001 

CuFlon®1 2.1 0.0004 

RT / Duroid 5880® 2.26 0.001 

RT / Duroid 6035HTC® 3.6 0.0013 

RT / Duroid 6006® 6.45 0.0027 

RT / Duroid 6010® 10.7 0.0023 

Epsilam 10® 13  

FR4 4.4-4.8 0.018 

Nitrato de Boro 5.12  

Silício 11.7 – 12.9 0.001 – 0.003 

Germânio 16  

SiGe 12.9 – 15  

Arseneto de Gálio 12.9 0.0005 – 0.001 

Alumina 9.6 – 10.1 0.0005 – 0.002 

Safira 9.4 0.0002 

Óxido de Berílio 6.7 0.001 – 0.002 

D – 15 Mg Ti® 15 0.0002 

D – 38 Ba Ti® 37 0.0005 

D – 4 Cordelite® 4.5 0.0002 

DS 6 – Forsterite® 6.3 0.0002 

 

 

Os substratos RT/Duroid  são marca registrada da empresa Rogers Corporation.  Já o 

substrato CUFlon é marca registrada da empresa PolyflonCompany. O substrato      

Epsilam 10 é marca registrada da 3m Corporation. Finalmente os substratos iniciados pela 

letra D – são marcas registradas da empresa Trans – Tech Company. 

Importante ressaltar que εr determina as dimensões dos dispositivos construídos para 

uso em telecomunicações. O comprimento de onda (λ) de uma onda eletromagnética que se 

propaga em um meio dielétrico é  

     r

o


  . (3.11) 
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sendo λo o comprimento de onda no vácuo [17].  

 Assim, pode-se reduzir as dimensões de um dispositivo por um fator εr
-0.5, sendo uma 

forma eficiente de miniaturização de dispositivos de telecomunicações, caso o dielétrico 

possua elevado εr [2].  

 

3.2.1.1 Variação da permissividade e tangente de perdas com a frequência  

 

Na seção anterior já se mencionou que os valores da permissividade relativa e da 

tangente de perdas são dependentes da frequência de operação, devido ao fenômeno da 

relaxação. 

Um material pode ter vários mecanismos dielétricos ou efeitos de polarização que 

contribuem para sua permissividade e tangente de perdas. Esses mecanismos podem ser a 

polarização eletrônica, iônica ou a dipolar (orientação). A orientação dipolar e a condução 

iônica interagem fortemente na faixa de frequências de microondas, sendo a polarização 

eletrônica relativamente fraca. Cada mecanismo dielétrico tem uma característica de 

frequência de corte. À medida que a frequência aumenta os mecanismos lentos são 

interrompidos, deixando os mais rápidos contribuírem para ε’ (parte real da 

permissividade). Já a parte imaginária da permissividade (ε”) atingirá o pico (ressonância) 

correspondente a cada frequência crítica. A magnitude e a frequência de corte de cada 

mecanismo são diferentes para cada material. Um efeito ressonante é geralmente associado 

à polarização eletrônica ou atômica. Um efeito de relaxamento é geralmente associado à 

polarização da orientação [18]. 

O tempo de relaxamento τ é uma medida da mobilidade dos dipolos existentes em 

um material. Imagine esse material com seus dipolos alinhados devido à aplicação de um 

campo elétrico externo. O tempo de relaxamento τ é o tempo necessário para que o 

material tenha e-1 (36,8%) de seus dipolos de volta ao equilíbrio aleatório. Ou seja, 

decorridos 5τ o material voltou completamente à distribuição aleatória de direção de 

dipolos anterior à aplicação do campo elétrico. 

A resposta de uma população ideal e não interativa de dipolos a um campo elétrico 

externo alternado é conhecida como modelo de Debye. Tal modelo fornece uma relação 

característica da permissividade em função da frequência  

     

j
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onde ε ͚é a permissividade no limite superior de frequência, εs é a permissividade em baixa 

frequência e Δε = εs - ε.͚ Separando parte real e imaginária da expressão 3.12 
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 A tangente de perdas é representada por 
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(3.14) 

 

 O modelo de Debye descreve desta forma a variabilidade da permissividade com a 

frequência de operação [18]. 

 

3.2.2 Capacitância 

 

A capacitância ocorre sempre que condutores elétricos estiverem separados por um 

material dielétrico ou isolante. Essa condição significa que a carga elétrica não é conduzida 

através do capacitor. Embora a aplicação de uma tensão elétrica aos terminais do capacitor 

não o faça conduzir cargas através de seu dielétrico, ela pode produzir pequenos 

deslocamentos de carga dentro dele. À medida que a tensão varia com o tempo, esse 

deslocamento também varia com o tempo, provocando a denominada corrente de 

deslocamento [15]. 

A capacitância é definida como sendo a razão entre q (carga absoluta em um dos 

pólos do capacitor) e V (diferença de potencial entre os pólos do capacitor)  

     V

q
C  . (3.15) 

 

Um capacitor de placas paralelas é composto de duas placas paralelas de área A 

separadas por uma distância d, com cargas +q na placa superior e –q na inferior        

(Figura 3.3). 
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Figura 3.3 – Capacitor de placas paralelas 

 

 Aplica-se então a lei de Gauss para a determinação do campo elétrico E entre as 

placas e escolhendo a superfície gaussiana como a interface entre a placa e o dielétrico 

     o
o A

q
EqAdE


 



. . (3.16) 

 

então a diferença de potencial V entre as placas é 
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qd
sdEV


 







. . (3.17) 

 

Utilizando então a expressão 3.15, 3.16 e 3.17  

     d

A
C o  (3.18) 

 

que é a expressão para a capacitância de um capacitor de placas paralelas [15]. 

 

3.3 Utilizações dos substratos cerâmicos 

 

O uso de materiais dielétricos em telecomunicações vem desde a gênese desta 

importante vertente da Engenharia Elétrica. Inicialmente, a principal utilização destes 

materiais era em circuitos de microondas [1]. Como exemplo, o uso em uma estrutura 

compacta de guia de onda empilhada em 3D é proposto em [19] para suportar sistemas de 

comunicação na banda L (700 a 900 MHz). Foi utilizado material cerâmico com εr=35.4. 

Um amplificador óptico eficiente é demonstrado em [20] usando uma fibra co-dopada com 

érbio-zircônia-ítria-alumínio (Zr-EDF) como meio de transporte. Com uma combinação de 

Zr e Al, se conseguiu alcançar uma baixa perda de absorção. Em [21] osciladores de alta 

frequência à oscilações pulsadas a 1940 nm ou 2070 nm através de lasers de cerâmica 

bombeados por diodo foram estudados. 
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Posteriormente, estes materiais foram usados como ressonadores dielétricos em 

antenas. Devido aos altos valores de permissividade, os materiais cerâmicos são atrativos 

na miniaturização de antenas. Outras vantagens são as baixas perdas dielétricas e uma 

excelente estabilidade em diferentes temperaturas. No entanto, a permissividade do 

material cerâmico também tem uma forte influência na eficiência da radiação e na largura 

de banda da antena, exigindo uma relação de compromisso adequada entre o grau de 

miniaturização e a eficiência da antena. Em [22] foram apresentadas a antena de dielétrico 

ressonador – DRA e a antena de curto circuito.  

Diversos tipos e estruturas de antenas podem ser utilizados nas redes de 

telecomunicações. Dentre as antenas que podem ser construídas sobre substratos cerâmicos 

destacam-se as de microfita, inicialmente propostas por Deschamps [23], em 1953. No 

entanto, pesquisas sobre as características das antenas planares (microfita) ganharam força 

a partir de 1970 [24]. A partir de 1990, as pesquisas foram se intensificando com 

aplicações práticas. 

A estrutura de uma antena de microfita é definida por uma camada fina de metal 

(patch), um substrato e o plano terra. O patch é uma camada de fina espessura de metal na 

parte superior do substrato, sendo efetivamente o radiador do sinal eletromagnético. O 

plano terra é também composto por uma camada de fina espessura de metal podendo 

recobrir todo o substrato ou parte dele. Essa espessura é tipicamente de 9 a 35 micrometros 

e o material comumente utilizado é o cobre.  Um exemplo de antena de microfita é 

mostrado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Antena de microfita retangular [4] 

 

O patch pode ter várias geometrias tais como retangular, quadrada, triangular, 

elíptica, circular, anel circular, fractal de Sierpinski, fractal de Koch ou qualquer outra 

configuração de acordo com a característica desejada como mostrado na Figura 3.5. A 
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forma do patch influencia na distribuição de corrente e por consequência na distribuição do 

campo na superfície da antena. 

 

 

Figura 3.5 – Possibilidades de formas geométricas para o patch [5] 

 

Araújo e Freitas [25] projetaram uma antena de microfita Ultra Wide Band (UWB) 

para aplicações aeronáuticas de radionavegação. Em [26] uma antena de microfita fractal 

circular foi projetada para aplicações nas bandas K e Ka de comunicações via satélite. Foi 

obtido comportamento multi-banda e redução de dimensões a baixos custos.  

As antenas planares de microfita possuem dimensões reduzidas e proporcionam um 

bom desempenho em uma estrutura leve. Elas apresentam estrutura de alimentação 

simples, baixo peso, configuração fina, fabricação simples e possibilidade de construção 

embarcada.  Entretanto, algumas desvantagens como a largura de banda limitada, baixo 

ganho e baixa potência, devem ser consideradas. 

Em [27] o autor desenvolveu várias técnicas paliativas, que modificavam os 

desenhos de antenas tradicionais, que mitigavam as limitações das antenas de microfita. 

Acontece que essas técnicas eram específicas e não aplicáveis a antenas de microfita em 

geral. Em [28] uma antena de microfita com comportamento multi-banda foi projetada e 

construída por meio de técnicas de circuito impresso. A antena possui frequências 

ressonantes em todas as faixas de frequências alocadas para a futura tecnologia celular 5G. 

Neste caso específico, as limitações inerentes às antenas de microfita foram mitigadas por 

um bom projeto e anteriores simulações. 

As limitações das antenas planares (largura de banda limitada, baixo ganho e baixa 

potência) poderiam inviabilizar sua utilização em determinadas aplicações, porém existem 

formas de minimizar esses fatores e fazer com que as características dessas antenas 

satisfaçam a aplicação desejada. Uma dessas formas é a utilização de novos substratos 

cerâmicos. O uso de substratos com alta permissividade dielétrica relativa pode 
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proporcionar também uma redução nas dimensões da antena, enquanto baixas perdas 

dielétricas acarretam um aumento na largura de banda da antena. Também é possível 

assegurar uma melhor seletividade da frequência de ressonância para reduzir a ocorrência 

de ruídos e interferências, para tanto é necessário ter um alto fator de qualidade, o que 

significa redução nas perdas dielétricas. 

Então, para superar de forma sistêmica as limitações das antenas de microfita novos 

substratos cerâmicos foram desenvolvidos. Filho et al [4] desenvolveram substratos 

cerâmicos de niobato de bismuto com εr=47.8, construindo uma antena de microfita 

retangular. A antena apresentou alta eficiência e miniaturização, sem dependência 

específica com o seu projeto. Em [6] utilizou-se o pentóxido de nióbio obtendo-se baixa 

perda e baixa permissividade (2.32). Construiu-se sobre o substrato uma antena de 

microfita circular que apresentou boa eficiência para a frequência de operação de 10 GHz, 

mas a miniaturização não foi alcançada, visto que a permissividade do substrato era baixa.  

Kretly et al [2] usou a sinterização por estado sólido para produzir cerâmica CCTO 

(CaCu3Ti4O12), obtendo-se  ɛr de 33.7 a 41.6 com a posterior utilização em antenas 

planares retangulares. A miniaturização foi demonstrada. 

Em [7] o autor projetou e construiu antenas DRA e de microfita sobre substratos 

cerâmicos obtidos do titanato de zircônia. Foi utilizado o método síntese por combustão e 

por precursores poliméricos (método de Pechini) que agrega certa complexidade se 

comparado ao método da mistura de óxidos. Permissividades de 20 a 40 foram obtidas, 

sendo alcançadas eficiência e miniaturização das antenas. Em [29] utilizou-se o silicato de 

magnésio para a obtenção do substrato cerâmico. A permissividade foi de 6.2 com baixas 

perdas dielétricas. 

Uma boa alternativa para a obtenção do substrato cerâmico é o dióxido de titânio. 

Medeiros et al [8] obtiveram substrato cerâmico a partir do dióxido de titânio, simularam e 

construíram uma antena de microfita fractal sobre ele. Os autores não mediram a 

permissividade e perda dielétrica. Fizeram várias simulações e ajustaram os valores de 

acordo com as características medidas para o protótipo da antena. Dessa forma inferiram 

uma permissividade de 80 e perdas dielétricas de 10-4. A antena construída apresentou boa 

eficiência. Em [30] o autor apenas descreve os detalhes da sinterização para a obtenção do 

substrato cerâmico a partir do dióxido de titânio. Vale ressaltar que os trabalhos que 

abordam o uso puramente do dióxido de titânio para obtenção dos substratos não fazem 

uma completa caracterização do substrato.  
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Na presente pesquisa, é investigado o dióxido de titânio (TiO2) como substrato 

dielétrico para aplicações em dispositivos de telecomunicações, em especial antenas de 

microfita. 

 

3.4 Sinterização 

 

Os materiais cerâmicos apresentam elevada temperatura de fusão. Exigem uma 

etapa, chamada sinterização, onde se utiliza um tratamento térmico, aquecendo o pó que 

foi previamente conformado. A sinterização é o processo pelo qual um pó compactado é 

transformado em um forte e denso corpo cerâmico após aquecimento. De uma forma mais 

geral, a sinterização pode ser entendida como qualquer alteração na forma que uma 

pequena partícula ou um aglomerado de partículas de composição uniforme sofre quando 

mantido em alta temperatura. Trata-se de um fenômeno complexo em que vários processos 

ocorrem simultaneamente.  

Existem basicamente cinco mecanismos atômicos pelos quais a massa pode ser 

transferida em um pó compactado [11]: 
 

 Evaporação – condensação: descrita como o caminho 1 na Figura 3.6(a). 
 

 Difusão de superfície: visualizada através do caminho 2 na Figura 3.6(a). 
 

 Difusão de volume. Aqui existem dois caminhos. A massa pode ser 

transferida da superfície para a área do pescoço - caminho 3 na Figura 

3.6(a). Ou a trajetória da área de contorno de grão para a área do pescoço - 

caminho 5 na Figura 3.6(b). 
 

 Difusão de contorno de grão: da área do limite do grão para a área do 

pescoço - caminho 4 na Figura 3.6(b). 
 

 Fluxo viscoso ou de fluência: Esse mecanismo implica na deformação 

plástica ou fluxo viscoso de partículas de áreas de alta tensão para áreas de 

baixo estresse, o que pode levar à densificação.  
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Figura 3.6 – Mecanismos atômicos básicos que podem levar a (a) engrossamento e 

alteração na forma dos poros e (b) densificação. (c) Ilustração que mostra como a remoção 

de material da área entre as partículas no poro leva ao encolhimento e densificação. [11]. 

