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“O hoje é apenas um furo no futuro 
Por onde o passado começa a jorrar 

E aqui isolado onde nada é perdoado 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivos a sinterização a laser e a caracterização 

físicas de cerâmicas de titanato de bário dopadas com lantânio, Ba1-xLaxTiO3 (0,1 ≤ X ≤ 0,4) 

mol%, e co-dopadas com manganês, visando estudar o efeito PTC (Coeficiente positivo de 

resistência com a elevação da temperatura). Em equipamentos eletro-eletrônicos os materiais 

que exibem o efeito PTC geralmente são utilizados na proteção de circuitos ou como sensores 

de temperatura (termistores), cujas principais vantagens dos termistores são a inexistência de 

contatos sujeitos à corrosão, a alta resistência a choques mecânicos, a longa vida de operação, 

baixo custo, e são mais estáveis que os termopares. Adicionalmente, o processo de 

sinterização a laser utiliza como principal fonte de calor um laser de CO2. Este processo tem 

sido apontado como uma técnica promissora no processamento de corpos cerâmicos, os quais 

são submetidos a taxas de aquecimento e resfriamento extremamente elevadas (~2000 

°C/min), podendo provocar assim alterações em suas propriedades físicas. Durante os 

processos de síntese e caracterização fez-se uso das técnicas de Diferencial de Análise 

Térmica (DTA), Termogravimétria (TG), Dilatometria, Calorimétria Exploratória Diferencial, 

Difração de raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Impedância e 

de Microscopia de Força Atômica em modo condutivo (CAFM). Pós de titanato de bário 

dopados com lantânio foram sintetizados pelo método da reação de estado sólido e calcinados 

a 1200 oC por 4 horas. O processo e sinterização a laser se mostrou eficiente para obtenção de 

cerâmicas com densidade relativa de até 95%. Foi obtida uma homogeneidade na 

microestrutura em toda a superfície da cerâmica, sob a condição de Pmax = 5,5 W/mm2 por 

60s. A amostra 02BT:La apresentou menor valor de resistividade à temperatura ambiente, da 

ordem de 104 Ω.cm. Este valor é aproximadamente três ordens de grandeza menor que o 

observado para a cerâmica sinterizada convencionalmente em forno elétrico e na mesma 

concentração de dopante. Finalmente, é possível afirmar que as condições de sinterização 

modificam fortemente o comportamento PTC em cerâmicas a base de BaTiO3, possibilitando 

dessa forma a confecção de cerâmicas para fabricação de componentes termistores com 

diferentes características.  

 

 

Palavras Chave: Titanato de bário, ferroeletricos, siterização a laser, termistor, CAFM.  
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ABSTRACT 

 

The present work aimed to laser sintering and physical characterization of barium 

titanate ceramics doped with lanthanum, Ba1-xLaxTiO3 (0.1 ≤ x ≤ 0.4) mol%, and co-doped 

with manganese, in order to study the PTC effect (Positive Temperature Coefficient of 

Resistance). In electrical and electronic equipments, materials that exhibit PTC effect are 

generally used in circuit protection, or as temperature sensors (thermistors), whose main 

advantages of thermistors are no contacts subject to corrosion, high resistance to mechanical 

shock, the long operating life, low cost and more stable than thermocouples. Additionally, the 

laser sintering process uses a CO2 laser as the main heating source. This process has been 

touted as a promising technology for the ceramic processing, which are subjected to 

extremely high heating and cooling rates (~ 2000 ° C / min). During the processes of 

synthesis and characterization Differential Thermal Analysis (DTA), Thermogravimetry 

(TG), Dilatometry, Differential Scanning Calorimetry, X-ray Diffraction, Scanning Electron 

Microscopy, Impedance Spectroscopy and Conductive Microscopy Atomic Force (CAFM) 

technique were used. Lanthanum doped barium titanate powders were produced via solid state 

reaction method and calcined at 1200 ° C for 4 hours. The laser sintering process was efficient 

to obtain ceramics with relative density of up to 95%. The sintered ceramics presented 

homogeny microstructure surface under the condition of Pmax = 5.5 W/mm2 for 60 seconds. 

The 02BT La sample showed the lowest room temperature resistivity (104 Ω.cm). This value 

is roughly three orders of magnitude lower than that observed for conventionally sintered 

ceramic in electric furnace and with the same dopant concentration. Finally, it is clear that the 

sintering conditions strongly modify the PTC behavior of the like-BaTiO3 ceramics, thus 

allowing the fabrication of ceramic components for the thermistors manufacture with different 

characteristics. 

 

 

 

Keywords: Barium titanate, ferroelectric materials, laser sintering, thermistor, CAFM. 
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1.1- Motivação 

Materiais cerâmicos a base de titanato de bário (BaTiO3 – BT) tem sido largamente 

estudados e aplicados nos últimos anos, o grande número de trabalhos sobre o BT é associado 

a vasta aplicação industrial que este material apresenta. Dentre as diversas aplicações pode-se 

destacar o seu uso como dielétrico em capacitores multicamadas, termistores com coeficiente 

positivo (PTC) e negativo com a elevação da temperatura, sensores de gás, varistores e 

fotocatalisadores, etc [1,2]. À temperatura ambiente o titanato de bário é um material 

ferroelétrico que apresenta elevado valor de constante dielétrica.  

Em particular, componentes termistores são encontrados em praticamente todos os 

equipamentos eletrônicos fabricados atualmente, desde aqueles com aplicações domésticas 

(celulares, condicionador de ar, televisores, etc.) a até aqueles com aplicações militares 

(mísseis, aeronaves, etc.). A característica que um material PTC exibe, e que o habilita a uma 

vasta gama de aplicações, é exatamente o fato de apresentar uma variação acentuada da 

resistência em função da variação de temperatura à qual ele é submetido [3,4]. Em 

equipamentos eletro-eletrônicos os materiais que exibem o efeito PTC geralmente são 

utilizados na proteção de circuitos ou como sensores de temperatura. As principais vantagens 

na utilização de termistores são a inexistência de contatos sujeitos à corrosão, a alta 

resistência a choques mecânicos, a longa vida de operação, baixo custo, além de, geralmente 

serem mais estáveis que os termopares. 

As propriedades elétricas e dielétricas do BaTiO3 estão fortemente relacionadas com 

sua estrutura cristalina e estrutura dos defeitos. Tais propriedades são muito sensíveis às 

condições de processamento, e embora o BT seja um material amplamente estudado, ainda 

possui fenômenos que carecem de uma melhor compreenção. Dentre estes fenômenos é 

possivel citar o efeito de coeficiente positivo de resistividade com a elevação da temperatura 

(PTCR), o crescimento de grãos anomalos, etc [4,5,6]. A compreenção de tais fenômenos e o 
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controle de diversas propriedades do titanato de bário é de interesse ciêntifico e tecnológico, 

com aplicação direta na industria eletrônica [7]. O titanato de bário puro é um dielétrico, 

entretanto, quando dopado com cátions trivalentes nos sítios do Ba2+ ou cátions pentavalentes 

nos sítios do Ti4+ pode exibir um caráter semicondutor. 

A sinterização a laser é um processo que utiliza como principal fonte de calor um laser 

de CO2. Este processo tem sido apontado como uma técnica promissora no processamento de 

corpos cerâmicos, os quais são submetidos a taxas de aquecimento e resfriamento 

extremamente elevadas (~2000 °C/min), podendo provocar assim alterações em suas 

propriedades físicas [4].  

 

1.2 – Objetivos  

A presente tese de doutorado tem como objetivos a sinterização a laser cerâmicas de 

titanato de bário dopadas com lantânio, Ba1-xLaxTiO3 (0,1 ≤ X ≤ 0,4) mol%, e co-dopadas 

com manganês, visando estudar o efeito PTCR apresentado por estas cerâmicas.  

Especificamente será realizada: 

A síntese dos pós pelo método da reação de estado sólido; 

A sinterização a laser das cerâmicas determinando as condições ideais de sinterização, 

e realizando a caracterização estrutural e microestrutural das cerâmicas produzidas;  

O estudo do efeito das elevadíssimas taxas de aquecimento e resfriamento durante a 

sinterização a laser nas propriedades PTCR dos corpos cerâmicos produzidos; 

A investigação dos mecanismos de formação de defeitos no titanato de bário, 

verificando a influência da razão [Ba+La]/[Ti] nas propriedades elétricas e microestruturais 

das cerâmicas sinterizadas a laser.  
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1.3 – Organização dos Próximos Capítulos 

 Capítulo 2 - Exibe sucintamente, uma revisão de literatura sobre: Materiais 

ferroelétricos de uma maneira geral, especificamente sobre o Titanato de Bário, e sobre a 

técnica de espectroscopia de impedância.  

 Capítulo 3 - São apresentadas as técnicas utilizadas para auxiliar a produção e 

caracterização, a saber: Análise térmica (DTA/TG), Dilatometria, Calorimetria Diferencial 

Exploratória (DSC), método de Arquimedes para medidas de densidade, e processo de 

sinterização a laser, difratometria de raios X (DRX), espectroscopia de refletância difusa, 

fluorescência de raios-X, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força 

atômica (AFM) e espectroscopia de impedância (EI). 

 Capítulo 4 - São apresentados e discutidos os resultados da produção dos pós e da 

caracterização microestrutural, elétrica em função da concentração da dopagem e 

posteriormente em função da razão [Ba+La]/Ti, bem como um estudo da influência dos 

parâmetros de sinterização a laser como tempo de patamar taxas de aquecimento e 

resfriamento.  

 Capítulo 5 – Traz as considerações finais a respeito dos resultados obtidos neste 

trabalho e a perspectiva de estudos posteriores. 
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2.1- Materiais Ferroelétricos 

A ferroeletricidade é um fenômeno apresentado por alguns tipos de materiais e pode 

ser entendido como a capacidade que estes materiais têm de apresentar momento de dipolo 

elétrico espontâneo, mesmo na ausência de um campo aplicado, bem como uma 

reversibilidade da polarização em função da aplicação de um campo elétrico. Este fenômeno é 

frequentemente atribuído a assimetrias na posição dos centros de cargas, ou seja, o centro de 

cargas positivas não coincide com o centro de cargas negativas o que produz dipolos elétricos 

[4,8,9], assim, cada célula unitária de um cristal ferroelétrico exibe um momento de dipolo 

elétrico e a interação entre os dipolos das células adjacentes, faz surgir nestes materiais 

regiões conhecidas como domínios ferroelétricos. Os domínios ferroelétricos, em geral, são 

distribuídos aleatoriamente pelo material, resultando em uma polarização total nula. 

Cristais ferroelétricos geralmente apresentam uma alta rigidez dielétrica, bem como, 

efeitos piezelétricos e piroelétricos [10,11]. O aumento da temperatura pode promover um 

rearranjo na disposição dos átomos na rede cristalina, de modo que essa reorganização 

implique na coincidência dos centros de carga, promovendo a extinção da polarização 

espontânea, a temperatura a partir da qual ocorre essa reorganização é conhecida como 

Temperatura do Curie (Tc). Acima da Temperatura de Curie, a polarização espontânea 

desaparece e o material assume um estado não polarizado, fase paraelétrica [12]. 

 Outra característica importante dos ferroelétricos é a Histerese Ferroelétrica, ou seja, a 

polarização (P) é uma função de duplo valor do campo elétrico aplicado (E). Por apresentar 

uma polarização espontânea, os domínios ferroelétricos tendem a se orientar na direção do 

campo elétrico aplicado, e, para campos suficientemente altos, se manter orientados quando 

este for retirado [13].  

 Uma típica curva de histerese pode ser observada na Figura 2.1. Caso seja aplicado um 

campo elétrico suficientemente pequeno, é observada apenas uma relação linear entre P e E, 
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porque o campo aplicado não é suficientemente grande para alinhar os domínios e o cristal se 

comportará como um material paraelétrico (segmento OA). À medida que o campo aumenta, 

os domínios se alinham na direção de E, e a polarização aumenta rapidamente (segmento AB) 

até que todos os domínios estejam alinhados (BC). A extrapolação do segmento BC em 

direção ao eixo das ordenadas (BF) representa o valor da Polarização Espontânea ou de 

Saturação (Ps). 

Reduzindo-se o campo aplicado a zero, o material preserva um certo grau de polarização 

(ponto D) chamado de Polarização Remanescente (Pr). Invertendo-se o campo, a polarização 

se reduz a zero (DG) e a seguir é invertida até atingir novamente a saturação (GH). O campo 

necessário para anular a polarização é conhecido como Campo Coercitivo (Ec). Revertendo o 

campo mais uma vez, o ciclo pode ser completado. A curva CDGHIC é a chamada curva de 

histerese e mostra a relação entre P e E. 

