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RESUMO 

 

Esse trabalho busca uma solução ou substituição para cerâmicas livres de chumbo, que 

possuam características próximas da estrutura da perovskita PZT (Titanato Zirconato de 

Chumbo). A cerâmica foi produzida a partir do Niobato de Sódio e Potássio; KNN - 

Na0,5K0,5NbO3; com alterações no sítio B por molibdênio (Mo). Neste trabalho foram 

sinterizadas soluções sólidas de Na0,5K0,5Nb(1-x)MoxO3 com x = 5; 10; 15 e 20%mol Mo, por 

reações de estado sólido. Com a moagem, calcinação, prensagem isostática e síntese a altas 

temperaturas, foram obtidas amostras dos corpos cerâmicos e investigou-se a influência da 

temperatura de calcinação em 800°C, 850°C e 950°C e posteriormente de sinterização a 

1100°C. Foram realizadas as medidas de análise térmica, usando as técnicas de TG, DTG, 

DTA e Dilatometria, para indicar a temperatura nas quais as amostras sofreram perda de 

massa e temperatura de máxima densificação, para assim, melhor definir a temperatura de 

sinterização. Posteriormente as amostras foram analisadas e identificadas as fases obtidas para 

a estrutura perovskita. A técnica de Difratometria de Raios X, indica que as amostras contêm 

as fases desejadas para Na0,5K0,5NbO3, bem como para Na0,5K0,5Nb(1-x)MoxO3; coexistindo os 

precursores. Todavia foram observadas fases do limite morfotrópico (MPB – Morphotropic 

Phase Boundary) entre as estruturas com simetria monoclínica e tetragonal. As análises por 

micrografia, obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), mostraram uma 

microestrutura com grãos esféricos, típicos de reação do estado sólido próximos a ≈ 4,2 µm. 

As cerâmicas obtidas pelo método tradicional de mistura de óxidos apresentam características 

morfológica e estrutural, com fase relacionada à solução sólida de KNb(1-x)MoxO3 conforme 

ficha cristalográfica PDF#81-2374 e composição para fase  Na0,5K0,5Nb(1-x)MoxO3 conforme 

identificado em PDF#77-0038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work seeks a solution or substitution for lead-free ceramics, which have characteristics 
close to the structure of perovskite PZT (Lead Zirconate Titanate). The ceramic was produced 
from Potassium and Sodium Niobate; KNN - Na0.5K0.5NbO3; with changes in site B by 
molybdenum (Mo). In this work, solid solutions of Na0.5K0.5Nb(1-x)MoxO3 were sintered with 
x = 5%; 10%; 15% and 20%mol Mo by solid state reactions. With the milling, calcination, 
isostatic pressing and synthesis at high temperatures, samples of the ceramic bodies were 
obtained and the influence of the calcination temperature at 800°C, 850°C and 950°C and 
after sintering at 1100°C. The thermal analysis measurements were performed using the TG, 
DTG, DTA and Dilatometry techniques to indicate the temperature at which the samples 
suffered mass loss and maximum densification temperature, in order to better define the 
sintering temperature. Afterwards the samples were analyzed and the phases obtained for the 
perovskite structure were identified. With the X ray diffraction technique, they indicate that 
the samples contain the desired phases for Na0.5K0.5NbO3, as well as Na0.5K0.5Nb(1-x)MoxO3 
and coexisting the precursors. However, “Morphotropic Phase Boundary” (MPB) phases were 
observed between structures with monoclinic and tetragonal symmetry. Microscopy analyzes, 
obtained by Scanning Electron Microscopy (SEM), showed a microstructure with spherical 
grains, typical of the reaction of the solids close to ≈ 4,2 µm. The ceramics obtained by the 
traditional method of oxidation mixture presents morphological and structural characteristics 
with phases related to the solid solution of KNb(1-x)Mo(x)O3 according to type PDF#81-2374 
and composition for Na0,5K0,5Nb(1-x)Mo(x)O3 as identified in PDF#77-0038. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Alguns materiais possuem uma característica de se polarizar para gerar eletricidade em 

função de uma deformação aplicada ao mesmo. Esta eletricidade que se apresenta como carga 

elétrica ou tensão gerada, será proporcional à deformação. Foi verificado que alguns materiais 

possuem o efeito inverso, ou seja, uma vez aplicado alguma tensão elétrica, o material sofrerá 

uma deformação física. Esta deformação será proporcional à tensão elétrica ou ao campo 

elétrico aplicado. 

 Um dos efeitos produzidos por este fenômeno é a piezoeletricidade e para que esteja 

presente, é necessário polarizar (“pooling”) o cristal com um campo elétrico externo, para que 

os efeitos sejam observados. Este processo é análogo à polarização de materiais magnéticos, 

só que no caso os domínios serão polarizados através de um campo elétrico externo. Este 

efeito pode ser observado e melhor verificado em cerâmicas policristalinas isotrópicas. 

 Muitos são os materiais utilizados para obter este efeito, mas tem sido melhor 

reportado em cerâmicas da família de estrutura cristalina da Perovskita, que é o objetivo deste 

trabalho. 

 Para garantir um eficiente resultado e obter efeito ferroelétrico desejado e por sua vez 

a piezoeletricidade, deve-se dar algum tratamento aos materiais cerâmicos cristalinos, 

conferindo-lhes características que melhorem a capacidade intrínseca de polarização, ou 

mesmo que lhe confira alguma, caso não esteja presente ou não seja verificado nenhuma. 

Este efeito foi primeiramente identificado em um simples cristal de sal, conhecido 

como “Salt Rochelle” - Wallace (1954); para o qual este efeito foi observado em seu estado 

natural, sem a necessidade de um tratamento do cristal para reforçar as características, devido 

à sua natureza ferroelétrica intrínseca. 

 As propriedades básicas que caracterizam as cerâmicas ferroelétricas são: o material 

possuir características dielétricas, possuir propriedade de polarização dos domínios 

ferroelétricos através de um campo elétrico aplicado e ou através de uma força de deformação 

física aplicada sobre o mesmo. Este processo de polarização é importante, porque a aplicação 

de um campo elétrico de alta intensidade pode reverter ou regenerar o momento de dipolo 

originado pelos domínios (para o dielétrico); em regiões do material que já estejam 

espontaneamente polarizados, dando uma nova orientação aos momentos do dipolo, 

rearranjando os domínios ferroelétricos em outra orientação. 
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Também são necessárias algumas alterações na estrutura ou nas composições 

(estequiometria), para melhorar a estabilidade e resposta do material em diferentes 

concentrações e diferentes condições de trabalho, que será o objetivo deste estudo com 

alterações por Mo. 

 Um dos avanços de grande importância prática foi a descoberta da cerâmica PZT 

(Titanato Zirconato de Chumbo – [PbZn]TiO3) e suas diversas composições. Este apresenta 

excelente estabilidade e resposta ferroelétrica - Jaffe et al. (1971). A contrapartida são os 

efeitos nocivos e tóxicos que o chumbo tem causado ao ser humano ou à natureza. A busca 

tem sido por outros materiais cerâmicos, não contaminantes ou livres de chumbo, que apesar 

dos anos de estudo e buscas infindáveis ainda não foi totalmente superado. Não somente a 

procura por materiais cerâmicos substitutos, mas que sejam comercialmente viáveis. 

A proposta deste trabalho é a síntese e caracterização de materiais cerâmicos, livres de 

chumbo, constituídos de elementos químicos da família dos alcalinos terrosos, grupos 1A e 

2A, sendo estes: o Sódio (Na) e Potássio (K), composto com Nióbio (Nb). Esta cerâmica é 

designada na literatura como Niobato de Sódio e Potássio, ou cerâmicas de formula geral 

KNN. 

Neste trabalho a cerâmica KNN foi modificado com Molibdênio (Mo) em substituição 

ao Nióbio. A fórmula para a estequiometria da composição será igual a: (Na0,5K0,5)[Nb(1-

x)Mox]O3, para concentrações de 0%, 5, 10, 15 e 20%mol Mo. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Obter e caracterizar a cerâmica Na0,5K0,5Nb(1-x)MoxO3, modificada com molibdênio (MoO3)x 

através da síntese do estado sólido ou mistura de óxidos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Sintetizar a cerâmica de Niobato de Sódio-Potássio, modificado com Molibdênio, pelo 

método de reação do estado sólido, com substituições de 5%, 10%, 15 e 20% mol de 

Molibdênio; 
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• Verificar a influência do Molibdênio na formação da fase; bem como na estrutura 

cristalina da perovskita e nos resultados da densificação; 

• Caracterizar morfológica e estruturalmente a cerâmica [K0,5Na0,5][Nb(1-x)Mo(x)]O3 

pelos seguintes métodos: 

o Difração de Raio-X (DRX); 

o Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

o Espectroscopia vibracional do Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR), 

o UV-Visível (Ultra-Violeta Visível), 

o Transições de energia das bandas de condução (Band Gap) e características 

semicondutoras. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A estrutura cristalina das cerâmicas da família das Perovskitas, padrão ABO3 exibem 

comportamento ferroelétrico. A Figura 1 apresenta este tipo de estrutura. Nas posições A, que 

são os vértices da estrutura cristalina, encontram-se os átomos de Sódio e Potássio. Na 

posição B, ou no centro da estrutura encontra-se o Nióbio ou Molibdênio; e no centro das 

faces laterais do cubo localizam-se os átomos de Oxigênio; Wang; Li (2012). 

 

Figura 1 - Célula unitária do composto KNN, de estrutura ortorrômbica em rede distorcida, à 
temperatura ambiente. (a) Perovskita ABO3 – (b) Projeção da célula unitária ao longo do eixo 
de simetria b – (c) Projeção mostrando as relações geométricas entre os átomos adjacentes 
para uma das faces da estrutura - vista frontal em rede distorcida. 

 

Fonte: Adaptado de Wang; Li (2012). 
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3.1. Materiais cerâmicos com características ferroelétricas 
  

Atualmente os materiais inteligentes são classificados em diversas categorias, levando-

se em conta a excitação de entrada (input) e/ou saída (output - que é a resposta do material); 

ou seja; são classificados em relação ao sinal ou à ação necessária para sensibilizar o material 

e ao efeito de como este sinal pode ser verificado ou medido como um resultado ou saída 

mensurável. O sinal de entrada ou excitação pode ser um campo elétrico ou magnético, 

aquecimento, pressão, luz ou mesmo uma deformação aplicada. 

Os sinais de saída resultantes podem ser medidos em carga/corrente, magnetização, 

deformação, temperatura ou luz. Os materiais que, por exemplo, se deformam ou geram 

eletricidade devido à aplicação de uma deformação (aplicação de força) ou aquecimento são 

classificados respectivamente como piezoelétricos e piroelétricos, e têm como resposta um 

campo elétrico. Muitos são chamados e classificados como “materiais inteligentes”. Estes 

reagem/atuam de acordo com as ações que ocorrem ao redor ou ao que acontece no ambiente 

ao qual estão inseridos. A Figura 2 mostra a classificação dos chamados “materiais 

inteligentes”, Kenji (2000). 

 

Figura 2 - Materiais inteligentes e as relações de causa/efeito aos sinais de entrada/saída. 

 
Fonte: Uchino (2010) 
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Os materiais ferroelétricos e ferromagnéticos possuem sensibilidade para atuar de 

acordo com eventos externos. Os chamados ferroelétricos exibem quase todos os efeitos 

apresentados na Figura 2 e mais alguns relacionados ao eletromagnetismo. São materiais 

dielétricos de alta permissividade ε, ou seja, que aceitam com facilidade uma reorientação dos 

domínios ferroelétricos da estrutura cristalina, quando estão sujeitos à aplicação de um campo 

elétrico externo. 

Também possuem o efeito inverso, ou seja, com a aplicação de uma deformação, 

pressão ou força sobre o mesmo, podem gerar um campo elétrico de cargas em função da 

intensidade da deformação aplicada. 

 Em materiais dielétricos os átomos que constituem a estrutura podem ser ionizados 

com alguma intensidade, tornando-se carregados positiva ou negativamente. Em cristais de 

estrutura iônica, quando um campo elétrico é aplicado, os cátions são atraídos ao catodo e os 

ânions ao anodo, devido à interação eletrostática. A nuvem de elétrons se deforma, levando à 

polarização do material. 

Existem três contribuições primárias para a polarização do material: uma eletrônica, 

outra iônica e uma reorientação dos dipolos da estrutura. A contribuição de cada uma destas 

polarizações depende da frequência do campo elétrico aplicado. A reorientação do dipolo 

permanente ocorre apenas em faixa de frequência de Megahertz (MHz) a GHz (106-109 

ciclos/s). 

Este é um dos motivos pelos quais materiais ferroelétricos com dipolos permanentes, 

não podem ser usados como materiais dielétricos em sistemas de micro-ondas de altas 

frequências, somente em baixas frequências. Sua permissividade é alta em baixas frequências 

(kHz), mas diminui significativamente com o aumento da frequência de campo elétrico 

aplicado. Esta dependência de frequência de polarização total (ou permissividade) esta 

representada na Figura 3. 

A Figura 4 é uma representação dos possíveis tipos de polarização, para uma 

percepção microscópica em função de: a) um núcleo atômico e uma nuvem de elétrons, em 

que há uma distorção desta quando aplicado um campo elétrico ���; b) polarização iônica, em 

que há uma distensão e/ou compressão da ligação de íons quando aplicado o campo elétrico 

���, muito comum em materiais cerâmicos e c) uma polarização com a reorientação dos dipolos 

em um domínio ferroelétrico. 

 



19 
 

Figura 3 - Capacidade de polarização (ou permissividade) em função da frequência aplicada; e 
as contribuições primárias da estrutura cristalina para a polarização do dielétrico: polarização 
eletrônica, iônica e dipolos de uma estrutura. 

 
Fonte: Kenji (2000). 

 
 

Figura 4 - Origens microscópicas da polarização elétrica. 

 
Fonte: Kenji (2000). 

 

 

Se comparados com capacitores sem preenchimento dielétrico (ou apenas ar), os 

capacitores dielétricos podem armazenar uma maior quantidade de carga quando sujeitos a 

uma polarização dielétrica ��� , como mostrado na Figura 5. A quantidade física, 

correspondente à carga elétrica armazenada por unidade de área, é o chamado deslocamento 

elétrico D, e está relacionada ao campo elétrico ��� aplicado pela seguinte equação: 

 

Polarização 
Eletrônica 

 

Polarização 
Iônica 

 

Reorientação 
de dipolos 

Microondas Infravermelho Ultravioleta 
P

o
la

ri
za

çã
o

 T
o

ta
l (

p
ar

te
 r

ea
l)

 

Frequência (Hz) 



20 
 

���� � �	
��� � ���� � �	�
��� (1) 

Onde ε0 é a permissividade do vácuo (8,854�10����/�� e ε é permissividade relativa ou 

intrínseca, ou simplesmente permissividade ou constante dielétrica do material. 

 

Figura 5 - Carga acumulada em um capacitor preenchido com material dielétrico 

 
Fonte: Adaptado de Kenji (2000) 

 
Dependendo da estrutura cristalina, os centros das cargas positivas e negativas do 

dipolo dielétrico podem não coincidir, mesmo sem a aplicação de um campo elétrico externo. 

Pode-se dizer que esses cristais possuem uma polarização espontânea, mesmo que não haja 

uma orientação totalmente uniforme. Quando a polarização espontânea do dielétrico pode ser 

invertida ou alterada por um campo elétrico, o material dielétrico é chamado ferroelétrico. 

Importante ressaltar que nem todo dielétrico pode ser classificado como ferroelétrico. 

Os cristais podem ser classificados em 32 grupos pontuais de acordo com a simetria 

cristalográfica, e estes grupos são divididos em duas classes: um com centro de simetria e 

outro sem; como mostrado na Figura 6. Esta simetria pode ser verificada em relação à célula 

unitária da rede cristalográfica e em relação aos planos simétricos em que se distribuem. 

Existem ao todo 21 grupos cristalográficos que não possuem centro de simetria. Para 

os cristais, pertencentes a estes 20 grupos (à exceção do grupo 432), as cargas positivas e 

negativas são geradas na superfície do cristal através da aplicação de uma pressão ou 

deformação apropriada. Estes materiais são conhecidos como piezoelétricos, e a falta de 

simetria das posições atômicas cristalográficas é essencial para que sejam assim classificados. 

 

Dielétrico 

Cargas livres 

Cargas intrínsecas: 
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Figura 6 - Classificação cristalográfica de acordo com a polaridade e centro de simetria do 
cristal (destacado em negrito são materiais piezoelétricos). 

 
Fonte: Adaptado de Galassi et al. (2000) 

 
Porque certos cristais, considerando as variações e trocas de energia de rede, são 

estáveis mesmo sendo apolares, possuindo um deslocamento de cátions e ânions, que os torna 

espontaneamente polarizados? Estes são considerados polarizados não em função de sua 

energia ou carga armazenada, mas sim em função das posições dos cátions na rede cristalina. 

Uma das razões reside no fato de que ocorrem deslocamentos de íons pela rede, 

havendo uma igualdade ou uniformidade nestes deslocamentos, o que leva à polarização do 

cristal devido ao aparecimento/surgimento de momentos de dipolo distribuídos por toda rede. 

Esta falta de simetria, ou melhor, deslocamento dos íons é característica dos materiais 

ferroelétricos dielétricos, e neste grupo classificam-se as cerâmicas KNN. 

Estas variações ou deslocamentos na rede também são chamados de vibrações. A 

Figura 7 mostra algumas das possíveis vibrações de rede em um cristal tipo Perovskita. 

Se uma alteração da rede pode diminuir a energia de vibração do cristal, os íons 

mudam ou deslocam-se de posição para minimizar estas possíveis alterações na energia de 

rede. Estes deslocamentos e alterações são vibrações, o que nada mais seria que uma 

oscilação da estrutura de rede. 

Na Figura 7a, a estrutura é cúbica e totalmente simétrica sem alterações na rede. Na 

Fig. 7b a estrutura mesmo deformada é estável, pois a distorção na rede é causada apenas 

pelos átomos de oxigênio nos vértices, sem que haja momentos de dipolo dos íons (é o 

chamado modo de vibração acústico). As figuras 7c e 7d correspondem respectivamente aos 

estados ferroelétricos e anti-ferroelétrico de uma estrutura cristalina do tipo Perovskita. 
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Figura 7 - Algumas possíveis vibrações da rede para um cristal com estrutura Perovskita. (a) 
Inicialmente uma simetria cúbica. (b) Uma simetria alongada em relação aos átomos que 
estão nos vértices da rede cristalina. (c) Uma vibração de rede em que os átomos no centro da 
rede foram uniforme ou igualmente deslocados para uma mesma direção e sentido. (d) 
Situação em que alguns cátions no centro da rede foram deslocados em uma posição oposta, 
antissimétrica ou antiparalela. 

 
Fonte: Adaptado de Galassi et al. (2000) 

 
 
Estas figuras sugerem que existe um campo elétrico oriundo dos momentos de dipolo, 

nas proximidades dos íons, mesmo sem a aplicação de um campo externo. Segue que, em 

qualquer posição ao redor de um íon individual, existe um campo local circundante de 

polarização ���. Estes campos que são devido aos momentos de dipolo, são circundantes aos 

íons e caracterizam os materiais ferroelétricos. A figura 8 demonstra tal situação. 

O campo elétrico total em um determinado ponto ou local da estrutura é a soma da 

contribuição do campo elétrico de cada íon no ponto considerado (���� � � �!"	$"� $� 
conforme: 

 

|
&'(| � |
	| � )*+(,-.-�.- − .-0,-12�	.-3
4

-
) � 5 6+�	�5 

(2) 

  

Este campo elétrico é a força necessária para os deslocamentos dos íons. Sendo 7 o 

fator de Lorentz. Para um sistema cubico isotrópico 7 � 1 e o campo elétrico dependerá 

apenas da quantidade de dipolos P, induzidos pelos íons na estrutura do material. 
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Figura 8 - Representação da intensidade de um campo elétrico calculado em uma posição 
específica do material dielétrico, em função da contribuição dos momentos de dipolo de 
vários íons da rede cristalina. O momento de dipolo de cada íon contribui para o campo 
elétrico total em qualquer ponto da estrutura. 

 
Fonte: Adaptado de Kenji (2000). 

 
Descoberto em 1880 pelos irmãos Curie e nomeado como Piezoeletricidade, este 

efeito permite a geração direta de sinais elétricos a partir da aplicação de uma força ou 

pressão de deformação; ou senão com a aplicação de sinais elétricos (no caso um campo 

elétrico) alterar ou deformar o material. Esse efeito é melhor verificado em altas frequências 

(ultrassônicas). 