 

O desafio na sinterização é obter-se a maior densidade nas menores temperaturas 

possíveis. A principal dificuldade em atingir esse objetivo, no entanto, reside no fato de 

que a força motriz da sinterização é muito pequena, geralmente da ordem de alguns joules 

por mole, em comparação com alguns quilojoules por mole no caso de reações químicas 

[11]. Consequentemente, densidades muito próximas da máxima teórica são relativamente 

difíceis de serem obtidas. 

A sinterização pode ocorrer na presença ou ausência de uma fase líquida. No 

primeiro caso, chamado de sinterização em fase líquida, as composições e as temperaturas 

de queima são escolhidas de forma que um pouco de líquido seja formado no 

processamento, como mostrado esquematicamente na Figura 3.7(a). Esse processo é de 

suma importância e é tecnologicamente escolhido em muitos processos industriais. O 

segundo tipo de sinterização ocorre na ausência de uma fase líquida, sendo chamado de 

sinterização em estado sólido, mostrado na Figura 3.7(b). 
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Figura 3.7 – Tipos de sinterização. a) sinterização em fase líquida   

b) sinterização em estado sólido [11] 

 

3.4.1 Sinterização em fase líquida 

 

           A sinterização em fase líquida é de grande importância comercial na fabricação de 

cerâmicas, uma vez que a maioria dos produtos cerâmicos é fabricada por essa rota. 

Mesmo em produtos que se acredita serem sinterizados em estado sólido, foi demonstrado 

que em muitos casos a presença das fases líquidas nos limites dos grãos provavelmente 

desempenha um papel significativo. 

           A sinterização em fase líquida oferece duas vantagens significativas sobre a 

sinterização em estado sólido. Primeiro, é muito mais rápida; segundo, resulta em 

densificação uniforme. A presença de um líquido reduz o atrito entre as partículas e 

introduz forças capilares que resultam na dissolução de arestas pontiagudas e o rápido 

rearranjo das partículas sólidas. 

          Durante a sinterização em fase líquida, as composições dos sólidos iniciais resultam 

na formação de uma fase líquida após o aquecimento. O liquido formado deve ter uma 

solubilidade apreciável na fase sólida e efetivamente molhar o sólido [11]. 

 

3.4.2 Sinterização em estado sólido 

 

          Na sinterização em estado sólido a matéria das partículas adjacentes, sob a influência 

do calor e ou da pressão, difunde-se para as regiões que crescem entre as partículas e, 

finalmente, as unem. À medida que os limites entre os grãos crescem, a porosidade diminui 
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progressivamente até que, em um estágio final, os poros se fechem e não estejam mais 

interconectados. 

          A força motriz macroscópica que atua durante a sinterização é a redução do excesso 

de energia associado às superfícies. Isso pode acontecer por (i) redução da área total da 

superfície por um aumento no tamanho médio das partículas sem grande variação de 

geometria, o que leva ao “engrossamento” das partículas (Figura 3.8-b) e ou (ii) à 

eliminação de interfaces sólido/vapor e criação de área de contorno de grãos, seguida pelo 

crescimento desses grãos, o que leva à densificação (Figura 3.8-a). Estes dois mecanismos 

geralmente estão em competição. Se os processos atômicos que levam à densificação 

dominam, os poros diminuem e desaparecem com o tempo e o material encolhe. Mas se os 

processos atômicos que levam ao engrossamento são mais rápidos, os poros e os grãos 

aumentam com o tempo. 
 

 

                                                          a)                                              b)                 

Figura 3.8 – Esquema de dois caminhos possíveis pelos quais uma coleção de partículas 

pode diminuir sua energia; (a) densificação seguida pelo crescimento de grãos. Nesse caso, 

ocorre o encolhimento da amostra, (b) Engrossamento onde os grãos grandes crescem às 

custas dos menores [11]. 

     

    Para se entender o fenômeno da sinterização é necessário medir os tamanhos de 

grão, poro e nível de retração como função das variáveis de sinterização, como tempo, 

temperatura e tamanho inicial de partícula. Se um pó compactado encolher, sua densidade 

aumentará com o tempo. Portanto, a densificação é mais bem descrita pela medição da 

densidade da amostra (quase sempre mostrada como uma porcentagem da densidade 

teórica) em função do tempo de sinterização. A taxa de densificação é fortemente 

dependente da temperatura. 
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    A curva que mostra o comportamento do tamanho de grão em função da densidade 

é muito útil na análise da sinterização (Figura 3.9). 
 

 

Figura 3.9 – Comportamento do tamanho de grão em função da densidade [11] 

 

    Tipicamente, um material seguirá o caminho indicado pela curva y, onde 

densificação e engrossamento ocorrem conjuntamente. Contudo, para obter resultados mais 

próximos à densidade teórica, o engrossamento deve ser suprimido até que a maior parte 

do encolhimento tenha ocorrido; ou seja, o sistema deve seguir a trajetória indicada pela 

curva z. Um pó que segue a trajetória x, no entanto, está fadado a permanecer poroso 

porque a energia livre foi gasta, grãos grandes se formaram, mas grandes poros se 

formaram. Uma vez formados, esses poros são cineticamente muito difíceis de remover. 

    Um método alternativo de apresentação dos dados de sinterização é mostrado na 

Figura 3.10, onde é mostrada a evolução dos tamanhos de grãos e poros; o engrossamento 

leva a um aumento de poros e grãos, enquanto a densificação elimina os poros. 
 

. 

Figura 3.10 – Relação entre o tamanho de grão e de poro [11] 
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Existem vários tipos de sinterização com diferentes características. Para a obtenção 

de substratos cerâmicos de dióxido de titânio para utilização em dispositivos de 

telecomunicações, a sinterização no estado sólido é uma boa alternativa. Neste tipo de 

sinterização o óxido conformado é aquecido a uma temperatura tipicamente entre 50% e 

90% da temperatura de fusão. A força motriz do processo é a redução da energia livre de 

superfície do material compactado, através da eliminação da área superficial interna 

associada aos poros [31]. Os mecanismos de formação da sinterização no estado sólido 

envolvem movimento atômico e difusão, tornando o processo fortemente dependente do 

tempo. A sinterização no estado sólido divide-se em estágio inicial, intermediário e final. 
 

 Estágio inicial: a microestrutura do óxido formador compactado é inicialmente 

composta por partículas discretas. O estágio inicial tem seu princípio em torno de 

25% do ponto de fusão quando o aquecimento permite alguma mobilidade atômica 

significativa. Torna-se perceptível, neste estágio, o aparecimento do fenômeno do 

empescoçamento (necks) entre as partículas. A Figura 3.11 mostra como esse 

fenômeno progride com o avançar do tempo e ou temperatura. A retração percebida 

é geralmente menor que 5 %, sendo na maioria das vezes imperceptível. Neste 

estágio os cristalitos não perdem a sua individualidade. 

 

 

Figura 3.11 – Formação do empescoçamento [11] 

 

 Estágio Intermediário: este estágio é caracterizado por uma formação de partículas 

mutuamente aderentes que levam à densificação e crescimento de grãos. Acontece 

para temperaturas de até 75% do ponto de fusão, aparecendo os primeiros sinais 

importantes de retração de dimensões. Normalmente, a energia superficial de 

partículas muito pequenas é maior que a de grãos mais grossos, o que resulta no 

desaparecimento de partículas finas e no crescimento de grãos grossos. A curvatura 
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dos pescoços diminui. A microestrutura passa a consistir-se em uma rede 

tridimensional de partículas sólidas com a formação de uma rede contínua de poros. 

Há a presença de porosidade normalmente entre 5% a 10%, e o crescimento de grão 

começa a ser efetivo. 
 

 Estágio Final: Nesta fase, o processo de densificação terminará e os microporos 

fecharão. A porosidade diminui e se fecha, gerando porosidades isoladas, como 

visualizado na Figura 3.12. O crescimento de grão se torna evento importante neste 

estágio, mas havendo uma dificuldade em se eliminar a porosidade final [11].  

 

 

Figura 3.12 – Diminuição da porosidade [11] 

 

Há que se analisar com mais detalhe o crescimento dos grãos. Durante esse 

processo, o tamanho médio dos grãos aumenta com o tempo enquanto os grãos menores 

são consumidos por grãos maiores, como mostrado na Figura 3.13. 

Controlar e entender os processos que governam o crescimento de grão é 

importante por duas razões. A primeira está relacionada ao fato de o tamanho do grão ser 

um fator que determinam muitos dos aspectos elétricos, magnéticos, ópticos e mecânicos 

das cerâmicas sinterizadas. A segunda está relacionada à supressão do fenômeno que é 

conhecido como crescimento anormal de grãos, que é o processo pelo qual um pequeno 

número de grãos cresce muito rapidamente para tamanhos superiores a uma ordem de 

magnitude maior que a média dos tamanhos de grão da população. Adicionalmente ao 

efeito prejudicial que os grãos anormalmente grandes têm sobre as propriedades 

mecânicas, as paredes desses grãos grandes podem se afastar das porosidades, deixando-as 

presas dentro deles. Isso limitaria a possibilidade de obtenção de densidades próximas das 

teóricas, que em algumas aplicações seria desejável, em tempos razoáveis. 
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Figura 3.13 – Evolução temporal da microestrutura de CsI prensado a quente com pressão de 

103 MPa a 100 °C por (a) 5 min, (b) 20 min, (c) 1 h e (d) 120 min. (e) Superfície fraturada 

de a, (f) superfície fraturada de d [11] 

     

    Normalmente, uma cerâmica sinterizada por estado sólido é um material opaco que 

contém porosidade residual e grãos que são muito maiores que os tamanhos iniciais de 

partícula.  

    Alguns fatores que afetam a sinterização por estado sólido são: 
 

 Temperatura: Como o processo de difusão é o principal responsável pela 

sinterização, claramente o aumento da temperatura aumentará muito a cinética da 

sinterização. 
 

 Densidade do corpo verde: Geralmente existe uma correlação entre o corpo verde 

(antes da sinterização) e a densidade final. Tal fato deve-se à constatação de que 
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quanto maior a densidade do corpo verde, menos volume de poros deve ser 

eliminado posteriormente. 
 

 Uniformidade da microestrutura do corpo verde: Mais importante que a densidade 

do corpo verde é a uniformidade da microestrutura do corpo verde e a ausência de 

aglomerados. 
 

 Distribuição de tamanho de grão. Distribuições de tamanho de grão com menores 

desvios padrão, indicando menor variabilidade, diminuirão a propensão a 

crescimento anormal de grãos. 

 

3.4.3 Ligantes utilizados como aditivos 

 

Aditivos desempenhando o papel de ligante têm papel chave no controle das 

propriedades e microestrutura do corpo verde para cerâmicas sinterizadas com alta 

densidade e alto desempenho.  

Esses ligantes são usados para promover resistência suficiente para o corpo, como 

por exemplo, corpos verdes que podem ser moldados e mantidos na forma desejável, sem 

quebra ou dano, antes e durante a sinterização. O ligante deve funcionar como um 

lubrificante entre as partículas e, além disso, é essencial um perfil de queima efetivo sem a 

formação de resíduos deletérios. 

Várias substâncias orgânicas têm sido usadas como ligantes potencialmente úteis 

para cerâmicas, como: álcool polivinílico, materiais a base de celulose, resinas naturais, 

amido, alginato de sódio e de amônio [32]. 

O álcool polivinílico (PVA) é a resina sintética, solúvel em água, produzida em 

maior volume no mundo. Foi obtido pela primeira vez em 1924, por Herrman e Haehnel, 

pela hidrólise do poli acetato de vinila, que é a forma de obtenção comercial utilizada até 

hoje. O PVA é um ligante popular devido à sua alta resistência de compactação sob 

pressão. Ele tem uma cadeia de carbono vinílico flexível e um grupo lateral hidroxila, 

como visto na Figura 3.14, que se liga facilmente a partículas de óxido [33]. 
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Figura 3.14 – Fórmula química do PVA [33] 

 

 

3.4.4 Considerações finais sobre a sinterização 

 

Como resultado da sinterização a cerâmica obtém resistência mecânica e adquire 

determinada microestrutura. Sabe-se que a qualidade das futuras antenas construídas sobre 

os substratos cerâmicos está atrelada a uma microestrutura que apresente pequena 

granulometria e homogeneidade de grãos.  

O presente trabalho avalia a influência da microestrutura dos substratos cerâmicos 

produzidos em diferentes temperaturas de sinterização nas características eletromagnéticas 

destes mesmos substratos. 

 

3.5 Óxido Formador do Substrato 

 

Um substrato cerâmico pode ser obtido por um óxido ou por uma mistura de alguns 

deles. O óxido utilizado neste trabalho é o dióxido de titânio fase rutilo. 

 

3.5.1 Titânio   

 

    O titânio é um elemento químico de símbolo Ti, número atômico 22 com massa 

atômica 47,90 u. Trata-se de um metal de transição leve, forte, cor branca metálica, 

lustroso e resistente à corrosão, sólido na temperatura ambiente. O titânio é muito utilizado 

em ligas leves. 

    O titânio foi descoberto em Cornualha por William Justin Gregor em 1791. Este 

elemento encontra-se em vários minerais, em especial no rutilo e na ilmenita que são 

geralmente encontrados na litosfera, e é encontrado em quase todos os tipos de rochas, 

solos e corpos de água. O composto mais comum do titânio é o dióxido de titânio que é um 

fotocatalisador muito utilizado, útil na produção de tinta com coloração branca. Outros 
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compostos incluem o tetracloreto de titânio (TiCl4), uma substância utilizada para a 

produção de catalisadores e o cloreto de titânio (III) (TiCl3), que é uma substância 

catalisadora para a produção de polipropileno [34]. 

    O titânio pode ser utilizado para a produção de ligas com ferro, alumínio, vanádio e 

molibdênio, entre outros elementos, para aumentar a resistência mecânica, utilizadas na 

indústria aeroespacial (motores, mísseis e foguetes). O titânio também é utilizado para a 

produção de catalisadores na indústria química e petroquímica, automobilística, agrícola, 

médica (para a produção de implantes ortopédicos, próteses e instrumentos odontológicos), 

em produtos esportivos, jóias, telefones celulares, entre outros. 

    As duas propriedades mais utilizadas do titânio são: a resistência à corrosão e a 

maior relação densidade/resistência mecânica, se comparado com outros elementos 

químicos [34].  

 

3.5.2 Dióxido de titânio 

 

     O dióxido de titânio (TiO2) tem como propriedades: não toxicidade, 

insolubilidade em água, foto estabilidade, estabilidade química, ativação por luz solar, 

baixo custo, entre outras. Tais propriedades possibilitaram sua utilização em diversas áreas 

tecnológicas, dente as quais, pigmentos, protetor anticorrosivos, cosméticos, sistemas 

autolimpantes, anti-bactericida, produção de hidrogênio, material fotovoltaico, adsorção 

seletiva de íons e tratamento de efluentes. 