 

 Figura 2.1 – Curva de histerese ferroelétrica, polarização versus campo aplicado [9]. 
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2.2 - O Titanato de Bário 

2.2.1 Características Gerais 

O titanato de bário foi produzido em laboratório pela primeira vez na década de 40 de 

forma independente pelos pesquisadores Wainer nos Estados Unidos e Wull na União 

Soviética. Após o término da segunda guerra mundial, Von Hippel estudou as propriedades 

ferroelétricas deste material e Roberts publicou estudos sobre as propriedades piezelétricas do 

titanato de bário [4,14].  

Passados mais de 70 anos após sua descoberta, o titanato de bário continua sendo um 

material cerâmico estratégico do ponto de vista tecnológico e industrial [2,5]. No entanto, foi 

somente nas três últimas décadas que cresceu o interesse pelo estudo desse material. Diversos 

estudos sobre propriedades elétricas e estruturais têm sido desenvolvidos em monocristais, 

cerâmicas, filmes finos, etc. Suas aplicações mais tradicionais são como dielétrico em 

capacitores cerâmicos e como transdutor piezelétrico [10,13]. O BaTiO3 pertence à família 

das perovskitas ABO3, em que A é um metal divalente, e B é um metal tetravalente e O é o 

oxigênio [13].  

À temperatura ambiente, o titanato de bário é ferroelétrico com estrutura tetragonal, na 

qual a configuração iônica permite um ligeiro deslocamento dos íons de Ti4+ e Ba2+ (Fig. 2.2) 

suficiente para causar a polarização espontânea do cristal [3,4]. Existe uma relativa 

dificuldade em se obter cerâmicas de titanato de bário com controle rigoroso das propriedades 

elétricas devido à alta sensibilidade destas propriedades com as condições de processamento.  

Quando puro o BT é um isolante, mas pode adquirir um comportamento semicondutor 

com a introdução de dopantes, tanto trivalentes quando ocupam o sítio do Ba quanto 

pentavalentes no sítio do Ti. Além disso, condutividade do tipo-p ou do tipo-n pode aparecer 

no material em função da pressão parcial de oxigênio [15,16].  
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Figura 2.2 - Representação esquemática de uma estrutura perovskita do tipo ABO3 [6]. 

 

A condutividade do tipo-p aparece quando a pressão parcial de oxigênio (
2OP ) for > 

0

2OP  (pressão de equilíbrio), devido ao excesso de oxigênio na matriz. Quando ocorre 

deficiência de O, ou seja 
2OP  < 0

2OP , a condutividade é do tipo n. Modelos propostos por 

Chan e colaboradores ilustram a formação de buracos ou elétrons livres a depender da 

condição de atmosfera [15-17]. 

    hOOV OO 2
2

1
2

  
2OP  > 0

2OP    (1) 

  '221 2 eVOO OO      
2OP  < 0

2OP    (2) 

O lantânio trivalente ocupando o sítio do bário pode resultar em diversos mecanismos 

de formação de defeitos. Para concentrações de lantânio inferiores 0,4 mol% a semi-

condutividade do tipo n é atribuída a um mecanismo de compensação eletrônica.  

   → ′       (3) 

Para concentrações maiores é sugerido pela literatura que possam existir outros 

mecanismos como compensação de carga devido à criação de vacâncias de titânio ou oxigênio 

conforme a Eq. (4) [15]. 

 →       (4) 
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 As amostras dopadas com La e Mn em geral apresentaram caráter semicondutor e um 

salto maior da resistividade em função da temperatura, quando comparadas as amostras 

dopadas apenas com lantânio. Tal comportamento é atribuído à ocupação do sítio B da 

perovskita pelo Mn, que atua como um estado aceitador [17,18]. 

Uma comparação qualitativa sobre a ocupação de íons em diferentes sítios do titanato 

de bário pode ser feita com base no fator de tolerância [11]. Em uma perovskita cúbica ideal, o 

raio iônico, ri (i = A, B, O), satisfaz a relação:  

   √2       (5) 

Dividindo ambos os membros da Eq. 5 por √2 , obtem-se: 

   √        (6) 

Em que t é o fator de tolerância Goldschmidt. Para o titanato de bário puro t é 

aproximadamente igual a 1,06. Nesse caso t é maior que 1 devido diferença entre os raios 

iônicos do Ti4+ e do Ba2+. Nos casos em que o íon ocupante do sítio B é maior que o titânio, 

como no zirconato de bário (BaZrO3), ou o íon que ocupa o sítio A é menor que o Bário como 

o titanato de estrôncio (SrTiO3), o valor de t se aproxima de 1 [19,20]. 

Além do fator de tolerância associado aos raios iônicos, devem ser considerados 

também outros fatores como a carga, número de coordenação e os efeitos da distribuição de 

carga [21].  

É possível fazer inferências sobre o sítio de ocupação, desde que se leve em 

consideração o número de coordenação do íon. Para o átomo ocupar o sítio A, o número ideal 

de coordenação é 12, e para ocupar o sítio B é 6. É possível definir então tA e tB como os 

fatores de tolerância para os íons de substituição dos sítios A e B respectivamente, levando 

em consideração o número de coordenação de cada um. Os raios iônicos do oxigênio (RO), 

titânio (RT) e bário (RB) e seus respectivos números de coordenação são: 1,40 A ° e 6 para o 

O-2, o  0,61 Å  e 6 para o Ti4 + e 1,61 Å e 12 para o Ba3+. É esperado que um íon tenha a 
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tendência em ocupar o sítio cujo fator de tolerância seja mais próximo de um. Por exemplo, 

em geral, íons terras raras (RE3+) de número de coordenação 6, ocupam o sítio B se seus raios 

forem menores ou iguais a 0,87 Å. Por sua vez, íons terras raras com número de coordenação 

6 e raios iônicos maiores ou iguais a 0,94 Å tenderão a ocupar o sítio A. Íons com raios 

intermediários podem ocupar os dois sítios com diferentes probabilidades para cada íon. A 

influência da estequiometria é mais significativa nos casos em que os íons dopantes 

apresentem tamanhos intermediários. Nestes casos, a ocupação destes íons em um 

determinado sítio pode ser influenciada pela concentração de vacâncias de bário e/ou 

vacâncias de titânio [19-22]. 

    
•

∝ 	 	     (7) 

Além disso, a razão de ocupação exibida pela equação (7) depende da pressão parcial 

de oxigênio. Íons de oxigênio podem migrar, de forma relativamente fácil, ocupando 

vacâncias de oxigênio quando submetidos a gradientes de potencial eletroquímico [23,24]. 

Mas os dopantes precisam de vacâncias metálicas vizinhas para que possam migrar. Portanto 

sua migração também depende das concentrações de vacâncias de bário e titânio. Acredita-se 

que as vacâncias de bário e ou titânio sejam mais concentradas próximo à superfície do 

material. Por tanto, é esperado que as impurezas migrem em direção à superfície durante o 

crescimento dos grãos. De modo que o processamento do material possa resultar em um 

gradiente de defeitos, com o centro do grão sendo formado por titanato de bário mais puro 

[25]. 

 

2.2.2- Efeito PTCR no Titanato de Bário 

Termistores são sensores resistivos cuja função é exibir uma grande, prevista e precisa 

mudança na resistividade elétrica quando sujeito a uma correspondente variação de 
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temperatura. Estes dispositivos podem ser de dois tipos: Os NTC (Negative Temperature 

Coefficient), que apresentam uma redução da resistividade com o aumento da temperatura; e 

os PTC (Positive Temperature Coefficient), que apresentam um aumento da resistividade com 

o aumento da temperatura, os quais são comumente chamados de PTCR (Positive 

Temperature Coefficient of Resistivity) [1-4].   

 Quando puro, o BT apresenta uma resistividade superior a 1010 ohm.cm à temperatura 

ambiente. Porém, quando dopado com íons trivalentes ou penta-valentes no sítio do Ba2+ e do 

Ti4+, respectivamente, pode haver uma redução de sua resistividade para valores da ordem de 

103 a 105 ohm.cm à temperatura ambiente.  

Frequentemente o íon La+3 tem sido utilizado para dopar o titanato de bário e gerar o 

efeito PTCR. Com número de coordenação 12, igual ao do sítio A no BT, o La+3 possui raio 

iônico de 1,15 Å [26,27] e ocupa preferencialmente o sítio do Ba2+, atuando dessa forma 

como um doador [18,21]. Costa e Mantas (1999) apresentam resultados experimentais que 

mostram uma queda na resistividade do titanato de bário com o aumento da concentração de 

La até uma concentração de 0,3 mol%, e acima desta concentração há um rápido aumento da 

resistividade com o aumento da concentração [28]. Este comportamento é comumente 

atribuído a uma mudança no mecanismo de compensação de cargas. Quando a amostra é 

sintetizada em atmosfera redutora essa concentração crítica vai até 0,8 mol% [18,29]. 

Contudo não há consenso a respeito da concentração crítica, nem sobre qual é o tipo 

de defeito e o mecanismo de criação dos defeitos. Nowtony & Rekas e Langhammer et 

al.[30], atribuem a baixa resistividade a um mecanismo direto de compensação eletrônica do 

dopante por substituição do íon de bário. Para Morrison et al. o lantânio contribui para o 

surgimento de vacâncias de titânio e estas favorecem a redução do próprio titânio e a perda de 

oxigênio em altas temperaturas, promovendo um aumento apreciável da condutividade no 

material [31]. 
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Na Figura 2.3 é apresentada uma curva típica de resistividade em função da 

temperatura em um material cerâmico que apresenta um comportamento PTCR [32]. Como 

pode ser observado, ocorre um aumento brusco na resistividade de 2 a 5 ordens de grandeza, 

acima da Temperatura de Curie (Tc), atingindo um máximo a Tmax, e diminuindo com o 

aumento da temperatura.  

 

 

Figura 2.3 - Perfil da resistividade em função da temperatura observadas no BaTiO3 em 
determinadas condições.  
 

 O modelo mais aceito para explicar o efeito PTCR foi proposto por Heywang em 

1961. Segundo Heywang, o aumento na resistividade do material é atribuído ao surgimento de 

uma barreira de potencial na região de contornos de grão devido à presença de estados 

aceitadores nesta região formando uma camada bidimensional de armadilhas de elétrons [31-

33]. A altura da barreira de potencial é inversamente proporcional a permissividade dielétrica, 

dessa forma, a partir da temperatura de Curie, a redução da permissividade conduz ao 

coeficiente positivo da resistividade em função da temperatura, uma vez que a condutividade 

depende da altura da barreira de potencial [33]. Conforme está representado na Figura 2.4 

[34,35]. 
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Figura 2.4 – Representação da dupla barreira schottky formada na região de contorno de grão: 
Es é a altura da barreira de potencial, Ef é o nível de Fermi, Ns é densidade de estados aceitadores e b é 
largura de camada de depleção de eletrônica [32]. 
 

 O modelo de Heywang considera o movimento unidimensional dos elétrons para 

determinar a barreira de potencial. Partindo de uma distribuição constante de densidade de 

carga positiva até uma distância d do contorno de grão. A densidade de carga vai a zero em 

x = d e x = -d. Sendo a densidade de carga (ρ) constante, encontra-se o potencial resolvendo a 

Equação de Poasson. 

          (8) 

Integrando de 0 até d, obtém-se: 

         (9) 

Como 0 em x = d e assumido V = 0 para x = 0. O potencial no intervalo 

será então:  

  

ou ainda: 

2
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Como ρ é a densidade linear de cargas a quantidade de cargas no intervalo [-d, d], ou 

seja, como ρ tem dimensão de unidade de carga por unidade de comprimento, é dado pela 

razão entre a carga total contida no intervalo (Ns.e) e o comprimento 2d. Assim então é 

possível obter o número de estados aceitadores que podem ser ocupados por elétrons na 

região de contorno de grão multiplicada pelo módulo da carga de cada estado (e). 

2. . .  

Assim, a barreira de potencial  pode ser obtida como: 

 

2
 

2
.

2
 

Finalmente: 

     /8     (10) 

Com N =ρ/e sendo a concentração de doadores no grão. Ou seja, as armadilhas dão 

origem a uma camada de depleção eletrônica, com espessura b=Ns/2Nd, em que Nd é a 

concentração de portadores de carga e Ns é a densidade de estados aceitadores ocupados no 

contorno de grão. Esta camada de depleção resulta em uma barreira de potencial no contorno 

de grão (). A resistividade e a barreira de potencial são interligadas pela relação: 

   ( ) 1 expg

bkT
T

d kT

 


        
    (11) 

em que ρg é a resistividade do grão, d é o tamanho médio do grão e k é a constante de 

Boltzmann. A densidade de estados aceitadores ocupados pode ser expressa pela distribuição 

de Fermi: 

   
	 ∅ /

    (12) 
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em que NS0 é a densidade de estados aceitadores, Es é o nível de energia dos estados 

aceitadores, Ef= kTln(Nc/Nd) é a energia de Fermi e Nc é a densidade efetiva de estados na 

banda de condução [32,33].  