Os ferroelétricos são classificados em função dos tipos de propriedades que 

compartilham com os materiais ferromagnéticos, mas não por causa de uma relação direta 

com o ferro, mas sim devido à propriedade do material possuir alguma polarização elétrica 

(ou alguma quantidade finita ou mínima de polarização), mesmo na ausência de um campo 

elétrico externo. Esta é a polarização elétrica intrínseca do material. 

Para facilitar o entendimento, podemos fazer uma analogia com as cerâmicas 

Perovskitas. O melhor exemplo de material com este comportamento é o Titanato de Bário 

(BaTiO3);  para o qual uma descrição estabelece uma base sólida para a compreensão de 

outros materiais ferroelétricos. Faz-se a mesma analogia aos elementos da estrutura da 

Perovskita KNN, estudo deste trabalho (Na0,5K0,5)[Nb(1-x)Mox]O3
. 

Como mostrado nas Figuras 9 e 10, o BaTiO3 é um material cristalino, em que 

aproximadamente a 130°C a célula unitária possuí forma cúbica. Os íons Ba2+ ocupam os 

vértices da célula, enquanto que os íons Ti4+ ocupam o centro do cubo. Os átomos de oxigênio 

ocupam o centro das faces da célula unitária, cuja dimensão é de aproximadamente 0,4 nm. 

Abaixo de 130⁰C a célula unitária se torna tetragonal, alongada verticalmente, sendo este 

considerado o eixo C como mostrado na Figura 9. 

Equipotencial 

Campo E 

Material Dielétrico 
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As mudanças ou alterações na estrutura são pequenas, abaixo de 1%, mas suficientes 

para caracterizar morfologicamente as mudanças que ocorrem no material. Nestas condições 

os íons de Ti4+ e Ba2+ ocupam na estrutura cúbica, posições simétricas e acima dos átomos de 

oxigênio O2-, que originalmente estariam em posições alinhadas sob o mesmo plano, 

denominado plano a-b, enquanto que em outro plano os íons de Ti4+ e oxigênio O2- ocupam 

posições relativamente abaixo, ocorrendo distorções suficientes para polarizar toda rede 

cristalina. 

 

Figura 9 - Célula unitária cristalina do Titanato de Bário BaTiO3: Bário (Ba2+) – Oxigênio 
(O2-) - Titânio (Ti4+). À esquerda, temperatura T > Tc e à direita T < Tc. a) Acima da 
Temperatura de Curie (Tc) a célula é cúbica. b) Abaixo da Tc, devido à polarização, a célula 
possui uma estrutura tetragonal. 

 
Fonte: Adaptado de Kenji (2000). 
 

 

 

 

Figura 10 - Deslocamento iônico no Titanato de Bário – BaTiO3. Pode ser verificado na figura 
o deslocamento do íon Ti4+. 

 
Unidades em Angstrom: sendo 1Å = 1x10-10 m ou 0,1 nanômetros (nm). Adaptado de Kenji (2000). 
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As figuras 11 e 12 são uma representação, para melhor entendimento das 

características dos materiais ferroelétricos. A Figura 11 representa uma célula unitária do 

Titanato de Bário, em que são mostrados os contornos de grãos e dentre destes os domínios de 

dipolo ferroelétrico pelas linhas pontilhadas. Os domínios estão em arranjo aleatório e quando 

aplicado um campo elétrico estes se orientam em determinado sentido; igual ao do campo 

aplicado. Quando o campo é removido alguns domínios continuam com orientação próxima 

ou igual ao sentido do campo aplicado. Esta orientação é considerada a polarização 

remanescente dos domínios em relação ao campo aplicado, pois os domínios não retornam à 

orientação aleatória original. 

A Figura 12 é uma representação do mesmo efeito, mas evidenciando uma tensão 

gerada, em função de um campo elétrico ou de uma deformação (força) física aplicada. O 

sentido do campo de polarização ou da força aplicada definem a polaridade e intensidade da 

tensão gerada. 

 
Figura 11 - A polarização de uma célula de Titanato de Bário: BaTiO3. a) Em sua condição 
natural os limites dos grãos são rígidos e fixos, observando-se os contornos de grão bem 
definidos; enquanto os domínios ferroelétricos são paredes livres que permitem reorientação. 
b) Na polarização há o campo Ep e a tensão de polarização Sp. c) Após remoção do campo 
observa-se a polarização remanescente Pr e a tensão remanescente Sr. 

 
Adaptado de Pelegrini (2010). 
 

Geralmente as Perovskitas são cerâmicas policristalinas. Cristais simples são de difícil 

fabricação e não indicados para produção em massa. Uma célula unitária cúbica simples 

representada por uma estrutura da Perovskita pode ter ou sofrer diferentes distorções em 

relação à posição do cátion central e os átomos de oxigênio, nas faces do cubo, também 

acompanham essas distorções. Essas ocorrem ao longo do eixo C e podem resultar em uma 

célula cúbica tetragonal, ortorrômbica, romboédrica, monoclínica e triclínica. Muitas dessas 

estruturas possuem diferentes fases e alteram-se de uma estrutura cristalina para outra em 

função das mudanças na temperatura; Bakken (2015). 
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Figura 12 - (a) O efeito ferroelétrico direto: com aplicação de uma pressão externa. (b) O 
efeito inverso: com uma tensão externa aplicada. 

 
Para melhor visualização, após a aplicação da deformação o desenho da amostra foi ampliado, evidenciando a 
razão do efeito relacionado ao coeficiente de Poisson. Carvalho (2016). 
 

A referência industrial para o material, que possui características ferroelétricas é o 

Titanato-Zirconato de Chumbo, que possui excelentes propriedades, conforme Tabela 1. Uma 

de suas características é o sistema chamado “Morphotropic Phase Boundary ou MPB” – 

limite de fase morfotrópica. A expressão MPB refere-se à transição entre a fase tetragonal e 

romboédrica devido às variações na composição química em função da temperatura ou à 

aplicação de uma força/tensão, Guo et al. (2003). 

Quanto à textura, trata-se da distribuição espacial não aleatória de grãos. As 

composições que se aproximam desse limite possuem excelente propriedades ferroelétricas, 

sendo que essas ainda podem ser melhoradas através de substituições ou modificando-se a 

textura do material. Assim, a procura tem sido por materiais que possuam um limite de fase 

MPB bem definida, pois as células com estas composições possuem diversas possibilidades 

de distorções. 

O limitante ao uso deste material é a alta quantidade de chumbo, 60%p Pb. A busca e 

procura tem sido por cerâmicas para utilização em altas temperaturas, uma vez que a PZT é 

inadequada e impropria para tais aplicações e que sejam livres de chumbo. 

Outro fator importante são as aplicações tanto para baixas quanto altas densidades 

obtidas para estes materiais. Algumas das aplicações práticas para as cerâmicas livres de 

chumbo, de baixa densidade, é o uso para transdutores e sensores em locais submersos 

úmidos ou meio aquoso e na geração de imagens para medicina, pois apresentam baixa 

impedância acústica. O que os torna interessante, é a possibilidade no uso de implantes de 

sensores e transdutores diretos ao corpo humano, como atuadores biocompatíveis. 



27 
 

Tabela 1 - Propriedades do Titanato-Zirconato de Chumbo. 

 
Fonte: Bakken (2015). 

 

Outro composto que possuí excelentes propriedades é o Niobato de Sódio e Potássio 

(KNN ou K(x)Na(1-x)NbO3), principalmente em relação às características próximas à 

transformação MPB e à sua biocompatibilidade. A cerâmica KNN é uma solução sólida da 

perovskita de niobato de potássio e niobato de sódio e ambas são ortorrômbicas à temperatura 

ambiente. 

O sistema KNN possuí vários estados para situação limite de fase morfotrópica 

(MPB), sendo algumas delas ortorrômbica e tetragonal nas concentrações próximas de 50/50 

de sódio e potássio, Wang; Li (2012) e Vats; Vaish (2014). Isso justifica as proporções 

sugeridas neste projeto, sem alterar a composição do sódio e potássio. Além do mais as 

cerâmicas KNN possuem propriedades compatíveis com a cerâmica PZT, conforme Tabela 2 

(em comparação com a Tabela 1). 

 

Tabela 2 - Propriedades piezoelétricas do Niobato de Sódio-Potássio. 

 
Fonte: Reimpresso de Bakken (2015) - Piezocerâmicas Livres de Chumbo: Aspectos Fundamentais, 
Processamento Tecnológico e Desafios Remanescentes. 
 

O melhor desempenho e resultado das propriedades ocorrem para as proporções 

K(x)Na(1-x) em que x=0,5; pois foram muito pesquisados em outros estudos já realizados. Por 

isso foi preservado neste projeto a relação 50/50 de Sódio e Potássio, sendo que as 

modificações escolhidas foram substituições do Molibdênio em relação ao Nióbio. 
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A obtenção da cerâmica K0.5Na0.5NbO3 ou (KNN) apresenta a seguinte reação para o 

estado sólido: 

 

KOH + NaOH + Nb2O5 → 2K0.5Na0.5NbO3 + H2O (3) 

 

 A obtenção das cerâmicas KNN deficientes e de baixa qualidade, tem sido um 

problema recorrente e frequentemente reportado pelos pesquisadores. Isso devido 

principalmente à higroscopia dos reagentes alcalinos, neste caso os hidróxidos. Este é um dos 

fatores que levam a baixa densificação e volatilização durante a sinterização. Para evitar o 

efeito higroscópico, sugere-se a manipulação dos reagentes em atmosfera seca e 

desumidificada e durante a manipulação secar ou desumidificar os pós em estufa. 

 

 3.2. Estequiometria para densificação das cerâmicas KNN 

 

A síntese convencional tem sido um desafio aos pesquisadores, devido ao processo de 

densificação das cerâmicas. Vários trabalhos têm mostrado uma pequena janela ou intervalo 

de temperatura para a qual ocorre o processo de sinterização e um desvio nestas temperaturas 

pode causar um baixo desempenho nas propriedades ferroelétricas, Eiras et al. (2016) e Lim et 

al. (2010). 

A sinterização ocorre próximo à transição de fase sólido-líquido, conforme o diagrama 

de fases indicado na figura 13, para temperatura próxima e acima de 1000ºC. Nesta 

temperatura poderá haver uma segregação da composição, bem como um crescimento 

irregular de grãos. Veja na Figura 13 o diagrama de fases para a composição binária KNbO3-

NaNbO3. 

O sistema binário da Figura 13 exibe uma solução sólida ou solubilidade completa das 

fases sólidas. O NaNbO3 cristaliza-se no formato ortorrômbico à temperatura ambiente, com o 

padrão cristalográfico Pbma, e é conhecido por possuir uma variedade de transições de fase 

entre os óxidos de perovskitas. À temperatura ambiente a cerâmica KnbO3 exibe simetria 

ortorrômbica Pmm2, Bakken (2015) e Galassi et al. (2000). 
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Figura 13 - Diagrama de Fase Pseudo-binario KnbO3-NaNbO3 

 
Fonte: Reimpresso de Zuo et al. (2006) e Korotcenkov; Stojanovic (2018), editora John Wiley & Sons. 

 

Isso será verdade para qualquer das soluções sólidas de K(1-x)Na(x)NbO3. A solução 

sólida K/Na com a razão molar 1/1, K0.5Na0.5NbO3 ou KNN, é uma composição que tem sido 

completamente estudada para diversas aplicações. Esse é o motivo para manter tal balanço 

nas proporções de K e Na, como já mencionado, alterando-se na solução apenas a proporção 

de Nb e Mo. 

Esta composição, K0.5Na0.5NbO3 ou KNN, é romboédrica a baixas temperaturas (R3c), 

ortorrômbica entre ≈ -160ºC e ≈ 200ºC, Tetragonal (P4mm) acima de ≈ 420 ºC (Temperatura 

de Curie Tc) e cúbica (Pm39m) a altas temperaturas. Enquanto que a fase ortorrômbica assume 

arranjos em múltiplas células unitárias, com  ≈ � ≈ 4√2	Å	>	? ≈ 4	Å , a fase 

monoclínica/cúbica assume o arranjo de uma célula unitária igual à perovskita simples, com 

 @ ≈ ?@ ≈ �@ ≈ 4	Å, A ≈ 90.3°(sendo que a temperatura limite da linha “solidus” é 1140ºC); 

Korotcenkov; Stojanovic (2018) e Bakken (2015). 

Alguns relatos da síntese da cerâmica KNN em atmosfera ambiente e por processos 

convencionais resultaram em uma melhora nas propriedades e densidade, enquanto que para 

outras sínteses com uma mudança na razão molar K/Na, resultaram em um aumento na 

densidade em diferentes atmosferas controladas. O ganho de resposta é explicado pela 
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formação do limite MPB entre as fases ortorrômbica (O) e tetragonal (T), indicados no 

diagrama da Figura 13. 

O processo para obtenção da cerâmica K0.5Na0.5NbO3 ou (KNN) que apresenta o 

seguinte balanço para uma reação de estado sólido; 

 

KOH + NaOH + Nb2O5 → 2K0.5Na0.5NbO3 + H2O ; (3) 

 

está totalmente representado pelo diagrama de fases para a solução sólida, conforme Figura 

14, inclusive com a indicação a linha sólido-liquido, para a qual o ponto de fusão ocorre em 

aproximadamente 1100°C, sendo esta a temperatura sugerida e indicada para sinterização com 

objetivo para obter uma melhor densificação. 

 

Figura 14 - Diagrama de fases da solução sólida KnbO3 – NaNbO3 

 
Fonte: Bakken (2015) 
 
3.3. Critério ou Fator de Goldschmidt (Tetragonalidade) 

 

As estruturas cristalinas podem ser divididas em 32 classes ou grupos (conforme 

mencionado na Figura 6) de acordo com o número de eixos rotacionais e planos de simetria 

que eles exibem e que deixam a estrutura (parâmetros de rede) inalterada, formando uma 

estrutura cristalina. Essas 32 classes são divididas em sete sistemas cristalinos: cúbico, 

hexagonal, tetragonal, ortorrômbico, trigonal, monoclínico e triclínico. Vinte e uma das trinta 

e duas classes de cristal não possuem um centro de simetria (que é a principal característica 

dos ferroelétricos), conforme destacado na Figura 6; dos quais vinte desses sistemas 

cristalinos são piezoelétricos; Korotcenkov; Stojanovic (2018). 
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Qualquer material pode possuir ou demonstrar uma polarização dielétrica sob a 

aplicação de um campo elétrico, mas um material, substância ou composição que apresente 

uma carga natural de polarização, mesmo na ausência de um campo elétrico, é chamado de 

material polar, devido à sua ferroeletricidade intrínseca ou natural. 

Em condições ou circunstâncias normais, mesmo os materiais considerados 

naturalmente polarizados, não exibirão um momento de dipolo líquido ou único para toda 

rede, mesmo que alguns dipolos apresentem alguma orientação dentro dos domínios (mas não 

para toda rede cristalina). Como consequência, não há equivalentes de dipolo elétrico (ou 

resultante) para toda rede porque o momento de dipolo intrínseco é neutralizado por uma 

carga elétrica livre que se acumula na superfície por condução interna ou mesmo da atmosfera 

ambiente. 

A possibilidade de cristais inorgânicos serem polares naturais é diretamente uma 

função da simetria dos grupos cristalinos. Os materiais ferroelétricos são o subgrupo dos 

piroelétricos, que são espontaneamente polarizados, possuindo os dipolos espontâneos que 

podem ser revertidos ou reorientados pela aplicação de um campo elétrico. 

Os materiais ferroelétricos podem ser classificados em quatro tipos de estruturas: 

perovskita, pirocloro, tungstatos de bronze e compostos estruturados em camadas de bismuto 

(BLSF, chamado Aurivillius). As estruturas de perovskita podem incorporar íons de uma 

variedade de tamanhos e cargas, permitindo distorções sutis que podem facilitar as tensões de 

ligação criadas pela incompatibilidade de tamanho. A estrutura da perovskita possui grande 

flexibilidade e variedades de composições, incorporando quase todos os elementos da tabela 

periódica, conforme indicado na Figura 15. 

O critério básico para a estrutura ser estável é que as valências dos íons se equilibrem 

e que os raios iônicos atendam ao critério de Goldschmidt. Este critério, também conhecido 

como fator de tetragonalidade, prediz a estabilidade da estrutura e é um fator de tolerância 

definido pela equação: 

E � .F � .'√0(.G � .'� 
(3) 

  

• Onde t é o fator de tolerância ou tetragonalidade de Goldschmidt; 

• ra, rb e ro são os raios iônicos dos elementos A, B e Oxigênio respectivamente (ABO3). 
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Figura 15 - Tabela periódica dos elementos evidenciando os materiais em estrutura do tipo 
Perovskita. Estão indicados os átomos mais comuns para ocupar os “sites” ou posições “A” 
bem como as posições “B” da estrutura cristalina. 

 
Fonte: Rödel et al. (2009) e Hernandez; Dos (2012). 
 

Para o caso de uma estrutura cúbica ideal, t = 1. Valores de t muito pequenos indicam 

que há uma redução na simetria estrutural ou da rede, não apresentando uma estrutura 

cristalina ideal. A estrutura será mais parecida com um cubo, quanto mais o fator de tolerância 

estiver próximo de 1. A estrutura será regular e estável se o valor de t estiver entre 0,85 e 

1,06; sendo que as perovskitas com t < 1 são ferroelétricos; Korotcenkov; Stojanovic (2018). 

O fator de Goldschmidt é um indicador da estabilidade e distorção da estrutura do 

cristal. É utilizado para calcular a compatibilidade de um íon com a estrutura cristalina ao 

qual será adicionado. 

Em uma estrutura cúbica ideal para a perovskita, o eixo da célula unitária, ou aresta, 

poderá ser descrito como a equação: 

 

F � 	√0(.F � .'� � 0(.G � .'� (4) 

 

Para t > 1; a estrutura será hexagonal ou tetragonal, ou seja, o íon A >> íon B. 

0,9 < t < 1; a estrutura será cúbica e os íons A e B possuirão tamanhos ideais para uma 

combinação de rede, seja na substituição ou dopagem. 
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Uma comparação pode ser feita com a perovskita BaTiO3; que possui uma ordenação 

e estrutura com uma distribuição simétrica do tipo ABO3; tem-se que: 

 

A = cátions Ba2+ nos vértices da estrutura; 

O = ânions O2- nas faces laterais da estrutura; 

B = cátion Ti4+ no centro da estrutura. 

 

Sendo que os cátions Ba2+ e os ânions O2- possuem os maiores raios iônicos e o cátion 

Ti4+ possui o menor raio iônico. 

 

3.4. Fator de Goldschmidt ajustado à perovskita do tipo AA’BB´O3 

 

A estequiometria do composto, que tem a composição [K0,5Na0,5][Nb(1-x)Mo(x)]O3; 

trata-se da perovskita do tipo AA’BB’O3; nas seguintes proporções: 0%; 5%, 10%, 15% e 

20%. 

Neste caso por se tratar da perovskita com esta configuração, a equação de 

Goldschmidt deve ser ajustada para a condição: 

 

E � HI0 .F � I
0 .F@J � .'

√0 KLHI − M
0J .G � HM0 .G@JN � .'O 

(5) 

 

 

O fator de tolerância t =1 para uma estrutura cúbica ideal requer um comprimento de 

ligação B–O menor que o da ligação A–O por um fator ou relação igual a 
�
√�. Nota-se que a 

Equação 5 satisfaz a condição, pois torna-se igual à Equação 3 quando PQ � PQR e PS � PSR. 
Quanto mais t se afastar de 1, mais distorcida será a estrutura. Para tal entendimento, 

segue uma breve descrição da perovskita dupla. 

A estrutura da perovskita possui estequiometria ABO3, tais que em geral A é o cátion 

maior e B é o cátion menor. Na maioria dos casos o ânion O é o oxigênio, desta forma a 

estrutura da perovskita é representada como um óxido pela sigla ABO3, como já demonstrado 

anteriormente. A estrutura da perovskita é um cubo onde nos vértices encontram-se os cátions 

A e ao centro do cubo o cátion B. No centro de cada face encontra-se um oxigênio, formando 

um arranjo BO6, conforme mostrado na Figura 16 (a) e (b). 
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O cátion A está cercado por 12 oxigênios formando uma estrutura cúbica e octaédrica. 

A simetria da perovskita está aqui representada por outra estrutura do SrTiO3 (Titanato de 

Estrôncio). 