     Na natureza o TiO2 cristaliza principalmente em três estruturas cristalinas, rutilo 

(tetragonal), anatásio (tetragonal) e brookita (ortorrômbica). As estruturas do dióxido de 

titânio são ordenadas em cadeias de octaedros de TiO6, onde o titânio apresenta a valência 

Ti4+ nas três fases, coordenando-se com 6 átomos de oxigênio O2- para formar a geometria 

octaédrica. A principal diferença entre as fases é a orientação espacial dos octaedros, os 

comprimentos e os ângulos das ligações entre o titânio e o oxigênio, assim como os 

diferentes arranjos dos octaedros de TiO6 na formação da rede cristalográfica [9], como 

mostra a Figura 3.15. Na fase rutilo, a estrutura é primitivamente tetragonal, com a=0.459 

nm, c=0.296 nm, sendo a projeção mais fácil a 001. 
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          a)   b) c) 

Figura 3.15 – Estrutura cristalina do TiO2 representada por cadeias de octaedros.                               

a) Rutilo, b) Anatásio, c) Brokita [9] 

 

    Pela regra eletrostática de valência, todo átomo de oxigênio é compartilhado por 

três octaedros. No rutilo, cada octaedro compartilha duas arestas comuns com outros 

octaedros, na brookita há três e na anatásio quatro bordas compartilhadas por octaedro. A 

presença de bordas comuns, especialmente das faces comuns em uma estrutura diminui a 

sua estabilidade, este efeito é devido à repulsão eletrostática. Desta forma, o rutilo é a fase 

mais estável. Tais diferenças estruturais determinam as propriedades de cada uma das fases 

e por conseqüência, suas aplicações. 

    A fase rutilo é o composto mais simples da família dos titanatos e apresenta altas 

constantes dielétricas, podendo chegar próximo a 80.  

 

3.5.3 Ligações interatômicas 

 

A ligação iônica é encontrada em compostos cuja composição envolve tanto 

elementos metálicos como não-metálicos que estão localizados nas extremidades 

horizontais da tabela periódica. Os átomos do elemento metálico perdem seus elétrons de 

valência para os átomos não-metálicos. Assim todos os átomos adquirem configurações 

estáveis e tornam-se íons, submetidos a forças de ligação atrativas de Coulomb, isto é, íons 

positivos e negativos, devido às suas cargas elétricas líquidas, atraem uns aos outros. Esse 

tipo de ligação é não-direcional, porque a magnitude da ligação é igual em todas as 

direções ao redor do íon.  

Para que os materiais iônicos sejam estáveis, em um arranjo tridimensional todos os 

íons positivos devem possuir íons carregados negativamente como seus vizinhos mais 
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próximos, e vice-versa. A ligação predominante nos materiais cerâmicos é iônica. As 

energias de ligação iônicas são relativamente altas, o que se reflete em elevadas 

temperaturas de fusão [13]. 

Já as ligações interatômicas covalentes atingem configurações eletrônicas estáveis 

pelo compartilhamento de elétrons entre átomos adjacentes. Dois átomos irão cada um 

contribuir com pelo menos um elétron para a ligação, e os elétrons compartilhados podem 

ser considerados como pertencentes a ambos os átomos. Dentre outras possibilidades as 

ligações covalentes aparecem em compostos sólidos cuja composição inclui elementos que 

estão localizados no lado direito da tabela periódica. Esse tipo de ligação pode ser muito 

forte ou pode ser muito fraca. 

Raramente o composto apresenta ligação puramente iônica ou puramente covalente. 

O grau de cada tipo de ligação depende das posições relativas dos átomos constituintes na 

tabela periódica ou da diferença nas suas eletronegatividades. 

O percentual de caráter iônico de uma ligação entre os elementos A e B (onde A é o 

elemento mais eletronegativo) pode ser aproximado pela expressão 

     
100]}))(25.0exp[(1{_% 2 xXXiônicocaráter BA   (3.19) 

 

onde XA e XB são as eletronegatividades dos respectivos elementos. 

O dióxido de titânio tem caráter iônico e covalente, sendo que o titânio apresenta 

eletronegatividade de 1.54 e o oxigênio de 3.44 [13]. 

 

3.6 Técnicas de Caracterização 

 

Para um perfeito entendimento das características microestruturais e 

eletromagnéticas do material são realizadas técnicas de caracterização. A técnica de 

caracterização pode investigar a rede cristalina e composição do material, como na 

difração de raios X (DRX). A técnica de caracterização também pode investigar a 

morfologia do material, como por exemplo, a formação e tamanho de grãos e de 

porosidades, no caso da microscopia eletrônica de varredura (MEV).  
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3.6.1 Microscopia eletrônica de varredura 

 

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um equipamento que permite a 

obtenção de informações químicas e microestruturais de diferentes tipos de amostras. Esta 

técnica de análise permite a obtenção de imagens de alta resolução e elevada profundidade 

de foco da superfície de uma amostra. Desta forma, uma aparência tridimensional das 

imagens é conseguida, auxiliando na análise da microestrutura superficial das amostras. 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é composto, basicamente, por coluna 

ótico-eletrônica (canhão de elétrons e sistema de demagnificação, unidade de varredura, 

câmara de amostra, sistema de detectores, sistema de vácuo e sistema de visualização de 

imagem. A Figura 3.16 exemplifica esta estrutura [35]. 

 

 

 
Figura 3.16 – Funcionamento MEV [36] 

 

O funcionamento do equipamento consiste em incidir um feixe de elétrons de alta 

energia na superfície da amostra. Parte do feixe refletido é coletada por um detector que 

converte o sinal em imagem. O MEV pode ter dois detectores de imagem: um para os 
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elétrons secundários (SEs) e um para os elétrons retroespalhados de maior energia (BSEs). 

O MEV normalmente tem uma resolução em modo de elétron secundário (SE) de 0.7 nm 

(a 25 kV) e 2.5 nm no modo EEB a 5 kV. Além da excelente resolução espacial, a outra 

grande vantagem do MEV é a grande profundidade de campo. A razão física para a 

impressão de tridimensionalidade nas imagens é que o feixe de elétrons é muito estreito. 

Os elétrons secundários são de baixa energia, então eles são muito sensíveis à topologia de 

superfície [11]. 

O princípio básico de funcionamento do MEV consiste na utilização de um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro, gerados dentro da coluna de alto vácuo por meio da 

utilização de um canhão de elétrons.  A fonte mais usual de elétrons corresponde à emissão 

termiônica gerada a partir de um filamento de tungstênio, que gera 3.4 A/cm2 quando 

aquecido a 2700 K. Os elétrons gerados são acelerados por uma diferença de potencial 

entre o cátodo (cilindro Whenelt) e o ânodo. O feixe gerado passa por um sistema de lentes 

condensadoras que reduzem o seu diâmetro e por uma lente objetiva que o focaliza sobre a 

amostra. Acima da lente objetiva existem dois estágios de bobinas eletromagnéticas 

responsáveis pela varredura do feixe sobre a amostra. O feixe de elétrons interage com a 

amostra até determinada profundidade, dependendo da tensão de aceleração e do número 

atômico da amostra. Esta região é conhecida como volume de interação, o qual gera os 

sinais que são detectados e utilizados para formação da imagem e microanálise [36]. 

Em geral, a resolução do MEV é determinada pelo diâmetro do feixe de elétrons, 

quanto menor, maior será a resolução alcançada, tendo como limitante o valor teórico 

imposto pelas lentes objetivas e o fato que, à medida que diminui o diâmetro do feixe, a 

corrente é diminuída simultaneamente, produzindo imagens com ruído muito alto. 

No caso de análise de superfícies de substratos cerâmicos se torna necessária a 

metalização das amostras, visto que o MEV baseia-se em uma interação eletrônica. 

Geralmente esta metalização é feita com ouro, platina, ligas metálicas ou com carbono, 

sendo mais comum com o primeiro e o último elemento. Isso pode ser feito por vários 

processos físicos, entre eles evaporação ou deposição de íons (sputtering).  

 

3.6.1.1 Microanálise de raios X - EDS 

 

A microanálise eletrônica consiste na medida de raios-X característicos emitidos de 

uma região microscópica da amostra bombardeada por um feixe de elétrons. As linhas de 

raios X característicos são específicas do número atômico da amostra e, o seu comprimento 
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de onda ou sua energia podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo 

a radiação. Uma das formas de se detectar os raios X emitidos da amostra é por dispersão 

de energia (EDS). 

A técnica de EDS considera o princípio de que a energia de um fóton (E) está 

relacionada com a frequência eletromagnética (v) pela relação E = hv, onde “h” é a 

constante de Planck. Fótons com energias correspondentes a todo espectro de raios X 

atingem o detector de raios X quase que simultaneamente, e o processo de medida é 

rápido, o que permite analisar os comprimentos de onda de modo simultâneo. O detector é 

capaz de determinar a energia dos fótons que ele recebe. Fica possível, portanto, traçar um 

histograma com a abscissa sendo a energia dos fótons (keV) e a ordenada o número de 

fótons recebidos (contagens). A interpretação dos espectros é facilitada por uma base de 

dados que contém, para cada elemento, as energias e a intensidade das raias que as 

produziu. É possível localizar, para cada energia do espectro, a lista dos elementos que 

possuem uma raia neste domínio energético [35]. 

 

3.6.2 Difratometria de raios X 

 

A difração é um fenômeno que acontece quando uma onda eletromagnética 

encontra uma série de obstáculos à sua trajetória. Se esses obstáculos possuírem 

espaçamentos comparáveis ao comprimento de onda poderá ocorrer interferência 

construtiva ou destrutiva no sinal resultante. A interferência totalmente construtiva 

ocorrerá, por exemplo, quando duas ondas de mesma frequência inicialmente em fase 

percorrem trajetórias diferentes entre si de um múltiplo inteiro do comprimento de onda 

(λ). A interferência totalmente destrutiva ocorrerá quando essas duas ondas percorrerem 

trajetórias diferentes entre si de um múltiplo inteiro de λ/2. 

As ondas de raios X possuem frequências muito elevadas e por conseqüência 

comprimentos de onda extremamente pequenos (da magnitude dos espaçamentos atômicos 

nos sólidos). Suponha um feixe de raios X incidindo sobre um arranjo periódico de átomos, 

conforme mostra a Figura 3.17.  



                                                                                                                                            36 
 

 

Figura 3.17 – Difração de Raios X incidindo sobre Arranjo periódico de átomos [13] 

 

    Considere os dois planos paralelos de átomos A-A’ e B-B’ na Figura 3.17, 

assumindo que possuam os mesmos índices de Miler h, k e l, e que estão separados por um 

espaçamento interplanar dhkl. Suponha que os raios X incidentes sejam paralelos, 

monocromáticos e coerentes, com comprimento de onda λ e ângulo de incidência θ. Os 

raios 1 e 2 são dispersos pelos átomos P e Q. Se a diferença entre os comprimentos das 

trajetórias 1-P-1’ e 2-Q-2’ (isto é, SQ + QT) seja igual a um número inteiro, n, de 

comprimentos de onda, uma interferência totalmente construtiva dos raios 1’ e 2’ irá 

ocorrer para um certo ângulo de incidência θ, condição esta equacionada como 

     

______

QTSQn   (3.20) 

 

ou 

     
 sendsendsendn hklhklhkl 2 , (3.21) 

 

a equação 3.21 é a Lei de Bragg [13]. 

    Se esta expressão não for satisfeita o feixe difratado terá uma intensidade muito 

pequena, pois não haverá interferência totalmente construtiva.  

    Uma técnica comum de difração emprega uma amostra pulverizada ou policristalina 

que consiste em muitas partículas finas e aleatoriamente orientadas que são expostas a 

raios X monocromáticos. A existência de um grande número de grãos (cristais) 

aleatoriamente orientados garante que pelo menos algumas partículas estejam orientadas da 

forma apropriada, de modo que todos os planos cristalográficos estão disponíveis. 

    O difratômetro (Figura 3.18) é um equipamento usado para determinar os ângulos 

nos quais ocorre difração em amostras pulverizadas. Uma amostra A, com o formato de 
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uma placa plana, está sustentada de tal sorte que são possíveis rotações em torno de seu 

próprio eixo (0), perpendicular ao plano da página. A fonte dos raios X é T, e as 

intensidades dos feixes difratados são detectadas através de um contador (C). 
 

 

Figura 3.18 – Diagrama Esquemático de um difratômetro de raio X [13] 

 

    O contador está montado sobre uma plataforma móvel, que também pode ser girada 

em torno do eixo O, sendo que sua posição angular em termos de 2θ está marcada sobre 

uma escala graduada. A plataforma e a amostra estão acopladas mecanicamente, de tal 

modo que uma rotação da amostra por um ângulo θ é acompanhada de uma rotação do 

contador que equivale a 2θ [13]. 

À medida que o contador se move a uma velocidade angular constante, um 

registrador plota automaticamente a intensidade do feixe difratado em função de 2θ 

(ângulo de difração). Em um difratograma os picos de alta intensidade surgem quando a 

condição de Bragg é satisfeita por algum conjunto de planos cristalográficos. Para a 

identificação de tais planos recorre-se a padrões internacionais catalogados. 

Uma das principais utilizações da difratometria de raios X é a determinação da 

estrutura cristalina. O tamanho e a geometria da célula unitária podem ser obtidos a partir 

das posições angulares dos picos de difração, enquanto o arranjo dos átomos dentro da 

célula unitária está associado com as intensidades relativas desses picos. Como exemplo de 

outras utilizações para a difratometria de raios X estão as identificações químicas 

qualitativas e quantitativas e a determinação de tensões residuais e também de tamanhos de 

cristais.  
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3.6.3 Caracterização eletromagnética 

 

A caracterização eletromagnética baseia-se na medição da permissividade dielétrica 

e na tangente de perdas. Os equipamentos utilizados para tais medições são os analisadores 

de impedância, também chamados de impedancímetros, e os analisadores de rede vetorial – 

VNA (vector network analyser). Na realidade o princípio de funcionamento desses dois 

equipamentos é semelhante, diferindo na faixa de frequência em que os equipamentos são 

capazes de medir as características eletromagnéticas. O analisador de impedância tem 

capacidade de medição até algumas centenas de MHz enquanto os VNA’s têm capacidade 

de medição na faixa dos GHz. 

Uma medida da reflexão e ou transmissão através de um material com dimensões 

conhecidas é capaz de fornecer as informações para caracterizar a permissividade e 

tangente de perdas. O equipamento consiste em um sinal fonte, um receptor e uma tela 

(Figura 3.19). A fonte gera um sinal em uma dada frequência e injeta no material, através 

do sinal transmitido e refletido é feito a medição da impedância complexa, que é utilizada 

para calcular os demais parâmetros. A fonte lança um sinal em uma única frequência para 

o material em teste. O receptor está sintonizado nessa frequência para detectar os sinais 

refletidos e transmitidos do material. A resposta medida produz os dados de magnitude e 

fase nessa frequência. A fonte é então passada para a próxima frequência e a medição é 

repetida para exibir a resposta em função da frequência.  
 