Acima da Temperatura de Curie, quando o BT está na fase paraelétrica, a 

permissividade do contorno de grão diminui com o aumento da temperatura, obedecendo a lei 

de Curie-Weiss. A correspondente barreira de potencial aumenta proporcionalmente, 

resultando em um considerável aumento na resistividade (Fig. 2.3), que depende 

exponencialmente da barreira de potencial, como dado pela equação (11). A energia dos 

elétrons armadilhados no contorno de grão aumenta com a temperatura juntamente com a 

barreira de potencial. Quando a energia dos elétrons armadilhados alcança o nível de Fermi, 

estes elétrons começam a saltar para a banda de condução aumentando a condutividade.  

Porém o modelo de Heywang não foi capaz de explicar com precisão o 

comportamento PTCR abaixo de TC. Jonker propôs uma adaptação do modelo de Heywang 

que consistiu em considerar a polarização abaixo de TC. Segundo o autor, como grãos 

adjacentes têm diferentes orientações cristalográficas, a direção da polarização é diferente de 

grão para grão [36]. A (Figura 2.5) ilustra a polarização dos domínios ferroelétricos no contorno 

de grão, no caso do ancoramento de cargas negativas, cerca de 50% do total, a camada de 

depleção é parcialmente ou completamente preenchida, consequentemente há uma redução ou 

até eliminação da barreira de potencial. Por outro lado, nas regiões de carga positiva, o 

potencial da barreira é elevado e a condução diminui. Porém, não há modificação na 

condução porque os elétrons sempre tendem a seguir o caminho de menor barreira de 

potencial [37]. Dessa forma, a relação para a barreira de potencial é reescrita como: 

   
∆

      (13) 

em que ΔPn é a componente da polarização perpendicular ao contorno de grão. 
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 Figura 2.5- Polarização dos domínios ferroelétricos no contorno de grão [32]. 

 

 Adicionalmente, Daniels, J. & Wernicke consideraram a geração de cargas adicionais 

pelo efeito piezelétrico [38]. 

   
∆ ∆

     (14) 

As explicações baseadas no modelo de Heywang tem fornecido um ponto de partida 

para o estudo e a modelagem do comportamento PTCR, mas muitos aspectos deste efeito 

permanecem em aberto.  

Por exemplo, podem ocorrer distorções no perfil da curva PTC em função do tempo de 

re-oxigenação da cerâmica. A curva com menores tempos de re-oxigenação não apresenta 

uma resistividade de mínimo associada ao ponto de transição de fase. O pico de máxima 

resistividade pode ser deslocado. As temperaturas de re-oxigenação muito altas promovem o 

aumento da resistividade a temperatura ambiente [39]. 

Em uma cerâmica de titanato de bário dopada com impurezas doadoras uma fração 

considerável dos contornos de grãos não se comporta de acordo com o modelo. Uma parte dos 

contornos de grão não apresenta comportamento de armadilhar cargas, de modo que elas não 
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contribuem para o efeito PTCR. Não se sabe com precisão se apenas a alteração dimensional 

dos grãos BT que ocorre durante a transição de fase na TC é suficiente para causar um efeito 

PTCR [40,41]. 

Finalmente, os modelos atualmente aceitos não são satisfatórios para explicar o fato de 

as curvas de resistividade em função da temperatura não serem bem ajustadas. As suposições 

que são feitas pelo modelo, não necessariamente representam o fenômeno físico. A hipótese 

de concentração homogênea dos estados aceitadores na região de fronteira de grãos não é 

precisa, uma vez que as condições de equilíbrio durante os tratamentos térmicos em altas 

temperaturas implicam na existência de gradientes de difusão [1]. 

 

2.3 - Microscopia de Força Atômica em Modo Condutivo 

A Microscopia de Força Atômica (AFM) se baseia na variação da força de interação 

entre uma ponta de prova e a amostra em função da distância que os separa. Utilizando uma 

ponteira muito fina o AFM varre a superfície a ser estudada. Esta ponteira encontra-se unida a 

um dos braços de um diapasão, que vibra na sua frequência natural de ressonância no 

momento de varredura. A obtenção das imagens de variados tipos de superfícies pode ocorrer 

em diversos modos de operação do AFM. Estes modos de varredura que dependem das forças 

entre a ponteira e a amostra estão ilustrados na Figura 2.6. 

a) Modo de contato; ocorre na região de repulsão, neste modo a haste se distende 

buscando se afastar da amostra.  

b) Modo de não contato; a operação ocorre na região onde predominam as forças de 

van der Waals.  

c) Modo de contato intermitente (ou modo de força dinâmica): uma frequência externa 

predefinida força a haste a vibrar a certa distância da amostra, de modo que periodicamente a 

ponteira toca a amostra a amostra. 
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Figura 2.6 - Ilustração dos modos de operação do AFM. (a) modo de contato, (b) modo de não-
contato e (c) modo contato intermitente. 
 

Uma das vantagens da utilização da técnica de AFM está no fato de que as medidas 

podem ser realizadas sem a necessidade de condições especiais como realização de vácuo. A 

depender do tipo de ponteira utilizada é possível realizar simultaneamente medidas de ordem 

magnética, de condutividade e topografia. A Microscopia por Força Atômica em Modo 

Condutivo (CAFM) permite medir condutividade elétrica em um local especifico da amostra. 

O modo de operação CAFM utiliza-se uma ponta metálica, em geral de ouro ou platina, para 

varrer uma amostra condutora ou semicondutora. É necessária a aplicação de um potencial na 

amostra com o objetivo de promover o fluxo de cargas através do contato que a ponta realiza 

naquela região específica da superfície da amostra.  Assim, quando a ponta metálica acoplada 

ao microscópio entrar em contato com a amostra é possível medir a corrente elétrica que 

atravessa a amostra em função do potencial aplicado durante a aquisição da topografia. Uma 

entrada auxiliar do sistema de controle do AFM permite que as imagens de mapeamento 

elétrico e topográfico sejam obtidas simultaneamente [42].  

 Para medir a corrente entre ponta e a amostra durante a aquisição da topografia é 

utilizado um eletrômetro, em geral os valores típicos de correntes envolvidas pode variar de 

pA até mA. Na saída para o eletrômetro existe outro amplificador do sinal, que possibilita 

escolher manualmente amplificações de até 1000 vezes.  
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2.4 - Espectroscopia de Impedância 

 Espectroscopia de impedância é uma técnica utilizada para caracterização de 

propriedades elétricas de materiais semicondutores, dielétricos, líquidos iônicos, etc. A 

técnica consiste basicamente em submeter a amostra em estudo a uma tensão alternada e 

medir as componentes real e imaginaria da impedância em função da frequência aplicada. 

A impedância de um determinado material pode ser compreendida como sendo a 

oposição total que o mesmo impõe ao fluxo de corrente. Devido a uma defasagem entre o 

campo oscilante aplicado e a resposta do material, esta grandeza é por definição de natureza 

complexa [4]. 

Define-se impedância como sendo a razão entre a diferença de potencial alternado 

aplicada na amostra e a corrente de resposta dada pelo material, esta resposta por sua vez 

sofre influência do comportamento resistivo, capacitivo e indutivo que possa ser apresentado 

pelo sistema. 

 ∗       (15)
 

 

Considerando que um circuito elétrico contenha apenas componentes resistivas e 

capacitivas, e seja submetido a uma tensão , a corrente elétrica resultante será 

composta por termos referentes às componentes capacitivas e resistiva do circuito [4,43]. Para 

um circuito RC paralelo temos . A componente resistiva da corrente (Ir) será dada 

pela lei de Ohm ( / ), e a componente capacitiva é dada por . Assim, é 

possível reescrever a corrente total como: 

 .    (16) 

Substituindo a equação (16) na equação (15) teremos: 

 ∗      (17) 
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Como ∗ ω  é um número complexo, pode-se separar as componentes 

reais e imaginárias como [44]: 

        (18) 

em que τ é o tempo de relaxação (τ =RC). 

O ajuste dos dados experimentais em medidas de impedância é comumente realizado 

utilizando algum modelo de circuitos equivalentes que pode combinar resistores (R), 

capacitores (C) e indutores (I) [45,46]. Um simples e importante modelo é o constituído por 

um resistor e capacitor ligados em paralelo, no qual a partir dos valores determinados para R e 

C pode-se obter informações como a resistividade, condutividade elétrica e permissividade 

relativa do material.  

A diferença de fase entre a corrente e a tensão é dada por: 

)(
'

''  arctg
Z

Z
arctg 

     (19) 

e o fator que representa a dissipação de energia elétrica é dado por: 
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      (20) 

Em que,  90 . Eliminando agora   da equação (18): 
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     (21) 

que é a equação de uma circunferência centrada em (R/2, 0), que passa pela origem e tem raio 

R/2. Observe que o diâmetro da circunferência fornece o valor da resistência (R) e, portanto, a 

representação dos dados experimentais de impedância no plano complexo fornece um arco 

semicircular (Fig. 2.7), onde cada ponto corresponde à impedância do sistema em uma 

determinada frequência. O ponto de máximo corresponde à frequência 0  e ocorre em: 
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       (22) 

Substituindo na equação (22), é possível obter que no ponto de máximo: 

1         (23) 

Define-se, então 0  como sendo a frequência de relaxação.  

 

 Figura 2.7 – Simulação no plano complexo de circuitos equivalentes [47]. 

  

 Geralmente, em materiais cerâmicos, os valores de resistência (R) e capacitância (C) 

referentes às regiões de grão e contornos de grãos são diferentes, possibilitando a distinção 

das frequências de relaxação relativas ao grão e ao contorno de grão. Dessa forma, a 

representação do circuito equivalente de uma cerâmica é, em geral, composta por dois blocos 

de circuitos RC em paralelo, um associado a região de contorno de grão e o outro relacionado 

a  região do grão. Os dados experimentais de impedância nem sempre apresentam diagramas 

com semicírculos centralizados no eixo real. Uma correção empírica pode ser feita inserindo 

um parâmetro 	φ, que pode assumir valores entre zero e um. De modo que a eq. (17) possa ser 

reescrita como: 

 ∗      (24) 

Na configuração de circuitos equivalentes, essa modificação implica na substituição de 

um capacitor por um elemento de fase constante (CPE) [47,48].  
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A partir dos valores de resistência, obtidos ajustando os dados experimentais, é 

possível calcular a resistividade elétrica, a qual em sistemas cristalinos é termicamente ativada 

e obedece à lei de Arrhenius:  

 exp	     (25) 

Onde Ea é a energia de ativação do processo de condução, kB é a constante de 

Boltzmann, T é a temperatura em Kelvin e ρ0 é a resistividade elétrica quando T  . Desta 

forma, chega-se aos valores de energia de ativação dos processos condutivos através do 

coeficiente angular do diagrama de lnρ em função de 1/T. 
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3.1 – Síntese dos pós 

 Os pós de BaTiO3 foram sintetizados pelo método de reação de estado sólido, usando 

como precursores o BaCO3 (Synth 99%), o TiO2 (Sigma 99,9%), o MnO (Vetec 99,9%) e o 

La2O3 (Sigma 99.9 %), pesados segundo as fórmulas estequiométricas nominais:  

 Ba1-xLaxTiO3 com X = 0,001, 0,002, 0,003 e 0,004; 

 Ba0,998La0,002TiYO3 com Y = 0,998; 1,000 e 1,001) e 

 Ba0,998:La0,002Ti0,999:Mn0,0005O3 

 Os três conjuntos acima visam verificar respectivamente, o efeito da concetração de 

La, da razão entre os sítios A e B, e da adição de Mn.  

 Após a pesagem, os pós precursores passaram por dois processos de moagem por 24h, 

intercalados por calcinações a 1200 °C por 4h,  exceto para um caso  das amostras com 

manganês, em que o dopante foi adicionado após a calcinação. A moagem foi realizada em 

moinho de bolas, utilizando esferas de zircônia estabilizadas com Y2O3, imerso em água 

destilada. Com o intuito de diminuir o grau de aglomeração das partículas e melhorar a 

densificação, uma terceira moagem por 12h foi realizada.  

 

3.2 - Técnicas de Análise Térmica  

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas de Análise térmica diferencial (DTA), 

Termogravimetria (TG), Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e Dilatometria.  

A técnica de DTA monitora a diferença de temperatura entre uma substância e um 

material de referência inerte em função da temperatura, enquanto são submetidos a um 

programa de variação de temperatura a uma taxa constante. Diferenças entre as temperaturas 

da substância e da referência ocorrerão sempre que a substância passar por um processo 

endotérmico ou exotérmico. As reações endotérmicas e exotérmicas correspondem, 

respectivamente, a vales e picos na curva de DTA. Transições de fase, desidratação e reações 
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de redução produzem efeitos endotérmicos, enquanto que cristalização, oxidação, e algumas 

reações de decomposição produzem efeitos exotérmicos. 