 

Figura 16 - Simetria da perovskita ideal ou simples, para comparação com a Perovskita 
AA’BB´O3 apresentada na Figura 17. (a) Mostrando o arranjo BO6 – (b) representada pelo 
Titanato de Estrôncio. 

 

Fonte: adaptado de Rödel et al. (2009). 
 
 

A maior parte das perovskitas se cristaliza em estrutura de baixa simetria, causando 

uma distorção ideal da estrutura. Existem três fatores que podem ser atribuídos a esta 

distorção: 

a) Distorção dos comprimentos de ligação do octaedro BO6; 

b) Substituições no cátion do sítio B, 

c) Instabilidade eletrônica do íon octaédrico. Como exemplo de instabilidade eletrônica 

pode-se citar o efeito Janh-Teller e inclinação do octaedro BO6. Esse tipo de distorção 

ocorre quando o cátion A é pequeno e com isso há um encurtamento da distância de A-O, 

sem causar qualquer modificação na primeira esfera de coordenação de B. 

Essas mudanças ocorrem porque as ligações dos cátions A e B devem minimizar a energia 

interna da estrutura, tendo como base as características dos cátions, sendo assim possível 

prever algumas dessas alterações. O desvio da estrutura cúbica ideal pode ser obtido através 

de um fator empírico, chamado fator de tolerância t, tal qual como descrito para a perovskita 

simples e Equação 3. 

Com a distorção da estrutura o octaedro sofre uma inclinação rígida, isso quer dizer que a 

distância entre o cátion B e os 6 oxigênios não se alteram, mesmo que haja um encurtamento 

da distância entre o cátion A e os 12 oxigênios que o cercam. Se os sítios de A e B forem 
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ocupados por dois os mais cátions, outras estruturas serão formadas. A ocupação pode ser de 

forma ordenada, parcialmente ordenada ou randômica. 

A estrutura AA’BB’O3 perovskita é superordenada variante da perovskita, por isso a 

importância para entender a estrutura da perovskita simples explicada anteriormente. 

Quando sítio B é ocupado de forma ordenada (ou mesmo parcialmente ordenada) por dois 

cátions (B e B´) temos ai a estrutura de uma dupla perovskita, cuja configuração é AA’BB´O3. 

A posição A é ocupada por um cátion bi ou trivalente, e a posição B (B´) por um metal de 

transição. Dependendo do tipo e valência nominal dos átomos B e B’, o arranjo pode ocorrer 

de duas maneiras: do tipo “rock salt (NaCl)”, bastante comum nas Perovskitas AA’BB’O3 ou 

em um arranjo em camadas, como mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Tipos perovskita com os possíveis arranjos dos sítios B e B’. 

 
Fonte: Adaptado de Rödel et al. (2009). 

 

O ordenamento ou arranjo pode ser determinado de maneira empírica. Se a diferença 

entre as cargas de B e B’ for < 2 (eletronegatividade) e entre seus raios iônicos for < 0,2 Å há 

uma preferência por um arranjo randômico. Se a diferença na valência for 2, o arranjo 

preferido é do tipo “rock salt” (células de sal). O arranjo em camadas ocorre raramente, 

quando as diferenças de valências e dos raios iônicos estiverem na fronteira que determina os 

dois arranjos anteriores, sendo assim uma mistura de ambos. 

Na realidade as perovskitas AA’BB´O3 ordenadas são, de fato, parcialmente ordenadas. 

Cátions de B e B´ estão misturados, ou seja, alguns cátions B podem ocupar as posições de B´ 

e vice-versa; que é o caso da estrutura proposta: [K0,5Na0,5][Nb(1-x)Mo(x)]O3. 

Os desvios na estrutura da perovskita, em relação à simetria ideal são devido às 

posições ou grau de desordem dos sítios B e B´. Como não existem sítios B distintos, o 

ordenamento de B e B´ implicará numa mudança de simetria e a estrutura cúbica ideal será 

descrita pelo grupo espacial Fm39m da Figura 18. As distorções que levam a uma estrutura de 

baixa simetria são as mesmas que os motivos citados anteriormente para a perovskita simples. 
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Figura 18 - Classificação dos 12 grupos espaciais possíveis para as perovskitas duplas, 
derivados a partir da inclinação dos octaedros. As linhas tracejadas representam transições de 
fase de segunda ordem. 

 
Fonte: TICHÝ et al. (2010). 

 

Pode-se submeter perovskitas de baixa simetria estrutural a diversas transições de fase 

com o objetivo de aumentar a simetria das mesmas. Essas transições são feitas aumentando a 

temperatura ou fazendo a substituição catiônica do sítio “A” por um cátion de raio atômico 

maior ou aproximado. A substituição do sítio A por outro cátion, em geral, leva a outras 

alterações; além da inclinação do octaedro. 

A partir de análises teóricas, Shashank Priya (2012) e Vats; Vaish (2014) relataram 12 

grupos espaciais possíveis para perovskitas duplas, considerando apenas a inclinação dos 

octaedros para determinar o desvio da estrutura cúbica. Os grupos e subgrupos dispostos na 

Figura 18 estão relacionados mediante transições de fase de primeira e segunda ordem 

segundo os critérios da teoria de Landau. Este critério será apenas citado e se encontra nas 

bibliografias de Kumari et al. (2015); Shashank Priya (2012) e TICHÝ et al. (2010). 

A transição de fase entre diferentes simetrias se dá, em geral por saltos e causa uma 

súbita reestruturação da rede cristalina. Esse tipo de transição de fase é conhecido como 

transição de primeira ordem. Transições de segunda ordem, nas quais as propriedades do 

corpo variam de maneira contínua podem ocorrer, entretanto é necessário que uma das fases 

possua uma simetria mais elevada que a outra. Dessa maneira se torna impossível uma 

transição de segunda ordem, por exemplo, entre um sistema hexagonal e um cúbico. 

Em geral o fator de tolerância é calculado a partir dos valores dos raios iônicos 

publicados por Ahn et al. (2009) e Kumari et al. (2015), Azevedo (2010) e a partir do seu 

valor pode-se prever o tipo de estrutura cristalina de acordo com os valores apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Correlação entre o fator de tolerância e a estrutura cristalina para perovskitas 
duplas. 

 
Kumari et al. (2015). 

 
Existem programas que preveem a ordem e desordem na estrutura perovskita. Um 

software bastante utilizado para fazer previsões dessa estrutura é o SpuDS. Esse software 

fornece informações a respeito do sistema cristalino, que é previsto pelo fator de tolerância, 

distorções na inclinação dos octaedros, grupo espacial, possíveis posições dos sítios atômicos, 

distorção Jahn-Teller, etc. Esse programa é bastante utilizado em cristalografia, pois fornece 

parâmetros iniciais da estrutura que podem ser tomados como ponto de partida em 

refinamentos através do método de Rietveld, quando a estrutura for desconhecida ou mesmo 

que não se tenha muito conhecimento da mesma. Tais casos não serão abordados neste 

trabalho e foram aqui citados apenas como extensão do assunto. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Síntese de Niobato de Sódio e Potássio por reação de estado sólido 

 

Os pós-precursores para confecção das amostras, foram obtidos pelo método de reação 

do estado sólido. As amostras foram elaboradas a partir da estequiometria do Niobato de 

Sódio e Potássio (KnaNb ou KNN) puro, que foi modificado com alterações de 5, 10, 15 e 20 

em %mol de molibdênio em substituição ao Nióbio (óxido de molibdênio MoO3): 

[K0,5Na0,5][Nb(1-x)Mo(x)]O3. 

Os reagentes, uma vez pesados, foram desumidificados em estufa, em seguida 

moídos/triturados, peneirados e calcinados para posterior sinterização e obtenção das amostras 

nas diferentes concentrações. 
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As modificações com a estequiometria citadas ocorrem no sítio B (ou posição atômica 

no centro da estrutura cúbica). O método de reação por estado sólido, tem se mostrado 

eficiente na elaboração, tratamento e análise, com bons resultados para obtenção dos pós-

precursores. 

A Figura 19 e o fluxograma da Figura 20 mostram as etapas do processo a partir dos 

reagentes até a confecção das pastilhas cerâmicas (bulk), bem como os testes e análises a 

serem realizados para conferir os resultados obtidos. 

 

Figura 19 - Representação esquemática para a obtenção de cerâmicas ferroelétricas em 
pastilhas (bulk). 

 
 

Fonte: Adaptado de Korotcenkov; Stojanovic (2018). 
 
Figura 20 - Fluxograma do processo para reação do estado sólido. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Reagentes     Homogeneização Calcinação Moagem 

Pó cerâmico Compactação        Sinterização           Pastilha Cerâmica 
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É necessário, porém, à razão das modificações sugeridas nas composições dos 

hidróxidos, para se calcular a estequiometria desejada, fazer alguma verificação prévia para 

avaliar se as alterações atendem a alguns critérios, quais sejam: fator de tetragonalidade (ou 

Goldschmidt); grau de pureza e fase cristalina dos reagentes. 

A Tabela 4 resume as principais informações dos elementos químicos e a Tabela 5 os 

dados dos reagentes utilizados nos cálculos estequiométricos para obtenção das composições 

desejadas. 

 

Tabela 4 - Características e propriedades dos elementos químicos 

 
Fonte: autoria própria. 
 
 
 
Tabela 5 - Reagentes e Propriedades 

 
 

4.2. Regra geral para obtenção de perovskitas em estrutura de óxidos 

 

O objetivo da regra é predeterminar composições químicas que se aproximem de uma 

cerâmica a qual tenha características ferroelétricas. A resposta do material depende de muitos 

fatores e variáveis difíceis de ajustar, quais sejam: 

 

• Tamanho de grão; 

• Tamanho dos domínios ferroelétricos; 

• Densidade; 

• MPB – Morphotropy Phase Boundary; 

• Defeitos da estrutura; 
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Para auxiliar e facilitar a substituição dos elementos químicos que nas composições 

possam apresentar propriedades adequadas foi proposto por Ahn et al. (2009), uma regra que 

representa a razão ou proporção dos pesos atômicos e sua relação ou correspondência direta 

com a estrutura das perovskitas: 

 

TU �	VWVX 
ou inversamente:  1TU � VXVW  

(6) 

 

Esta razão é a relação entre os pesos atômicos dos elementos que ocupam as posições A e 

B em uma célula unitária da perovskita. 

Esta é uma regra geral que permite uma seleção inicial adequada dos elementos químicos 

da composição, levando a excelentes respostas para substituições em óxidos cerâmicos, 

facilitando a escolha dos mesmos. Para a estrutura nas estequiometrias propostas, temos: 

 

Tabela 6 - Calculo para as possíveis substituições em função dos raios atômicos (%mol Mo): 

Nb1Mo0% 2,9927 

Nb0,95Mo0,05 2,9976 

Nb0,90Mo0,10 3,0025 

Nb0,85Mo0,15 3,0074 

Nb0,80Mo0,20 3,0123 

 

Cerâmicas à base de chumbo (ou que contenham chumbo), possuem íons pesados (peso 

atômico elevado) nas posições (sítios) A da estrutura e íons leves nos sítios B. 

Sistemas livres de chumbo, como as cerâmicas KNN e que também possuem alta 

susceptibilidade ferroelétrica são obtidas pela seleção de um íon pesado na posição B (como 

exemplos do Nióbio e Tântalo) e um íon leve na posição A (como exemplo: o lítio). 

Os materiais que tenham uma mistura ou estequiometria distribuída dos íons leves e 

pesados possuirão um resultado ferroelétrico na mesma proporção da mistura. É importante 

salientar que as composições que apresentam um bom resultado, são aquelas perovskitas que 

na relação Rw possuem íons pesados nas posições A; ou 1/Rw para sites pesados na posição B, 

mas que para ambos o resultado deverá ser maior que 2. O caso proposto no estudo é alocação 

de íon pesado na posição B e os resultados acima demonstram que todas as composições 

possuem valor 1/Rw maior que 2, atendendo à regra. 



41 
 

4.3. Calculo da relação de Goldschmidt 

 

A equação de Goldschmidt (descrita no item 3.4) que deve ser satisfeita para a 

perovskita A2BB´O6, conforme informado em referencia à Equação 5, em função dos raios 

iônicos (para cada uma das concentrações de Mo), são as relações que se seguem, 

satisfazendo cada uma das concentrações: 

 

• Para a amostra pura: 

Y � H�� PQ � �
� PQ@J � P�

√2(PS � P��  

(3) 

 

 

• Para as demais amostras com diferentes concentrações de Mo: 

Y � H�� PQ � �
� PQ@J � P�

√2 KLH1 − Z
�J PS � HZ� PS@JN � P�O 

(5) 

 

Tabela 7 - Cálculos das relações de Goldschimidt para diversas concentrações em %mol Mo: 

 

0%mol Mo 
= 

H[,\]^ _[,`^^ J_�,�
√�∗(b,cd_�,��  = 

 

0,9223 

 

5%mol Mo 
= 

H[,\]^ _[,`^^ J_�,�
√�KLH��`,ef^ J∗b,cdgh_H`,`f^ ∗b,cijkJN_�,�O = 

 

1,09033 

 

10%mol Mo 
= 

H[,\]^ _[,`^^ J_�,�
√�KLH��`,êJ∗b,cdgh_H`,[̂∗b,cijkJN_�,�O = 

 

1,07104 

 

15%mol Mo 
� H[,\]^ _[,`^^ J_�,�

√�KLH��`,]f^ J∗b,cdgh_H`,[f^ ∗b,cijkJN_�,�O 
= 

 

1,0496 

 

20%mol Mo 
= 

H[,\]^ _[,`^^ J_�,�
√�KLH��`,]̂J∗b,cdgh_H`,^̂∗b,cijkJN_�,�O = 

 

1,02914 

 

4.4. Calculo dos precursores 

 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os cálculos das composições em função dos reagentes, 

para obtenção dos pós-precursores, de acordo com a concentração de molibdênio: 

 



42 
 

Tabela 8 - Calculo estequiométrico de acordo com as porcentagens de Mo 

 
 

Tabela 9 - Calculo dos reagentes 

 

 

Depois de confirmado a qualidade dos reagentes (DRX), os mesmos foram secos em 

estufa por 24 horas.  Tal procedimento foi necessário devido à característica higroscópica dos 

hidróxidos NaOH e KOH, o que dificultou a manipulação e pesagem, o que poderia alterar a 

estequiometria. 

 

Assim, foi realizado o seguinte procedimento para facilitar a pesagem: 

 

• Colocou-se um almofariz de ágata em estufa, à temperatura de 120ºC por 30 minutos; 

• Uma quantidade genérica de cada um dos reagentes (óxidos e hidróxidos), também foram 

desumidificados em estufa por 4hrs; 

• Depois de secos e transferidos para o almofariz, os reagentes foram pesados conforme 

cálculos da Tabela 9. O almofariz enquanto aquecido durante a pesagem diminuiu a 

absorção da água. 

• Uma vez pesados, os reagentes foram colocados em copo de teflon utilizado em moinho 

de bolas. 

• A moagem foi realizada em meio líquido, utilizando álcool isopropílico como dispersante 

para facilitar o processo de moagem e homogeneização. 
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• Para executar a moagem foram adicionados aos copos do moinho: esferas de zircônia e 

álcool isopropílico (solvente orgânico volátil, de fácil vaporização). A quantidade/medida 

de álcool utilizado foi suficiente para cobrir os reagentes e as bolas de zircônia. A 

proporção utilizada de álcool é igual ao volume ocupado pelas bolas de zircônia. 

• O processo de moagem ocorreu por um período de 24 horas, com o moinho ajustado para 

velocidade de 380 rpm. O moinho é da marca Marconi modelo MA500/CF. 

• Após a moagem, o material secou em estufa por 24 horas. 

• Em seguida foi macerado com pistilo, em almofariz aquecido a 120ºC para diminuir o 

efeito higroscópico. Nesta etapa verificou-se que apesar do material apresentar uma 

aparência seca e livre de umidade, o tempo de secagem em estufa de 24h não foi 

suficiente, pois durante a maceração tornou-se úmido, aderente, com pelotas e aparência 

argilosa. Para contornar, o material foi desumidificado a 120ºC por 72 horas em estufa, o 

que garantiu a maceração. 

• Em seguida os pós foram peneirados com peneiras de abertura de 150 µm e malha (ou 

trama) de 100 mesh. 

 

A higroscopia dificultou o peneiramento, pois o material sendo retirado do almofariz 

entupiu as peneiras dificultando o processo da homogeneização das partículas/grãos. Para 

contornar, as peneiras bem como o almofariz foram mantidas em estufa a 50ºC garantindo o 

peneiramento. 

A preparação dos pós KNN, conforme a estequiometria sugerida neste projeto 

(Tabelas 8 e 9) foi obtida por reações de estado sólido, utilizando mistura de hidróxidos 

conforme indicado. Os reagentes foram processados (moídos), em moinho de bolas por 24 

horas, usando álcool isopropilico como dispersante e lubrificante. Em seguida foram secos em 

estufa, macerados e calcinados às temperaturas de 800º, 850º e 900º C, sendo estas escolhidas 

e indicadas de acordo com os resultados do TG, DTG e DTA. 

A análise por Termogravimetria das misturas dos pós-reagentes confirmou o que relata 

as demais literaturas com relação à escolha da temperatura de calcinação. Foi utilizado o 

mesmo equipamento para testes e análises de TG, DTG e DTA, com a diferença para o 

tratamento gráfico dos dados. 
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 4.5. Termogravimetria e DTG (Termogravimetria Diferencial) 

 

A Termogravimetria é definida como sendo o estudo da variação de massa de uma 

amostra, que ocorre durante uma transformação física ou química, resultante de um programa 

controlado de temperatura. 

Como qualquer método de Análise Térmica, na Termogravimetria se deseja alterar 

uma amostra física e/ou quimicamente através de aquecimento e medir seu comportamento 

durante o processo. Neste método específico é medida a massa da amostra (análise de 

gravimetria), Leite (2015ª) e Marco; Moura (2017). 

Caso o resultado seja expresso como a massa da amostra em função da temperatura, o 

método chama-se Termogravimetria (TG). Mas caso ele seja expresso como a taxa de 

variação da massa em função da temperatura, o método chama-se Termogravimetria 

Derivativa (DTG). Assim, neste trabalho são mostrados ambos os resultados, para TG e DTG 

(que são respectivamente a decomposição da massa e a taxa de variação dessa 

degradação/decomposição). 

Além de dar informações importantes sobre a variação de massa, podemos verificar as 

temperaturas nas quais ocorrem algumas transformações de fase, bem como definir a 

temperatura de calcinação para obtenção dos pós-precursores. 

Analisando gráficos parecidos com o da Figura 21, a curva TG tende a ser estável 

enquanto nenhum processo estiver em curso na amostra. Entretanto, o surgimento de um 

processo de decomposição pode causar a diminuição da massa da amostra. Estas análises são 

as “Etapas de 1 a 5” destacadas nos respectivos gráficos de TG e DTG. 

 

A partir desta curva, é possível realizar análises, tanto qualitativas quanto 

quantitativas: 

 

• Qualitativa: os valores de Ti e de Tf indicam quando um processo se iniciou e quando 

terminou, caracterizando a substância ou os processos que nela ocorrem. 

 

• Quantitativa: a diferença ∆m = mf – mi é proporcional à quantidade de matéria que 

deixou o sistema (por evaporação, degradação, volatilização...), possibilitando análises 

de composição química. 
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Figura 21 - Curva padrão da Termogravimetria (TG), na qual Ti e mi são: a Temperatura e a 
massa inicial de Decomposição e Tf e mf são a Temperatura e a massa final. 

 
Fonte: Marco; Moura (2017) e Leite (2015ª). Análise Térmica de Materiais. São Paulo: Artliber, 2009. 
 

O equipamento de TG utilizado é do fabricante NETZSCH, modelo TG- 209F3, com os 

seguintes parâmetros ajustados: 

 

Temperatura inicial: 35ºC 

Temperatura final: 1250ºC 

Taxa de Variação:  10ºC/min. 

Duração:   131 min. (2,18 horas) 

Atmosfera:  Ar sintético. 

Fluxo do Ar:  20 ml/min. 

Peso inicial da amostra: 10,619130 mg (variação de 10 a 11mg das amostras) 

 

 4.6. Análise Térmica Diferencial – DTA 

 

A Análise Térmica Diferencial é definida como o estudo da diferença de temperatura entre 

a amostra e uma substância inerte (referência), quando ambas são submetidas a um programa 

controlado de temperatura, geralmente aquecimento. 