 

Figura 3.19 – Equipamento medição de Impedância [18]  

 

Todo o instrumental (conectores, fios, receptores) que funciona bem em frequências 

relativamente baixas, se comporta diferentemente em altas frequências. Nas frequências de 



                                                                                                                                            39 
 

microondas, os comprimentos de onda tornam-se pequenos em comparação com as 

dimensões físicas dos dispositivos, de modo que dois pontos espaçados podem ter uma 

diferença de fase significativa. As técnicas de elementos de circuitos agrupados de baixa 

frequência devem ser substituídas pela teoria das linhas de transmissão para analisar o 

comportamento dos dispositivos em frequências mais altas. Efeitos adicionais de alta 

frequência, como perda de radiação, perda dielétrica e acoplamento capacitivo tornam os 

circuitos de microondas mais complexos e caros. Esta é razão para a diferença de 

hardware e software dos analisadores de impedância e dos VNA’s, e consequentemente na 

diferença de preço entre eles. 
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Capítulo 4 

 

 

Materiais e Métodos 

 
Neste capítulo são descritos os procedimentos experimentais realizados e a 

metodologia utilizada, englobando a seleção dos materiais e sua preparação, 

processamento e caracterização. 

 

4.1 Metodologia 

 

A metodologia aplicada para os experimentos é descrita na Figura 4.1. O processo 

de preparação do material foi feito no laboratório de Eletroquímica e Difusão – 

LED/UFOP e no Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins – LESTA. 
 

 

Figura 4.1 – Metodologia de trabalho 
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4.2 Escolha do óxido 

 

O substrato cerâmico pode ser obtido através de vários óxidos ou de misturas de 

alguns deles. São exemplos de óxidos utilizados o niobato de bismuto, o pentóxido de 

nióbio, o titanato de zircônia e o dióxido de titânio. Substratos cerâmicos são produzidos 

com permissividades relativas variando entre 25 e 80 e perdas eletromagnéticas próximas 

de zero. Quanto maior a permissividade relativa maior redução de dimensões na 

construção da antena de microfita pode ser obtida. Na presente pesquisa foi utilizado o 

dióxido de titânio devido ao seu baixo custo e por ser inofensivo à saúde humana. Além 

disso, espera-se a obtenção de substratos com boas características mecânicas. 

O óxido utilizado como matéria prima para a obtenção dos substratos cerâmicos é o 

dióxido de Titânio, (fase rutilo 99,7% de pureza) com tamanho médio de partícula de 2.5 

micrômetros e ponto de fusão de 1843 °C, comercializado pela AlfaAESAR (Ward Hill, 

MA, USA).  

 

4.3 Preparação do óxido 

 

A etapa inicial da produção do substrato cerâmico é a mistura do óxido comercial 

para eliminação de eventuais grânulos formados por umidade ou por forças de coesão. Essa 

mistura foi feita por maceração manual durante 30 minutos e por misturador automático 

durante 2 horas em frascos com adição de bolas de alumina para aumento da superfície de 

contato.  

Estudos realizados indicaram a necessidade de adição de elemento ligante nesta 

etapa para dar mais coesão ao corpo verde. Para a presente pesquisa optou-se por 6.5% em 

massa de álcool poli-vinílico PVA diluído em água (80g/kg). 

A massa de óxido utilizada em cada amostra foi calculada, levando-se em conta o 

formato e a densidade do TiO2, para que as mesmas tivessem uma espessura de 

aproximadamente 1.6 mm. Este parâmetro foi escolhido para assemelhar-se à espessura da 

maioria dos substratos comerciais. A massa de óxido foi aferida em uma balança de 

precisão. 

A próxima etapa é a conformação do material. Usou-se uma matriz cilíndrica de 

aço ferramenta. Esta matriz (Figura 4.2) foi especificamente projetada e construída para 

moldar os substratos com a geometria adequada (discos) às dimensões das antenas de 

microfita de interesse. O êmbolo da matriz tem diâmetro de 30 mm, sendo a espessura do 
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corpo verde (Figura 4.3) de 1.6 mm (diretamente proporcional à massa de material 

utilizado). 

 

 

Figura 4.2 – Matriz em aço ferramenta utilizada 

 

 

Figura 4.3 – Corpo Verde 

 

A prensagem foi feita de forma uniaxial em uma prensa Ribeiro de capacidade 

máxima de 15 toneladas (Figura 4.4). 

Inicialmente não se usou elemento ligante e o corpo verde resultante apresenta-se 

excessivamente quebradiço, o que comprometia o resultado final das amostras sinterizadas, 

que se apresentavam igualmente quebradiças. Utilizou-se então o PVA como elemento 

ligante, como citado anteriormente, o que solucionou o problema. A presença do PVA 

garante um maior deslizamento dessas partículas de pó, oferecendo uma boa eficiência à 

prensagem uniaxial realizada. 
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Figura 4.4 – Prensa ribeiro utilizada – Laboratório de Eletroquímica e Difusão –LED/UFOP 

 

A carga que garantiu resistência mecânica mínima ao corpo verde, permitindo seu 

manuseio, foi de 10 toneladas.  Isto equivale a uma pressão de 138.6 MPa, pela conversão 

feita em 4.1, onde g é a aceleração da gravidade (9.807 m/s2) e r o raio do corpo verde (15 

mm). 

     
𝑝 = = =

.

.
≅ 138.7𝑀𝑃𝑎 (4.1) 

 

 

 

4.4 Sinterização 

 

Após a conformação do substrato dielétrico, a próxima etapa no processo de 

obtenção dessas amostras é a sinterização. Para o aquecimento do corpo verde a elevadas 

temperaturas utilizou-se um forno elétrico resistivo (Figura 4.5) acoplado em um 

controlador CC 405, com capacidade de atingir temperaturas de até 1400 °C.  
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Figura 4.5 – Forno elétrico resistivo utilizado – Laboratório de  

Eletroquímica e Difusão –LED/UFOP 

 

Os corpos verdes foram finalmente sinterizados a diferentes temperaturas para 

avaliar a influência da microestrutura nos parâmetros eletromagnéticos. A curva de 

sinterização é exemplificada na Figura 4.6.  

 

 

Figura 4.6 – Curva de aquecimento/resfriamento utilizada na sinterização 

 

As temperaturas de sinterização, representadas por Ts na Figura 4.6, foram de 1150, 

1200, 1250 e 1300 °C por 4 h [patamar (3) da Figura 4.6] e a 1230, 1300 e 1350 °C por 12 

h [patamar (3) da Figura 4.6]. As amostras serão referidas no texto como 1150/4, 1200/4, 

1250/4, 1300/4, 1230/12, 1300/12 e 1350/12, respectivamente. Uma taxa de 

aquecimento/resfriamento de 5 °C/min foi aplicada a todos os processos de sinterização. A 
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umidade foi removida à temperatura Tu = 150 °C durante uma hora, visualizado no 

patamar (1). É necessário este tempo para que a umidade seja removida de forma suave, 

para que a água contida ao se vaporizar não interfira na microestrutura do material 

cerâmico. O ligante foi removido a uma temperatura Tp = 450°C durante uma hora, melhor 

visualizado no patamar (2). Esta temperatura foi escolhida para que o PVA fosse 

completamente degradado, e de forma suave. 

 

4.5 Caracterização microestrutural e morfológica 

 

A caracterização microestrutural e morfológica das amostras de substrato cerâmico 

de dióxido de titânio foi realizada por microscopia eletrônica de varredura, difração de 

raios X e tratamento de imagens através do software ImageJ. 

  

4.5.1 Microscopia eletrônica de varredura 

 

      A microestrutura morfológica como distribuição, tamanhos e contornos de grão e 

porosidades foram investigados através de Microscopia eletrônica de Varredura (MEV). 

           Antes da obtenção das imagens através do MEV é necessário preparar-se as 

amostras de forma adequada. 

 

4.5.1.1. Preparação das amostras para MEV 

 

As amostras de substratos cerâmicos foram preparadas de acordo com o 

procedimento a seguir: as amostras foram lixadas com lixa de Carbeto de Silício (SiC) 

inicialmente com a granulação de 1000, depois usou-se granulação de 1200 e finalmente 

até granulação de 2000. As amostras foram então polidas durante 5 minutos com pasta de 

diamante de 3 µm e de 1 µm. 

Com tal preparação as amostras não apresentaram nitidez nos contornos de grão. 

Fez-se necessário então a utilização de ataque químico ou ataque térmico na superfície das 

amostras. Optou-se pela segunda opção expondo as amostras a uma temperatura de      

1100 °C por 30 minutos. Posteriormente as amostras foram avaliadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A análise foi realizada em um instrumento JSM-6360LV 

(JEOL Inc., Peabody, MA, EUA) a uma tensão de aceleração de 30 kV. As imagens foram 
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obtidas no Centro de Microscopia da UFMG e a fotografia do equipamento é mostrada na 

Figura 4.7. Um revestimento de ouro foi usado para garantir condutividade ao substrato 

cerâmico.  

 

 

Figura 4.7 – Equipamento MEV utilizado do Centro de Microscopia da UFMG 

 

 

4.5.2 Difração de raios X 

 

A estrutura cristalina da cerâmica sinterizada em diferentes temperaturas e tempos 

foi investigada por difração de raios X (DRX).  

 

4.5.2.1 Equipamento de raios X utilizado 

 

Os padrões de DRX foram obtidos utilizando um difratômetro Bruker (BRUKER 

AXS, Inc., Madison, WI, EUA), modelo D2 Phaser, com radiação Cu Kα (λ= 1.5406 Å) 

com faixa de varredura de 2θ, tamanho de passo de 0.02° e um tempo de medição de 

0.500s por ponto. O difratômetro utilizado pertence ao NANOLAB/REDEMAT/UFOP     

(Figura 4.8). Os planos cristalográficos foram definidos pela comparação com os padrões 

do Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). As amostras dos substratos 

cerâmicos foram trituradas manualmente e peneirados em partículas suficientemente finas. 
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Figura 4.8 – Difratômetro Bruker D2 Phaser utiizado – NANOLAB/REDEMAT/UFOP  

 

 

4.5.3 Tratamento de imagens obtidas ao MEV por software 

 

    O desenvolvimento de novos materiais cerâmicos depende muito da sua 

caracterização, em especial sua microestrutura e distribuição espacial. A determinação 

manual do tamanho de grãos e poros é uma atividade cansativa e sujeita a erros. Uma 

alternativa para diminuir o tempo de análise e esses erros de operação é o uso de 

programas de análise de imagem. Dentre as diversas opções destaca-se o ImageJ.  

    O ImageJ é um software, com acesso aberto e domínio público, desenvolvido pelo 

National Institute of Health, NIH, Estados Unidos [37]. 

    A análise automatizada é um tratamento de imagem digital que evidencia as regiões 

de interesse para que o programa de computador possa realizar suas funcionalidades. O 

tratamento de imagem se dá por operações matriciais que alteram o valor de seus píxeis. 

Pixel é o elemento formador da imagem e possui posição e valor de brilho definidos, o 

conjunto dos píxeis forma uma matriz que descreve a imagem. Existem diversas operações 

e a aplicação consecutiva de diferentes operações, ou filtros, que podem levar ao mesmo 

resultado. Desta maneira, a experiência do operador e o conhecimento básico dos filtros 

são importantes para se desenvolver um algoritmo para evidenciar as regiões de interesse 

da imagem [38]. O resultado do tratamento deve ser uma imagem contendo as 

características que se desejam analisar, no caso deste trabalho os contornos de grãos e as 

porosidades. A partir da imagem tratada e após a calibração do software podem-se então 

realizar as medidas. 
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    Existe uma gama de aplicações na análise digital de imagens, sendo já muito 

utilizada no controle de qualidade na produção de aços, determinando-se tanto o tamanho 

médio de grãos quanto a quantidade de inclusões presentes.  

    Em sistemas cerâmicos o processamento digital de imagens permite a obtenção de 

informações como tamanho de grão, porosidade, quantidade e disposição de fases. Com 

essas informações podem se determinar, por exemplo, a temperatura ideal de sinterização, 

presença de fases deletérias a propriedades de interesse, defeitos inseridos durante o 

processamento, entre outros, quantificando as correlações entre microestrutura, 

processamento e propriedades [38]. 

A versão utilizada do software ImageJ foi a 1.x, sendo utilizada para avaliar os 

tamanhos de grãos e poros.  

De posse dos dados gerados pelo ImageJ uma análise estatística foi realizada com o 

software Octave de acesso aberto (versão 5, John W. Eaton, Madison, WI, EUA). 

 
 

4.6 Caracterização eletromagnética 

 

A caracterização eletromagnética dos substratos cerâmicos foi feita através da 

medição da permissividade dielétrica relativa e da tangente de perdas. Essas medições 

foram feitas em baixas e altas frequências através de um analisador de impedância e um 

analisador de rede vetorial (VNA) respectivamente. Os equipamentos foram devidamente 

calibrados antes das medições conforme instruções dos fabricantes. Foram feitos testes de 

curto circuito e circuito aberto com a utilização de sondas apropriadas.  

 
 

4.6.1 Caracterização em baixa frequência 

 

A permissividade e a perda dielétrica das amostras foram medidas em baixas 

frequências (0,1–20 MHz) em temperatura ambiente utilizando um analisador de 

impedância Hioki IM7581-01 (Interworld Highway LLC, Long Branch, NJ, EUA), do 

Laboratório de Controle e Automação Multiusuário (LabCAM/DECAT/Escola de 

Minas/UFOP), mostrado na Figura 4.9. Os limites de freqüência foram impostos pela 

capacidade de medição estável do equipamento. 
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Figura 4.9 – Analisador de impedância - LabCAM/UFOP 

 

As pastilhas (discos) de substratos cerâmicos foram metalizadas na parte superior e 

inferior através de uma folha auto-adesiva de cobre de espessura de 35 micrometros. A 

conexão foi feita via conectores SMA (SubMiniature version A), que são o padrão utilizado 

pelas pontas de prova do analisador de impedância, conforme mostra a Figura 4.10.  

 

 

Figura 4.10 – Amostra metalizada e sua conexão com o analisador de impedância 

 

Para validar os resultados também foram realizadas medições para o substrato 

comercial FR4. Os resultados foram muito semelhantes ao fornecido pelo fabricante. FR-4 

(flame retardant – 4) é uma designação da NEMA (National Electrical Manufacturers 

Association). Trata-se de um material laminado epóxi reforçado com fibra de vidro. O 
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epóxi de vidro FR-4 é um laminado plástico termofixo de alta pressão de grande utilização 

e versátil, com boas relações resistência/peso. Com absorção de água quase nula, o FR-4 é 

mais comumente usado como isolador elétrico, possuindo considerável resistência 

mecânica. Sabe-se que o material mantém seus altos valores mecânicos e qualidades de 

isolamento elétrico em condições secas e úmidas.  

Esses atributos, juntamente com boas características de fabricação, conferem 

utilidade a esse material para uma ampla variedade de aplicações elétricas e mecânicas. É 

muito utilizado na fabricação de placas de circuito impresso. 

Com a popularização das antenas de microfita, o FR4 foi intensamente utilizado 

como substrato, na sua versão com 1.6 mm de espessura e metalizado com uma camada de 

35 μm nas suas duas faces. Devido às suas características eletromagnéticas (permissividade 

dielétrica relativa entre 4.4 e 4.8 e tangente de perdas de 0.018 – Tabela 3.1), tem boa 

aplicação para frequências de operação até 5 GHz, pois a partir daí as perdas tornam-se 

muito expressivas. 