Na técnica de TG a variação da massa de uma amostra é aferida enquanto ela é 

submetida a uma variação de temperatura sob taxa de aquecimento pré-estabelecida. Uma 

curva de massa ou porcentagem em massa em função da temperatura é chamada de Curva de 

decomposição térmica. O ensaio termogravimétrico é importante para avaliar e identificar os 

processos de decomposição térmica, determinando as temperaturas em que ocorrem e a 

quantidade. 

A Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) é comumente utilizada para estudar 

processos onde ocorrem variação da entalpia. A potência cedida pelos aquecedores visa 

manter a amostra e a referência na mesma temperatura, relacionada com a energia envolvida 

nos processos endotérmicos ou exotérmicos.  

A dilatometria determina a contração ou dilatação linear  0LΔLY   do corpo de 

prova, quando submetido a um programa controlado de temperatura. Este método pode ser 

utilizado para determinação das condições ideais para sinterização de corpos cerâmicos. O 

sistema de medidas é formado basicamente por um forno tubular, por onde passa um fluxo de 

gás, contendo um porta-amostras e uma ponta de prova sensível a variações da ordem de 

centésimos de microns nas dimensões lineares da amostra. 

Neste trabalho, as medidas de TG e DTA dos pós precursores foram realizadas 

simultaneamente em um equipamento SDT 2960 da TA Instruments sob uma taxa de 

aquecimento de 10 °C/min, com fluxo de ar sintético de 100 ml/min, da temperatura ambiente 

até 1300 °C. A técnica de DSC foi utilizada para determinar a temperatura de transição de 

fase (ferroelétrica/paraelétrica) utilizando um calorímetro da TA Instuments, seguindo uma 

taxa de aquecimento de 20 oC/min com fluxo de ar sintético de 50 ml/min [49]. Para a 

dilatometria, a amostra foi submetida a uma taxa de aquecimento constante de 10 °C/min, da 
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temperatura ambiente até 1300 °C, com fluxo de ar sintético, utilizando um dilatômetro 

Netzsch - DIL 402 PC. Para este estudo foram preparadas amostras com dimensões de 10 mm 

de espessura por 6 mm de diâmetro.  

 

3.3 – Sinterização 

 3.3.1 – Sinterização Convencional 

Para efeito de comparação com as cerâmicas sinterizadas a laser, foram produzidas 

amostras via sinterização convencional em forno elétrico. Inicialmente a temperatura e o 

tempo de sinterização foram determinados pelos ensaios dilatométricos. Os pós calcinados a 

1200 °C por 4 h foram misturados a uma solução aquosa de álcool polivinílico (0,1 g/ml) e 

em seguida conformados, por prensagem uniaxial, em corpos cerâmicos cilíndricos de 

aproximadamente 1,0 mm de espessura por 4 mm de diâmetro. Alcançando uma densidade a 

verde de (50 ± 5) %. Após a prensagem, as amostras foram aquecidas em forno elétrico de 

atmosfera aberta à taxa de 2 °C/min até 400 °C permanecendo por 30 minutos. Está etapa teve 

como objetivo retirar o PVA (ligante orgânico) de forma lenta para evitar a formação de 

trincas. Em seguida, foi iniciado o processo de sinterização seguindo uma taxa de 

aquecimento constante de 10 °C/min até a temperatura de 1250 °C, na qual a amostra 

permaneceu por um patamar de 5 h. 

 

 3.3.2 – Sinterização a laser 

 A radiação Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) apresenta 

as características peculiares como comprimento de onda bem definido, luz coerente e feixe 

colimado, esse tipo de radiação possui uma grande variedade de aplicações. Devido a 

absorção de determinados materiais é possível produzir um aquecimento localizado que pode 

resultar em altas temperaturas e taxas de aquecimento.  
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Para promover a sinterização a laser das cerâmicas estudadas neste trabalho, foi 

utilizado um laser de CO2 (Modelo GEM-100L – Coherent), que possui emissão principal em 

10,6 m, como principal fonte de aquecimento. A montagem experimental (Fig. 3.1) permite 

que o feixe laser, ao sair da fonte, seja refletido por uma sequência de espelhos (recobertos 

com alumínio), e colimado por uma lente tipo menisco de SeZn, chegando ao corpo cerâmico, 

pré-aquecido a uma temperatura de 300 ºC. Variando a distância da lente à amostra é possível 

variar o diâmetro do feixe incidente. 

 

Figura 3.1 – Ilustração do aparato utilizado para a sinterização a laser. 

 

O procedimento para a sinterização a laser consiste em manter o feixe fixo no ponto 

central da amostra, fazendo variar de forma linear a densidade de potência incidente sobre a 

amostra [4]. As amostras a serem sinterizadas são cilíndricas com dimensões de 4 mm de 

diâmetro por aproximadamente 1 mm de espessura [50].  

Na sinterização a laser, o laser de CO2 foi calibrado para que o processo ocorresse em 

potências onde o feixe possui maior estabilidade para garantir uma boa estimativa de 

densidade de potência.  
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Figura 3.2 apresenta a curva de calibração do laser com a potência efetiva a qual a 

amostra é submetida dada em Watts em função da potência relativa exibida pelo programa de 

controle. A densidade de potência é obtida dividindo a potencia efetiva pela área estimada do 

spot do laser.  
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Figura3.2– Curva de calibração do laser. 

 

Para a sinterização, a amostra é submetia a um programa de aquecimento com dois 

patamares: o primeiro tem como objetivo retirar o ligante orgânico (PVA), como descrito na 

seção anterior; e o segundo patamar determina o valor máximo de potência (Pmax) utilizada no 

processo de sinterização.  
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Figura 3.3 – Exemplo de programa de sinterização a laser. 

 

3.4- Medidas de densidade pelo método de Arquimedes  

As medidas de densidade dos corpos cerâmicos sintetizados foram obtidas pelo 

método de Arquimedes, com o auxílio de uma balança analítica modelo Marte, AY220, O 

procedimento pode ser sucintamente descrito na seguinte sequência: A massa seca da 

cerâmica é aferida, em seguida, o corpo cerâmico é imerso em água destilada a 100°C, por 

duas horas, e depois colocado em água à temperatura ambiente por mais 24 horas. Antes de 

medir a massa umedecida, retira-se o excesso de água da amostra com um papel absorvente. 

A medida da massa submersa (m ) é realizada colocando um suporte acoplado à balança e 

este dentro de um béquer com água destilada. Então a amostra é colocada em uma pequena 

cesta que está submersa dentro do béquer e presa ao suporte. Considerando que a amostra 

contém poros, a densidade da amostra é dada pela seguinte relação: 

   
.

	
       (27)  
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Nesta relação ρo representa a densidade da água, ms é a massa seca, mu massa 

umedecida e map massa aparente da amostra, as densidades calculadas são dadas em g/cm3. 

Para o cálculo da densidade relativa, utilizamos o valor de densidade absoluta (monocristal de 

titanato de bário) como  = 6,02 g/cm3 [49,51].  

 

3.5 - Difratometria de Raios X  

A difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para a caracterização estrutural das 

amostras. No difratômetro, um feixe monocromático de raios X é produzido através da 

interação entre elétrons acelerados e um alvo de cobre. Considerando dois raios X 

monocromáticos, com comprimento de onda , incidentes segundo um ângulo , e refletidos 

por planos cristalinos paralelos. Para determinados valores de  a interferência entre os raios 

refletidos será construtiva, dando origem a um pico no padrão de difração, isso será verificado 

sempre que a diferença entre os caminhos percorridos for igual a n, em que n=1,2,3,.... Esta 

diferença de trajetórias é 2dhklsen, em que dhkl é a distância entre dois planos consecutivos 

[52]. Deste modo, a condição para interferência construtiva é dada pela expressão 

n=2dhklsen, que é conhecida como a lei de Bragg.  

2        (28) 

No presente trabalho as medidas de DRX foram realizadas em um difratômetro da 

marca Rigaku modelo RINT 2000/PC, à temperatura ambiente, utilizando tensão de 40 KV e 

corrente de 40 mA, em modo de varredura contínuo a 2 °/min, em um intervalo de varredura 

2θ entre 20º e 60º, com passo 0,02º. Para diminuir os possíveis efeitos de direções 

cristalográficas preferenciais, a amostra foi peneirada e colocada em um porta amostra 

girante. Fichas cristalográficas dos bancos de dados JCPDS (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards, Swarthmore, USA) foram utilizadas como referência na análise 

qualitativa das fases cristalinas presentes nas amostras [52,53].  
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3.6 - Fluorescência de raios X 

A análise por fluorescência de raios X permite a identificação de elementos químicos 

com número atômico maior ou igual a 14. Está técnica é baseada na análise da radiação 

característica emitida pelos elementos químicos constituintes do material, após este ter sido 

excitado por uma fonte de radiação X. Durante a irradiação haverá a ejeção de elétrons das 

camadas mais internas dos átomos.  Após a ejeção, elétrons de camadas mais externas 

ocuparão o buraco deixado pelo elétron ejetado, havendo dessa forma transições que podem 

ser classificadas como radiativas ou não radiativas. As transições radiativas são caracterizadas 

pela emissão de raios X característico do átomo emissor [54]. Neste trabalho foi utilizado um 

espectrômetro de raios X (Bruker S8), à temperatura ambiente, utilizando tensão de 60 KV e 

corrente de 40 mA. 

 

3.7 - Microscopia eletrônica de varredura 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi empregada para observar 

a microestrutura dos corpos cerâmicos após o processo de sinterização. Na MEV a área da 

amostra a ser analisada é irradiada por um fino feixe de elétrons, e como resultado da 

interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma série de radiações é emitida 

tais como: elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios X característicos, etc. Estas 

radiações quando captadas corretamente fornecem informações sobre a amostra analisada. Os 

sinais de maior interesse para a formação da imagem são os elétrons secundários e os 

retroespalhados. Os elétrons secundários fornecem imagem da topografia da superfície da 

amostra enquanto que os retroespalhados fornecem imagens características de variação de 

composição química [52]. 

Neste trabalho a técnica de MEV foi utilizada para fazer uma análise microestrutural 

das amostras sinterizadas, que foram examinadas sem polimento e sem nenhum tratamento 
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químico ou térmico. As medidas foram feitas em um microscópio modelo (Jeol – JSM 

6510LV). O tamanho médio dos grãos foi estimado a partir das imagens de MEV pelo método 

dos interceptos que, de acordo com a norma E112 da ASTM (American Society for Testing 

Materials), consiste em traçar linhas horizontais aleatoriamente sobre duas diferentes imagens 

de cada amostra, registrando-se o número de contornos de grãos interceptados por cada linha, 

e em seguida é montado um histograma de contagem versus o tamanho do grão. A curva pode 

ser ajustada por uma gaussiana cujo máximo representa o valor médio dos grãos, e a largura a 

meia altura representa a distribuição de tamanho de grãos [55]. 

 

3.8 - Microscopia de força atômica  

A técnica de microscopia de força atômica é baseada na varredura da superfície do 

material por uma sonda composta por um cantilever e uma ponta com dimensão da ordem de 

150 nm. A sonda varre a superfície da amostra com precisão nanométrica revelando diversas 

características como morfologia, relevo, rugosidade da superfície, rigidez do material, etc. As 

deflexões sofridas pela haste são causadas por interações entre os átomos que compõem a 

ponteira e os átomos da superfície estudada, possibilitando estimar a força entre a ponteira e a 

superfície da amostra é estimada pela deflexão da haste. A obtenção das imagens de variados 

tipos de superfícies pode ocorrer em diversos modos de operação do AFM. Estes modos de 

varredura dependem das forças entre a ponteira e a amostra, são eles: Modo de contato; ocorre 

na região de repulsão, neste modo a haste se distende buscando se afastar da amostra. Modo 

de não contato; a operação ocorre na região onde predominam as forças de van der Waals. 

Modo de contato intermitente (ou modo de força dinâmica) [56,57]. Uma frequência externa 

predefinida força a haste a vibrar a uma certa distância da amostra, de modo que 

periodicamente a ponteira toca a amostra a amostra. Para realizar as medidas de AFM, a 

amostra foi polida e tratada quimicamente com o objetivo de revelar os grãos. O mapeamento 
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elétrico através da técnica de C-AFM foi feito em modo intermitente, submetendo a amostra a 

uma diferença de potencial e medindo a corrente elétrica que passa pela ponta. As imagens 

topográficas de AFM e simultaneamente um mapeamento elétrico na superfície da cerâmica 

C-AFM foram obtidas com um conjunto Multiview 4000 Nanonics, utilizando ponteiras de 

platina com diâmetro de 300nm, a amostra foi submetida a um potencial de 10V.  