O princípio básico da técnica de Análise Térmica Diferencial (DTA) é medir a diferença 

entre o comportamento de uma amostra em relação a uma referência, em um experimento no 

modo concorrente, isto é quando as amostras estão em um mesmo ambiente (mufla/forno) e 

podemos assim comparar o comportamento de ambas (ensaio concorrente). Quando se aplica 

o mesmo calor ao sistema “amostra + referência”, medindo a diferença de temperatura entre 

ambas, obtém-se a DTA, Leite (2015). 



46 
 

Como a amostra e referência recebem a mesma quantidade de calor, caso algum processo 

endotérmico ou exotérmico ocorra na amostra, será gerada uma diferença de temperatura 

entre ela e a referência. 

 

Alguns dos processos tipicamente detectáveis através de DTA são: 

• Mudança de fase ou inversão de uma estrutura cristalina; 

• Vaporização, sublimação, fusão; 

• Dissociação ou decomposição, volatilização; 

• Algumas reações químicas. 

 

Para que fosse possível analisar os dados de DTA, os resultados (para uma diferença de 

temperatura entre a amostra e uma referência - ∆T) foram linearizados em relação à perda de 

massa, para a mesma taxa de aquecimento. Foi linearizado de forma que essa diferença na 

taxa de aquecimento estivesse referenciada à perda de massa, bem como ao aumento linear da 

temperatura programado no sistema. Ainda assim, o resultado obtido foi ajustado para uma 

linha de base constante com referencia igual a “0 (zero)”, pois somente dessa forma seria 

possível comparar os diferentes gráficos para as diferentes concentrações sugeridas. 

Nos gráficos de DTA, como o da Figura 22, os vales indicam a ocorrência de processos 

endotérmicos. Os picos indicam processos exotérmicos. Alguns processos estão indicados no 

próprio gráfico. 

 

Figura 22 - Os vales indicam a ocorrência de processos endotérmicos, os picos indicam 
processos exotérmicos e mudanças na linha base indicam mudança de fase ou transição vítrea 
(Tg). Curva típica obtida pela Análise Técnica Diferencial. 

 
Fonte: Marco; Moura (2017). Modificado de Mothé, C.G.; Azevedo, A.D. Análise Térmica de Materiais. São 
Paulo: Artliber, 2009. 
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A diferença de temperatura ∆T (eixo DTA) indicará a natureza de alguns dos processos 

citados acima, conforme: 

 

• ∆T constante: indica ausência de processo. É o que ocorre para as faixas mais lineares 

dos gráficos, indicando pouca variação de energia, baixa entalpia ou reações lentas. 

• ∆T < 0 (Vales de T): São processos endotérmicos, indicando o inicio de uma forte 

variação da massa ou o inicio da mudança de fase. Também pode ocorrer a fusão. 

• ∆T > 0 (Picos de T): Processo exotérmico. Situa-se na região na qual o sistema vai usar 

sua energia interna para cristalização. É a região limite de transformação Sólido-Liquido, 

sendo uma etapa essencial para formação de grãos e densificação. 

 

Quantitativamente a área de um pico é proporcional ao calor perdido/absorvido. 

Qualitativamente; o número, a forma e a posição dos picos identificam qualitativamente uma 

substância. Desta forma, é possível distinguir duas substâncias diferentes, ou até mesmo duas 

fases do mesmo material, através de seu respectivo DTA. Cada variação na curva tem seu 

significado e o que cada transição gráfica representa pode ser: 

 

a. Transição de segunda ordem, com mudança horizontal na linha base; transição vítrea. 

b. Pico endotérmico causado pela fusão; 

c. Pico endotérmico devido a reações de decomposição; 

d. Pico exotérmico decorrente de mudança de fase cristalina. 

 

Os gráficos de TG, aliado às análises de Dilatometria, são fundamentais para determinar a 

temperatura de sinterização das amostras. Isso porque se complementam e tendem a confirmar 

análises mútuas. 

 

4.7. Calcinação 

 

Após as medidas de TG, DTG e DTA e uma vez analisados os resultados, foi possível 

pelas evidências gráficas, selecionar as temperaturas de calcinação das amostras. 

Como mencionado, foram escolhidas as temperaturas de 800°C, 850°C e 900°C, que 

estão em acordo com a literatura; Liu, X. et al. (2017); Uchino (2010) e Eiras et al. (2016), 

que expressam que a faixa entre 700°C a 1000°C é a que melhor tem reportado resultados 



48 
 

satisfatórios de densificação, com boa qualidade, sendo isso importante, pois tem como 

consequência no processo da sinterização (à temperaturas mais altas) a formação das fases 

desejadas para as perovskitas com boa densidade. 

 O forno/mufla foi programado, para cada grupo de amostras, conforme o seguinte 

critério, considerando cada um dos grupos de substituição de % mol Mo: 0%, 5%, 10%, 15% 

e 20%. Assim temos um grupo de 15 amostras para cada % da substituição, calcinados nas 

seguintes temperaturas: 

 

• 800°C / 850°C / 900°C: 

Ajuste de aquecimento: 35°C a 800°C. 

Ajuste de aquecimento: 35°C a 850°C. 

Ajuste de aquecimento: 35°C a 900°C. 

Rampa de aquecimento: 5°C por minuto. 

Permanência/patamar: 2 horas. 

Os motivos que justificaram as escolhas estão detalhados nos parágrafos referentes às 

analises de TG, DTG e DTA. 

Após a calcinação, as amostras foram novamente maceradas em almofariz e pistilo, 

peneiradas - em peneiras com abertura de 150 µm e malha (ou trama) de 100 mesh - e 

secagem em estufa por 24 horas. Após essa etapa foram realizados os testes de: 

 

• Raios-X dos pós calcinados, para verificar a formação das fases cristalinas. 

• Dilatometria, com o objetivo de determinar a temperatura de sinterização e verificar o 

comportamento das amostras, ou perda de massa a altas temperaturas. Este teste foi 

realizado para cada um dos grupos calcinados nas temperaturas acima definidas. 

 

Uma vez confirmadas as temperaturas, procedeu-se com a preparação das amostras 

para sinterização. Para todas as concentrações de Mo, os pós foram conformados em molde 

para prensagem, obedecendo as seguintes etapas para obtenção de pastilhas com dimensões 

iguais ou equivalentes, levados em seguida à prensa isostática: 

 

1) Para cada pastilha/amostra, os pós foram pesados em igual quantidade: 0,40g ± 0,02g. 

2) Colocados em molde de alumínio para conformação, cujo diâmetro ⏀ é 9,0mm ± 0,5mm. 
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3) O molde foi prensado manualmente por um tempo de 1 min e 30s, para conformar as 

pastilhas. 

4) As amostras foram retiradas e colocadas a vácuo em dedeira de silicone/borracha. 

5) As pastilhas em dedeira foram colocadas em recipiente/copo metálico para prensagem 

isostática. Para preencher o recipiente metálico onde é aplicada a pressão hidráulica, foi 

usado álcool metanol com objetivo de garantir que a força de pressão isostática seja igual 

em todas as direções internas do recipiente, mantendo a estabilidade do sistema prensa-

copo-mesa de suporte. 

6) Este conjunto foi levado à prensa isostática, com aplicação de uma força de 30 Ton, por 

um tempo de 2 minutos. 

7) Em seguida foram sinterizadas em temperaturas sugeridas pela Dilatometria. 

 

4.8. Difração de Raio X 

 

Para proceder com as analises de Raios-X, os pós-calcinados foram macerados, 

peneirados e secos em estufa. Os resultados são apresentados no item 5.3. 

O objetivo em utilizar esse método como análise é que o mesmo pode ser aplicado a 

pós formados por cristalitos que possuam ou tenham orientações preferenciais, ou seja, um 

ordenamento dos cristais pela estrutura do material. 

Tipicamente para este caso, são estudados pós de materiais policristalinos com 

tamanhos de cristalito da ordem de alguns micrometros. Assim, supõe-se que para planos 

cristalográficos com qualquer distância interplanar (índice dhkl) exista sempre uma fração 

significativa de cristais orientados adequadamente para satisfazer a Lei de Bragg e, portanto, 

todas as reflexões que cumprirem a relação de fase de |Fhkl| ≠ 0 serãoobserváveis 

experimentalmente. 

Isto porque a partir das intensidades dos picos de Bragg (Ihkl), apenas os módulos dos 

fatores de estrutura podem ser calculados ou medidos segundo |Fhkl| ∝ (Ihkl)
1/2. Isso nada mais 

é do que a intensidade de pico das orientações cristalográficas encontradas pela medida de 

Raios-X dos pós. 

Para um pó ideal, homogêneo, formado por um grande número de cristalitos 

orientados aleatoriamente, há sempre um conjunto de muitos cristalitos com planos 

cristalográficos formando um angulo Ѳ em relação ao feixe incidente, que difratam o feixe de 

raios X ao longo das diferentes direções possíveis em torno do feixe incidente. 
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Isso justifica as medidas dos pós calcinados com as diferentes concentrações de Mo. 

As medições de Raios-X também foram realizadas para o “bulk” de amostras, após a 

sinterização das pastilhas, para verificar e confirmar as fases formadas. 

 

As aplicações mais importantes do método de Raio X são: 

 

(i) Análise qualitativa das fases cristalinas presentes num dado material polifásico – ou 

seja, a identificação das mesmas comparando os difratogramas experimentais com os 

padrões existentes em bases de dados cristalográficas de compostos conhecidos. 

(ii) A determinação quantitativa das frações de volume ou em peso das diversas fases. É a 

quantização das fases presentes. 

(iii) Procedimento de “refinamento” da estrutura atômica das fases presentes pelo método 

de Rietveld. Mediante este método são obtidos valores precisos dos parâmetros 

cristalográficos, mas o refinamento deve ser sempre iniciado a partir de valores 

aproximados. Este método não foi utilizado, sendo aqui apenas informativo. 

(iv) Para resolver e identificar uma estrutura cristalina desconhecida exclusivamente a 

partir de dados de Raio X, seguindo estratégias de análise similares às utilizadas no 

caso de difração de monocristais, quando se trata de nanomateriais. Este procedimento 

de análise é complexo e geralmente requer dados de alta qualidade, tipicamente 

obtidos mediante o uso de feixes de raios X produzidos por fontes de luz sincrotron, 

do qual este laboratório não dispõe. 

 

Muito dos erros em medidas de Raio X são devido à disposição não ideal ou colocação 

disforme do pó em um porta amostra; de forma que não se obtém uma superfície plana, 

produzindo assim uma pequena contribuição instrumental à largura dos picos de Bragg. 

Alguns ruídos ou picos indesejados estão relacionados a esta conformação planar dos pós no 

porta amostra. 

A principal dificuldade experimental da configuração Bragg-Brentano é a ocorrência 

de um deslocamento dos picos de Bragg quando a superfície da amostra não coincide 

exatamente com o eixo de rotação do difratômetro (e também quando a amostra possui uma 

elevada transparência), que não é o caso. 

No entanto, deve-se notar que pode haver um alargamento considerável dos picos de 

Bragg, o que está relacionado ao fato de que cristais menores que o micrometro (menor que a 
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unidade µm- microcristalino) já não satisfazem a hipótese de um cristal ideal, perfeito e 

infinito, que é caso típico dos pós nanométricos. Existe uma relação inversa entre o tamanho 

médio do cristalito e a largura dos picos. 

Importante ressaltar que alargamentos das bases dos picos não foram identificados em 

nenhuma das amostras, o que sugere que os grãos formados estão próximos da unidade (µm); 

Leite (2015). Estes também serão confirmados pelas análises estruturais por Microscopia 

Eletrônicas de Varredura (MEV). O software “Search Match” foi utilizado para verificar e 

analisar os parâmetros de rede, sendo aplicada a função de refinamento “Pseudo-Voigth”. 

 

Os dados e referências ajustadas no equipamento de Raio X são: 

 

Fabricante: Rigaku 

Marca/Modelo: Smart Lab 

Fonte de Raio X: tubo de cobre 

Comprimento de onda de operação: 1,548 nm. 

Tensão de Operação: 40 Kv. 

Corrente de Operação 40 mA 

Fenda (colimador): chumbo (Pb) 

Filtro: Níquel (monocromador secundário monocristalino para remover componentes da 

radiação de comprimentos de onda indesejados). 

Ângulo de Varredura 2Ѳ: 5° a 75° 

Passo de varredura em graus: 0,02° 

Tempo (step/passo em segundos de cada leitura): 2 s 

Temperatura Ambiente: 25°C 

 

4.9. Dilatometria 

 

Os resultados da Dilatometria permitem definir a temperatura de sinterização bem 

como verificar a densidade das amostras em diversas temperaturas. 

Assim foram elaboradas pastilhas (“bulk”) para cada um dos grupos de amostras 

calcinadas a 800°C, 850°C e 900°C. Após a calcinação, os pós foram secos em estufa, moídos 

e peneirados (para uniformizar os grãos) e as pastilhas (“bulks”) conformadas no seguinte 

padrão: 
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• Pesagem dos Pós: 4,00 g ( ± 0,02 g) por pastilha/amostra. 

• Colocados em molde de alumínio para conformação, cujo diâmetro ⏀ é 6,00mm ± 

0,25mm. Pastilhas elaboradas em prensa amostra com comprimento de 6mm; 

• O molde foi prensado manualmente por um 1 min, para conformar as pastilhas. 

• As amostras retiradas foram colocadas a vácuo em dedeiras de silicone/borracha. 

• As pastilhas (em dedeira) foram inseridas em recipiente/copo metálico próprio para 

prensagem isostática. O recipiente metálico (ao qual é aplicada a pressão hidráulica) 

foi preenchido com álcool metanol, cujo objetivo é garantir que a força ou pressão seja 

igual em todas as direções internas do recipiente; mantendo a estabilidade do conjunto 

prensa-copo-mesa de suporte. 

• Este conjunto foi levado à prensa isostática, com aplicação de uma força de 2,5 Ton, 

por um tempo de 1 minuto. 

 

Em seguida as amostras foram levadas ao Dilatômetro com a seguinte configuração: 

 

• Equipamento do Fabricante/Marca NETZSCH, modelo: NETZSCH DIL 402C 

• Comprimento médio das Amostras: 6,00 mm (∓0,14 mm) 

• Modo de Medida Padrão: Expansão Térmica (Thermical Expansion) 

• Atmosfera: Ambiente não controlada (Sem Gás) 

• Taxa de Fluxo = 1 (# Flow Rate 1) 

• Faixa/Limite de Correção: Corr/m. Range (µm): 010/5000 µm 

• Temperatura inicial (ambiente): 26,0°C. 

• Taxa de aquecimento: 10,0 (K/min) ≈ 9,15°C/min 

• Temperatura Máxima: 1400°C 

 

A síntese foi determinada pelos estudos da Dilatometria, em que as curvas mostradas 

definem a taxa e a temperatura de contração, encolhimento ou retração do material. Assim 

consegue-se definir a temperatura na qual a redução de massa estabiliza-se ou o patamar onde 

a retração é máxima; indicando haver encolhimento e observando-se qual a temperatura para 

melhorar a densidade do material. Este resultado é que definiu a temperatura de sinterização. 
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4.10. Densidade Aparente 

 

A densidade aparente, para corpos sólidos, foram determinadas pelo método ou 

princípio de Arquimedes, cujo equipamento básico utilizado neste experimento, é uma 

balança de precisão que possuí conjunto próprio de peças que permitem medir a densidade 

de corpos sólidos imersos em meio aquoso. 

Define-se massa específica ou densidade ρ de uma substância como a razão entre sua 

massa m e seu volume V: 

o � �p  (8) 

A densidade relativa (a um padrão), por sua vez, é a razão entre a massa específica da 

substância e a massa específica do padrão. Adota-se comumente como padrão a água pura a 

4ºC, cuja densidade é 1,0 g/cm3. Assim sendo, a densidade relativa e a densidade de um corpo 

na unidade de g/cm3 (no sistema internacional) são numericamente iguais. 

Para uma medida correta, devemos considerar a densidade da água corrigida para a 

temperatura ambiente, ou a temperatura na qual a água se encontra durante a pesagem na 

balança. Para tanto, mede-se também a temperatura da água e conforme tabela de “densidade 

da água x temperatura”, obtemos o valor correto para a densidade da água àquela temperatura. 

Na obtenção da densidade de sólidos e líquidos muitas vezes não dispomos de meios para 

determinar corretamente o seu volume e a maioria das experiências utiliza o princípio de 

Arquimedes. 

Pelo princípio, todo corpo, parcial ou totalmente submerso em um líquido, fica sujeito 

a uma força de empuxo E do líquido, de direção vertical, de baixo para cima, e com 

intensidade igual ao peso do líquido deslocado. 

Assim sendo, � � ��q, na qual mL = massa do líquido deslocado e q é a aceleração 

da gravidade. E ainda, como �� � o�q, temos: � � o�pq; na qual ρL densidade do líquido e 

V = volume submerso. O volume do corpo, que se encontra totalmente submerso, pode ser 

expresso em função da sua massa mS e da sua densidade ρs como p � rsts . Substituindo V na 

equação anterior, esta fica: � �	o� HrstsJ q. Como � � ��q, então ��q � HtutsJ�vq. 

Simplificando essa expressão obtemos:ov � o� HrsruJ que é a equação da densidade do 

sólido em função da sua massa e da massa do líquido deslocado. Modificando a equação 

encontramos também a equação da densidade do líquido (mas este valor podemos obter dos 
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padrões tabelados em função da temperatura da água). Simplificando a formula, para o 

equipamento em questão será: 

 

wx � y zx{(Fz|z-}F�zF,F.{4E{~w& 
(9) 

 

onde: ρs = densidade do sólido; ρL = densidade do líquido; m = massa dos sólido seca, úmida 

e aparente (submersa). 

Inicialmente os corpos de prova foram secos em estufa e pesados em balança: massa 

seca. Posteriormente as amostras foram imersas e mantidos em água destilada por 24 horas 

(considera-se que o período de 24 horas foi suficiente para preencher os poros com água).  

Após o período e retirado o excesso de água das superfícies (com papel toalha) foram 

novamente pesadas, sendo esta considerada a massa (umidecida) ou úmida. 

Depois este mesmo corpo foi submerso em água destilada e o conjunto (massa + água) 

novamente pesado obtendo a massa aparente ou submersa. 

De posse de uma tabela “densidade da água x temperatura”, obtivemos as densidades 

da água ρL para 24°, 25°e 26°, que foram as temperaturas verificadas durante as medições. 

 

4.11. Absorção no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia FTIR é uma ferramenta amplamente utilizada na identificação das 

diversas composições dos materiais, principalmente que os modos vibracionais informam as 

composições da rede cristalina, além de fornecer informações como: mecanismos de 

interações entre os arranjos cristalinos e organização molecular. 

Também podem ser identificadas as ligações ou interações mais fortes entre moléculas 

ou; se as substituições ou dopagens constituíram, após a síntese, as ligações desejadas. Nesses 

casos, as alterações nos espectros FTIR são mais intensas, incluindo, além dos deslocamentos 

e variação da intensidade relativa de bandas, o desaparecimento e/ou surgimento de novas 

bandas mais fortes no espectro. Dessa forma, a espectroscopia FTIR é utilizada para 

determinar as interações das ligações atômicas da cerâmica K0,5Na0,5Nb(1-x)Mo(x)O3 que 

permitem identificar a formação das estruturas cristalinas desejadas, para a perovskita do tipo 

ABO3. Assim, a espectroscopia vibracional envolvendo FTIR é uma ferramenta importante 

para a caracterização estrutural. 
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A organização molecular pode ser determinada a partir de espectros FTIR obtidos no 

modo reflexão e transmissão, combinados com as regras de seleção de superfície descritas 

brevemente a seguir: 

 

i) No modo transmissão o vetor campo elétrico da radiação incidente é paralelo à 

superfície da amostra uma vez que a direção do vetor de propagação do feixe de 

radiação é perpendicular à superfície da amostra; 

ii) No modo reflexão, considerando a cerâmica K0,5Na0,5Nb(1-x)Mo(x)O3 e o ângulo de 

incidência da radiação (~80°), o campo elétrico é polarizado preferencialmente 

perpendicular à superfície do substrato. Os modos de transmissão e reflexão são 

exibidos na Figura 23 a e b, respectivamente; adaptadas de Leite (2015), Eiras et al. 