 

4.6.2 Caracterização em alta frequência 

 

A permissividade e a perda dielétrica das amostras foram medidas em altas 

frequências (1.29 GHz e 2.0 GHz) através do método Hakki-Coleman [39], que mede a 

permissividade e tangente de perdas nas frequências ressonantes. Usou-se para tal um 

analisador de rede vetorial modelo (VNA) N5230A da Agilent Technologies (Santa Clara, 

CA, EUA), pertencentes à UFC (Universidade Federal do Ceará) (Figura 4.11). 

  

 

Figura 4.11 – Medição em alta frequência –UFC (Universidade Federal do Ceará) 
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O método Hakki-Coleman é uma maneira eficiente para obtenção da constante 

dielétrica de um determinado material através da análise dos seus modos de propagação 

eletromagnéticos. O método consiste em investigar principalmente a frequência de 

ressonância e a perda dielétrica. 

A Figura 4.12 mostra a montagem experimental. A amostra é alimentada por cabos 

coaxiais, modelo 400C, com 71 mm de comprimento, os quais são ligados ao analisador de 

rede por conectores SMA. Duas placas condutoras paralelas de aço revestidas com prata, 

com 38 mm de raio por 6.4 mm de altura, recostam na amostra. O ressonador é excitado 

por meio de sondas com acoplamento ótimo, ou seja, sem ocorrência de reflexão. Outra 

sonda de detecção capta o sinal transmitido pelo ressonador. Então os dados são 

conduzidos ao analisador de rede. 

 

 

Figura 4.12 – Montagem do experimento Hakki-Coleman. O ressonador dielétrico está 

localizado entre duas placas condutoras de prata, sendo alimentado por cabos coaxiais com 

loops nas extremidades [10] 

 

As amostras receberam preparo específico, pois este método requer razão entre 

diâmetro e altura na proporção 2:1, respectivamente. Foram então sinterizadas amostras de 

substratos cerâmicos com a espessura de 15 mm para tais medições. Apesar da espessura, 

neste método, ser diferente das amostras caracterizadas eletromagneticamente em baixa 

frequência, acredita-se que tal discrepância não tenha influência sobre as características 

constitutivas, como a permissividade. Ademais o tempo de sinterização da amostra (12 

horas) é suficiente grande para que os processos difusionais sejam atingidos de forma 

homogênea por toda esta nova amostra.  

 

 

 



                                                                                                                                            52 
 

 

 

 

Capítulo 5 

 

 

Resultados e Discussão 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nas caracterizações 

microestruturais e eletromagnéticas dos substratos cerâmicos. 

Os melhores resultados foram obtidos para amostras sinterizadas em sete diferentes 

combinações de temperatura e tempo de sinterização. A temperatura de sinterização foi de 

1150, 1200, 1250 e 1300 °C por 4 h e a 1230, 1300 e 1350 °C por 12 h. Essas amostras 

foram caracterizadas por várias técnicas que evidenciaram a microestrutura, tais como 

difração de raios X, imagens ao MEV e densidade. Outras técnicas utilizadas 

caracterizaram as amostras no aspecto eletromagnético medindo a permissividade 

dielétrica e a tangente de perdas, utilizando VNA e analisador de impedância.  

 

5.1 Amostras Obtidas 

 

O dióxido de titânio comercial de alta pureza foi macerado manualmente e 

submetido a um misturador automático para a eliminação de eventuais grânulos. Foram 

utilizados três gramas de óxido por amostra para obtenção de corpos verdes com formato 

de disco com diâmetro de 30 mm e espessura de 1.6 mm. A prensagem foi realizada em 

uma prensa Ribeiro a uma pressão de 10 toneladas. 

As temperaturas escolhidas inicialmente foram de 800, 900 e 1000 °C com um 

tempo de sinterização de 2 horas. Tais escolhas foram embasadas no trabalho de Mazaheri 

et al [40] onde densidades relativas ao máximo teórico superiores a 0.9 foram alcançadas 

na temperatura de 1000 °C.  



                                                                                                               
 

Inicialmente, se obteve corpos verdes muito quebradiços que dificultavam o 

manuseio para a posterior sinterização. Naturalmente

esses corpos verdes traduziam

primeiras amostras obtidas são visualizadas na Fig

As amostras apresentaram uma baixa resistência mecânica, fraturando quando 

submetidas a pequenos choques mecânicos. A retração não foi obse

que o processo de sinterização não se completou.

 

Figura 5.1 Amostras sinterizadas a 800 

 

Adotou-se então a inclusão do PVA

o que deu maior coesão aos co

temperaturas e tempos, melhoraram sua resistência mecânica, mas ainda longe da desejada 

para aplicações em dispositivos de telecomunicações.

observada. Um exemplo de amost

 

Figura 5.2 Amostra sinterizada a 1000 

 

                                                                                                                                            

Inicialmente, se obteve corpos verdes muito quebradiços que dificultavam o 

manuseio para a posterior sinterização. Naturalmente, após o processo de sinterização,

uziam-se em amostras que facilmente se fraturavam

primeiras amostras obtidas são visualizadas na Figura 5.1.  

As amostras apresentaram uma baixa resistência mecânica, fraturando quando 

submetidas a pequenos choques mecânicos. A retração não foi observada, evidenciando 

que o processo de sinterização não se completou. 

 

.1 Amostras sinterizadas a 800 °C, 900 °C e 1000 °C durante 2 horas

se então a inclusão do PVA em 6.5 % em massa diluído em água (80g/kg)

coesão aos corpos verdes. As amostras sinterizadas, nas mesmas 

melhoraram sua resistência mecânica, mas ainda longe da desejada 

para aplicações em dispositivos de telecomunicações. A retração linear ainda não foi 

Um exemplo de amostra obtida é mostrado na Figura 5.2. 

 

.2 Amostra sinterizada a 1000 °C durante 2 horas
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Inicialmente, se obteve corpos verdes muito quebradiços que dificultavam o 

, após o processo de sinterização, 

que facilmente se fraturavam. Essas 

As amostras apresentaram uma baixa resistência mecânica, fraturando quando 

rvada, evidenciando 

durante 2 horas 

em 6.5 % em massa diluído em água (80g/kg), 

sinterizadas, nas mesmas 

melhoraram sua resistência mecânica, mas ainda longe da desejada 

A retração linear ainda não foi 

durante 2 horas 



                                                                                                               
 

Imagens de superfície

aumento de 200 x, são mostradas na Figura 5

porosidade. A baixa resistência mecânica impossibilita a

dispositivos de telecomunicações, especialmente como substratos para antenas de 

microfita. 

 

(a) 

Figura 5.3 Imagens de microscópio ótico (200x) das amostra

(a) 800 

Diante dos resultados preliminares 

resultados alcançados por Mazaheri 

sinterização.  

Para uma possibilidade de avaliação 

impostas pela temperatura e

sete diferentes combinações de temperatura e tempo de sinteriz

sinterização foi de 1150, 1200, 1250 e 1300 °C por 4 h e a 1230, 1300 e 1350 °C por 12 h. 

                                                                                                                                            

Imagens de superfície das amostras obtidas através de microscopia ótica

são mostradas na Figura 5.3, onde se constata a presença de muita 

A baixa resistência mecânica impossibilita a utilização dessas amostras em 

dispositivos de telecomunicações, especialmente como substratos para antenas de 

 

(b) 

 

(c) 

Imagens de microscópio ótico (200x) das amostras sinterizadas 

(a) 800 °C  (b) 900 °C  (c) 1000 °C durante 2 horas 

 

Diante dos resultados preliminares insatisfatórios e da total divergência dos 

resultados alcançados por Mazaheri et al optou-se em aumentar a temperatura

Para uma possibilidade de avaliação das consequências sobre a microestrutura 

impostas pela temperatura e tempo de sinterização optou-se em sinterizar as amostras em 

sete diferentes combinações de temperatura e tempo de sinterização. A temperatura de 

sinterização foi de 1150, 1200, 1250 e 1300 °C por 4 h e a 1230, 1300 e 1350 °C por 12 h. 
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obtidas através de microscopia ótica, com 

a presença de muita 

utilização dessas amostras em 

dispositivos de telecomunicações, especialmente como substratos para antenas de 

 

s sinterizadas –                                  

e da total divergência dos 

se em aumentar a temperatura e o tempo de 

ências sobre a microestrutura 

se em sinterizar as amostras em 

ação. A temperatura de 

sinterização foi de 1150, 1200, 1250 e 1300 °C por 4 h e a 1230, 1300 e 1350 °C por 12 h. 
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Foram escolhidas temperaturas mais próximas ao ponto de fusão do dióxido de titânio 

(1823 °C) e tempos de sinterização que evidenciassem melhor o mecanismo da difusão na 

sinterização. O limite de temperatura foi condicionado ao limite do forno disponível. 

Exemplos dos substratos cerâmicos obtidos são visualizados na Figura 5.4. 

Verifica-se maior densificação à medida que a temperatura de sinterização aumenta, 

comprovada pela diminuição das dimensões apresentadas na Tabela 5.1.  

 

 
   a)                  b)                 c)                   d) 

 

 
e)                  f)                 g) 

Figura 5.4 – Amostras de substratos cerâmicos produzidos                                                           

a) 1300/4  b)1250/4  c)1200/4  d)1150/4  e)1350/12  f)1300/12  g)1230/12 
 

Tabela 5.1. Diamêtro das Amostras sinterizadas mostradas na Figura 5.4 

Amostra 1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 
Corpo 

Verde 

Diâmetro (mm) 28.2 27.6 27.2 26.8 26.6 26.5 26.5 30.0 

 

Uma das formas onde o processo de densificação se evidencia é na retração linear 

das amostras em comparação com as dimensões do corpo verde. A Figura 5.5 mostra a 

retração linear das amostras sinterizadas. Como pode ser constatado a densificação tem 

uma forte dependência com a temperatura. A inclinação dos segmentos de reta formadores 

da curva de 4 horas vai diminuindo com a temperatura, evidenciando uma dificuldade em 

se eliminar as porosidades residuais. Esse mesmo aspecto é evidenciado na curva de 12 

horas onde o incremento de retração linear com a temperatura é bem pequeno e permanece 

constante para as amostras 1300/12 e 1350/12. Vale notar que o tempo de sinterização bem 

maior neste caso (12 horas), faz com que os poros sejam eliminados de forma gradual e 

eficiente, já que a sinterização é um processo controlado por difusão e difusão depende, 

também, do tempo. 
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Figura 5.5 – Curva que mostra o crescimento da retração linear com a temperatura 

 

5.2 Análise por Difração de raios X 

  

As medições de DRX foram realizadas para todas as amostras sinterizadas à 

diferentes temperaturas e tempos (Figura 5.6). Os difratogramas de raios X apresentam 

picos bem definidos e de elevada intensidade indicando alto grau de cristalinidade das 

amostras.  

A Figura 5.6a mostra o difratograma para a amostra sinterizada por 12 h na 

temperatura de 1300 °C. Os picos de alta intensidade surgem quando a condição de 

difração de Bragg, equação (3.21), é satisfeita por algum conjunto de planos 

cristalográficos. Na Figura 5.6a, esses picos de alta intensidade estão indexados de acordo 

com os planos que os originaram. 
 

 

(a) 
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(b) 

Figura 5.6 – a) DRX para a amostra 1300/12. b) DRX para todas as amostras 

 

A Figura 5.6b mostra o difratograma de todas as amostras produzidas. Os 

difratogramas não variaram os ângulos de ocorrência, exceção feita para as amostras 

1300/4 e 1230/12, onde os picos acontecem em ângulos um pouco menores que para o 

restante das amostras. 

Tal ocorrência pode dever-se a tensões residuais trativas, onde o espaçamento 

interplanar é aumentado. Tensões residuais são as que permanecem em um material na 

ausência de forças externas. Tais tensões residuais trativas poderiam ser devidas ao 

processo de encolhimento, mas todas as amostras experimentaram esse processo, o que 

então não explica as possíveis tensões residuais. Outra possibilidade de gerar tensão 

residual trativa seria um aquecimento posterior, o que não aconteceu com nenhuma 

amostra.  Por outro lado o deslocamento dos picos pode ter ocorrido em função da 

preparação da amostra, ou na pulverização ou na colocação da amostra no compartimento, 

levando a um erro de medição, sendo a possibilidade mais provável.  

Todas as amostras apresentaram uma fase única identificada como rutilo (sistema 

tetragonal) de acordo com o JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards)  

N ° 21-1276. Não são identificadas fases amorfas, que poderiam estar presentes devido ao 

PVA, por exemplo, o que indica que todo o ligante foi degradado no patamar de 

temperatura de 450 graus da curva de aquecimento (Figura 4.6).  

Outra informação obtida a partir de padrões de DRX é o tamanho de cristalito 

calculado usando a equação de Scherrer: 

  K
B 2

Lcos





 

(5.1) 
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onde B (2θ) é a largura do pico na metade da intensidade máxima em um valor específico 

de 2θ, K é uma constante que depende da forma do cristalito, mas geralmente é 

considerada como sendo próxima da unidade para partículas esféricas, λ é o comprimento 

de onda do raio X e L é o tamanho de cristalito. 

Os tamanhos de cristalito foram calculados a partir do pico de DRX mais intenso 

(110) e são apresentados na Tabela 5.2, onde se constata que o incremento da temperatura 

e tempo aumenta o tamanho médio do cristalito. 
 

Tabela 5.2. Tamanho de Cristalito Calculado. 

Condição de Sinterização 

(Temperatura/Tempo) 
1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

Tamanho do Cristalito (nm) 48.0 49.6 58 59.5 62.7 68.8 69.0 

 

 

5.3 Imagens ao MEV 

 

A morfologia das amostras polidas de diferentes temperaturas e tempo de 

sinterização é apresentada na Figura 5.7, através de imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV).    

As amostras sinterizadas a 1150 °C (63 % da temperatura de fusão), por quatro 

horas (Figura 5.7a), estão no primeiro estágio de sinterização. Apresentaram por volta de 

6% de retração em suas dimensões lineares (Figura 5.5). A formação dos pescoços é 

observada e o a formação dos grãos está em sua fase bem inicial, mostrando poucos 

conjuntos esparsos de grãos. A quantidade de porosidade é muito grande. 

As amostras sinterizadas a 1200 °C (65 % da temperatura de fusão), por quatro 

horas (Figura 5.7b), apresentam uma pequena diminuição na porosidade e um número 

maior de grãos, mas pequenos e de formação ainda incipiente. Inicia-se, então, a 

observação de características do segundo estágio da sinterização por estado sólido. 

 

  



                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                            

(a) 1150/4 
 

(b) 1200/4 

                             59 

 

 



                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                            

(c) 1250/4 

(d) 1300/4 

                             60 
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(e) 1230/12 

 
(f) 1300/12 
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(g) 1350/12 

 

Figura 5.7 – Imagens ao MEV das amostras polidas com aumento 3000x 

 

Já as amostras sinterizadas a 1250 °C (68 % da temperatura de fusão), por quatro 

horas (Figura 5.7c), têm um ligeiro crescimento no tamanho dos grãos formados. A 

porosidade tem seu tamanho médio diminuído, se comparada com as amostras anteriores, 

mas com a porosidade total ainda considerável.  