 

3.9 - Espectroscopia de impedância 

O comportamento elétrico das amostras foi realizado por meio da técnica de 

Espetroscopia de impedância, trata-se de uma poderosa técnica utilizada para caracterização 

de propriedades elétricas de materiais dielétricos, semicondutores, etc. A técnica consiste em 

medir as componentes real e imaginaria da impedância em função da frequência aplicada 

enquanto a amostra está sendo submetida a uma tensão alternada. Para a realização das 

medidas, foram confeccionados eletrodos de platina nas faces paralelas das amostra de acordo 

com a seguinte sequência: i) Polimento das faces com lixa d’água 2000, e limpeza em 

ultrassom de banho por 10 min. em álcool isopropílico; ii) secagem das amostras a 100 °C e 

recobrimento das faces com pasta de platina; iii) tratamento térmico a 600 °C por uma hora 

para eliminação do solvente e cristalização do eletrodo. 

 Os dados experimentais das medidas de impedância foram obtidos em condições 

isotérmicas, em ciclo de resfriamento de 320 até 40 oC, com intervalo de 20 oC, sob uma 

diferença de potencial de 500 mV com frequência variando de 1 Hz a 10 MHz. Esses dados 

foram ajustados a um circuito equivalente onde cada semicírculo era representado por um 

resistor associado em paralelo a um elemento de fase constante CPE, conforme o modelo 

brick-layer, usando o software Zview [4]. 
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4.1- Estudo em função da concentração de Lantânio. 

4.1.1- Síntese e Sinterização 

Como apresentado anteriormente, as propriedades elétricas e dielétricas do titanato de 

bário estão diretamente relacionadas a sua estrutura cristalina e a concentração e tipos de 

defeitos que, por sua vez, são sensíveis às condições de processamento. Para realizar a 

sinterização a laser e o consequente estudo das cerâmicas de BT:La , os pós foram produzidos 

de acordo com a estequiometria  Ba1-xLaxTiO3 (0,1 ≤ X ≤ 0,4) mol% via síntese de estado 

sólido. Foram alcançadas condições de sinterização que garantiram boa homogeneidade entre 

as regiões de centro e borda das cerâmicas, tal condição foi obtida após uma otimização do 

processo de sinterização a laser que consistiu na utilização de uma base de titanato de bário 

contendo uma cavidade na qual a cerâmica a verde era depositada, essa modificação 

possibilitou a redução do gradiente de temperatura entre o centro e a borda da cerâmica.  

A Figura 4.1 apresenta as curvas de DTA e TG dos pós precursores (BaCO3 e TiO2) 

do BaTiO3 após a primeira moagem.  
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Figura 4.1- Curvas de análise térmica (DTA/TG) dos precursores do BaTiO3. 
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Observa-se na curva de TG uma perda de massa de aproximadamente 3% até cerca de 

600 °C atribuída à eliminação de água utilizada durante a moagem (temperaturas mais baixas) 

e eliminação de resíduos orgânicos oriundos do recipiente utilizado para a moagem, 

caracterizado pelo pico endotérmico na curva de DTA com onset em 553 °C. No intervalo de 

600 a 900 ºC observa-se uma perda de massa de aproximadamente 16% com a presença de 

um pico endotérmico com onset em 804 °C, correspondendo à decomposição do BaCO3 em 

BaO e CO2 gasoso (que corresponde a cerca de 15,5% da massa total dos reagentes) [58]. Em 

965º C (onset) é observado um pequeno pico endotérmico, relacionado com a formação da 

fase BaTiO3, resultado que será confirmado pela de difração de raios X. Acima de 965°C 

praticamente não observa-se perda de massa. Com base nestes resultados, os pós foram 

calcinados em três temperaturas distintas a 1000°C, 1100°C e 1200 ºC por 4 horas sob uma 

taxa de aquecimento de 10 oC/min, submetidos a uma segunda moagem e calcinados 

novamente a 1200 oC por 4 horas.  

A Tabela 4.1 apresenta a nomenclatura para as amostras estudadas nesta seção e os 

valores nominais e absolutos da concentração de lantânio determinadas pela técnica de 

Fluorescência de Raios X. 

 

Tabela 4.1- Concentração de lantânio nos pós calcinados a 1200 oC por 4 h.  

Nomenclatura Composição Nominal 
Concentração de 

BaTiO3 

Concentração de 
Lantanio. 

01 BT:La Ba0.999La0.001TiO3 98,62 % 0,08 % 

02 BT:La Ba0.998La0.002TiO3 98,61 % 0,15% 

03 BT:La Ba0.997La0.003TiO3 98,64 % 0,25% 

04 BT:La Ba0.996La0.004TiO3 98,61 % 0,38% 

 

Na Figura 4.2 são apresentados os difratogramas de raios X dos pós calcinados a 1200 

°C/4h para 4 concentrações estudadas. Como pode ser visto, somente a fase desejada BaTiO3 

é observada. Dessa forma, é possível concluir que o pico endotérmico a 965 °C na curva de 
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DTA da Figura 4.1 é associado a formação da fase BaTiO3. Na Figura 4.2 os difratogramas 

foram indexados de acordo com a ficha cristalográfica JCPDS-05-0626, e são apresentados 

também os índices de Miller da estrutura. 
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Figura 4.2 - Difratograma de raios X dos pós de titanato de bário dopado com La calcinados 2 
vezes a 1200 °C/4h.  

 

Na Figura 4.3 são apresentadas fotografias dos pós calcinados após a segunda 

calcinação a 1200 °C por 4h. Como pode ser visto, pequenas variações na quantidade do 

dopante promoveram uma grande alteração na coloração dos pós.  

A mudança na coloração dos pós é atribuída à redução do Ti4+ para Ti3+ devido à 

incorporação do íon de lantânio La3+ no sítio A da estrutura perovskita, ocupado pelo Ba2+. 

Tal substituição ressalta o debate acerca de dois mecanismos de compensação de carga 

propostos na Literatura [59,60]: 

2 3 2 22 2 2 6 1 / 2 2x x
Ba Ti OLa O TiO La Ti O O e          (29) 

Ou 

''''
2 3 22 4 4 4x x

Ba Ti Ba TiLa O Ba Ti La V TiO BaO        (30) 
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Figura 4.3- Fotografia dos pós de Titanato de Bário após calcinação. a) x=01 BT:La b) 02 
BT:La c) 03 BT:La d) 04 BT:La. 

 

As equações 29 e 30 representam, respectivamente, os mecanismos de formação de 

defeitos por compensação eletrônica e compensação devido a criação de vacâncias de titânio, 

propostos para pequenas concentrações de dopante no BT [6060,61]. Embora as vacancias de 

titanio não tenham grande mobilidade a temperatura ambiente a ponto de ptoduzir uma 

corrente eletrica que torne o material semicondutor a temperatura ambiente, ela fragilizam a 

estrutura causando a quebra das ligações Ti-O-Ti, implicando na redução da temperatra Tc e 

na perda de oxigênio. 

Considerando que para quatro lantanios entrando no sitio do bário havera a criação de 

uma vacancia de titanio e esta, por sua vez, pode promover a criação da vacancia de dois 

oxigênios, de acordo com:  

2 → 	2 	4       (31) 

Estes eletrons liberados seriam responsaveis por promover a redução de Ti4+ para Ti+3, 

de modo que ≡ ° . A reacção química hipoteticamente formulada para este caso 

pode: 

1 0,5 	 → 

	 	 ↑ (32) 
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Esta situação parece assegurar a que para cada Lantanio colocado na rede ocorrerá 

uma redução do tipo: Ti4 + =>Ti3 + por toda a matriz , de modo que podemos definir: 

≡
	 	

. 

Com o objetivo de determinar as melhores condições de sinterização, foram feitos 

estudos de dilatometria nas cerâmicas a verde. A Figura 4.4 apresenta a curva de retração 

linear (Y = ΔL/L0) e sua derivada em relação à temperatura (dY/dT) para o titanato de bário. O 

ponto de inflexão observado na curva de contração, por volta de 1230 o C, está associado à 

taxa máxima de retração, e em geral é a temperatura utilizada como indicativo da temperatura 

a ser empregada no processo convencional de sinterização. Portanto, para efeito de 

comparação, em nosso trabalho as cerâmicas foram sinterizadas em forno elétrico a 1250 oC 

por 5 horas. 
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Figura 4.4 - Retração linear e sua derivada em função da temperatura para o BT. 

 

Um parâmetro importante para a sinterização a laser é a densidade máxima de 

potência a qual a amostra é submetida (Pmax). A Figura 4.5 apresenta a dependência da 
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densidade relativa das cerâmicas sinterizadas em função da concentração de La e para dois 

valores diferentes de Pmax.  
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Figura 4.5- Densidade relativa em função da concentração de lantânio para o titanato de bário.  
 

Na Tabela 4.2 é apresentada a densidade relativa máxima das amostras que serão 

utilizadas na sequência deste trabalho.  

 

Tabela 4.2- Valores máximos obtidos das densidade relativas das cerâmicas de Titanato de Bário 
sinterizadas a laser.  

 

Amostra 
Densidade Relativa (%) 

4,5 W/cm2 5,5 W/cm2 

01 BT:La 84 91 

02 BT:La 87 92 

03 BT:La 93 95 

04 BT:La 94 95 

 

Como pode ser visto, há um aumento da densidade com o aumento da concentração de 

La. Em amostras sinterizadas em forno elétrico observa-se o efeito oposto, ou seja, o aumento 

da concentração de dopante leva a uma redução na densidade final de corpos cerâmicos 

[7,10]. O feixe laser utilizado durante a sinterização possui um perfil gaussiano, podendo 
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ocasionar diferenças microestruturais entre o centro e a borda do corpo cerâmico sinterizado 

[3]. Dessa forma, uma atenção especial para garantir homogeneidade entre o centro e a borda 

do corpo cerâmico foi feita. Nas Figuras 4.6 e 4.7 são apresentadas as imagens de MEV da 

superfície das cerâmicas sinterizadas a laser a Pmax = 4,5W/mm2 por 30s.  

 

 

(a)        (b) 

    

(c)         (d) 

Figura 4.6 - Micrografias das cerâmicas sinterizadas a Pmax = 4,5W/mm2 por 30s. . (a) 
01BT:La centro, (b) 01BT:La borda (c) 02BT:La centro, (d) 02BT:La borda. 

 

 Como pode ser visto, há uma boa homogeneidade microestrutural entre o centro e a 

borda em todas as composições estudadas, porém uma alta porosidade ainda é observada nas 

cerâmicas. 
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(a)       (b) 

 

(c)       (d ) 

Figura 4.7 - Micrografias das cerâmicas sinterizadas a Pmax = 4,5W/mm2 por 30s. . (a) 
03BT:La centro, (b) 03BT:La borda (c) 04BT:La centro, (d) 04BT:La borda. 

 

Para a obtenção da distribuição do tamanho de grãos foi construído um histograma de 

contagem em função do tamanho dos grãos para cada amostra, conforme apresentado na 

Figura 4.8. Neste gráfico foi ajustada uma gaussiana na qual o ponto máximo corresponde ao 

valor médio e a meia largura à meia altura corresponde a distribuição de tamanho de grãos. 

Para o BT:La-01 foi encontrado um valor médio de 8,7 μm, com distribuição de 2,5 μm. O 

mesmo método foi utilizado para as outras amostras e os valores de tamanho médio e 

distribuição de tamanho de grãos é apresentado na Tabela 4.3.  
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Figura 4.8- Distribuição do tamanho de grãos na cerâmica 01BT:La.  

 

A Tabela 4.3 apresenta os tamanhos médios de grão para as amostras sinterizadas com 

diferentes densidades de potência, as amostras sinterizadas com Pmax = 5,5 w/mm2 

apresentaram maior tamanho médio de grão.  

 

Tabela 4.3 – Tamanho distribuição de tamanho de grãos em função da densidade de potência. 

Amostra Tamanho medio de grão(μm) 

 4,5 W/mm2 5,5 W/mm2 

01BT:La 8,7± 2,7 11,3 ± 4,5 

02BT:La 3,8± 1,3 8,1 ± 3,8 

03BT:La 3,0± 1,5 12,1 ± 5,2 

04BT:La 2,3± 1,3 5,3 ± 3,0 

 

As amostra 04 BT:La apresenta menor tamanho de grão e uma distribuição de 

tamanho grãos mais estreita quando comparada com as outras amostras.  