(2016) e Solomon (1980); 

iii) A intensidade (I) da radiação absorvida é dada pelo produto escalar entre o campo 

elétrico (��� ) e a variação do vetor momento de dipolo molecular (�� ), ou seja, 

�	 � 	��� 	 ⋅ 	��. Uma vez que a direção do vetor campo elétrico da radiação incidente é 

conhecida nos modos de transmissão e reflexão, a organização molecular pode ser 

determinada usando bandas de FTIR, cujas componentes de ��  são bem 

estabelecidas. Assim, a componente de �� paralela à superfície do substrato é mais 

forte no modo transmissão (o campo ��� incidente // paralelo a ��). Já a componente de 

µ⊥ perpendicular à superfície do substrato é mais forte no modo reflexão (o campo 

incidente ��� é perpendicular ��); ou seja, � ⊥ �. 

iv) O espectro do material em pó (pastilha de KBr) é fornecido como um sistema de 

referência para orientação molecular aleatória. 

 

Figura 23 - (a) Modo de Transmissão: componente do campo elétrico (E//) da luz paralela à 
superfície do substrato; e (b) modo reflexão: o ângulo de incidência da luz (~80 °) maximiza a 
componente do campo elétrico E perpendicular à superfície do substrato (E⊥). 

 

 
Fonte: Adaptado de Leite (2015). 
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Para efeitos de análise, a organização molecular não é regida apenas pelas forças 

atrativas e repulsivas entre as moléculas relacionadas com as suas estruturas químicas. Fatores 

experimentais tais como a taxa de aquecimento, tempo, pressão, nível de vácuo e atmosferas 

controladas podem ser ajustados para induzir diferentes organizações moleculares. Fatores 

externos, por exemplo, exposição à umidade, também podem influenciar a organização 

molecular. 

Essa abordagem é utilizada para determinar as ligações e organização molecular em 

diversos materiais como: filmes finos de diferentes classes, nanomateriais, biomateriais, micro 

(µm) e macromoléculas; polímeros e fotoluminescentes. 

 

4.12. Ultra Violeta Visível – (UV-VIS) 

 

 As medidas do espectro na faixa do UltraVioleta Visível – (UV-Vis), consistem na 

absorção ótica, por incidência de um feixe radiação eletromagnética sobre a amostra, que 

engloba a varredura da região desde o ultravioleta visível até o infravermelho. 

 Quando uma radiação em uma dada frequência incide sobre uma amostra, esta será 

absorvida pelo material, resultando em transições de elétrons, que saltam ou são transferidos 

entre as bandas de condução e valência. Os elétrons presentes que constituem a banda de 

valência adquirem energia suficiente para transitar para a banda de condução. Para que ocorra 

essa transição de uma banda para outra, é necessário ao elétron receber energia suficiente para 

romper e atravessar a “band gap” (banda proibida ou gap ótico) que existe entre as bandas de 

condução e valência. Assim, de acordo com a radiação absorvida ou transmitida podemos 

obter o espectro de radiação em função do comprimento de onda incidente. 

 Temos então, sob a radiação direcionada à amostra, um feixe de onda incidente (Ii), 

um transmitido (que pode atravessar a amostra - It) e um feixe refletido (Ir), que não foi 

absorvido e nem transmitido através da amostra, conforme Figura 24. 

É conhecido e já sabido que em materiais semicondutores amorfos, ou que não 

possuem uma estrutura cristalina, existem estados permitidos na banda proibida (gap ótico) 

que se estendem para as bandas de condução e valência e que devido a isso não possuem uma 

banda proibida bem definida, ou não existe uma região de gap bem definida, e que para sua 

definição é necessário adotar alguns critérios para determinar essa característica do material. 
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Figura 24 - Representação de um feixe de luz incidente, refletido e transmitido em uma 
amostra de espessura d. 

 
Fonte: Adaptado de Hernandez; Dos (2012) e Carvalho (2016). 

 

Um processo ou tratamento matemático bastante utilizado para determinar esse gap é o 

método de Wood – Tauc, que está apresentado no item 5.7 sobre os resultados de UV-Vis. 

Como o material pesquisado, o niobato-sódio-potássio, não é necessariamente amorfo, 

possuindo caracteristicas semicondutoras e dielétricas, este pode apresentar cristalização 

parcial ou total, sendo possível inferir a respeito de sua cristalinidade ao se observar os 

valores do coeficiente de absorção em função da energia hv, além de possibilitar uma 

estimativa do valor de seu gap ótico. Tal valor pode ser obtido pelas aproximações e 

interpolação do método de Wood – Tauc. 

 

O coeficiente de absorção de uma amostra é dado por: 

∝	� 	− 1� ln 1 − T�  
(10) 

Onde T é a transmitância 

R é a refletância 

d é a espessura da amostra 

α é o coeficiente de absorção. 

 

As medidas foram realizadas no modo refletância, mas o equipamento também registra 

os dados do modo transmitância. Para obter o coeficiente de absorção, são necessários tantos 

os dados de refletância quanto de transmitância do material. As informações sobre a luz 

transmitida podem ser obtidas por um espectrofotômetro de absorção no visível, uma vez que 

o detector se encontra após a amostra a ser analisada e a fonte de raios ou feixe luminoso em 

lado oposto. Assim temos os dados sobre a luz transmitida. 

Os dados referentes à refletância do material são obtidos pelo acessório acoplado ao 

equipamento, chamado de esfera integradora, o qual irá colimar a radiação refletida em todas 
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as direções e direcioná-lo ao detector, havendo uma amplificação e concentração dos feixes 

refletidos que assim podem ser medidos. Essas medidas foram realizadas em um 

espectrofotômetro da marca Shimadzu, modelo UV-2600, com o espectro na região do 

infravermelho próximo, em uma faixa de trabalho de 220 a 1400 nm, o qual possui o 

acessório acoplado, chamado de esfera integradora. 

Após as medidas aplicou-se o tratamento matemático de Wood –Tauc para se obter o 

valor de gap. Este tratamento consiste primeiro em aplicar a formula Wood-Tauc aos 

resultados da absorbância, obtendo-se assim um gráfico do índice de absorção, para em 

seguida interpolar a curva e obter uma reta com inclinação ajustada ao índice de absorção e 

através deste, por extrapolação, obter no eixo das abcissas o valor do gap. O ponto onde a reta 

interceptar o eixo será a energia de gap Egap (eV – hv). A interpolação das curvas de dados e 

obtenção do valor de energia (Band Gap) por extrapolação pode ser obtido pela equação de 

Wood – Tauc. O valor da energia de band gap foi obtido pela extrapolação da região linear da 

curva em acordo com este método. Na região de alta energia da curva de absorção até a 

saturação, a energia do Gap ótico esta relacionada à absorbância de acordo com: 

 

∝ (��� � �(�� − 
��40 (11) 

  

Onde: h é a constante de Planck; 

(hv) é a energia de emissão do fóton, ou ℎ� � ℎ�/�, sendo “c” a velocidade da luz e λ 

o comprimento de onda (cm-1); 

A é uma constante; 

Eg é a energia de Band Gap; 

n= ½ para semicondutores de “band gap” de transição direta e pode assumir valores 

iguais a ½, 2, 3/2, 3 dependendo das transições dos elétrons que correspondem 

respectivamente às bandas de transição direta, indireta, transições de banda direta proibida e 

transições de banda indireta proibida. 

∝ é o coeficiente de absorção:  ∝	≈ 	 d��� ; sendo λ o comprimento de onda (cm-1) 

e K o índice de absorção (intensidade) ou absorbância obtido diretamente das medidas. Na 

transição direta, α pode ser também relacionado com a frequência de radiação incidente pela 

formula: � � ��(ℎ�� − ��, para o qual n será igual a 1. 
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4.13. Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada para visualização e 

caracterização de superfícies. O MEV utiliza como fonte de excitação um feixe de elétrons 

diferente do que é usado, por exemplo, na microscopia ótica que utiliza um feixe de luz ou 

laser. 

Quando a fonte de excitação atinge a amostra, ocorrem diversos tipos de interações que 

resultam na emissão de sinais diversos. Em alguns casos esses sinais são emitidos do mesmo 

lado da amostra onde está a fonte de excitação e denominado “sinais espalhados”. Em outros 

casos os sinais são emitidos do lado oposto ao da fonte de excitação em relação à amostra e 

denominados “sinais transmitidos”. Considerando uma fonte de excitação por elétrons, a 

técnica dedicada à captura de sinais transmitidos é denominada Microscopia Eletrônica de 

Transmissão, e a técnica que captura sinais espalhados e denominada Microscopia Eletrônica 

de Varredura – MEV, que será o caso das análises deste estudo. Ver Figura 25. 

 

Figura 25 - A posição do sinal capturado define os tipos de microscopia eletrônica: 

 
Fonte: Coleção de Nanociência e Nanotecnologia: Princípios e Aplicações – Vol. 3 – 2015. Autores: Alessandra 
Luzia Da Róz e Leite (2015). 
 

O MEV é utilizado para observação e também modificação da superfície de uma 

amostra. No caso da observação o MEV é utilizado para capturar e interpretar alguns sinais 

emitidos durante a interação do feixe de elétrons com a amostra (Figura 26). Entre esses sinais 

estão elétrons (elétrons Auger, elétrons secundários e elétrons retroespalhados), raios X (raios 

X característicos e radiação freada de raios X), luz (ultravioleta, visível e infravermelho), 

calor, elétrons conduzidos através da amostra e elétrons absorvidos pela amostra. Com alguns 

desses sinais é possível observar e caracterizar a amostra da seguinte forma: a) morfologia 

superficial; b) organização estrutural; c) composição química. 
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Figura 26 - Principais sinais emitidos como resultado da interação entre o feixe de elétrons e a 
amostra. 

 
Fonte: Adaptado de www4.nau.edu e Goldstein et al. (2007) conforme extraído em Leite (2015a). 
 
 

Em geral, as amostras examinadas em um MEV precisam ser eletricamente condutivas 

a fim de minimizar o acúmulo de carga sobre a amostra causada pelo feixe de elétrons. O 

acúmulo de carga pode degradar a amostra e deformar os dados da imagem. Durante a 

obtenção de imagens, os elétrons estão continuamente bombardeando a amostra e poderia ser 

formado um carregamento negativo nas áreas da amostra sob o feixe. Esta carga negativa, 

quando suficientemente grande, pode defletir os elétrons incidentes e os elétrons emitidos, 

arruinando a imagem. Para evitar esse efeito, toda amostra deve ser eletricamente condutora 

para que a corrente depositada pelo feixe de elétrons sobre a amostra tenha uma passagem 

através do carro de amostras, até um aterramento elétrico. Algumas amostras, como os metais, 

já são condutoras; no entanto, outras amostras como cerâmicas, polímeros e materiais 

biológicos não são condutoras. 

Assim, a superfície da amostra é recoberta com uma fina camada de substância 

condutora de material inerte, tais como ouro ou carbono, usando-se dispositivos de 

recobrimento por evaporação ou plasma. Aqui no caso foi utilizado “recobrimento por 

sputering reativo em fina camada de ouro”. Além disso, para assegurar um contato elétrico 

entre essa camada condutora e o porta amostra metálico, é utilizada tinta condutora de prata 

ou de carbono, garantindo um bom aterramento da amostra. Além do recobrimento condutor, 

outras abordagens podem ser empregadas para minimizar o carregamento. 
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Detectores de elétrons: Os detectores de elétrons fornecem dois tipos de contraste: o 

contraste topográfico e o contraste composicional (contraste de número atômico). O detector 

de elétrons secundários, que forma a imagem de elétrons secundários (IES), conhecido com o 

detector Everhar-Thornley, é o tipo mais comum de detector de sinal de elétrons e fornece o 

contraste topográfico. O detector é sensível a elétrons retroespalhados e secundários. Os 

elétrons retroespalhados são energéticos o suficiente para excitar o detector. Os elétrons 

secundários de baixa energia são impulsionados na direção do detector pelo potencial de um 

coletor do tipo malha de fios eletrificados positivamente. 

Os elétrons são acelerados até atingirem o detector/cintilador, produzindo luz que, 

amplificada num tubo fotomultiplicador produz sinal elétrico, o qual irá modular a intensidade 

de brilho no monitor que produz a imagem. 

O detector de elétrons retroespalhados forma a imagem de elétrons retroespalhados 

(IERE) que fornece o contrate de número atômico (Figura 27). Regiões com número atômico 

médio elevado aparecem mais brilhantes em relação às regiões com número atômico menor. 

Assim, as regiões com número atômico médio maior irão fornecer um brilho mais intenso, 

enquanto regiões separadas por elementos com diferença de apenas uma unidade de número 

atômico irão produzir um baixo contraste. 

 

Figura 27 - Imagem de elétrons retroespalhados mostrando a diferença de contraste em função 
do número atômico: (a) Material observado e (b) imagem de elétrons retroespalhados. 
 

 
Fonte: Adaptado de Marco; Moura (2017) e Leite (2015a). 
 

Para mapear a verdadeira superfície da amostra, se possível, apenas os elétrons 

secundários gerados pelo feixe incidente (ES1) devem ser detectados, pois são os únicos 

gerados diretamente nas proximidades do ponto de impacto do feixe. Estes elétrons podem ser 

detectados com muita eficiência usando detectores internos às lentes, cuja detecção resulta da 

sua posição geométrica no caminho do feixe e da combinação com lentes eletrostática e 

eletromagnética montadas junto às lentes objetivas. A Figura 28 é uma representação dos 

feixes e sinais de elétrons. 
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O detector é colocado acima das lentes objetivas, no caminho do feixe. Algumas 

configurações utilizam um filtro para atrair ou repelir elétrons dentro ou ao redor das lentes, o 

que permite selecionar contraste topográfico ou composicional. Lentes Eletrostáticas (LE) 

colocadas dentro das lentes objetivas são utilizadas para desacelerar o feixe primário e 

escolher a energia de impacto ideal do feixe com a amostra. Os elétrons secundários gerados 

no ponto de impacto com a amostra são reacelerados até elevadas energias pelas LE e 

refocalizados por lentes eletromagnéticas, ambas colocadas dentro das lentes objetivas. Outro 

recurso utilizado consiste em controlar uma tensão aplicada na amostra para retardar a energia 

original proveniente do feixe e diminuir a energia de aterrissagem numa tentativa de reduzir o 

carregamento sobre a amostra. 

 

Figura 28 - Origem dos sinais ES1, ES2 e ES3 incidentes ou refletidos na amostra: 

 
Fonte: Coleção de Nanociência e Nanaotecnologia: Princípios e Aplicações – Vol. 3 – 2015. Autores: Alessandra 
Luzia Da Róz e Fabio de Lima Leite. 
 

4.13.1. Microscopia Eletrônica de Varredura de Baixa Voltagem (MEV-BV): 

 

Quando realizamos microscopia de alta resolução, com altas energias do feixe, é 

necessário distinguir entre os elétrons secundários gerados pelo feixe incidente (ES1) e os 

elétrons secundários produzidos pelos elétrons espalhados através da amostra (ES2), Figura 

30, uma vez que estes dois componentes possuem distribuição espacial diferente. 

O sinal de ES1 é emitido em uma região a alguns nanômetros da posição de impacto 

do feixe, mas o sinal ES2 vem de uma região distante algumas centenas de nanômetros do 

ponto de impacto do feixe de elétrons (Figura 29). A intensidade do sinal ES2 é maior do que 

a intensidade do sinal ES1, assim, a informação de alta resolução fornecida pelos elétrons ES1 

é apenas uma pequena fração da informação fornecida pelos elétrons de baixa resolução ES2 

e, desta forma, a razão sinal/ruído dos elétrons de alta resolução ES1 é pobre. 
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Figura 29 - Distribuição espacial dos elétrons espalhados do tipo ES1 e ES2: 

 
Fonte: Adaptado de Leite (2015b).  
 

Quando utilizamos o MEV-BV (de Baixa Voltagem) nas faixas de voltagem entre 0,5 

KeV e 5 KeV é possível obter uma combinação adequada entre o número de elétrons 

incidentes (nei) e a soma do número de elétrons secundários (nes), mais o número de elétrons 

retroespalhados (ner). Considerando o rendimento de elétrons emitidos como sendo a soma 

� � � � � dos rendimentos dos elétrons secundários (� � ��v
���� e dos elétrons retroespalhados 

(� � ���
���� dentro de uma faixa de energia crítica (Ecr) do feixe de elétrons, entre Ecr1 e Ecr2, 

é possível obter coeficientes σ > 1, evitando o carregamento elétrico da amostra, uma vez que 

o número de elétrons emitidos é superior ao número de elétrons incidentes (Figura 30). 

Quando σ > 1, a superfície da amostra tende a ficar carregada positivamente, criando 

uma situação estável em que a amostra passa a atrair o feixe de elétrons incidente. Se usarmos 

energias superiores a Ecr2 ou inferiores a Ecr1, elétrons ficarão acumulados na amostra, o 

que poderá, em alguns casos, destruir a amostra por meio de rachaduras ou transformar a 

amostra em um espelho, uma vez que os elétrons incidentes serão repelidos pelo 

carregamento negativo da amostra. Como as imagens são uma combinação do diâmetro do 

feixe, da corrente do feixe, do alcance das interações do feixe na amostra e da eficiência do 

sistema de detecção, em voltagens pequenas, existe a vantagem de se obter imagens em 

muitas amostras eletricamente isolantes sem a necessidade de aplicar recobrimento condutivo. 

Por essas considerações, um diâmetro de feixe pequeno, como critério de desempenho 

para obtenção de imagens de alta resolução, embora seja válido, deve estar combinado com 

voltagens menores, para maximizar o contraste em imagens de elétrons secundários. A técnica 

de baixa voltagem não estava disponível nos equipamentos há alguns anos. A Microscopia 

Eletrônica de Varredura de Baixa Voltagem (MEV-BV) se tornou possível devido ao 
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desenvolvimento na instrumentação de MEV que permitiu a fácil operação utilizando energias 

de feixe de baixa voltagem, abaixo de 5k eV. Os modernos microscópios de varredura podem 

operar com baixa voltagem entre 0,2k eV e 5k eV, uma vez que a obtenção de imagens nesta 

faixa de energia do feixe se tornou possível. 

A Figura 31 mostra uma imagem de MEV-BV das marcas de endentação em áreas 

irradiadas e não irradiadas onde são vistos detalhes de uma fissura da ordem de 20 nm. 

 

Figura 30 - Rendimento eletrônico em função da energia do feixe: 

 
Fonte: Adaptado de Komoda et al. (2006) conforme citado em Leite (2015b). 

 
 

Figura 31 - Imagens MEV-BV das marcas de endentação em: (a) área não irradiada e (b) área 
irradiada mostrando fissuras da ordem de 20 nm: 

 
Fonte: Adaptado de Oono et al. (2011) conforme publicado em Leite (2015a) 
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5. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Termogravimetria e DTG (Termogravimetria Diferencial) 

 

Estas análises estão de acordo com os resultados apresentados nos gráficos em sequência, 

e interpretações conforme Item 4.6 e referem-se às Figuras 32 (a), (b), (c), (d) e (e): 

 

• ∆T constante: Ausência de processo. É o que ocorre para as faixas mais lineares dos 

Gráficos da Figura 32 (a), (b), (c), (d) e (e), indicando pouca variação de energia, baixa 

entalpia ou reações lentas. 

 

• ∆T < 0 (Vales de T): Processo endotérmico. Indicado por “1”, que é o inicio de uma forte 

variação da massa. Por “2”, processo endotérmico para o inicio da mudança de fase: nesta 

faixa há uma menor perda de massa, sendo a ocorrência deste processo devido às 

alterações na estrutura cristalina ortorrômbica, em que há mudanças nos parâmetros de 

estrutura da rede, mantendo-se ortorrômbico, mas com outras dimensões, Rojac et al. 

(2005). Este é o processo que dá inicio para a primeira mudança de fase (com o aumento 

da temperatura) de ortorrômbico para tetragonal em temperatura próxima a 420°C. Estes 

estão confirmados também pelas variações bruscas nos gráficos de TG e DTG. 

 

• ∆T > 0 (Picos de T): Processo exotérmico. Situa-se na região na qual o sistema vai usar 

sua energia interna para cristalização. É a região limite de transformação Sólido-Líquido, 

sendo uma etapa essencial para formação de grãos e densificação até 1100°C. Acima de 

1100°C também ocorre perda de massa devido à reação dos hidróxidos que se desprendem 

voláteis durante o processo. As altas variações ao fim dos gráficos evidenciam tal 

evolução. 

 

Para todas as amostras, a primeira perda de massa ocorre logo no inicio da reação de 

forma acentuada até 120ºC. Isso devido à evaporação da água agregada por higroscopia. Após 

isso, a perda continua até aproximadamente 200ºC de forma lenta ou mais suave. Este fato 

ocorre para todas as concentrações sugeridas, como pode ser verificado por TG, quanto DTG 

(com a brusca variação que ocorre logo no início do gráfico e mais lenta posteriormente). 
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Figura 32 - Gráficos de Termogravimetria (TG), Termogravimetria Diferencial (DTG) e 
Análise Térmica Diferencial (DTA), paras amostras: (a) 0%mol Mo, (b) 5%mol, (c) 10%mol, 
(d) 15%mol e (e) 20%mol Mo. 