As amostras sinterizadas a 1300 °C (70 % da temperatura de fusão), por quatro 

horas (Figura 5.7d), apresentam um crescimento expressivo do tamanho dos grãos.  A 

energia superficial de partículas muito pequenas é maior que a de grãos mais grossos, o 

que resulta no desaparecimento de partículas finas e no crescimento de grãos grossos. A 

microestrutura passa a consistir-se em uma rede tridimensional de partículas sólidas com a 

formação de uma rede contínua de poros. Percebe-se a densificação que é corroborada 

pelas dimensões das amostras (Tabela 5.1). As porosidades tornam-se menores e mais 

difíceis de eliminar-se, característica do estágio final de sinterização.  

Com a temperatura de sinterização de 1230 °C (66 % da temperatura do ponto de 

fusão), durante 12 horas (Figura 5.7e), há a formação de grãos pequenos e de muita 

porosidade. Uma boa comparação a se fazer é com a amostra 1250/4 (Figura 5.7c) que tem 

praticamente a mesma temperatura, mas diferem no tempo de sinterização. Nas duas 
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amostras o tamanho de grão é parecido, sendo um pouco maior na amostra 1230/12. Já a 

porosidade total é menor na amostra sinterizada por mais tempo, onde há um tempo maior 

para a cinética da difusão. Não parece ter-se atingido o estágio final de sinterização. 

As amostras sinterizadas a 1300 °C (70 % da temperatura do ponto de fusão), 

durante 12 horas (Figura 5.7f), mostram o crescimento efetivo dos grãos e uma diminuição 

da porosidade total se comparada com a amostra 1230/12, comportamento exibido devido 

ao aumento da temperatura. Como a difusão é responsável pela sinterização, claramente o 

aumento da temperatura aumentará muito a cinética da sinterização. Agora se a 

comparação da amostra 1300/12 for feita com a 1300/4 pode-se constatar uma diminuição 

dos grãos menores. Já os grãos maiores parecem igualmente distribuídos nas duas 

amostras, sendo que o tamanho médio seja um pouco maior na amostra 1300/12. Este 

efeito é devido ao aumento do tempo de sinterização para esta segunda amostra. 

Finalmente para a amostra sinterizada na temperatura de 1350 °C (73% da 

temperatura de fusão), durante 12 horas (Figura 5.7g) tem-se grãos maiores quando 

comparados com os da amostra 1300/12, efeito da maior temperatura. Percebe-se que a 

sinterização atingiu seu estágio final. Neste momento a porosidade diminui e se fecha, 

gerando porosidades isoladas, como visualizado na Figura 3.12. O crescimento de grão se 

torna evento importante, mas havendo uma dificuldade em se eliminar a porosidade final. 

Na Figura 5.8 são apresentadas imagens das mesmas amostras da Figura 5.7, mas 

com maior aumento. Novamente se observa que há uma diminuição da porosidade e 

incremento no crescimento de grãos com o aumento da temperatura e tempo de 

sinterização.  

 

 
(a) 1150/4 

 
(b) 1200/4 
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(c) 1250/4 

 
(d) 1300/4 

 
(e) 1230/12 

 
(f) 1300/12 

 
(g) 1350/12 

Figura 5.8 – Imagens ao MEV das amostras polidas com aumento 10000x 

 

As informações sobre a cinética dos grãos e poros podem ser obtidas das mudanças 

de formato e tamanho de poro com a temperatura, considerando os dois diferentes tempos 

de sinterização (4 e 12 horas). É esperado que o tamanho médio de poro diminua, enquanto 

o tamanho médio de grão aumente com o incremento da temperatura devido a dois efeitos 

combinados: (i) a ativação da mobilidade atômica termal; e (ii) a força motriz operacional 

durante o processo de sinterização que é redução do excesso de energia associado às 

interfaces. O tamanho de grão aumenta com a temperatura, sendo obtidos grãos maiores 
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para tempos de sinterização mais longos, conforme o esperado. A porosidade também 

diminui, com a temperatura e o tempo de sinterização. 

    Em nenhuma das imagens foi percebido um crescimento anormal de grãos, o que 

contribuiu para as boas propriedades mecânicas obtidas em todas as temperaturas e tempos 

de sinterização. 

    A Figura 5.9 mostra o espectro EDS para a amostra sinterizada a 1350 °C durante 

12 horas. Como era de se esperar nota-se a presença do titânio e oxigênio, elementos 

formadores da amostra, em picos de maiores intensidades. Silício está presente em 

intensidade muito baixa, podendo tratar-se de intensidade de ruído, ou contaminação no 

processo de lixamento, já que lixas de SiC foram utilizadas na preparação das amostras.   

 

 

Figura 5.9 – Espectro de EDS correspondente à amostra 1350/12 

 
 

5.4 Análise computacional das imagens obtidas ao MEV 

 

As imagens ao MEV foram tratadas computacionalmente por meio dos programas 

computacionais ImageJ e Octave. Com o primeiro foram estimados o tamanho médio de 

grão e de poros. Já com o segundo programa foram calculadas as distribuições de tamanho 

médio de grão e tamanho médio de poro, e então, de posse desses dados foram gerados os 

histogramas. 

A Tabela 5.3 apresenta o tamanho médio de grão e poro, com seu erro padrão da 

média (standard error of the mean - SEM), definido como  
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n
SEM




_______

 
 

(5.2) 

onde σ é o desvio padrão e n é o número de elementos do espaço amostral. 

Observa-se em todas as amostras que o aumento da temperatura promove o 

crescimento dos grãos, tanto para a temperatura de sinterização de 4 horas como para de 12 

horas. Tal comportamento era esperado, pois o aumento da temperatura aumenta a cinética 

da sinterização. Os valores de SEM apresentaram-se relativamente pequenos denotando 

uma variabilidade moderada na distribuição dos tamanhos de grão. O que corrobora a 

observação que não houve crescimento anormal de grão.  
 

Tabela 5.3. Tamanho médio de grão e poro e seus respectivos SEM 

Amostra 1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

Tamanho  

de Grão 

Medida (µm)  2.94 3.28 3.49 4.75 3.98 5.46 5.81 

____ 
SEM 

0.18 0.16 0.20 0.31 0.23 0.39 0.41 

Tamanho  

de Poro 

Medida (µm)  3.16 2.71 2.02 1.68 1.53 1.46 1.63 

____ 
SEM 

0.21 0.21 0.16 0.23 0.16 0.15 0.15 

 

Os tamanhos de grão aumentaram com a temperatura, assim como o tamanho do 

cristalito (Tabela 5.2). O tamanho do cristalito é da ordem de nm, enquanto o tamanho do 

grão é de cerca de µm, porque um grão pode ser composto por vários cristalitos. 

Na Figura 5.10 pode ser constatado graficamente o comportamento do tamanho 

médio de grão e do SEM das diversas amostras. Novamente percebe-se o aumento do 

tamanho de grão com a temperatura. Com exceção feita à amostra 2 (1200/4) os valores de 

SEM acompanharam o comportamento do tamanho de grão. 
 

 

Figura 5.10 – Gráfico do tamanho de grão e SEM das amostras de 1 a 7:  

1-1150/4,  2-1200/4,  3-1250/4,  4-1300/4,  5-1230/12,  6-1300/12,  7-1350/12 
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Na Figura 5.11 pode ser mostrado graficamente o comportamento do tamanho 

médio de poro e do SEM das diversas amostras. Percebe-se a diminuição do tamanho 

médio de poro com a temperatura para o tempo de sinterização de 4 horas. Para o tempo de 

sinterização de 12 horas o tamanho médio de poro também diminui, exceção feita para a 

amostra 7 (1350/12). Para os dois tempos de sinterização o SEM seguiu o comportamento 

do tamanho de poro, exceção feita para a amostra 4 (1300/4) devido à possibilidade da 

imagem ao MEV correspondente não ter sido suficientemente representativa da amostra. 
 

 
Figura 5.11 – Gráfico do tamanho de poro e SEM das amostras de 1 a 7:  

1-1150/4,  2-1200/4,  3-1250/4,  4-1300/4,  5-1230/12,  6-1300/12,  7-1350/12 

 

Os histrogramas de tamanho de grão são apresentados na Figura 5.12, que 

permitem visualizar como a variabilidade de tamanho de grão foi estatisticamente 

distribuída. Nas alíneas (a) e (c) houve uma ocorrência de um número maior de grãos 

grandes.  

 

 
(a) 1150/4 

.  
(b) 1200/4 
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(c) 1250/4 

 
(d) 1300/4 

 
(e) 1230/12 

 
(f) 1300/12 

 
(g) 1350/12 

Figura 5.12 – Histogramas de tamanho de grão das amostras 

 

A Figura 5.13 mostra os histogramas do tamanho de poro. Pode ser mostrado na 

figura e Tabela 5.3 que o tamanho dos poros de todas as amostras sinterizadas por 4 horas 

tendem a diminuir à medida que a temperatura aumenta. Este comportamento também se 

repete para a temperatura de sinterização de 12 horas, com exceção da amostra 1350/12, 

onde o tamanho de poro aumentou se comparado com a amostra 1300/12. Tal exceção 

talvez se deva ao fato que a análise tenha sido feita em uma imagem ao MEV específica 

para cada amostra, por razões de praticidade e economia. Pode ser que a região escolhida  
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(a) 1150/4 

 
 

(b) 1200/4 

 
 

(c) 1250/4 
 

(d) 1300/4 

 
(e) 1230/12 

 
(f) 1300/12 

 
(g) 1350/12 

Figura 5.13 – Histogramas de tamanho de poro das amostras 



                                                                                                                                            70 
 

para a imagem ao MEV da amostra 1350/12 não tenha sido suficientemente representativa, 

mostrando algum comportamento particular de uma dada região escolhida.  

Todas as amostras apresentaram valores pequenos de SEM, o que representa uma 

variabilidade pequena nos tamanhos de poro dos substratos. Nas alíneas (a), (d) e (f) houve 

uma ocorrência de poros grandes.   

         Um método alternativo de apresentação dos dados de sinterização é a curva que 

mostra a evolução dos tamanhos de grãos e poros (Figura 5.14). 

 

 

Figura 5.14 – Comportamento do tamanho de poro em função do tamanho de grão 

 

    A curva de tempo de sinterização de 4 horas apresenta os três primeiros pontos, 

respectivamente 1150/4, 1200/4 e 1250/4, apresentando um comportamento de 

densificação de acordo com a Figura 3.10. Já o ponto correspondente a 1300/4 teve o 

crescimento de grão mais pronunciado. Já a curva de 12 horas apresentou um 

comportamento de crescimento de grão pronunciado, destoando o ponto correspondente a 

1350/12 marcado como (*) na Figura 5.14. Tal fato talvez se deva ao erro cometido na 

estimativa de tamanho de poro pela análise de uma região particular não representativa da 

imagem ao MEV, como já mencionado.  

 

5.5 Estudo sobre as densidades 

 

O dióxido de titânio na fase rutilo, como abordado na 4.5.2, tem estrutura tetragonal 

apresentando dimensões a = b = 0.459 nm e c = 0.296 nm [9]. 
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A densidade teórica pode ser calculada através da relação 

AC
T NV

nA


 
 

(5.3) 

onde n é o número de átomos por célula, A é o peso atômico (79.865 g/mol para o TiO2), 

VC é o volume da célula e NA é a constante de Avogrado (6.022x1023 átomos/mol) [13]. 

Percebendo que Vc = a.b.c, temos que a densidade teórica é 4.28 g/cm3. 

As densidades dos substratos cerâmicos (ρ) foram obtidas a partir da razão entre a 

massa (m) e o volume (v) das amostras, cujas dimensões (medidas com paquímetro) são 

conhecidas [41]  

v

m


 
 

(5.4) 

A densidade relativa (ρrel) é a razão entre a densidade medida da amostra (ρ) e a 

densidade teórica (ρT) 

T
rel 

 
 

 

(5.5) 

Como a densidade é uma propriedade aditiva e existem apenas dois componentes 

na amostra (TiO2 e poros), a porcentagem total de porosidade pode ser inferida a partir da 

densidade relativa. Seus valores médios são apresentados na Tabela 5.4.  

Tabela 5.4. Densidade, Densidade Relativa e Porosidade Total das Amostras 

Amostra 1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 
Corpo 

Verde 

ρ (g/cm3) 2.82 3.00 3.21 3.34 3.47 3.60 3.68 2.74 

ρrel 0.66 0.70 0.75 0.78 0.81 0.84 0.86 0.64 

 Porosidade Total  0.34 0.30 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.36 

 

Como esperado, a densidade aumenta com a temperatura e o tempo de sinterização, 

atingindo uma densificação de aproximadamente 86%, enquanto a porosidade diminui até 

14%. Vale constatar que com o tempo de sinterização de 4 horas a densidade cresce a uma 

taxa maior do que para o tempo de sinterização de 12 horas. 

Densidades relativas à densidade teórica inferiores à 0.7 indicam que as amostras 

sinterizadas a 1150 °C atingiram o primeiro estágio de sinterização [11], que é 
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caracterizado pelo arredondamento dos pescoços mostrado no item (a) da Figura 5.7. 

Estágios de sinterização posteriores, em que os poros tendem a desaparecer e o 

crescimento de grão ocorrer, estão presentes quando a densidade relativa aumenta. Isto 

coincide com o aumento do tempo e temperatura de sinterização.   

De acordo com o trabalho de Kuang et. al. [31] o aumento da temperatura de 

sinterização das amostras de BaTiO3 de 1100 a 1250 °C pode promover um aumento na 

densidade até valores próximos à densidade teórica, que em princípio também poderiam 

ser aplicados para melhorar as densidades das cerâmicas produzidas neste estudo. No 

entanto, as desvantagens de usar uma alta temperatura de sinterização podem incluir alto 

custo de produção. Alternativamente, como relatado por Han et al. [42], um aumento nas 

densidades do corpo verde poderia ser uma maneira mais eficiente de melhorar a densidade 

final em até 98% do seu valor teórico. De fato, o aumento da densidade devido aos 

processos de sinterização, cerca de 20%, obtido por Han et al., é essencialmente o mesmo 

obtido aqui, portanto, as diferenças nas densidades finais das amostras devem ser 

atribuídas às diferenças nas densidades iniciais dos corpos verdes. Então, o uso de um 

processo de compactação mais eficiente, como prensagem isostática ou modificações do 

pó, deve resultar em corpos verdes de maiores densidades e como resultado substratos de 

densidades mais elevadas.  

A curva que mostra o comportamento da densidade em função do tamanho de grão 

é muito útil na análise da sinterização (Figura 5.15).  

 

 

Figura 5.15 – Curva do tamanho de grão em função da densidade 
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A curva de tempo de sinterização de 4 horas se assemelha à curva z da Figura 3.9, 

mas para uma maior certeza desta afirmação se deveria ter um maior número de pontos, ou 

seja, amostras em outras temperaturas. Mas a microestrutura obtida pelas imagens ao MEV 

reforça esta conclusão, pois houve um processo de densificação (diminuição de 

porosidade) e crescimento de tamanho de grão. 