Os resultados apresentados na Figura 4.7 mostram uma maior densificação para as 

cerâmicas sinterizadas a laser sob uma densidade de potência de 5,5 W/mm2. As Figuras 4.9 e 

4.10 apresentam respectivamente imagens de MEV das cerâmicas de titanato de bário, 
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03BT:La e 04BT:La. É possível observar uma mudança na microestrutura dos corpos 

cerâmicos. Foi observado que as condições de sinterização garantiram boa homogeneidade 

entre as regiões de centro e borda das cerâmicas. A amostra 01BT:La sinterizada a 5,5 

W/mm2 apresentou a menor alteração em seu tamanho médio de grão em função da densidade 

máxima de potência do laser utilizada na sinterização 11,3 μm e com distribuição de 4,5 μm.  

 

 

(a)       (b) 

 

(a)       (b) 

Figura 4.9 - Micrografias das cerâmicas sinterizadas por 30s com Pmax de 5,5W/mm2. (a) 
01BT:La centro,  (b) 01BT:La borda (c) 02BT:La centro, (d) 02BT:La borda. 

 

A amostra 03BT:La apresenta o maior tamanho médio de grão e um aspecto de 

texturização. É observado ainda que ocorre um aumento na distribuição de tamanhos de grão 
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com o aumento da densidade de potência de sinterização, esse aumento pode indicar que o 

tempo de 30s não deve ser o limite para estabilizar o crescimento dos grãos.  

Daqui por diante as densidades de potência da radiação laser utilizadas na sinterização 

dos corpos cerâmicos será de 5,5 W/mm2.  

 

 

(a)       (b) 

 

(a)       (b) 

Figura 4.10 - Micrografias das cerâmicas sinterizadas por 30s com Pmax de 5,5W/mm2. (a) 
03BT:La centro, (b) 03BT:La borda (c) 04BT:La centro, (d) 04BT:La borda. 
 

Na Figura 4.11 são apresentados os difratogramas de raios X das cerâmicas 

sinterizadas a laser nas 4 composições estudadas. Como pode ser visto, somente a fase 
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desejada BaTiO3 foi observada. Este resultado mostra que durante a sinterização a laser 

nenhuma fase cristalina espúria foi observada, considerando a precisão da técnica de DRX.  
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Figura 4.11 - Difratograma de raios X das cerâmicas sinterizadas a laser, 30s com Pmax de 

5,5W/mm2.  
 

4.1.2 – Determinação da Temperatura de Curie 

Na Figura 4.12 são apresentadas as curvas da constante dielétrica em função da 

temperatura das cerâmicas produzidas com diferentes concentrações de lantânio. Para 

comparação foi adicionada uma curva do BaTiO3 puro. Na curva do BT puro é claro a 

presença da transição de fase Tetragonal-Cúbica (Ferro-Paraelétrica), ou temperatura de Curie 

do material. Fato esse não observado, ou pouco pronunciado, nas amostras dopadas. Portanto, 

é evidente que a presença do La altera drasticamente a constante dielétrica. Como 

mencionado na seção 2.2.2, equações 10 e 11, a curva de resistividade no material PTCR 

ferroelétrico é inversamente proporcional a constante dielétrica e possui um ponto de mínimo 

na Tc.   
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Figura 4.12 - Curvas de constante dielétrica em função da temperatura e da concentração de 
La para as cerâmicas de BT. 

 

Como pode ser visto, as curvas de constante dielétrica não foram suficientes para 

determinar com boa precisão a Tc das amostras estudadas. Dessa forma, utilizou-se a técnica 

de Calorimetria exploratória diferencial (DSC) para determinar Tc com maior precisão. A 

Figura 4.13 apresenta as curvas de DSC para as amostras nas diversas concentrações 

estudadas. O pico endotérmico está relacionado com a transição de fase ferroelétrica-

paraelétrica e é observado para as quatro amostras no intervalo entre 115 e 125 oC. Observa-

se também uma pequena redução da temperatura de transição com o aumento da concentração 

de La. É importante determinar a temperatura de Currie, pois de acordo com o modelo 

atualmente aceito a resistividade cresce exponencialmente em função da barreira de potencial, 

comforme a equação (11). A barreira d epotencial, por sua vez é inversamente proporcional a 

constante dielétrica, de maneira que na temperatura onde a curva da constante dielétrica tem 

seu ponto de máximo, deveria ser a temperatura em que a resistividade do material é minima, 

como será visto adiante essa relação não foi observada nas amostras estudadas.  
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Figura 4.13- Curvas de DSC das cerâmicas de BT:La sinterizadas a laser. 

 

4.1.3- Caracterização Elétrica 

As medidas de resistência elétrica das amostras em função da temperatura foram 

realizadas utilizando a técnica de espectroscopia de impedância. A Figura 4.14 apresenta os 

resultados das medidas da resistência em função da tensão aplicada na amostra.  
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Figura 4.14 – Resistividade em função da tensão das cerâmicas de BT sinterizadas a laser 
medidas a temperatura ambiente.  
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Analisando o gráfico é possível verificar que sob o potencial de 500 mV todas as 

amostram possuem comportamento ôhmico. Portanto, para realização das medidas de 

impedância, as amostras foram submetidas a uma diferença de potencial de 500 mV com 

frequência variando de 1 Hz a 10 MHz. 

O espectro de resistividade das cerâmicas sinterizadas a laser e no forno a 1250 °C por 

5h (para comparação) são apresentados na Figura 4.15. A resistividade das amostras com as 

diversas concentrações é dada pelo diâmetro do “semicírculo” que intercepta o eixo das 

abscissas. É possível notar que a amostra 02 BT:La apresenta menor resistividade em relação 

as outras amostras. 
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Figura 4.15- Espectro de impedância no plano complexo das cerâmicas BT:La (a) sinterizadas 

a laser com Pmax= 5,5 W/mm2 por 30s, (b) sinterizada convencionalmente a 1250 oC por 5 horas. 
 

 Comparando os resultados exibidos nas Figuras 4.15 a e b é possível notar que à 

temperatura ambiente a amostra 02 BT:La sinterizada convencionalmente apresenta uma 

resistência de quase três ordens de grandeza maior que a cerâmica sinterizada a laser. Esse 

comportamento se deve de maneira geral a uma maior densidade de defeitos presente na 

estrutura da amostra durante a sinterização a laser, neste processo em atmosfera aberta a 

amostra perde oxigênio e se resfria antes que o oxigênio seja recuperado pelo material. 
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Utilizando o modelo dos circuitos equivalentes e ajustando um circuito equivalente 

composto de um par Resistor/CPE ligados em paralelo para cada região e ligados em série 

entre si, foi possível extrair informações do grão e contorno de grão. Nestes ajustes os valores 

de chi-quadrado (χ2) foram da ordem de 10-4. Na Figura 4.16 é apresentada a curva de 

resistividade em função da temperatura (curva PTC) obtida após o ajuste dos espectros de 

impedância medidos no intervalo de 320 a 40 oC.  
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Figura 4.16- Resistividade em função da temperatura das cerâmicas BT:La sinterizadas a a  
Pmax= 5,5 W/mm2 por 30s. 

 

De acordo com este resultado, é possível observar que a amostra 02BT:La apresenta 

menor resistividade à temperatura ambiente porém com um salto na resistividade inferior a 

uma ordem de grandeza. Comportamento semelhante já era previsto na literatura e sugere 

uma forte dependência da resistividade com a concentração do íon trivalente, porém estes 

valores pode ser alterado a depender do método de produção [31,46].  

O gráfico das resistividades da região do grão, mostrado na figura 4.17, apresenta 

valores próximos da resistividade para as amostras 02BT:La, 03BT:La, 04 BT:La. Este 

resultado sugere que, para as concentrações de Lantânio estudadas a condutividade da região 
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de maior ordem cristalina praticamente não sofre alteração em função da concentração de 

dopante. 
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Figura 4.17- Resistividade da região do grão em função da temperatura das cerâmicas BT:La 

sinterizadas a Pmax= 5,5 W/mm2 por 30s. 
 

Os resultados expostos apontam que as cerâmicas de titanato de bário sinterizadas a 

laser corroboram com a proposição presente na literatura de que o mecanismo “dopante 

doador” que atribui a semicondutividade do BT:La à criação de vacâncias de titânio, sendo 

estas vacâncias diretamente proporcionais à concentração do dopante. Contudo, no processo 

de sinterização a laser, as cerâmicas são sinterizadas com taxas de aquecimento e resfriamento 

elevadíssimas não havendo dessa forma tempo suficiente para que os íons de titânio se 

reorganizem na região de contorno de grão.  

 

4.1.4- Conclusões da seção. 

Pós de titanato de bário dopados com lantânio foram produzidos via síntese de estado 

sólido e calcinados a 1200 oC por 4 horas. O processo e sinterização a laser se mostrou 

eficiente para obtenção de cerâmicas com densidade relativa de até 95%. Foi observado um 
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aumento na densidade relativa das amostras e redução do tamanho médio de grãos com o 

aumento da concentração do dopante. Foi obtida uma homogeneidade na microestrutura em 

toda a superfície da cerâmica, sob a condição de Pmax = 5,5 W/mm2 por 60s. Por meio de 

medidas de DSC determinou-se a temperatura de transição de fase ferro-paraelétrica para as 

quatro concentrações estudadas, no intervalo entre 115 °C e 125 oC, aumentando com o 

aumento da concentração de La. Os resultados indicam que a temperatura de máximo da 

constante dielétrica (Tc) não coincide com a temperatura em que a resistividade é mínima. A 

amostra 02BT:La apresentou menor valor de resistividade à temperatura ambiente, da ordem 

de 104 Ω.cm. Este valor é aproximadamente três ordens de grandeza menor que o observado 

para a cerâmica sinterizada convencionalmente em forno elétrico e na mesma concentração de 

dopante. 
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4.2 - Influência das condições de processamento no comportamento PTCR 

 Nesta seção faremos o estudo apenas com a amostra 02BT:La por esta ter apresentado 

uma menor resistividade à temperatura ambiente, conforme discutido na seção anterior.  

Portando, foram realizados ensaios de sinterização a laser variando a taxa de aquecimento, o 

tempo de patamar e a taxa de resfriamento.  

 

4.2.1- Influência das taxas de aquecimento e resfriamento 

Na Figura 4.18 são apresentadas as curvas PTC para a amostra sinterizadas sob 4 taxas 

de aquecimento distintas: 0,15, 0,25, 0,50 e 1,00 (W/mm2)/s. Aumentando-se a taxa de 

aquecimento, dentro do intervalo estudado, foram observadas 4 alterações significativas na 

curva PTC: i) a resistividade à temperatura ambiente diminui; ii) o ponto de máximo da curva 

se desloca para temperaturas maiores; iii) o pico de resistividade torna-se mais largo; e iv) a 

amplitude do salto diminui.  

50 100 150 200 250 300

105

106

107

 

 

R
es

si
st

iv
id

ad
e 

(
.c

m
)

Temparatura (°C)

 0,15 (W/mm2)/s

 0,25 (W/mm2)/s

 0,50 (W/mm2)/s

 0,75 (W/mm2)/s

 
Figura 4.18- Resistividade das cerâmicas de 02BT:La em função da taxa de aquecimento 

durante a sinterização a laser. 
 

Como a concentração do dopante é a mesma em todas as amostras (0,2 mol%), pode-

se associar estas alterações essencialmente à taxa de aquecimento durante a sinterização.  
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Separando agora as regiões de grão e contorno de grão (Fig. 4.19-a e 4.19-b) pode ser 

visto que as resistividades do grão são da mesma ordem de grandeza para as diversas taxas de 

aquecimento e a resistividade da amostra como um todo é governada prioritariamente pela 

resistividade do contorno.  
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Figura 4.19- Resistividades em função da taxa de aquecimento das cerâmicas BT:La na 

condição de Pmax= 5,5 W/mm2 por 30s. (a) região do grão e (b) região de contorno de grão.  
 

De acordo com nossos resultados e as discussões presentes na literatura, podemos 

considerar que a elevação da taxa de aquecimento promove uma maior perda de oxigênio, 

resultando em mais vacâncias de oxigênio na matriz cristalina e consequentemente 

provocando uma alteração na condutividade do material.  

O que configura mais um indício da diminuição na espessura do contorno de grão, 

tendo em vista que a o aumento na taxa de aquecimento diminuiu a resistividade da cerâmica 

como um todo, mas pouco interferiu na resistividade do grão, embora o perfil do salto PTC 

sofra pouca alteração na região de grão, o gráfico da Figura 4.18 mostra que a magnitude do 

salto PTC sofre influência em função da taxa de aquecimento, o que pode indicar um aumento 

da desordem na região Core-shell, região de transição entre o contorno de grão e o grão [61]. 

Observando agora a influência da taxa de resfriamento, escolheu-se a amostra 

sinterizada com taxa de aquecimento de 0,5 (W/mm2)/s, e variou-se a taxa de resfriamento de 
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0,1 (W/mm2)/s a 1,2 (W/mm2)/s. Durante o resfriamento no processo de sinterização, é 

esperado que ocorra uma reação de oxidação da cerâmica na região de contorno de grão, 

aumentando sua resistividade, e mantendo o grão semicondutor [59].  A Figura 4.20 apresenta 

a resistividade em função da taxa de resfriamento da amostra. 
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Figura 4.20- Resistividade em função da temperatura para diferentes taxas de resfriamento da 

amostra 02: BT:La sinterizadas a laser. 
 