  

  

 

 

Deste modo, a variação gráfica inicial representa ou a água acumulada por higroscopia 

ou umidade acumulada na amostra e assim a perda inicial de massa representa a quantidade 

total de água desprendida da amostra até uma temperatura de ≈ 100°C. 

Para temperaturas maiores ou mais altas, sabe-se que com a taxa de aquecimento, a 

água que será desprendida durante a reação dos hidróxidos irá evaporar segundo o balanço: 
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KOH + NaOH + Nb2O5 → 2K0.5Na0.5NbO3 + H2O     (7) 

 

Abaixo na Tabela 10, são apresentadas as massas e as quantidades molares das 

substâncias envolvidas para o caso da perda de uma molécula de água durante a reação: 

 

Tabela 10 - Cálculo dos números molares da TG para K0.5Na0.5NbO3. Massas e quantidades 
molares das substâncias envolvidas. Cálculo do TG para K0,5Na0,5NbO3 hidratado e puro após 
o desprendimento de água da reação: 

 
Fonte: Adaptado de Marco; Moura (2017). 

 

As seguintes etapas foram destacadas pela TG e DTG das amostras para a cerâmica KNN: 

 

• Etapa 1 - 35°C até 120°C: perda de umidade, aquela que foi absorvida pelos hidróxidos ou 

desprendida e liberada pela mistura dos reagentes óxidos e hidróxidos acumulada por 

higroscopia. 

• Etapa 2 - 120°C a aprox. 360°C: há uma menor perda de massa, ocorrendo um processo 

exotérmico, devido à primeira mudança de fase que ocorre nesta etapa com o aumento da 

temperatura. São as mudanças nos parâmetros de rede da estrutura ortorrômbica, que 

passam a variar de tamanho; Malič et al. (2015); Rojac et al. (2005). 

• Etapa 3 - 360°C a aproximadamente 650°C: redução de massa devido à volatilização dos 

hidróxidos. Reações no estado sólido que desprendem voláteis e prejudicam nessa fase a 

qualidade da densificação. É uma etapa indesejada, mas inevitável, devido à fase liquida 

não desejada, havendo a decomposição dos hidróxidos, o que pode prejudicar tanto a 

estequiometria, quanto a densidade do material, podendo haver inclusive formação de 

fases intermediárias indesejadas. Algumas formações de segunda fase que foram 

identificadas no DRX são justificadas nesta faixa de temperatura. 

• Etapa 4 - 700°C a 1050°C: estabilidade da amostra. Faixa de temperatura para a qual 

ocorre a menor perda de massa. Esta faixa indica as possibilidades para calcinação e 

obtenção dos pós-precursores. É a região no gráfico onde há a menor variação de massa e 

para a qual foram definidas as temperaturas de calcinação deste trabalho: 800°C, 850°C e 



68 
 

900°C. Nesta etapa ocorre a formação de solução sólida da fase desejada. Como é 

considerada também uma fase intermediária da reação, podem ocorrer formações de 

segunda fase. 

• Etapa 5 – Aproximadamente em 1050°C: fase liquida desejada a altas temperaturas, para a 

qual são obtidos os melhores resultados na densificação e para a qual foi definida a 

temperatura de sinterização em 1100°C. Nesta etapa, a reação de estado sólido entre os 

hidróxidos KOH e NaOH e Pentóxido de Nióbio Nb2O5 resulta no Niobato de Sódio-

Potassio (KNN). Nesta etapa os precursores reagentes uma vez misturados e aquecidos 

coalescem para densificação das pastilhas. 

• Os picos que aparecem nos gráficos de DTG (associados à Termogravimetria) para todas 

as amostras, fornecem a temperatura na qual a velocidade de decomposição é máxima 

(perda de massa), ou seja, indicam os estágios onde as decomposições ocorrem mais 

rapidamente e estão indicados no gráfico. Estas análises são também confirmadas pela 

Dilatometria. 

 

Acima de 200ºC ainda ocorre liberação/evaporação da água o que se estende até ≈ 

700ºC. Também há perdas relativas à volatilização e sublimação dos hidróxidos alcalinos a 

altas temperaturas. Este perda, que é indesejada influencia bastante na densificação das 

pastilhas, como verificado e confirmado por Rödel et al. (2009); Malič et al. (2015); Eiras et 

al. (2016); Uchino (2010). É bastante difícil manter a estabilidade e homogeneidade quando a 

estequiometria do sistema contém muitas espécies voláteis como Na e K e tem sido um 

desafio para os cientistas reproduzir sistemas com boas propriedades e características 

contendo estes elementos ou reagentes. 

 

5.2. Análise Térmica Diferencial – DTA 

 

Antes de assumir a estrutura cúbica final das perovskitas, a cerâmica KNN passa, com o 

aumento de temperatura, por uma série de transformações na estrutura cristalina até 

estabilizar-se na estrutura cúbica, Korotcenkov; Stojanovic (2018) e Malič et al. (2015). As 

análises e interpretações para DTA se encontram integradas à Figura 32 (a), (b), (c), (d) e (e). 

 

• Ainda que não muito evidentes, as mudanças nas linhas de base do gráfico DTA indicam 

que há várias transições da forma cristalina ou da estrutura de rede (o que acontece em 

todas as amostras), para temperaturas entre 100 e 200°C (indicações “1” nos gráficos). 
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• O sistema apresenta uma estrutura ortorrômbica a baixas temperaturas ou temperatura 

ambiente. A literatura tem reportado tanto a presença do sistema ortorrômbico quanto o 

monoclínico à temperatura ambiente. A diferença reside no fato de que no ortorrômbico 

aparecem, à medida que a temperatura aumenta, parâmetros de rede a, b e c variados ou de 

várias dimensões/tamanhos, mas a estrutura continua a ser ortorrômbica, com diversas 

mudanças nestes parâmetros, mas mantendo-se ortorrômbico, Malič et al. (2015). Isso é 

evidente para as várias mudanças na linha de base do gráfico de DTA, desde o inicio até 

próximo à faixa entre 160°C ≈ 200°C, (indicações “2” no gráfico). 

 

• A estrutura passa a ser tetragonal próximo e acima de 400°C (o que está de acordo com a 

Temperatura de Curie da estrutura Tc ≈ 420°C) - (indicações “3” no gráfico) Korotcenkov; 

Stojanovic (2018). Estas indicam a mudança na estrutura cristalina de ortorrômbica para 

tetragonal, confirmado também por Carvalho (2016). 

• A estrutura começa a estabilizar-se a altas temperaturas, como está indicado por “4” e 

onde o sistema possui menor energia. Essa menor energia está indicada pela menor 

variação nas curvas gráficas do DTA, tanto quanto DTG e TG. 

 

• A transformação para fase cúbica ocorre também a altas temperaturas onde está indicado 

“5”, passando a ser cúbica, Bakken (2015). 

 

• Os diagramas de fase ternários do sistema KNN, reportados pela literatura Carvalho 

(2016); Malič et al. (2015); Wang; Li (2012); Bakken (2015); indicam o início da linha 

Sólido-Líquido para uma temperatura próxima de 1140°C. Isto fica evidente pela alta 

energia do sistema, mostrando que próximo e acima de ≈ 1100°C, o sistema muda de 

endotérmico para exotérmico em uma variação brusca, indicando que há liberação de 

energia para esta transformação. Aliado a isso, nota-se também, tanto nos gráficos de TG 

quanto DTG que este é o ponto para uma nova variação, indicando ou uma mudança de 

fase e/ou perda de massa. Esse é um dos motivos para a escolha da temperatura máxima 

em 1100°C para a síntese das pastilhas. A Dilatometria apresentada confirma estas 

conclusões para sínteses (o que está indicado por “6” e “7”). 

 

Comparativamente, analisando os gráficos da Figura 32 (a), (b), (c), (d) e (e), para as 

diferentes concentrações de Molibdênio, observa-se que: 
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1) Os gráficos de TG para qualquer das concentrações mostram comportamentos quase 

idênticos; à exceção para 0%mol Mo; que possuí menor variação percentual de massa para 

o mesmo gradiente de temperatura aplicado. Esta variação percentual é diferente nos 

demais casos à medida em que há alterações de %mol Mo, mas é quase idêntica entre 

estes, mostrando que diferentes concentrações de Molibdênio alteraram muito pouco a 

perda de massa. 

 

2) Para todos os gráficos verifica-se que a faixa linear, que representa menor variação de 

massa, manteve-se constante entre as temperaturas de 700°C e 1050°C. Isso talvez possa 

ser explicado pelas características atômicas do Molibdênio, que se aproximam muito do 

Nióbio e que nos arranjos atômicos modificaria muito pouco a estrutura. Este 

comportamento foi verificado e identificado por Azevedo (2010) e Augusto; Barbosa 

(2011) nesta mesma faixa de temperatura para o material puro. 

 

3) Aliado a isso, quando analisados os gráficos de DTG, fica-se evidente a constância linear 

para concentrações de 10%, 15% e 20% mol de Mo, ou seja, são menores e com muito 

poucas variações. Esses resultados para essas concentrações indicam que variar muito a 

%mol Mo não altera o gráfico de DTG, indicando não haver necessidade de trabalhar com 

altas concentrações de Mo. 

 

4) Tem sido reportado pela literatura; Mahdi et al. (2016), Lim et al. (2010) e Korotcenkov; 

Stojanovic (2018); que há uma faixa intermediária de temperaturas, onde podem ocorrer 

fases indesejadas (formações de segunda fase) e perda de massa; o que dificulta a 

densificação, mesmo quando realizada síntese em temperaturas mais altas; Ling et al. 

(2016). Essa faixa ocorre nos gráficos para aproximadamente 700°C, pois pode ocorrer a 

formação de uma fase líquida indesejada, que pode prejudicar a densificação. 

 

5) Para os gráficos de DTG, as decomposições máximas ocorrem em temperaturas próximas 

ou quase idênticas. Não ocorreram desvios e nem deslocamento dessas faixas de 

temperatura para nenhuma das concentrações, mesmo com o aumento na %mol Mo. 

 

6) Ocorrem muitas reações secundárias e consequente transformações, durante ou após a 

principal transformação de fase (cuja Temperatura de Curie Tc = 420°C), envolvendo 
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também a faixa de 400° a 700°C; o que fica caracterizado pela forma de onda serrilhada 

(dente de serra) nesta faixa. 

 
7) Para temperaturas acima de 1000°C, as menores variações de massa ocorrem para 

concentrações de 15% e 20% mol Mo, como já mencionado. Isso será importante porque a 

sinterização será justificada em 1100°C e não será interessante que ocorram reações 

secundárias ou de segunda ordem nessa faixa, para assim obter uma melhor densificação. 

 

8) Conforme as comparações gráficas de DTA, os processos exotérmicos, endotérmicos e 

mudanças de fase ocorrem à mesma temperatura. A diferença está na quantização de 

energia para cada concentração; onde a área acima ou abaixo do gráfico determina a 

quantidade de energia liberada ou proporção de energia necessária para mudanças e 

transformações de fase. Essa maior variação é evidente apenas para concentração de 

10%mol Mo em 1050°C. Para todas as demais são iguais. 

 

9) A inversão na linha de base DTA, próximo à temperatura de 1050°C, justifica o limite da 

linha “sólido-líquido”, sendo essa fase líquida essencial para a densificação a altas 

temperaturas. São picos exotérmicos decorrentes da mudança de fase, o que ocorre à 

mesma temperatura para todas as amostras. A formação da fase desejada K0,5Na0,5Nb(1-

x)Mox ocorre a 1100°C indicado pelo pico exotérmico de alta amplitude em todas as 

amostras. 

 

5.3. Difração de Raio X – Análises e Resultados 

 

Os pós-precursores utilizados nas reações para obtenção da cerâmica K0,5Na0,5Nb(1-

x)Mox foram obtidos por reação de estado sólido e calcinados a 800°C, 850°C e 900°C, por 

um período de 2 horas. Após calcinação, os pós foram novamente macerados em almofariz, 

em seguida peneirados para desaglomerar e uniformizar as partículas. A análise destes pós foi 

feita por difração de Raio X. Os resultados obtidos foram comparados com a ficha 

cristalográfica PDF#77-0038 - Na0,35K0,65NbO3, o que revela uma fase cristalina dos pós em 

acordo com a referência. Tais resultados podem ser verificados nas Figuras 33, 34 e 35. 

Assim através das análises das amostras e confirmação dos gráficos, foi identificada a 

seguinte classificação e formação, conforme ficha PDF#77-0038 para K0,35Na0,65NbO3: 
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Figura 33 - Difração de Raio X – Identificação dos picos para amostra policristalina da 
cerâmica Na0.5K0.5NbO3 (pura 0%mol Mo), calcinada a 800°C por 2 horas, em comparação 
com a ficha cristalográfica PDF#77-0038 - Na0.35K0.65NbO3. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

Estas análises também foram consideradas e aplicadas aos resultados das calcinações a 

850°C e 900°C, apresentados na sequência, Figuras 34 e 35. 

 

Figura 34 - Difração de raios-X – Identificação dos picos para amostra da cerâmica 
Na0.5K0.5NbO3 (pura 0%mol  Mo), calcinada a 850°C por 2 horas, em comparação com a 
ficha cristalográfica PDF#77-0038 - Na0.35K0.65NbO3. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 35 - Difração de raios-X – Identificação dos picos para amostra policristalina da 
cerâmica Na0.5K0.5NbO3 pura (0%mol Mo), calcinada a 900°C por 2 horas, em comparação 
com a ficha cristalográfica PDF#77-0038 - Na0.35K0.65NbO3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

As reflexões mais importantes são mostradas em todos os difratogramas, ocorrendo 

apenas algumas diferenças para as larguras dos picos e pequenos deslocamentos para as 

posições dos picos mais intensos. Para as amostras KNN pura, (sem substituição do Nb por 

Mo), foi identificada segunda fase indicada nos picos por (*) e estão em acordo com a 

literatura, Malič et al. (2015). Estes picos são relativos à formação da fase ortorrômbica 

K2Nb4O11, representada pela seguinte reação: 

 

2��� � 2�?��i →	���?d��� � ��� (8) 

 

A alta volatilidade e evaporação dos reagentes alcalinos para uma calcinação em 

atmosfera não controlada (ar) tornam difícil a manutenção da estequiometria. A evaporação 

do hidróxido de potássio se inicia em temperaturas a 850°C, mas ainda assim se mantém uma 

boa composição do sistema até 950°C. Isso poderia mudar a estequiometria, havendo uma 

fase rica em Nióbio, devido o desprendimento de KOH, mas como reportado por Rojac et al. 

(2005) essa decomposição é desprezível até 950°C. 
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Importante ressaltar que esta segunda fase ocorre pontualmente e são mais evidentes 

para as calcinações em 850°C e 900°C. Todas foram identificadas no mesmo ângulo de 

difração 2 Ѳ das amostras, sem exceções para estas temperaturas, em ângulos de 

aproximadamente ≈ 17,02° / 25,60° / 27,51° / 29,28° / 34,26° / 39,16° e 48,58°; e estão em 

acordo com Malič et al. (2015), conforme identificado. 

Esta fase secundária é imperceptível para a calcinação a 800°C e começam a ficar 

evidentes a partir de 850°C, ocorrendo também em 900°C, com aumento significativo da 

intensidade dos picos à medida que a temperatura aumenta. Este resultado se mantém mesmo 

que haja substituições por molibdênio, ou seja, o Mo não alterou a estrutura da composição e 

nem evitou a formação da fase K2Nb4O11; o que está evidente nos gráficos para composições 

com Mo que serão apresentados em sequência na Figura 36 (a), (b), (c), (d) e (e). 

Os gráficos das Figuras 33, 34 e 35 mostram as composições para ambas as fases, 

K2Nb4O11 e K0,35Na0,65NbO3 das respectivas fichas cristalográficas PDF#31-1059 e PDF#77-

0038 para comparação com as amostras puras de K0,5Na0,5NbO3 elaboradas neste trabalho. Os 

estudos e análises confirmam a literatura, Wang; Li (2012) e Zuo et al. (2006) e a presença 

destas fases que, uma vez identificadas ficam evidentes à medida que há um aumento na 

temperatura e nas concentrações de Mo. Ainda, conforme indicado no difratograma das 

Figuras 33, 34 e 35, a fase K2Nb4O11 foi claramente identificada pela ficha cristalográfica 

PDF#31-1059. 

Já a fase KNbMoO formulada por K2[MoxNb(1-x)]4O11, estão representadas nas Figura 

36 (b), (c), (d) e (e), e identificadas pela ficha PDF#81-2374 devido às substituições ocorridas 

entre Mo e Nb com suas respectivas porcentagens, ou seja, mistura de Óxido de Nióbio 

(Nb2O5)1-x; modificado com Óxido de Molibdênio (MoO3)x; representado pela seguinte 

reação: 

2��� � ( "�¡�Z � (�?��i���Z → ��[ "Z�?��Z]d��� � ��� (9) 

 

A Figura 36 mostra os gráficos em diferentes temperaturas de calcinação 800°C, 

850°C e 900°C, com as respectivas concentrações de Mo em (a) (b) (c) (d) (e), para um tempo 

de patamar de 2 horas. 
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Figura 36 - Identificação dos picos das amostras policristalinas da cerâmica Na0.5K0.5Nb(1-x)Mo(x)O3  
para a) 0% mol Mo, b) 5%, c) 10%, d) 15%, e) 20% mol Mo, calcinadas a 800°C, 850°C e 900°C por 
2 horas; em comparação com as fichas cristalográficas PDF#77-0038 (Na0.35K0.65NbO3) e PDF#81-
2374 (K5,34Mo9,22Nb0,77O30). 
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5.3.1. Composição das Fases 

 

A Figura 37 (a) 800°C, (b) 850°C e (c) 900°C mostram os difratogramas da cerâmica 

KNN em diversas composições agrupadas em %mol Mo, calcinadas em ambiente 

atmosférico. As reflexões mais importantes são designadas à fase monoclínica, conforme 

ficha cristalográfica PDF#77-0038. Todos os Raios-X mostram as mesmas reflexões, com 

somente alguns pequenos deslocamentos e/ou alargamento dos picos. Para comparação, os 

resultados são exibidos em grupos gráficos da figura. 

 

Figura 37 - Gráfico das amostras calcinadas em temperaturas: a) 800°C, b) 850°C e c) 900°C, 
por 2 horas e com diferentes concentrações de Mo: 

 

 
Figura 37 (a) 800°C por 2 horas (0%, 5%, 10%, 15% e 20% de Mo). Fonte: autoria própria 
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Figura 37 (b) 850°C por 2 horas (0%, 5%, 10%, 15% e 20% de Mo). Fonte: autoria própria. 
 
 
 

 
Figura 37 (c) 900°C por 2 horas (0%, 5%, 10%, 15% e 20% de Mo). Fonte: autoria própria. 
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Os resultados mostrados nos gráficos da Figura 37 confirmam as fases formadas e 

estão em acordo com as interpretações dos resultados do item 5.1 Termogravimetria/DTG e 

do item 5.2, Análise Térmica Diferencial. 

É fácil identificar em todos os gráficos as fases formadas tanto com o aumento na 

concentração de Mo como nas calcinações a altas temperaturas. Durante a calcinação a fase 

K2Nb4O11 fica evidente para calcinações a 900°C e concentração de Mo a 20%, o que pode ser 

identificada pelo aumento considerável na intensidade dos picos de Raio X. Como já 

mencionado esta fase é devido a: alta volatilidade dos hidróxidos alcalinos e à formação de 

fase líquida indesejada a altas temperaturas (≈ 900°C), calcinadas e sinterizadas em atmosfera 

ambiente.  É importante ressaltar que essa é uma fase rica em Nióbio e/ou Molibdênio, devido 

ao desprendimento dos hidróxidos alcalinos. 

A formação da fase desejada, K0,5Na0,5Nb(1-x)Mox, ocorreu e foi melhor identificada 

para temperatura de calcinação a 800°C, de acordo com a ficha cristalográfica PDF#77-0038 

e conforme pôde ser confirmado pela comparação dos gráficos da Figura 37. 

 
 

5.4. Dilatometria: Testes e Resultados 

 

A Figura 38 mostra a variação linear da retração com o aumento da temperatura e a Figura 

39 refere-se à derivada desta primeira. Uma avaliação de ambas permite verificar o quão 

rápido é a taxa de retração para a densificação do material. 