A curva de tempo de sinterização de 12 horas apresentou resultados mais próximos 

à densidade teórica. O comportamento da densidade relativa em função do tamanho de 

grão também apresentou resultado semelhante à curva z da Figura 3.9. 

 

5.6 Caracterização eletromagnética 

 

A permissividade dielétrica relativa dos substratos e a tangente de perda, em baixas 

frequências, foram avaliadas por meio de um analisador de impedância. Este equipamento 

impõe uma onda eletromagnética, em uma determinada frequência, e analisa a onda 

refletida para obter os parâmetros dielétricos [43], [44]. Um exemplo da tela de medição do 

analisador de impedância é visto na Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16 – Tela de medição do analisador de impedância 

 

O analisador de impedância gera um arquivo de dados com a impedância, tangente 

de perdas e capacitância da amostra. 
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A amostra foi transformada em um capacitor de placas paralelas pela metalização 

de suas partes superiores e inferiores com folhas condutoras de cobre auto-adesivas (Figura 

5.17). Desta forma, é só utilizar a expressão 4.18 para de posse dos valores de capacitância 

calcular-se a permissividade relativa. 

 

 

 

 

Figura 5.17 – Amostra metalizada pela folha de cobre auto-adesiva e com o conector SMA soldado 

para a medição no analisador de impedância. 

 

São apresentadas de forma gráfica as medidas da permissividade dielétrica relativa 

(Figura 5.18a) e a tangente de perda (Figura 5.18b) para baixas frequências.  

 

 
 (a) 
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(b) 

Figura 5.18 – a) Permissividade relativa b) tangente de perdas das amostras de TiO2 

 

O dióxido de titânio tem caráter parcialmente iônico e parcialmente covalente. O 

cálculo através da expressão 3.19 mostra que a estimativa do caráter iônico, neste caso, é 

de 59.5 %. Desta forma as amostras apresentam a polarização iônica de forma marcante 

quando submetidas a um campo elétrico externo. A permissividade é intrínseca ao meio e 

caracteriza o grau de polarização elétrica. Este caráter iônico contribui para os elevados 

valores de permissividades medidos se comparado a de outros substratos comerciais, 

cerâmicos ou não, presentes na Tabela 3.1.   

Na Figura 5.18(a), de forma geral a permissividade dielétrica relativa diminui 

quando a frequência aumenta. Tal comportamento é devido aos efeitos de relaxação 

associados aos dipolos moleculares induzidos, relaxação dielétrica, e pode ser descrito 

qualitativamente pela teoria clássica de Debye, apresentada na seção 3.2.1.1. A expressão 

3.13 deixa claro que quanto maior a frequência menor será a permissividade (ε’ na 

expressão 3.13). 

Cada mecanismo dielétrico de polarização tem uma característica de frequência de 

corte. Com o aumento da frequência os elementos de polarização (iônica, dipolar ou 

eletrônica) têm que se reorientar de forma mais rápida em resposta à variação de um 

campo elétrico externo aplicado. Em uma dada frequência eles não mais têm tempo de se 

reorientarem (relaxação), e o elemento de polarização afetado deixa de contribuir para o 

valor de ε’. Ou seja, à medida que a frequência aumenta os mecanismos lentos são 

interrompidos, deixando os mais rápidos continuarem a contribuir para ε’. 
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A tangente de perdas dos diferentes substratos de TiO2 apresentaram um valor 

próximo de zero, como esperado [16]. Além disso, se constata na Figura 5.18b que a 

tangente de perdas diminui com a frequência, também devido aos fenômenos de 

polarização.  

Para se validar o método de medição e a calibração do analisador de impedância, 

foram medidas a permissividade dielétrica relativa e a tangente de perdas em baixa 

frequência para o substrato FR4. Tais medidas estão sumarizadas através dos gráficos da 

Figura 5.19.  

 
 (a) 

 
(b) 

Figura 5.19 – a) Permissividade relativa b) tangente de perdas para o FR4 
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Percebe-se que os valores obtidos foram próximos (permissividade relativa média 

de 5.2 e tangente de perdas média 0.016) dos fornecidos pelo fabricante (permissividade de 

4.4 a 4.8 e tangente de perdas de 0.018 – Tabela 3.1). 

A permissividade dielétrica e a tangente de perda foram medidas em altas 

frequências para a amostra mais promissora a ser aplicada em antenas de microfita, ou seja, 

a amostra 1350/12. As medições foram realizadas pelo método de Hakki-Coleman [39] nas 

frequências ressonantes (1.29 GHz e 2 GHz), sendo que as permissividades de tais 

medições foram 59.9 e 58.2 respectivamente. Já a tangente de perdas foi de 10-3 em ambas 

as frequências. 

Valores em frequências determinadas, 105 Hz, 106 Hz, 107 Hz, 1.29 GHz e 2 GHz 

são apresentados na Tabela 5.5. 
  

Tabela 5.5. Permissividade Dielétrica Relativa em Diferentes Frequências 

Frequência 
Amostra 

1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

105 Hz 36.0 39.0 39.6 41.8 44.9 48.3 49.5 

106 Hz 33.8 36.4 37.4 38.3 41.6 45.0 46.4 

107 Hz 31.8 34.5 36.44 37.2 39.2 42.3 43.8 

1.29 GHz - - - - - - 59.9 

2 GHz - - - - - - 58.2 

 

Pode-se constatar que de uma forma geral a permissividade aumenta com a 

temperatura de sinterização. A permissividade também aumenta com o tempo de 

sinterização, comparando-se os valores para 1300/4 e 1300/12, por exemplo. Esse 

comportamento era esperado, pois tanto a temperatura quanto o tempo levam a uma 

diminuição da porosidade. Esses poros são preenchidos com ar e isso contribui para uma 

diminuição da permissividade total do material sinterizado.  

Os valores de permissividade relativas obtidos para as amostras de TiO2, 

especialmente as de maiores temperaturas e tempo de sinterização, foram bem superiores 

às de substratos cerâmicos comerciais, como a alumina (εr= 9.8), arseneto de gálio         

(εr= 12.9), Cordelite® (marca registrada da empresa Trans Tech Compan y, Chandler, AZ, 

USA, εr= 4.5) [16]. Estudos anteriores com substratos cerâmicos de Ba0.8Sr0.2TiO3 e 

PbTiO3 [45], [46] atribuíram as alterações nas propriedades dielétricas à presença de 

limites de grãos e poros que restringem as ondas eletromagnéticas. 
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Importante ressaltar que as medições obtidas para as altas frequências (alta 

permissividade dielétrica relativa e baixa tangente de perdas) tornam os substratos de 

dióxido de titânio ideais para a utilização da amostra como substrato de antenas de 

microfita. 

Em frequências mais altas, os efeitos de ressonância decorrentes das rotações ou 

vibrações de átomos, íons ou elétrons levaram a permissividade dielétrica atingir um valor 

máximo nas frequências de 1.29 e 2 GHz, para a amostra sinterizada por 12 horas a      

1350 °C. 

Examinando o comportamento da permissividade dielétrica comparada com as 

porosidades, nota-se que essas duas grandezas são linearmente proporcionais para as 

medidas de baixa frequência (Tabela 5.6). A porosidade total está intimamente ligada e 

pode ser escrita em termos da densidade da amostra em relação à do material perfeito, ou 

seja, densidade relativa.  

Tabela 5.6. Permissividade Relativa e ρrel em Diferentes Frequências 

Frequência 
Amostra 

1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

105 Hz 36.0 39.0 39.6 41.8 44.9 48.3 49.5 

106 Hz 33.8 36.4 37.4 38.3 41.6 45.0 46.4 

107 Hz 31.8 34.5 36.44 37.2 39.2 42.3 43.8 

Densidade Relativa 0.66 0.70 0.75 0.78 0.81 0.84 0.86 

 

Pode-se então desenvolver um modelo analítico inédito na literatura relacionando a 

permissividade relativa e a porosidade, que permite estimar o valor de permissividade do 

material sem poros.  

A dependência linear entre permissividade relativa e porosidade pode ser explicada 

por um modelo analítico no qual a permissividade dielétrica da amostra (ε) é devida às 

contribuições dos poros e do material (bulk), ou seja: 

V

VV bulkbulkpp 



  (5.6) 

 

onde, p e bulk são as permissividades dos poros e do material respectivamente. Vp e V são 

o volume total dos poros e o volume total da amostra, respectivamente. 

     Percebendo que  
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pbulk V- V = V  (5.7) 

 
a equação (5.6) pode ser re-escrita como 

V

V)V(V bulkbulkpbulk 



  (5.8) 

 

Manipulando matematicamente (5.8) 

V

V
)( bulk

pbulkp    (5.9) 

  

fazendo a permissividade dos poros muito próxima da permissividade do vácuo (p≅0) e 

usando a relação decorrente das relações de densidade 

bulk


 = 
V

Vbulk  (5.10) 

 

e percebendo que ρ/ρbulk é a densidade relativa (ρrel) (5.9) torna-se 

rel
o

r
o















 
 obulk1  (5.11) 

 

    Esse modelo relaciona a permissividade dielétrica relativa da amostra e a densidade 

relativa, possuindo um único parâmetro ajustável. Esse parâmetro é obtido através do 

ajuste de curvas nas Figuras 5.20, 5.21 e 5.22 para as frequências 105, 106 e 107 Hz 

respectivamente [47]. 

 

 

Figura 5.20 – Ajuste de curvas para a frequência de 105 Hz 
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Figura 5.21 – Ajuste de curvas para a frequência de 106 Hz 
 

 

Figura 5.22 – Ajuste de curvas para a frequência de 107 Hz 
     

    Os coeficientes de correlação obtidos indicam uma forte correlação entre a 

permissividade relativa e a densidade. Dessa forma, com a fórmula 5.11 pode-se estimar a 

permissividade somente do TiO2, ou seja, sem poros, o que é feito na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7. Permissividade relativa das amostras (Medida) e a permissividade 
relativa do material sem poros (Estimada)   

Frequência Amostra 

1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

105 Hz 
Medida 36.0 39.0 39.6 41.8 44.9 48.3 49.5 

Estimada 54.0 55.3 52.4 53.3 55.2 57.3 57.4 

106 Hz 
Medida 33.8 36.4 37.4 38.3 41.6 45.0 46.4 

Estimada 50.7 51.6 49.6 48.8 51.1 53.4 53.8 

107 Hz 
Medida 31.8 34.5 36.4 37.2 39.2 42.3 43.8 

Estimada 47.7 48.9 48.2 47.4 48.2 50.2 50.8 
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    O efeito da estimação da permissividade, considerando o material sem poros, leva 

sempre a uma majoração de valores, como seria de se esperar, pois a permissividade do 

vácuo é muito menor que a permissividade do material.   

    Possivelmente os efeitos dos contornos de grão na permissividade relativa devem 

ser menores que os efeitos da porosidade. Porque o modelo desenvolvido neste trabalho, 

que leva em consideração os efeitos da porosidade e não os efeitos dos contornos de grão, 

descreve bem o comportamento da permissividade. 

A porosidade, e consequentemente a densidade relativa, influencia nos valores de 

permissividade de amostras cerâmicas. Esses valores medidos devem ser corrigidos através 

de uma estimação para isolar a permissividade dielétrica real. Essa estimação pode ser 

realizada de várias maneiras. A aproximação de Maxwell Garnett trata um dos 

componentes como um hospedeiro no qual inclusões do outro componente são 

incorporadas. A regra logarítmica de mistura de Lichtenecker assume uma conexão 

aleatória à segunda fase. Já a aproximação de Boëcher assume uma dispersão de 

porosidade esférica [48]. Nesta última abordagem a expressão de correção que leva à 

estimação é 

 
rmr

rr

rm

rrm







23 1

2112







 (5.12) 

 

onde εrm, εr1 e εr2 são as permissividades da mistura, fase 1 e fase 2, respectivamente, e δ1 é 

a fração em volume da fase 1 [48].  

Adaptando para a notação adotada no modelo anterior desenvolvido neste trabalho: 

εrm = ε (permissividade da amostra), εr1 = εp (permissividade dos poros) = εo e                    

εr2 = εbulk (material sem poro). 

Assim a expressão 5.12 torna-se 

 






23
1







o

bulkobulk  (5.13) 

 

que permite estimar εbulk, (permissividade do TiO2 sem a influência dos poros) a partir de ε 

(permissividade medida da amostra) e δ1 (fração em volume dos poros, que pode ser obtida 

através da densidade relativa). 

Os valores estimados para a correção nos valores de permissividade medidos 

através da expressão 5.12 são visualizados na Tabela 5.8 com a nomenclatura Modelo 2. 
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Os valores referentes à Modelo 1, que também foram mostrados na Tabela 5.8, são os 

valores obtidos através da expressão 5.11 (modelo desenvolvido neste trabalho).   

Percebe-se da análise dos dados, que houve uma majoração nos valores em todos as 

estimações do Modelo 2. Os valores estimados foram todos superiores à permissividade 

Medida e aos valores estimados pelo Modelo 1. 

Tabela 5.8. Dados da permissividade relativa da amostra (Medida), da 

permissividade relativa estimada pelo Modelo 1 e da permissividade relativa 

estimada pelo Modelo 2 

Frequência Amostra 

1150/4 1200/4 1250/4 1300/4 1230/12 1300/12 1350/12 

105 Hz 

Medida 36.0 39.0 39.6 41.8 44.9 48.3 49.5 

Modelo 1 54.0 55.3 52.4 53.3 55.2 57.3 57.4 

Modelo 2 71.4 69.4 62.3 61.5 62.1 63.0 62.2 

106 Hz 

Medida 33.8 36.4 37.4 38.3 41.6 45.0 46.4 

Modelo 1 50.7 51.6 49.6 48.8 51.1 53.4 53.8 

Modelo 2 66.9 64.7 58.8 56.3 57.5 58.7 58.3 

107 Hz 

Medida 31.8 34.5 36.4 37.2 39.2 42.3 43.8 

Modelo 1 47.7 48.9 48.2 47.4 48.2 50.2 50.8 

Modelo 2 62.9 61.2 57.2 54.7 54.1 55.1 55.0 

 

 

Para uma melhor visualização do comportamento da permissividade medida e 

estimada pelos modelos apresentados, os dados são mostrados de forma gráfica nas Figuras 

5.23, 5.24 e 5.25 para as frequências 105, 106 e 107 Hz respectivamente. As amostras 

numeradas nos gráficos representam: 1 - 1150/4,   2 – 1200/4,    3 – 1250/4,    4 – 1300/4,  

5 – 1230/12,   6 – 1300/12  e   7 – 1350/12.  