É possível observar que uma redução na taxa de resfriamento resulta em mudanças no 

salto PTC, atribuídas à variações na estequiometria de oxigênio na região de contorno de 

grão. O espectro de resistividade das cerâmicas sinterizadas a laser para diferentes taxas de 

resfriamento são apresentados na Figura 4.21. É possível notar que a amostra 02 BT:La 

apresenta pequena variação na resistividade do grão em em função da taxa de resfriamento. 

De acordo com nossos resultados podemos inferir que com o aumento do tempo total de 

resfriamento, a cerâmica de titanato de bário vai se reoxigenando, o que implica na redução 

do número de vacâncias de oxigênio e consequentemente no aumento da resistividade a 

temperatura ambiente. 
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Este tipo de comportamento em função da taxa e resfriamento da cerâmica reforça a 

crítica ao modelo de Heiwang de que a hipótese de concentração homogênea dos estados 

aceitadores na região de fronteira de grãos não é precisa [38,39]. 
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Figura 4.21- O espectro de resistividade das cerâmicas sinterizadas a laser função da 
taxa de resfriamento da amostra 02: BT:La. 

 

Durante a sinterização a laser a amostra é submetida a elevadas taxas de resfriamento, 

as condições termodinâmicas em que a amostra pode se encontrar durante o processamento 

em altas temperatura são preservadas pelo efeito de queching resultam em gradientes de 

difusão [1,18,21]. 

 

4.2.2- Tempo de patamar 

 Para o estudo do tempo de patamar foi realizada a sinterização em a Pmax = 5,5W/mm2 

por 1s, 30s e 60s. Na Figura 4.22 é apresentada as imagens de MEV da superfície das 

cerâmicas de 02BT:La sinterizadas por 1s e 60s. Como pode ser visto, com o aumento do 

tempo de patamar há uma redução da porosidade e aumento do tamanho de grãos. Como 

previsto, quanto maior o tempo de patamar, mais a amostra se densifica. As alterações 

microestruturais verificadas em função do tempo de patamar estão de acordo com os 

resultados das medidas elétricas, apresentados na Figura 4.23, onde é possível observar uma 
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menor resistividade à temperatura ambiente em função do aumento no tempo de patamar de 

sinterização, esse comportamento pode ser justificado a uma maior perda de oxigênio e maior 

densificação da amostra submetida ao patamar de 60s quando comparada com as demais. 

  

(a)        (b) 
Figura 4.22- Cerâmicas 02 BT:La, (a) patamar de 1segundo, (b) patamar de 60 segundos. 
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Figura 4.23- Resistividade em função do tempo de patamar das cerâmicas 02 BT:La. 
 
 

4.2.3- Conclusões da seção. 

No estudo dos parâmetros da sinterização a laser foi observado que o aumento da taxa 

de aquecimento, promove alterações significativas no perfil da curva PTC. Tais alterações são 

atribuídas a modificações na estrutura dos defeitos na região de contorno de grão. Foi 

observado um aumento na densidade relativa das amostras com o aumento do tempo de 
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patamar, sob a condição de Pmax. É possível observar uma redução na resistividade à 

temperatura ambiente em função do aumento do tempo de patamar de sinterização. 

Verificou-se ainda que a redução na taxa de resfriamento provocou mudanças no salto 

PTC, que podem ser atribuídas a variações na estequiometria do oxigênio na região de 

contorno de grão. Com o aumento progressivo do tempo total de resfriamento, a cerâmica de 

titanato de bário vai se reoxigenando, o que implica na redução do número de vacâncias de 

oxigênio e consequentemente no aumento da resistividade a temperatura ambiente. 
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4.3- Influência da razão [Ba+La]/[Ti] 

4.3.1- Caracterização estrutural e microestrutural das amostras com desvio 
estequiométrico. 
 
 É bastante conhecido na literatura que o BT apresenta forte dependência 

microestrutural e das propriedades elétricas com a razão Ba/Ti (íons do sítio A e íons do sítio 

B da perovskita) [19,21,Error!  Bookmark  not  defined.,32]. Com o objetivo de estudar a 

influência da razão [Ba+La]/[Ti] no efeito PTCR de cerâmicas de titanato de bário 

sinterizadas a laser, foram produzidas cerâmicas com duas concentrações distintas: com 

excesso de titânio (Ba0,998La0,002Ti1.001O3); e com deficiência de titânio 

(Ba0,998La0,002Ti0.999O3); Além é claro, na amostra estequiométrica. A Tabela 4.4 apresenta as 

densidades obtidas e a nomeclatura utilizada para cada uma das amostras. A Figura 4.24 

mostra os difratogramas para as amostras 02 BT:La, 05 BT:La e 06 BT:La, é possível 

observar que a amostra com excesso de titânio apresentou uma pequena quantidade de fase 

secundária.  

Tabela 4.4 – Densidades do BaTiO3 em função dos desvios estequiometricos. 

Nomenclatura  [Ba+La]/[Ti]  Densidade (g/cm3) 

5,5 W/cm2  6,0 W/cm2  

02 BT:La (estequiométrico) 1,000 (5,48±0,05) (5,48±0,05) 

05 BT:La (deficiente de Ti) 1,002 (5,48±0,05) (5,52±0,05) 

06 BT:La (excesso de Ti) 0,999 (5,66±0,05) * 

 

A fase rica em titânio pode atuar como estado aceitador na região de contorno de grão, 

favorecendo o armadilhamento de portadores de carga, provocando alterações na barreira de 

potencial e consequentemente no perfil da curva PTC. A Figura 4.25 exibe imagens de MEV 

da superfície das cerâmicas com desvios estequiométricos. É possivel observar alterações na 

morfologia e no tamanho dos grãos. As amostras estequiométrica 02 BT:La e com excesso de 

Ti  06 BT:La apresentaram o mesmo tamanho médio de grãos, considerando a distribuição de 
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tamanhos, (8,1 ± 4,0) µm e (9,2  ±  3,5) µm, respectivamente. Já a amostra com deficiência de 

Ti 05 BT:La apresentou um tamanho médio de grãos 2 vezes maior (18,3 ± 3,0) µm . 
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Figura 4.24- Difratogramas das amostras com desvio estequiométrico. 

 

          

(a)        (b) 
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(c) 

Figura 4. 25- Micrografias das amostras (a) 02 BT:La, (b) 05 BT:La e (c) 06 BT:La. 

As curvas PTC das cerâmicas 02 BT:La, 05 BT:La e 06 BT:La são apresentadas na 

Figura 4.26. Como pode ser observado, a resistividade à temperatura ambiente foi uma ordem 

de grandeza menor para as amostras com desvio estequiométrico. Além disso a amostra com 

deficiência de Ti apresentou um salto PTC maior (1 ordem de grandeza) e deslocamento do 

máximo para temperaturas maiores quando comparada com as amostras estequiométricas e 

com excesso de Ti. Este resultado difere daqueles observados na literatura em cerâmicas 

produzidas por sinterização convencional, na qual cerâmicas com excesso de titânio apresenta 

um salto PTC maior [1,23]. 
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Figura 4.26- Resistividade das amostras com desvio estequiométrico sinterizadas a Pmax = 
5,5W/mm2 por 30s. 
 

Morison et. al (2001) estudaram amostras de titanato de bário sinterizadas em forno 

elétrico e dopadas com lantânio seguindo a equação estequiométrica (Ba1-xLaxTi1-x/4O3) com 

valores de x > 0,5mol%. Segundo os autores, a obtenção de fase única do titanato de bário em 

amostras dopadas com mais de 25mol% requer uma estequiometria com um quarto a menos 



70 
 

de titânio em mol para cada mol de lantânio [10]. De acordo com a seguinte equação de 

defeitos:  

''''
2 3 22 4 4 4x x

Ba Ti Ba TiLa O Ba Ti La V TiO BaO        

Entretanto para baixas concentrações de dopante (x < 0,5%), vale o mecanismo de 

compensação eletrônica, no qual um La libera um elétron ao entrar no sítio do bário. De 

acordo com a equação estequiométrica (Ba1-xLaxTi1O3). 

  

4.3.2- Conclusões da seção. 

As amostras com desvio estequiométrico apresentaram diferenças microestruturais em 

função da razão [Ba+La]/[Ti]. Os resultados obtidos em nosso trabalho para sinterização a 

laser apontam que mesmo em baixas concentrações é válido o mecanismo de formação iônica 

via vacâncias de titânio. Na próxima seção será apresentado um estudo com amostras dopadas 

com manganês com o objetivo de aumentar da barreira de potencial e consequentemente o 

salto na curva PTC.  
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4.4 – Estudo do comportamento PTCR em cerâmicas de BaTiO3:La co-dopada com Mn 

4.4.1 – Produção das amostras co-dopadas com Mn 

 Nesta seção faremos o estudo apenas com a amostra 02BT:La por esta ter apresentado 

uma menor resistividade à temperatura ambiente, conforme discutido na seção 4.1. Quando o 

BaTiO3 é dopado com Mn em substituição ao Ti4+, o Mn pode atuar como um estado 

aceitador. A sua valência depende, dentre outros fatores, da pressão parcial de oxigênio, do 

sítio de ocupação, etc. Em atmosfera redutora é possível favorecer o surgimento do Mn2+, já 

em condições de atmosfera oxidante é esperada a presença do Mn4+. Normalmente o 

manganês atua como uma impureza aceitadora na região de contorno de grão aumentando a 

barreira de potencial e consequentemente o salto PTCR. Neste trabalho MnO foi adicionado a 

pós de 02BT:La seguindo a fórmula estequiométrica: Ba0,998:La0,002Ti0,999:Mn0,0005O3. A 

concentração de Mn foi definida de acordo com relatos presentes na literatura[2]. 

 Considerando a hipótese de favorecer o surgimento de estados aceitadores 

prioritariamente na região de contorno do grão, devido a rapidez no processo de sinterização 

promovido pela sinterização a laser, a adição de manganês foi realizada inicialmente 

misturando o pó de BT:La com o pó de MnO em um moinho de bolas, com moagem por 12 

horas e dividida em duas partes. Na primeira parte o pó resultante foi sinterizado sem 

nenhuma calcinação (BTL:Mn-N). Na segunda o pó resultante foi calcinado a 1200 oC por 2 

horas e submetida novamente a uma moagem por 12 horas (BTL:Mn-C).  

 Na Figura 4.27 são apresentados os difratogramas de raios X para as duas amostras 

após sinterização a Pmax = 5,5 W/mm2 por 1s. Ambas as amostras apresentam fase majoritária 

BaTiO3, indexada de acordo com a ficha de dados cristalográficos do ICSD-002922, porém 

uma pequena quantidade da fase BaTi6O13 é observada na amostra  
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Figura 4.27- Difratogramas de raios X das cerâmicas de BTL:Mn sinterizadas a Pmax = 5,5 
W/mm2 por 1 s.  
 

A quantidade de óxido de manganês adicionada as duas amostras é muito inferior aos 

limites de detecção da técnica de difratometria de Raios X, como já é bem estabelecido o 

titanato de bário é um composto sensível ao processamento, diversos fatores alêm da adição 

de dopante poderiam favorecer a formação de outra fase. 

 A Figura 4.28 apresenta as imagens de MEV da superfície das cerâmicas de de 

BTL:Mn sinterizadas a laser. Como pode ser visto, ambas apresentaram semelhante tamanho 

médio de grão (5,5 ± 2,5) μm, entretanto a amostra com de BTL:Mn-C apresentou uma 

morfologia dos grãos mais facetada. O patamar de 1s em Pmax teve como objetivo evitar a 

difusão do manganês para o interior do grão. A densidade relativa das cerâmicas BTL: Mn-C 

e BTL:Mn-N, foi de (94 ± 1) %  e (92 ± 1) % respectivamente. 



73 
 

    

(a)        (b) 

Figura 4.28- Imagens de MEV das amostras co-dopadas com manganês. (a) BTL:Mn-C. (b) 
BTL:Mn-N.. 

 

4.4.2- Caracterização elétrica das amostras co-dopadas com Mn 

Na Figura 4.29 é exibida a curva PTCR das cerâmicas de BTL:Mn sinterizadas a laser. 

Neste resultado é evidente a influência da condição de processamento na resposta elétrica do 

titanato de bário. Como pode ser visto, a cerâmica BTL:Mn-N apresenta uma salto de 3 

ordens de grandeza enquanto que na amostra BTL:Mn-C um salto de somente uma ordem foi 

observado. Comparando as duas amostras também é possível ver que a amostra BTL:Mn-N 

apresenta uma resistividade mínima quase 10 vezes que a amostra BTL:Mn-C. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que a cerâmica BTL:Mn-N, deve possuir uma concentração maior de 

Mn na região de contorno de grão, é sabido que esse manganês no contorno de grão favorece 

o aumento da barreira de potencial. 