Na Figura 38, todas as curvas são semelhantes, à exceção para a amostra pura (0%mol 

Mo), em que o decaimento começa aproximadamente a ≈ 600°C, o que esta de acordo com a 

perda conforme demonstrado na Figura 32. Este fato confirma, para esta temperatura, a 

ocorrência da redução de massa devido à perda de água, volatilidade dos hidróxidos alcalinos 

e formação de fase líquida indesejada à baixa temperatura. 

Nota-se claramente que a inclusão de Mo (independente da %mol) estabilizou todas as 

composições, tornando a perda ou decaimento de massa estável em relação à retração. 

Concluímos que isso será importante para se conseguir uma melhor densificação, bem como 

um melhor crescimento de grão necessário aos movimentos vibracionais da estrutura de rede, 

das moléculas e átomos do sistema. 
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Figura 38 - Dilatometria para as diversas concentrações de Mo.  

 
Fonte: autoria própria. 

 

Para essas amostras em aproximadamente ≈ 600°C, há um degrau na curva que representa 

a primeira mudança de fase do sistema. A estrutura passa a ser tetragonal próximo e acima de 

≈ 420°C (o que está de acordo com a Temperatura de Curie Tc) - Korotcenkov; Stojanovic 

(2018). Estas indicam a mudança na estrutura cristalina de ortorrômbica para tetragonal, 

confirmado também por Carvalho (2016). Este fato corrobora, conforme já mencionado no 

Item 5.1 (Termogravimetria e DTG), Figura 32 onde se nota também o início de 

decomposição e/ou retração do material. Tal fato ocorre em todas as curvas, para todas as 

amostras. O aumento na %mol Mo indica uma estabilidade térmica das amostras, o que está 

evidente nas figuras, ainda que os resultados de DRX demonstrem que o aumento leva à 

formação de uma fase secundária. 

Observa-se na Figura 38, que para o material puro (0%mol Mo), a retração ocorre 

aproximadamente a ≈ 600°C. Após isso, entre 600°C e 800°C a retração é abrupta, e este fato 

está confirmado pela variação gráfica que ocorre na Figura 39, que representa a derivada da 

curva de Dilatometria. 
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Figura 39 - Derivadas da Dilatometria em um mesmo gráfico para as respectivas 
concentrações de Mo. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Esta variação de massa está associada a três fatores, como já mencionado: volatilidade dos 

hidróxidos alcalinos, formação de fase liquida indesejada a baixas temperaturas (que é 

prejudicial à densificação em altas temperaturas), e por último, retração do material, sendo 

este de menor impacto (considerando o pequeno intervalo gráfico de variação da 

temperatura). Verifica-se que para todas as outras concentrações de Mo, existe para esse 

mesmo intervalo (a ≈600°C), um degrau nas curvas de Dilatometria, sendo este menos 

intenso, mais suave e estável se comparados com o material puro. Conclui-se que as %mol 

Mo influenciaram a formação de fase que ocorre próximo a esta temperatura. 

A estabilidade destas curvas fica evidente com o aumento na %mol de Mo, se verificadas 

as derivadas da Dilatometria na Figura 39. Para todas há um degrau, ou vale em  ≈ 600°C, o 

que confirma o comportamento dos hidróxidos alcalinos, NaOH e KOH, conforme comparado 

com o material puro e a literatura em Bakken (2015) e Eiras et al. (2016). A taxa de retração 

para o material puro começa a partir desta temperatura e continua até as temperaturas mais 

altas. A retração é contínua para as amostras puras. Para as amostras com a inclusão do Mo, 
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há um pico de retração como já mencionado em ≈ 600°C, após o qual há uma estabilidade nas 

amostras e a acentuada retração somente volta a ocorrer acima de ≈ 1000°C. O que não é 

verdade para o material puro. 

Uma verificação importante que se obtém destes resultados, é a indicação para 

temperatura de sinterização igual ou superior a 1000°C, onde a retração é maior sendo uma 

indicação para uma melhor densificação a altas temperaturas. 

Se verificarmos as derivadas individuais, fica evidente que a menor taxa de retração é para 

a maior %mol Mo (20%), ou de outra forma inversa que, a maior taxa de retração está 

associada às menores concentrações de mol Mo. Isto está de acordo com as densidades 

obtidas para 5%mol e 10%mol de Mo, conforme será descrito nos resultados sobre densidade 

e MEV. 

Se observados todos os gráficos, os vales e variações mais acentuados ocorrem em um 

mesmo intervalo de temperatura, muito curto e que não é muito amplo, indicando que a 

retração para melhor densidade está entre 1000°C < T < 1180°C. Este intervalo é a indicação 

para escolha da temperatura de sinterização. 

Também a inclusão de Mo, elevou a temperatura de densificação de ≈ 1080°C para um 

ponto mais alto em ≈ 1150°C. Todas as amostras obtiveram o mesmo resultado, pois observa-

se que todas as curvas de Dilatometria e suas respectivas derivadas apresentaram as mesmas 

respostas e/ou variações próximas a ≈ 1150°C. A exceção é para a amostra pura. 

Para indicação da temperatura de sinterização, devemos observar qual amostra obteve a 

melhor taxa para retração. Pelas análises gráficas, consideramos: a estabilidade ou variação 

constante de massa à baixa temperatura, as máximas variações abruptas ou vales indicando 

alta retração; ou contração para altas temperaturas nas quais consegue-se uma melhor 

densificação. Estas observações são evidentes para os resultados das concentrações de 5%mol 

e 10%mol de Mo, onde o intervalo de variação da massa é rápido em curta faixa de 

temperatura, em aproximadamente 1150°C. Esta temperatura está de acordo com os testes e 

com a revisão bibliográfica que demonstram uma temperatura de sinterização em ≈ 1100°C, 

Uchino (2010) e Galassi et al. (2000). Assim definiu-se a temperatura de sinterização em 

1100°C. 
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5.5. Densidade: Análises e Resultados 

 

A Tabela 11 e o Gráfico 40 mostram as densidades encontradas, para as diversas 

temperaturas de sinterização e respectivas %mol Mo. 

As densidades obtidas para cada grupo de %mol Mo, são resultados de uma média de 

seis amostras, que foram sinterizadas em condições idênticas. 

Como definido pela TG, Dilatometria e confirmado pelos difratogramas de Raios-X, a 

temperatura de sinterização para todas foi definida em 1100°C. Pesquisas realizadas em 

temperaturas abaixo desta, reportaram baixa densidade, Ray et al. (2015) e Rojac et al. (2005). 

Não foram necessárias sínteses para temperaturas inferiores a 1100°C. 

A adição de Molibdênio em qualquer das configurações (%mol), mudou notoriamente 

o comportamento das sínteses e consequentemente as densidades obtidas. Comparando-se, 

verificamos que o material puro (0%) apresentou uma densidade muito baixa e que a inclusão 

de Mo alterou e aumentou a densidade para amostras com 5 e 10% mol Mo. 

A referência utilizada para resultados com uma boa qualidade na densidade é um valor 

teórico, ideal e igual a 4,51 g/cm3, conforme literatura; Fisher et al. (2010). 

Para obter cálculos mais precisos da densidade pelo princípio de Arquimedes, a 

temperatura da água foi verificada durante as diversas medições, para assim encontrar os 

valores ideais de densidade àquela temperatura conforme determina o princípio. Foram 

incluídos nos cálculos os dados para confirmar a progressão de densidade após a síntese, bem 

como a perda de material em todo o processo até a obtenção final das pastilhas. 

Todas as amostras foram sinterizadas em forno/mufla a uma temperatura de 1100°C 

por um período de 2 horas. Comparativamente essas mesmas densidades e fases, foram 

avaliadas conforme resultados da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e FTIR – 

Infravermelho por Transformada de Fourier. 

 

Tabela 11 - Resultados das Densidades, para as diversas concentrações de Mo, sinterizados à 
temperatura de 1100ºC por um período de 2 horas: 

 
Fonte: autoria própria. Unidades em g/cm3. 
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A Figura 40 mostra a distribuição de densidades com as respectivas concentrações 

(%mol Mo. Nas análises em sequência, podemos destacar: 

 

Figura 40 - Gráfico de distribuição das Densidades com as respectivas %mol Mo. Densidades 
com as respectivas imagens da Microscopia Eletrônica de Varredura de acordo com as 
concentrações de Mo. 

 

 5%mol  Mo

 

 10%mol Mo

 

 15%mol Mo

 

 20%mol Mo

 

 0%mol Mo

 

Fonte: autoria própria. 

 

• A inclusão de Mo alterou e aumentou o resultado das densidades para as demais amostras 

em relação à amostra pura (KNN). 

 

• As amostras com porcentagens de 5%mol e 10%mol Mo, foram as que apresentaram os 

melhores resultados para a densidade. 

 

• Para as demais amostras, há um decaimento nas densidades à medida que se aumenta a 

proporção ou %mol Mo, acima de 10%. Supõe-se serem amostras com fases rica em Nb 

e/ou Mo, devido à maior concentração, volatilidade e desprendimento dos hidróxidos 

alcalinos, NaOH e KOH. 

 

 



84 
 

• As amostras para as pastilhas KNN pura e com 15%mol Mo, foram as que tiveram um 

resultado mais uniforme, em relação à média, observando-se: uma melhor distribuição, 

sem muitas variações, resultados próximos; menor desvio e também máximos e mínimos 

mais próximos da média. 

 

• Deve-se salientar que todos os resultados foram obtidos em mufla (a uma temperatura de 

1100°C por um período de 2 horas), com atmosfera livre, não controlada, não 

pressurizada, sem controle de fluxo e gases inertes. 

 

• Os valores foram obtidos conforme Tabela 11 de Resultados da Densidade. 

 

5.6. Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia de Infravermelho foi utilizada para investigar e confirmar a formação 

das fases primárias e secundárias, principalmente das hidroxilas presentes, grupo OH, 

oriundas das reações de estado sólido dos hidróxidos de sódio (NaOH) e potássio (KOH). 

Para as análises utilizou-se uma amostra de cada grupo, em teste destrutivo, com as 

respectivas concentrações. As amostras foram moídas em almofariz e testadas no 

espectrômetro modelo Vertex, fabricante Bruker, no modo de Refletância. 

 

Estão evidentes nos gráficos da Figura 41, as vibrações fundamentais da água, que 

ocorrem a aproximadamente a: 

 

• 3.756cm-1 e 3.652cm-1: estiramentos OH – água e NH, conforme Bisbo (2008) e 

Silverstein et al. (2006), destacado na faixa 1. 

 

• 2.360cm-1: estiramentos OH secundários da água, Solomon (1980) e Wilkins; Miller 

(1952); faixa 2. 

 

• 1.596cm-1 (comprimento de onda primários da água H2O), destacado na faixa 3; USP 

Disciplinas de Analises de Materiais (2018) e Prof. Donoso (2014). 
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Figura 41 - Espectro de Infravermelho (FTIR) para cerâmica KNN e as respectivas 
concentrações de mol Mo: 0%, 5%, 10%, 15% e 20%. 

 
Autoria própria. 
 

Estas vibrações destacadas acima se relacionam às deformações: axial simétrica, 

assimétrica e angular simétrica da água. Estão consistentes com a literatura e evidenciam a 

presença de água devido à umidade relativa do meio, armazenamento das amostras/material 

(que podem adquirir umidade), ligações de Hidrogênio – Oxigênio (O-H) e ligações oxigênio 

não ocorridas ou que não se realizaram a partir dos hidróxidos alcalinos (OH). Em ambas as 

faixas (1 e 3) observam-se as formas de onda gráfica serrilhada que ocorrem em torno das 

frequências centrais citadas e tal fato esta relacionado às repetições harmônicas de segunda e 

terceira ordem dos modos vibracionais. Observa-se que estas vibrações são muito curtas, de 

baixa ou pouca intensidade, indicando que não foi afetado e nem houve modificação na 

estrutura de rede, pois não aparecem e nem são evidentes outras vibrações, uma vez que são 

medições curtas e de baixa intensidade de forma que pudessem indicar qualquer alteração nos 

modos vibracionais do material. 
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O estudo dos espectros de FTIR e caracterização dos modos vibracionais para 

materiais cerâmicos e inorgânicos são de difícil análise e interpretação; principalmente devido 

às substituições de Nb-Mo, bem como ligações Nb-O e Mo-O. Para uma análise criteriosa, 

detalhada e uma boa interpretação, foi utilizado como referência, os trabalhos desenvolvidos 

para materiais inorgânicos, cerâmicos, metálicos, bem como organometálicos: Solomon 

(1980); Silverstein et al. (2006); Wilkins; Miller (1952), Augusto; Barbosa (2011); Kumari et 

al. (2015); Bisbo (2008); Prof. Donoso (2010). Tais referências são importantes, pois tratam 

exatamente de materiais inorgânicos e especificamente dos modos vibracionais das 

perovskitas do tipo ABO3, que é o modelo estrutural da cerâmica NaKNbO3. Assim, qualquer 

perovskita do tipo ABO3 possuirá em seus vértices a mesma estrutura vibracional 

(independente da composição). As interpretações foram correlacionadas aos textos 

referenciados, pois trouxeram excelente resultado às análises, devido à qualidade que 

imprimiram a este trabalho. 

Os modos normais de vibração na estrutura perovskita podem ser determinados 

tratando o grupo BO3 separado do cátion A, ou seja, os modos vibracionais do octaedro BO6 

da estrutura ABO3, que são as posições ocupadas pelos átomos de oxigênio e pelos átomos de 

Nióbio e/ou suas substituições por Molibdênio. A Figura 42 exemplifica a lucidez das 

análises. 

 

Figura 42 - Modos vibracionais do octaedro BO6 na estrutura ABO3. Em (a) o modo 
vibracional “Stretching” com os átomos de oxigênio deslocando-se em direção oposta aos 
átomos do centro da estrutura. Em (b) o modo vibracional “Bending” onde os átomos OI 
deslocam-se juntos com átomo central e os átomos OII deslocam-se em sentido oposto. 

 
Adaptado de Wilkins; Miller (1952) e Solomon (1980). 
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Para registrar os espectros de transmissão no infravermelho, as amostras de NaKNbO3 

foram trituradas em almofariz e utilizadas como pós, no modo de medição “ATR – 

Refletância Total Atenuada”. Os espectros foram registrados no intervalo de frequência de 

4500 a 250 cm-1 com resolução de 1,92862 cm-1 ( ≈ 2 cm-1 ), conforme mostrado na Figura 45. 

 Os modos vibracionais mais importantes são relacionados às ligações metal-oxigênio 

pertencentes às perovskitas do tipo ABO3 e estão identificados nas frequências entre 250 cm-1 

até 1250 cm-1. Para tanto, foi executado uma ampliação para essa faixa como mostra a Figura 

47 (essa faixa incluí o “intervalo 4” e seus extremos, conforme destacado na Figura 43). 

Uma banda de absorção, ampla e larga pode ser observada em 920 cm-1 até 434 cm-1, 

com centro em 538 cm-1. A diferença que ocorre para cada uma das amostras, em função da 

%mol Mo é o pequeno deslocamento da frequência central, alterando assim a abertura dessa 

faixa para cada concentração. 

 

Figura 43 - Espectro de Infravermelho para a Perovskita do tipo ABO3 com 
ampliação/destaque para a faixa de frequência do espectro entre 250 cm-1 a 1250 cm-1. 

 

Fonte: autoria própria. Ampliação (zoom) para faixa inicial do espectro da Figura 39. 
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Mesmo com as observações da literatura, comparativamente é apresentado o resultado 

para o infravermelho do material Na0,5K0,5NbO3 puro, pois a partir deste é que foram obtidas 

as amostras com as demais substituições de Nb. Estas substituições como já mencionado, 

ocorrem para a perovskita ABO3, no sítio ou nas posições ocupadas pelo elemento químico B, 

sendo este o átomo central da estrutura. 

É fácil observar que à medida que se aumenta a %mol Mo, a abertura da faixa torna-se 

suavizada e consequentemente há um deslocamento da frequência central. Outras 

divergências não foram encontradas e nem identificadas, uma vez que as propriedades 

atômicas e químicas do Mo são bem próximas às do Nb. 

A literatura relata os espectros de infravermelho para as composições de NaNbO3 e 

KNbO3 de acordo com os diagramas constituintes destas fases, para assim interpretar a 

composição da cerâmica Na0,5K0,5NbO3. Similarmente às mesmas análises, as substituições 

foram realizadas em Na0,5K0,5[Nb(1-x)Mox]O3. Como os espectros vibracionais ocorrem e 

devem ser analisados sob o ponto de vista do grupo BO3 separado do cátion A, os espectros 

ficam sujeitos apenas às características vibracionais do Oxigênio, nos vértices do octaedro e 

do Nióbio ou Molibdênio no centro da estrutura, conforme exemplo da Figura 42. 

A banda assimétrica da Figura 43 sugere em princípio, que as frequências relativas ao 

NaNb(1-x)MoxO3 são 538 cm-1 e o ombro em 669,28 cm-1, enquanto as frequências KNb(1-

x)MoxO3 são ombros muito sutis em 858,28 cm-1 e em 441,21 cm-1, ambas associadas ao modo 

stretching (Nb-O) e (Mo-O). Ambas as bandas de absorção, mesmo que distintas são 

referentes aos modos stretching duplamente degenerado do NaNb(1-x)MoxO3 e do KNb(1-

x)MoxO3. 

É importante ressaltar que estas análises estão de acordo com fase encontrada 

K2Nb4O11, conforme relatado no item “Difração de Raio X”. Isso confirma a fase 

intermediária que ocorre na estrutura, pois a intensificação dos picos do infravermelho é a 

mesma que está relacionada à intensificação que ocorre nos espectros de Raios-X e 

identificadas no item “Difração de Raios-X” para as mesmas concentrações idênticas. 

A Figura 43 apresenta espectros no infravermelho das composições cerâmicas de 

NaKNbMoO, para as amostras tratadas a 1100°C por um período de 2 horas. Não há uma 

diferença básica observada na forma dos espectros obtidos em concentrações distintas, exceto 

para o início do espectro, na faixa entre 250 cm-1 até 430 cm-1, em que há uma banda bem 

definida em 418,36 cm-1. Nota-se o aumento das intensidades à medida que se aumenta a 
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%mol de Mo. Esta intensidade desaparece a baixas concentrações e fica evidente à medida 

que as concentrações aumentam. 

Ainda, para a faixa inicial do espetro, entre as frequências citadas de 250 cm-1 até 430 

cm-1, observa-se que com o acréscimo da %mol de Mo há uma considerável mudança no 

espectro para a frequência de ondas próximas a 280 cm-1 / 353,28 cm-1 / 397,14 cm-1 e 418,36 

cm-1. Estes pontos são intensificação dos picos, que na cerâmica pura estão presentes apenas 

como ombros de baixa intensidade e pouca evidência. Como exemplo, observam-se os 

ombros da cerâmica pura em 411,14 cm-1 e em 280 cm-1, que nas amostras com Mo tornam-se 

bem intensos e evidentes. As mudanças observadas no espectro foram interpretadas como o 

resultado de transição de fase tetragonal → monoclínica do Na0,5K0,5[Nb(1-x)Mox]O3. A 

observação neste modo pode ser associada à transição de fase tetragonal → monoclínica, que 

em princípio está relacionada com distorções estruturais da célula unitária para a composição 

da fase final cúbica da estrutura em altas temperaturas. 

Nota-se uma banda em 630 cm-1, que está associada à saturação da absorção das 

vibrações em modo “stretching” para as ligações de Nb-O e Mo-O; observado também por 

Bakken et al, nesta mesma frequência para a cerâmica Na0,5K0,5NbO3 pura. Esta absorção 

possuí a mesma amplitude em qualquer das composições, seja para a amostra pura ou em 

qualquer das concentrações de Mo. É importante salientar que essa saturação nos espectros é 

devida aos efeitos da distribuição de grãos grandes nas amostras, como está confirmado 

também pelas análises do MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) e UV-Vis 

(Ultravioleta Visível). 

 

5.7. Ultra Violeta Visível – UV-Vis: discussões e resultados. 

 

Foram observadas bandas em toda a região do espectro visível, sendo que todas as 

amostras apresentaram praticamente a mesma intensidade de bandas, sem muitas variações. 

Os testes foram realizados no modo Refletância e os resultados apresentados nos gráficos da 

Figura  44. 