Como parâmetro de comparação pode ser usado os valores de permissividade 

medidos que apresentaram o maior valor (maior densidade relativa). Trata-se da amostra 7 

(1350/12) com os seguintes valores: 49.5, 46.4 e 43.8 para as frequências de  105, 106 e 107 

Hz respectivamente. 
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Figura 5.23 – Comparação entre valores de permissividade medido, estimado  

pelo Modelo 1 e estimado pelo Modelo 2. Frequência de 105 Hz 
 

 

Figura 5.24 – Comparação entre valores de permissividade medido, estimado  

pelo Modelo 1 e estimado pelo Modelo 2. Frequência de 106 Hz 
 

 

Figura 5.25 – Comparação entre valores de permissividade medido, estimado  

pelo Modelo 1 e estimado pelo Modelo 2. Frequência de 107 Hz 
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Nas três frequências observadas, cada uma delas representada por um gráfico, 

constata-se que o Modelo 1 estima o valor da permissividade do material sem poros 

aumentando o valor da permissividade medida, mas com um comportamento de pequena 

variabilidade para as sete amostras. Como a estimação leva em conta um material sem 

poros, é plausível que apresente praticamente o mesmo valor para todas as amostras, pois o 

que faz com que a permissividade varie o valor de amostra para amostra seria a diminuição 

do nível de porosidade, já que para cada um dos gráficos a freqüência é fixa. Vale ressaltar 

que o tamanho e distribuição dos grãos, que poderiam influir na permissividade, não são 

analisados nesta abordagem.  

Araújo et al [49] concluiram que a permissividade  aumenta com a diminuição do 

tamanho de grão, no caso do titanato de bário, até aproximadamente 1 μm, quando atingem 

um pico [50]. Portanto a produção de BaTiO3 tetragonal com pequenas partículas pode 

permitir constantes dielétricas mais altas. Mas este efeito foi investigado para o titanato de 

bário e não há estudos que associem tal comportamento ao dióxido de titânio, sendo 

necessária uma investigação mais aprofundada.  

No Modelo 2 as primeiras três primeiras amostras (1150/4, 1200/4 e 1250/4) a 

diferença de valores comparados aos medidos é maior. Provavelmente tal comportamento 

do Modelo 2 deve-se ao fato de incluir na formulação de estimação o valor da fração em 

volume de poros que é maior para as primeiras amostras.  

No Modelo 1 é feito um ajuste de curvas correlacionando densidade relativa e 

permissividade. Logo o comportamento é descrito por uma reta e a estimativa obtida tem 

sua qualidade dependente do coeficiente de correlação e da quantidade de medidas. Além 

disso, este modelo não pressupõe um formato arbitrário de porosidade, o que não acontece 

com o Modelo 2. 

    O efeito da estimação da permissividade relativa, considerando o material sem 

poros, leva sempre a um aumento de valores para ambos os modelos utilizados. Tal 

comportamento é esperado, pois a permissividade do vácuo é muito menor que a 

permissividade do material.   
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5.7 Viabilidade econômica de produção dos substratos 

 

Uma vez analisadas as boas características obtidas com os substratos cerâmicos de 

dióxido de titânio resta fazer-se uma avaliação da viabilidade econômica de produção 

desses substratos. 

Importante ressaltar que boas características referem-se principalmente aos 

resultados obtidos com a caracterização morfológica e eletromagnética das amostras. 

Ênfase dada à permissividade dielétrica relativa (εr) e à tangente de perdas, que nas 

frequências ressonantes (1.29 GHz e 2 GHz) foram aproximadamente 60 e 10-3 

respectivamente.  

 

5.7.1 Cálculo do fator de redução de dimensões  

 

Como mencionado no capítulo 3 εr determina as dimensões das antenas de microfita 

usadas em dispositivos de telecomunicações. A expressão 5.14 mostra que o comprimento 

de onda (λ) de uma onda eletromagnética que se propaga em um meio dielétrico é  

     r

o


  . (5.14) 

 

sendo λo o comprimento de onda no vácuo. Assim, pode-se reduzir as dimensões de um 

dispositivo por um fator εr
-0.5.  

 Os substratos escolhidos para comparação foram o RT-Duroid 5880 e o FR-4, cujas 

propriedades eletromagnéticas estão na Tabela 3.1. Estes substratos foram escolhidos 

devido ao seu grande uso na fabricação de antenas de microfita na faixa de frequência de 

microondas (até 3 GHz). 

 O FR-4 tem εr = 4.4, usando a expressão 5.14 pode-se calcular o fator de redução de 

dimensões 

     
vezesxxredução 69.3.4,4.64,1364,134,4 oo   . (5.15) 

 

o que fornece um fator de redução de dimensões de 3.69 vezes. 

O mesmo cálculo feito para o RT-Duroid 5880 dá um fator de redução de 

dimensões de 5.15 vezes. O que aponta para a miniaturização na construção das antenas 

sobre os substratos cerâmicos de dióxido de titânio. 
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5.7.2 Estimativa de custo de produção dos substratos  

 

Todos os cálculos aqui realizados são uma estimativa aproximada e várias 

suposições simplificadoras foram assumidas. Esta estimativa não é precisa e o intuito de 

sua realização é ter-se alguma comparação com os custos dos substratos comerciais. 

O custo de produção dos substratos pode ser considerado de forma geral como 

devido ao material, energia gasta na sinterização e mão de obra envolvida.  

A mão de obra envolvida não foi quantificada, pois se trata de um trabalho 

acadêmico onde tal precificação torna-se difícil. 

O material é o óxido de alta pureza que tem o custo de R$1.000,00 o kilograma, e o 

PVA que por ser diluído em água (80g/litro) e apresentar um custo muito mais baixo que o 

óxido tem sem custo negligenciado no cálculo. Em cada amostra foram gastos 3 gramas de 

dióxido de titânio, o que se traduz em um custo de R$0.56 por cm2, tomando como base as 

dimensões da amostra 1350/12.     

A energia gasta na sinterização foi estimada como sendo  

     
tPE   (5.16) 

 

onde P é a potência consumida pelo forno elétrico e Δt o tempo de consumo de energia 

elétrica durante a sinterização. O forno utilizado tem P = 15 kWatts de potência máxima 

consumida. O processo não tem uma curva de aquecimento tão íngreme (5 °/min) e as 12 

horas onde mantém-se a temperatura em 1350 °C pouca energia é gasta, devido à alta 

inércia do forno. Desta forma, é feita uma estimativa de potência de 5 kWatts durante todo 

o processo que dura 18.4 horas. A energia calculada pela expressão 5.15 é de 92 kWh. O 

preço médio cobrado pela distribuidora de energia é R$0.94 o kWh. O forno tem 

capacidade de produção de aproximadamente 4000 cm2. Logo o custo de energia estimado 

é R$0.02 cm2.  

     Os preços correspondentes ao FR-4 e RT-Duroid 5880 foram conseguidos 

respectivamente na Internet e com a empresa Rogers Corporation. A Tabela 5.9 mostra 

esses valores consolidados. 
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Tabela 5.9. Custos dos diferentes substratos e fator de redução comparado ao 
TiO2 

Material Energia/cm2 Material/cm2 
Fator de  

Redução 
Custo Final/ cm2 

Custo 

Comparativo 

TiO2 R$0.02 R$0.56 N A R$0.58 R$0.58 

FR-4 N A N A 3.69 R$0.10 R$0.37 

RT-Duroid 5880 N A N A 5.15 R$1.10 R$5.67 

 

Levando em consideração o fator de redução de dimensões das antenas, o custo do 

TiO2 comparado com o FR-4 é aproximadamente 57 % mais caro, e comparado com o    

RT-Duroid 5880 é aproximadamente 10 vezes mais barato. O FR-4 tem alta tangente de 

perdas (0.018) e não apresenta bom desempenho em antenas que operam em altas 

frequências, diferente do RT-Duroid 5880 que tem tangente de perdas de 0.001 e apresenta 

bom desempenho em altas frequências. 

 Desta forma, O TiO2 se apresenta como boa alternativa, principalmente em altas 

frequências, pois apresenta tangente de perdas igual ao RT Duroid 5880 e tem custo 

aproximadamente 10 vezes menor. Além, de adicionalmente, permitir a miniaturização das 

antenas, o que economiza espaço nos dispositivos móveis (celulares, laptops, tablets), 

traduzindo-se mais uma vez em uma vantagem econômica. 
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Capítulo 6 

 

 

Conclusões 

 

Da análise dos resultados experimentais que caracterizam os substratos dielétricos 

de TiO2 pode-se constatar uma estreita relação entre a microestrutura do material e as 

propriedades do mesmo. 

O cristalino dos substratos, fase rutilo, de TiO2, aumentam com o incremento da 

temperatura e tempo de sinterização. O tamanho de grão aumenta com a temperatura, 

sendo obtidos grãos maiores por tempos de sinterização mais longos, conforme o esperado. 

A porosidade diminui com a temperatura e tempo. As mudanças na microestrutura são 

consistentes com a densificação observadas nas amostras. 

As alterações da microestrutura mencionadas têm um efeito significativo na 

constante dielétrica à temperatura ambiente. Foi observado um significativo aumento na 

permissividade dielétrica relativa tanto com a temperatura quanto com o tempo. Quanto à 

temperatura há um aumento progressivo dos valores de permissividade entre as amostras 

sinterizadas durante 4 horas. Mas quando se observa amostras sinterizadas à mesma 

temperatura e tempos diferentes como, por exemplo, 1300/4 e 1300/12, o aumento na 

permissividade é proporcionalmente maior, denotando especial importância ao tempo de 

sinterização.  

Altas permissividades relativas, superiores à de substratos comerciais, garantem 

uma boa possibilidade de miniaturização das antenas de microfita, e a baixo custo. As 

perdas dielétricas, traduzidas pela tangente de perdas, sempre se mantiveram próximas de 

zero, garantindo boa eficiência às futuras aplicações.  

Os experimentos permitiram atribuir os aumentos observados nas permissividades 

relativas principalmente à redução da porosidade. Tal conclusão é corroborada pelo 
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modelo analítico inovador desenvolvido neste trabalho que leva em consideração os efeitos 

da densidade relativa, e indiretamente da porosidade, e é capaz de estimar a permissividade 

do TiO2 sem poros. 

Vale ressaltar que a presente tese promoveu uma completa e abrangente 

caracterização do substrato cerâmico de dióxido de titânio, tanto em seus aspectos 

morfológicos como eletromagnéticos. 
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Capítulo 7 

 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestão para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa, propõe-se uma 

caracterização eletromagnética do substrato de dióxido de titânio em função da frequência, 

na faixa de GHz. Nesta tese esta caracterização contínua, podendo ser visualizada em 

forma gráfica, foi feita na faixa de MHz. Tal caracterização depende de analisadores de 

rede vetorial – VNA de alta frequência e que possuam o conjunto ferramental (tool kit) 

específico para este tipo de medição.  

A viabilidade econômica da produção de substratos cerâmicos pode ser ainda mais 

promissora se o seu custo for diminuído. Para tanto, propõe-se a obtenção dos substratos a 

partir do dióxido de titânio de venda comercial, que possui um menor nível de pureza. O 

custo deste material é muito menor ao de elevada pureza, usado na presente tese. A 

microestrutura e a caracterização eletromagnética necessitam ser refeitas, pois as 

impurezas presentes no óxido poderiam alterar os valores de permissividade relativa e 

tangente de perdas.   

Para verificar-se a acurácia dos níveis de miniaturização obtidos neste trabalho e a 

eficiência operacional dos protótipos propõe-se a construção de diversas antenas de 

microfita sobre o substrato cerâmico. Suas respostas eletromagnéticas (ganho, diretividade 

e perda de retorno) devem ser medidas para verificar-se a eficiência dos protótipos. As 

antenas também devem ser construídas para várias frequências de operação, para verificar-

se como os substratos cerâmicos se compartam nestas diferentes frequências. O grau de 

miniaturização pode ser comprovado, utilizando-se, por exemplo, antenas documentadas 

na literatura em substratos como FR-4 e RT Duroid 5880 e adaptando-se as dimensões para 

a utilização sobre o substrato de dióxido de titânio. 



                                                                                                                                            91 
 

Propõe-se também como trabalho futuro estudar os efeitos da inclusão de elementos 

dopantes, de forma controlada, ao dióxido de titânio. Esses elementos funcionariam como 

defeitos na estrutura do material o que poderia levar a valores de permissividade relativa 

ainda maiores, aumentando ainda mais o nível de miniaturização das antenas. Relação 

entre microestrutura e permissividade relativa deve ser investigada. Novas condições de 

sinterização (tempo e temperatura) também devem ser investigadas neste caso porque a 

inserção de defeitos no material pode alterar essas condições. 

Finalmente sugere-se como trabalho futuro a investigação da relação do tamanho de 

grão e da permissividade dielétrica relativa, para o dióxido de titânio. 
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Capítulo 8 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Atividades - Doutorado “Sanduíche” 

 
   Durante o primeiro semestre do ano de 2018 foram desenvolvidas atividades junto ao 

CMUN – Grupo de Comunicaciones y Electrônica de Alta Frecuencia, na Universidad 

Nacional de Colômbia (UNAL) em Bogotá – Colômbia.  

   Todas as despesas relacionadas foram pagas pelo Banco Santander, através do seu 

programa Fórmula Santander. No ano de 2018 foi disponibilizada uma bolsa para a 

distribuição interna à UFOP, que foi distribuída através de um edital interno onde o 

doutorando foi classificado em primeiro lugar. 

   O professor Dr. Javier Leonardo Araque Quijano foi o tutor na UNAL e coordenou 

todas as atividades desenvolvidas. Estas envolveram projeto, simulação, fabricação e 

medição de características eletromagnéticas de antenas de microfita. O período foi muito 

produtivo e a interação com o professor Javier agregou muito conhecimento e experiência 

de vida. A dedicação na orientação do professor Javier foi exemplar, tanto no aspecto 

técnico quanto no humano, apresentando também a cultura colombiana.  

   O CMUN é um centro de pesquisas reconhecido mundialmente, com grande produção 

acadêmica e tecnológica, com modernos equipamentos e instrumentos de medição. A 

convivência neste laboratório agregou sobremaneira a formação adquirida durante o 

doutorado.  

   A experiência vivida no período de doutorado “sanduíche” foi replicada nos laços 

internos à REDEMAT/UFOP e também na UFSJ como transmissão de conhecimentos aos 

meus alunos. 

   Ainda no período de doutorado “sanduíche” foram firmados dois acordos 

internacionais de intenção de cooperação tecnológica com o Sena Tecnoparque, uma 

incubadora de inovação tecnológica agregada à UNAL. 
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Apêndice B – Demais Imagens ao MEV  
 

   Aqui são apresentadas algumas imagens ao MEV que não foram apresentadas no 

corpo do texto da tese, por apresentarem caráter subsidiário na análise da microestrutura 

dos substratos cerâmicos. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura B.1 – Imagens ao MEV (de superfície polida) das amostras sinterizadas por um tempo de 2 

horas e temperaturas de a)1000 °C   b)900 °C   c)800 °C – Centro de Microscopia UFMG 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura B.2 – Imagens ao MEV (de fratura) das amostras sinterizadas por um tempo de 12 horas e 

temperaturas de a)1230 °C   b)1300 °C   c)1350 °C – Nanolab/Redemat/UFOP 
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Apêndice C – Data Sheet Substratos Rogers  
 

       Aqui são apresentados alguns dados de catálogo dos substratos comerciais, disponíveis 

nas páginas de Intenet dos fabricantes.   
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