Em todas as amostras uma banda larga foi observada entre 250 e 500 nm. Estas bandas 

no espectro caracterizam a obtenção da fase perovskita a altas temperaturas (1100°C). Outras 

bandas que foram observadas em 650, 750 e 830 nm foram atribuídas à presença de fases 

secundárias, NOGUEIRA (2011) e Zuo et al. (2006). 
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Os gráficos de UV-Vis permitem mostrar para a estrutura de rede, os resultados das 

substituições de Nb por Mo em diferentes concentrações. As variações no espectro ficam mais 

evidentes à medida que há um aumento na %mol Mo, o que confirma as distorções ocorridas 

pelas substituições. 

Uma porcentagem de Mo igual a 10% molar já seria suficiente para identificar as 

possíveis variações, sendo que concentrações acima deste percentual apresentaram os mesmos 

resultados e nada alteraram as características do material. Isso fica evidente para os gráficos 

com concentrações de 15% e 20% mol Mo. Assim, não haveria necessidade de aumentar 

muito a quantidade ou % molar de Mo. 

Com o aumento na concentração de molibdênio foram observadas alterações nas 

bandas em torno de 650 ou 750 nm. Estas alterações ficam evidentes para altas concentrações, 

indicando a formação de segunda fase, o que também foi observado nos estudos do 

infravermelho e Raio X. Não houve deslocamento de bandas para outras frequências, que 

tivessem relação ou que tenham sido causadas por diferentes substituições de Nb por Mo. 

 

As mudanças e alterações indicadas podem ter ocorrido respectivamente devido a: 

 

1) alta %mol de Mo (em substituição ao Nb), inclusive com a formação de segunda 

fase, conforme as análises de Raio X, 

 

2) ocorrência de uma fase rica em Nb e/ou Mo, devido ao desprendimento durante a 

sinterização e alta volatilidade dos hidróxidos alcalinos, NaOH e KOH e, 

 

3) alguma porosidade, conforme identificado nos resultados de densidade e MEV . 

 

Na Figura 44 observamos que o peso %mol Mo alterou o índice de refletância. Todas 
as amostras foram sinterizadas em rotas iguais (mesma temperatura, durante o mesmo período 
de tempo - 2 horas). Observa-se que para a amostra pura (0%), a curva é bastante simétrica, 
em mesma intensidade, sem muitas variações e os resultados para a refletância são estáveis. À 
medida que há um aumento na % de Mo, ficam evidentes as diferenças para um mesmo 
grupo, se consideradas as temperaturas de sinterização em 900°C, 1000°C e 1100°C. 
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Figura 44 - UV-Vis Refletâncias para amostras sinterizadas em 900°C, 1000°C e 1100°C, 
com concentrações de a) 0%, b) 5%, c) 10%, d) 15% e e) 20% mol Mo - 2 horas. 

 

 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 As maiores discrepâncias acontecem para 15% e 20% de Mo. Há um espaçamento 

maior entre as intensidades das curvas, se analisadas as diferentes temperaturas em um 

mesmo grupo. Essas diferenças ficam evidentes à medida que há um aumento na % molar. 

Mas observa-se que o aumento na temperatura de sinterização não provocou deslocamento 

das bordas e nem das bandas para outras frequências diferentes do espectro. 

a) b) 

c) d) 

e) 
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 Uma observação em todos os gráficos, é que as inflexões ou as mudanças na 

sinuosidade das curvas ocorrem nos mesmos pontos, mas se comparadas ficam mais abruptas 

e salientes à medida que há um aumento na % molar de Mo. As inflexões ou mudanças são 

mais evidentes, ocorrendo de forma mais rápida e abrupta. Presume-se que tal fato está 

relacionado aos seguintes fatores: 

 

1) Calcinação e sinterização em temperaturas mais baixas, nas quais as amostras 

apresentam um estado mais amorfo e menos cristalino (exemplo das sinterizações em 900°C e 

1000°C; 

2) Situações nas quais, não ocorreram em alguns casos, as ligações necessárias para as 

substituições de Mo, havendo formação de segunda fase conforme análises de Raio X. 

 

Resultados mais suaves ou estáveis foram identificados nas amostras que são mais 

cristalinas e sinterizadas em 1100°C, com concentração de 5% e 10% molar de Mo. Este 

relato confirma a escolha da temperatura de sinterização em 1100°C, conforme também 

sugerido pelas análises de TG, DTG e Dilatometria. Os resultados são mais estáveis em uma 

condição de sinterização a altas temperaturas, sugerindo concentrações menores que 5%. 

 

5.7.1. Gap ótico e propriedades semicondutoras 

 

O gap ótico das cerâmicas KNN é direto e pode ser estimado pelo comportamento do 

coeficiente de absorção α do material. Nos gráficos da Figura 45 são apresentados os 

resultados do coeficiente de absorção em função da energia do feixe incidente para todos os 

grupos de amostras. 

Os resultados de espectroscopia no UV-Vis permitem avaliar, dessa forma, a 

influência da temperatura na ordem-desordem do sistema e nos processos de transição 

eletrônica, permitindo realizar os cálculos aproximados para o valor de energia de gap. 

Os resultados mais estáveis e com poucas variações, foram mais bem identificados 

para as amostras com menor concentração de Mo, em que há o aumento do grau de 

organização das células unitárias, em função da alta temperatura de sinterização e da menor % 

molar de Mo. 
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Consequentemente, devido a distorções de rede mencionadas, ocorre um aumento na 

absorbância do material em regiões de baixa energia, pois os processos de transição eletrônica 

dentro do gap diminuem. Se as transições eletrônicas diminuem, consequentemente haverá 

uma menor energia de gap, Zuo et al. (2006) e Zhu et al. (2017). 

 A energia de gap foi calculada utilizando o método de Tauc, já descrito anteriormente 

e o gráfico desenhado com auxilio do software matemático Origin, versão 8.5. Os resultados 

da interpolação (linearização), extrapolação (intercepto do eixo de energia) e sua respectiva 

quantização são apresentados na Figura 45. 

Para as amostras com baixo teor de Mo, ocorre a saturação da absorbância próxima a 

560 eV/Cm2, que corresponde a uma energia média de 4,0 eV (indicado pelas setas verticais). 

A saturação também ocorre para as amostras com alto teor de Mo, mas com uma intensidade 

menor, próxima a 340 eV/cm2. Fato importante é que, mesmo considerando uma redução da 

máxima saturação da absorbância para altas concentrações de Mo, manteve-se em qualquer 

das concentrações (maiores ou menores), a mesma energia de gap para qualquer saturação 

(próximo a 4,0 eV). Tal justificativa para essa redução no valor de saturação, é que as 

amostras com maior concentração não apresentaram um crescimento preferencial de grãos em 

nenhuma direção, sendo mais amorfas e menos cristalinas. Isso implica em uma menor 

energia de gap para amostras com alta concentração. O que justifica é que, a presença de 

defeitos fornece uma mudança na quantidade e na distribuição dos níveis de energia dentro da 

região de gap. É conhecido na literatura que existe uma quantidade ideal de defeitos suficiente 

para garantir as transições eletrônicas dentro do gap, mas para altas concentrações de Mo, 

supõe-se que essa quantidade de defeitos estaria acima do ideal. 

Assim, é importante notar que todas as amostras independente da concentração, 

possuem uma saturação do coeficiente de energia próximo ao valor médio de 4,0 eV. Pode-se 

concluir que o valor esperado para energia de gap de qualquer das amostras está (ou será) 

próximo ao valor indicado. Constata-se que as amostras com menor % molar de Mo tiveram 

menos variações cristalográficas, o que foi favorável aos resultados da energia de gap e às 

características semicondutoras do material. A exceção são as amostras com alto teor (ou % 

molar Mo), que mesmo apresentando uma saturação próxima à energia de 4,0 eV, 

apresentaram uma redução no valor da energia de gap, quando extrapoladas pelo método 

Wood-Tauc. 
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Figura 45 - Ajuste linear Wood-Tauc, por Interpolação e extrapolação do resultado de UV-Vis 
“Absorbância”, para amostras: a) pura (0%mol Mo), b) 5%, c) 10%, d) 15% e e) 20% mol 
Mo, sinterizadas em 1100°C, por 2 horas. A intercessão da reta com a abscissa (eixo x de 
Energia) informa o valor de energia de gap (Eg) do material. 

 

  

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Os resultados do valor do gap ótico estão referenciados pela literatura próximos a 3,40 

eV, para a faixa de energia de materiais semicondutores, e a média dos resultados encontrados 

(3,38 eV) está de acordo com a referência, Ji et al. (2017) e Soloman (2010). Os desvios ou 

diferenças são relativos à fase amorfa do material, presença de segunda fase das ligações não 

Tabela 12 – Resumo das Energias de Gap 
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realizadas entre as substituições de Nb por Mo; defeitos da rede cristalina, crescimento 

irregular de grãos e porosidade, sendo assim amostras assimétricas e não uniformes. 

Foi indicada nos gráficos qual a energia de gap estimada por extrapolação. Os valores 

estão próximos à referencia para materiais cerâmicos da família das perovskitas em 3,40 eV. 

O valor médio calculado é de Eg = 3,38 eV. Os menores valores de energia ficam por conta 

das maiores %mol Mo. 

Comparativamente, tomando valores aproximados, a energia de gap para materiais 

isolantes assume um valor Eg > 5.0 eV, os semicondutores situam-se numa faixa 1 eV < Eg < 5 

eV e os condutores Eg < 1 eV. Verifica-se assim, que o material apresenta características de 

um semicondutor. Essa percepção está relacionada apenas ao nível de energia de gap, sendo 

que devem ser realizados estudos, direcionados e detalhados para determinar a real 

característica ou função semicondutora do material. Como por exemplo: mobilidade de 

elétrons e lacunas, capacidade de regeneração do par elétron-lacuna, distribuição dos estados 

portadores nas bandas de valência e condução, concentração intrínseca ou extrínseca de 

portadores, natureza dielétrica e semicondutora, variações de dopagem (Energia de Fermi), 

processos e capacidade de geração/recombinação de pares eletro-lacuna, entre outros. Estes 

estudos ficam como sugestões para caracterização das propriedades semicondutoras do 

material pesquisado. 

5.8. Microscopia Eletrônica de Varredura: MEV – Discussão e Resultados 
 

 As análises do MEV são reportadas considerando que todas as amostras passaram pela 

mesma rota de calcinação, às temperaturas de 800°C, 850° e 900°C e sinterização a 1100°C. 

As variações encontradas são função apenas da concentração de Mo. Mesmo que as 

calcinações tenham sido realizadas em três temperaturas diferentes, os estudos indicaram que 

a melhor temperatura para sinterização está em torno de 1100°C. Sendo assim os pós 

calcinados, independente das concentrações, foram sinterizados nessa temperatura, sem 

variações. 

 É possível observar nas Figuras 46 a 52, acentuadas diferenças de morfologia para as 

sínteses em diferentes concentrações de Mo. O material produzido por reação de estado sólido 

apresentou melhor condição de sinterização à temperatura de 1100°C, por 2 horas, com taxa 

de aquecimento constante de 5°C por minuto, para concentração de 5%mol Mo, como era de 

se esperar pelas análises apresentadas em classificações anteriores. A síntese com 5%mol Mo, 

pelas imagens e resultados, apresentou-se mais uniforme, com grãos mais bem definidos de 
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forma que se pudesse estimar o tamanho dos mesmos em 4,2 µm. O método utilizado para tal 

foi o de intercepto e contagem de grãos, de acordo com a escala das imagens em 10 µm. 

 Observamos que se obteve um crescimento equivalente e mais homogêneo de grãos 

para concentrações de 5% e 10% mol Mo. Para 0%mol a amostra se apresenta muito porosa e 

as imagens estão de acordo com as constatações do MEV e Densidade. Os resultados com 

menor densidade foram reportados para as amostras puras. Fica evidente como a concentração 

de Mo melhorou a densidade para amostras com até 10% mol Mo, diminuindo a porosidade. 

As imagens de MEV, Figuras 47 e 48, para 5% e 10% mol respectivamente, estão de acordo 

com o gráfico da Figura 40 (densidade e MEV) e Tabela 11, para os cálculos da Densidade. 

 As imagens para concentrações de 15%mol e 20%mol mostram o material poroso, 

havendo um decaimento na densidade, mostrando que altas %s molares de Mo não trouxeram 

ganho à densidade e os resultados decaem à medida que as concentrações aumentam acima de 

10% mol Mo. Também os grãos não estão explícitos e são menos evidentes, o que dificultou 

revelar e identificar os mesmos devido à porosidade. As imagens ainda apresentam 

aglomerados que justificam a formação de segunda fase, devido ao desprendimento e a alta 

volatilidade dos hidróxidos alcalinos a altas temperaturas. 

 

Figura 46 - Imagem MEV para amostra pura, 0%mol Mo (escala 10µm e ampliação 5K). 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 47 - Imagem MEV para amostra com 5%mol Mo (escala 10µm e ampliação 5K). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 48 - Imagem MEV para amostra com 10%mol Mo (escala 10µm e ampliação 5K). 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 49 - Imagem MEV para amostra com 15%mol Mo (escala 10µm e ampliação 5K). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 50 - Imagem MEV para amostra com 20%mol Mo (escala 10µm e ampliação 5K). 

 
Fonte: autoria própria. 
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As imagens em MEV mostram formação de precipitados com formatos irregulares e a 

presença de precipitados em forma de agulhas ou fios micrométricos. Este resultado é 

interessante visto que segundo a literatura, Azevedo (2010), agulhas ou nanoagulhas somente 

são observadas em concentrações molares menores, o que neste caso não ocorreu, pois tal 

verificação também foi percebida para altas concentrações. 

Estes foram observados para as amostras que possuem concentrações maiores que 

5%mol Mo, o que parece favorecer a formação de precipitados irregulares e a formação de 

agulhas micrométricas. O aumento da %mol Mo induziu o crescimento destes precipitados. 

As imagens em MEV mostram a distribuição quase uniforme dos precipitados irregulares e 

das agulhas, indicando assim formações de segunda fase, ou aglomerados que não 

constituíram a fase desejada. 

As imagens de microscopia mostram as diferentes fases presentes nas amostras, assim 

como há diferentes variações no aspecto. As Figuras 51 e 52 apresentaram aglomerados de 

diferentes tamanhos e aspecto bem diferente das Figuras 47 e 48 (5% e 10%mol Mo). 

 

Figura 51 - Imagem MEV mostrando estruturas distintas, para concentração com 15%mol 
Mo. Observa-se uma estrutura aglomerada em formato de prismas facetados e longos e outra 
estrutura em grãos aglomerados circulares, arredondados e menores. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 52 - Imagem MEV para amostra com 10% Mo, onde identificam-se preciptados 
distintos. Observam-se estruturas nos seguintes formatos: agulhas menores que se distribuem 
por toda a amostra, muito prováveis do hidróxido NOH, estruturas granulares hexagonais 
facetados KNbMoO, e ainda início para formação de uma fase contínua de grãos; 
KNaNbMoO; Guo et al. (2003). 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Pode-se observar ainda a presença e formação de duas fases distintas, que indicam ser 

as fases identificadas por DRX, quando há o excesso de Nióbio e Mo devido à volatilidade 

dos hidróxidos NaOH e KOH. As amostras apresentaram partículas facetadas, em alguns 

casos em formato de prismas e diferentes formatos. Assim, há uma grande variação quanto ao 

tamanho e também quanto aos aglomerados, o que dificultou calcular os tamanhos de grãos. 

Na Figura 50 para amostras com 20%mol Mo, pode-se observar que a quantidade de 

precipitados aumentou com a concentração molar. Esse comportamento se deve as etapas de 

nucleação e crescimento, relacionados às fases dos agregados aos contornos de grão que 

formaram aglomerados. O mesmo ocorre para as imagens das Figuras 46 (0%mol) e 49 

(15%mol). Isto justifica a porosidade e a baixa densidade para maiores concentrações. 

Supõe-se que estas fases sejam K2Nb4O11 e NaNb(1-x)Mo(x)O3 de acordo com os 

resultados obtidos com o Difratograma e demais análises. Conforme imagens das Figuras 46, 

49 e 50, os precipitados poligonais são ou representam o excesso de Nióbio e/ou Molibdênio, 

enquanto que os formatos em agulha podem ser resíduos de NaOH e/ou fases distintas de 
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NaNbO3, conforme também relatado e identificado por Azevedo (2010), Freitas (2009), 

Pelegrini (2010) e Rojac et al. (2005). 

Através destas micrografias percebe-se que a amostra que apresenta menor porosidade 

superficial é relativo à Figura 47, com 5%mol Mo. Além disso, a micrografia revela que a 

amostra possui grãos com morfologia e tamanhos mais uniformes em relação aos demais. 

Essa uniformidade seria esperada para amostras monofásicas, já que grãos de mesma 

composição e estrutura, submetidos a tratamentos térmicos iguais, devem apresentar a mesma 

morfologia e tamanhos próximos, Azevedo (2010). Mas foi verificado que para quase todas as 

amostras ocorreu uma formação bifásica. Podemos observar na Figura 47 (5%mol Mo), que 

após o tratamento superficial (lixamento e ataque térmico); mesmo apresentando uma imagem 

com estrutura mais uniforme e densa, a amostra apresentou alguns poros internos. 

Assim, os resultados obtidos na análise da micrografia estão de acordo com os 

resultados obtidos nas análises por DRX e também com os valores obtidos das medidas de 

densidade. De fato, o difratograma obtido para essas amostras apresentam picos de difração 

característicos das fases identificadas. 

A literatura tem reportado que amostras com sinterização com tempo de patamar 

superior a 4 horas tem levado a estruturas com pouca densidade e muito porosas, Freitas 

(2009); Liu, W. et al. (2017), Korotcenkov; Stojanovic (2018); Gómez (2010). Assim este 

estudo foi limitado ao tempo de síntese em 2 horas, supondo que tal fato esta relacionado à 

volatilidade dos hidróxidos (OH) e reações e/ou ligações não ocorridas entre estes com os 

óxidos de Nióbio ou Molibdênio. 

Ainda em relação aos difratogramas ilustrados nas Figuras 33 a 37, estes indicam que 

algumas amostras podem ter se estabilizado em transformações no contorno de fase 

morfotrópico (MPB) Guo et al. (2003)entre as estruturas com simetria monoclínica e 

tetragonal das fases KNbO e NaNbMoO. Assim confirma-se que temos materiais com duas 

microestruturas distintas, conforme se apresentam nas Figuras 51 (15%mol) e 52 (10%mol), 

para testes realizados com outras amostras, mas para o mesmo grupo de concentração de Mo. 

As microestruturas observadas nas micrografias dificultam muito as análises para obter uma 

interpretação definitiva, mas justificam as fases formadas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O método tradicional de mistura de óxidos permitiu obter as cerâmicas NaKNbO e 

NaKNb(1-x)MoxO da família dos hidróxidos alcalinos com diferentes concentrações de Mo 

em substituição ao Nb no sítio B para NaKNbO. A substituição promoveu a densificação 

da cerâmica quando comparada com a pura até o limite de 10mol% de Mo. 

A escolha da temperatura de sinterização em 1100°C, como mencionado, está em 

acordo com valor indicado pelos resultados de dilatometria em 1150°C. A decisão foi 

suficiente para obter amostras com densidade superior as reportados na literatura quando 

sinterizados em atmosfera ambiente. 

Quando observa-se as analises de DRX, UV-Vis, IR-FTR e MEV, fica evidente a 

necessidade de trabalhar com concentrações abaixo de 5%mol devido as segundas fases e 

a baixa densidade das cerâmicas obtidas. 

 

7. PERSPECTIVAS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como perspectivas para trabalhos futuros, ficam as sugestões, não somente para obter 

resultados diversos em outras rotas e concentrações, mas também diferentes daqueles já 

encontrados na literatura: 

 

• Trabalhar estequiometrias menores que < 5%mol. 

• Sínteses em atmosfera inerte redutora e oxidante. 

• Estruturar materiais nanométricos para obter melhor coalescimento e garantir um 

crescimento uniforme de grãos. (A escala cristalina deste trabalho é da ordem de µm). 

• Estudos de Microscopia de Força Atômica (AFM), para caracterizações estruturais e 

superficiais de parâmetros não identificados por MEV e Raios-X. 

• Estudos e medidas de MEV-EDS para melhor identificar as fases e componentes. 

• Caracterizar a natureza Elétrica e Dielétrica; por espectroscopia de impedância. 

• Determinar propriedades Ferroelétricas da cerâmica perovskita modificada com Mo. 

• Determinar o coeficiente piezoelétrico e fator de acoplamento da cerâmica ferroelétrica. 

• Estudos de características semicondutoras intrínsecas. 
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