Observando agora a região de grão (Fig. 4.30), observa-se que a amostra BTL:Mn-C, 

amostra  calcinada, apresenta um salto PTCR e uma resistividade a temperatura ambiente 

maior em comparação com a amostra BTL:Mn-N, em que o manganês foi apenas adicionado. 

Esse resultado sugere que a adição de manganês e sua calcinação alteram a organização da 

região de transição entre o grão e o contorno de grão da cerâmica. 
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Figura 4.29- Resistividade das cerâmicas de titanato de bário dopadas com lantânio e 
Manganês e sinterizadas a laser a Pmax = 5,5 W/mm2 por 1 s.  
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Figura 4.30- Resistividade do grão em função da temperatura das BTL:Mn sinterizadas a laser 

a Pmax = 5,5 W/mm2 por 1 s.  
 

Como já mencionado anteriormente, o modelo de Heywang [36] não prevê o 

comportamento PTCR apresentado para a região de grão e observado em todas as medidas 

estudadas neste trabalho. Tal efeito evidencia um gradiente de defeitos entre o centro do grão 
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e a região de contorno. De acordo com a literatura [15,31], nas cerâmicas a base de BaTiO3 

haveria uma terceira região, entre o grão e o contorno de grão, que apresentaria um 

comportamento elétrico distinto. Este gradiente seria responsável pela diferença de 

condutividade na região de transição conhecida como core-shell. Com o objetivo de mapear 

eletricamente a superfície das cerâmicas foram feitas medidas de condutividade microscópica 

utilizando a técnica de Microscopia de Força Atômica em modo condutivo (CAFM) nas 

cerâmicas BTL:Mn-N. Para realização das medidas de CAFM, as amostras foram polidas e 

tratadas quimicamente visando diminuir a rugosidade e revelar os contornos de grãos, 

respectivamente. As imagens topográficas de AFM e simultaneamente o mapeamento elétrico 

da superfície da cerâmica foram obtidas submetendo as amostras a um potencial de 10V entre 

a ponta do AFM e a amostra.  

Na Figura 4.31a é apresentada a imagem topográfica da superfície da cerâmica de 

BTL:Mn-N obtida por meio da técnica de AFM. Simultaneamente foi obtida a imagem do 

perfil elétrico na mesma região da cerâmica medindo a condutividade elétrica (Fig. 4.31b). 

Como pode ser visto a cerâmica apresenta regiões com maior (regiões mais claras) e menor 

(regiões mais escuras) condutividade.  

É evidente que as medidas de corrente elétrica possuem pouca precisão e torna-se 

necessário a otimização do sistema de medidas. Porém os resultados obtidos até o momento 

podem ser utilizados como um ponto inicial para um estudo mais aprofundado do 

mapeamento elétrica utilizando a técnica de CAFM.  
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. 
(a)           (b) 
 

 
(c) 

 
Figura 4.31 Imagens da cerâmica de BTL:Mn-N sinterizada a laser a Pmax = 5,5 W/mm2 por 1s. 

(a) Imagem topográfica e (b) Mapeamento da condutividade elétrica. As imagens foram obtidas 
simultaneamente e na mesma região. (c) Superposição da imagem topográfica de AFM com o 
mapeamento da condutividade CAFM. 

 

 Uma maneira de expressar quantitativamente a variação da resistividade elétrica em 

função da temperatura é determinar o coeficiente PTCR ou coeficiente de temperatura médio 

(), dado pela inclinação média da curva resistividade elétrica em função da temperatura. Este 

coeficiente é definido pela equação:  

     
∆

∆
    

 6.84 µm

0.00 µm

 2.62 nA

 -0.34 nA
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onde é a diferença entre a resistividade máxima e mínima em um intervalo de temperatura 

. O coeficiente de temperatura  quantifica o comportamento “PTC” do material, 

possibilitando avaliar a sua aplicação como sensor de temperatura. Na Tabela 4.5 são 

resumidos alguns parâmetros importantes para as amostras produzidas neste trabalho. 

 

Tabela 4.5- Parâmetros de resistividade das principais amostras estudadas. 

 

Comparando os valores exibidos na Tabela 4.5, bem como os resultados apresentados 

no presente trabalho, é possível afirmar que as condições de sinterização modificam 

fortemente o comportamento PTC em cerâmicas a base de BaTiO3, possibilitando dessa 

forma a confecção de cerâmicas para fabricação de componentes termistores com diferentes 

características.  

 

4.4.3- Conclusões da seção. 

Cerâmicas com fase majoritária de Titanato de bário dopadas com lantânio e co-

dopadas com manganês foram produzidas por reação de estado sólido. A técnica de 

sinterização a laser permitiu obter diferenças microestruturais para as amostras BTL:Mn-C e 

 Amostra Condição de sinterização ρmin 
(Ω.cm) 

ρmax 
(Ω.cm) 

Tmax 

(oC) 
 (Ω.cm/ 

oC) 

01BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 2,5E7 6,0E7 240 2,0E2 

02BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 6,3E4 6,8E5 240 3,5E3 

03BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 3,0E5 1,1E6 220 5,7E3 

04BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 2,8E5 1,3E6 200 8,5E3 

02BT:La Forno 1250 oC por 5 horas. 2,0E8 2,1E8 260 5,5E4 

02BT:La Resfriamento 0.3 (W/mm2)/s 4,2E4 2,0E5 220 1,2E3 

05BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 5,3E3 9,3E5 280 3,9E3 

06BT:La Pmax 5,5 w/mm2 por 30s 5,6E3 5,0E4 200 3,2E2 

BTL:Mn-C Pmax 5,5 w/mm2 por 1s 7,5E5 7,0E6 220 4,5E4 

BTL:Mn-N Pmax 5,5 w/mm2 por 1s 1,2E5 4,7E7 220 2,9E5 
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BTL:Mn-N, comparando as curvas PTCR destas amostras também foi possível verificar 

diferentes alterações na barreira de potencial com a adição do manganês. Esse fato pode ser 

explicado considerando que durante a sinterização da amostra BTL:Mn-N o co-dopante (mn) 

não teve tempo de difundir homogeneamente em toda a matriz, permanecendo 

prioritariamente na região de contorno de grão. Por outro lado, na amostra que foi calcinada 

(BTL:Mn-C), o Mn deve estar distribuído homogeneamente.  

É evidente que as medidas de corrente elétrica possuem pouca precisão e torna-se 

necessário a otimização do sistema de medidas. Porém os resultados obtidos até o momento 

podem ser utilizados como um ponto inicial para um estudo mais aprofundado do 

mapeamento elétrica utilizando a técnica de CAFM.  

Finalmente, é possível afirmar que as condições de sinterização modificam fortemente 

o comportamento PTC em cerâmicas a base de BaTiO3, possibilitando dessa forma a 

confecção de cerâmicas para fabricação de componentes termistores com diferentes 

características.  
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5.1 – Considerações finais do trabalho 

Foram produzidos com sucesso pós de titanato de bário dopados com lantânio pelo 

método da reação de estado sólido variando a concentração de La, a razão (Ba+La)/Ti, e 

amostras co-dopadas com manganês. Os resultados de análise térmica indicaram uma 

temperatura de calcinação em torno de 1000 °C para todas as composições estudadas. O 

processo de sinterização a laser se mostrou eficiente na obtenção de cerâmicas de titanato de 

bário dopadas com lantânio e dopadas com lantânio, livres de trincas e com densidades de até 

95%, tamanho médio de grãos de (12 ± 5) µm e microestrutura homogênea em toda a 

superfície da cerâmica, sob a condição de ρmax = 5.5 W/cm2 por 60s. As cerâmicas de titanato 

de bário sinterizadas a laser apresentaram a transição de fase ferroelétrica-paraelétrica nas 

temperaturas de 115, 117, 121 e 125 oC, para as amostras dopadas com 0,4; 0,3; 0,2 e 0,1 

mol% de lantânio respectivamente, ou seja foi observada uma pequena redução da 

temperatura de transição de fase em função do aumento da concentração de La. 

Ao estudar o fenômeno PTC em cerâmicas de Ba1-xLaxTiO3 (0,1 ≤ X ≤ 0,4) mol% 

observou-se que no caso de X = 0,2mol% a cerâmica apresenta a menor resistividade, o efeito 

PTCR pouco foi alterado devido a variação na concentração de dopante, este resultado 

permite concluir que, no caso da sinterização a laser os defeitos extrínsecos provocados pela 

adição de lantânio nas concentrações de até 0,4 Mol% não são predominantes na formação da 

barreira de potencial que rege o efeito PTCR. Observou-se também uma dependência da 

resistividade à temperatura ambiente em função da taxa de aquecimento, o estudo mostrou 

que a variação da taxa de resfriamento influencia diretamente na barreira de potencial, tal 

influência está associada a re-oxigenação da amostra durante o processo de resfriamento. 

As cerâmicas com desvio estequiométrico de titânio apresentaram baixos valores de 

resistividade a temperatura ambiente, de aproximadamente 5 kΩ.cm, de tal modo que as 

resistividades estimadas para a região de grão e contorno de grão diferem por ordem de 
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grandeza. Estes resultados podem ser atribuídos a elevadas taxas de resfriamento (efeito de 

quenching), resultando em materiais com maior quantidade de vacâncias de oxigênio maior 

concentração de Ti3+ e consequentemente em uma maior condutividade, bem como em maior 

densidade de defeitos presente na região de contorno de grão.  

Corroborando estudos presentes na literatura, o salto PTCR da amostra deficiente em 

titânio, é um indicio da ocorrência do mecanismo de formação de defeitos por compensação 

iônica via vacâncias de titânio. A formação de vacâncias de titânio estaria associada ao 

seguinte mecanismo de formação de defeitos: 

''''
2 3 22 4 4 4x x

Ba Ti Ba TiLa O Ba Ti La V TiO BaO       

Os resultados apresentados aqui para sinterização a laser apontam que mesmo em 

concentrações de lantânio menores que 0,4 mol% vale o mecanismo de formação iônica de 

defeitos via vacâncias de titânio. 

As amostras de titanato de bário dopadas com lantânio e co-dopadas com manganês, e 

Ba0,998:La0,002Ti0,999:Mn0,00005O3 foram produzidas de duas maneiras distintas, com e sem 

calcinação estas apresentaram características elétricas distintas, uma explicação sugerida é 

que durante o processo de sinterização a laser o oxido de manganês presente na amostra 

BTL:Mn-N não teve tempo suficiente para se difundir por toda a rede cristalina se 

acomodando principalmente na região de contorno de grão. Já no caso onde a mistura de 

oxido foi calcinada (BTL:Mn-C) os íons de manganês alem de formar estados aceitadores na 

região de contorno vão para o sítio do titânio no bulk do material. 

Em todas as situações estudadas foi verificado um salto PTCR na região do grão. O 

modelo de Heywang não prever esse tipo de comportamento. Tal efeito evidencia um 

gradiente de defeitos entre o centro do grão e a região de contorno. Esse gradiente seria 

responsável pela acumulo de cargas espaciais que atuaria na formação de uma segunda 
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barreira de potencial, para descrevê-la seria necessário uma alteração no modelo que 

considerasse a diferença de constantes dielétricas entre o grão e o contorno de grão. 

Com o auxílio da técnica de CAFM, foi feito o mapeamento da condutividade de 

amostras de titanato de bário dopadas com manganês, o estudo do perfil da condutividade 

elétrica mostra uma heterogeneidade elétrica e exibe uma queda na condutividade quando a 

medida sai do centro do grão em direção ao contorno de grão. Esse perfil estaria de acordo 

com a hipótese da existência da região intermediaria caracterizada por uma diferença entre o 

centro dos grãos, as periferias da região de grão e o contorno de grão. 

O estudo entre as curvas PTC exibidas pelas principais amostras estudadas neste 

trabalho mostram que a cerâmica de titanato de bário dopada com lantânio e co-dopada com 

manganês em que o manganês foi adicionado ao titanato de bário (BTL:Mn-N) apresentou 

alta resistividade máxima da ordem de 107 Ω.cm e o maior valor do coeficiente PTCR igual a 

2,9E5 Ω.cm/ oC, em relação as outras amostras estudadas. A amostra de titanato de bário 

dopada com 02 mol% de lantânio que sofreu um resfriamento lento (0,3 W/mm2s) apresentou 

o menor valor para a temperatura associada a sua máxima resistividade e a amostra de titanato 

de bário deficiente em titânio (05BT:La) apresentou a menor resistividade mínima, bem como 

a menor resistividade a temperatura ambiente. 
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5.2 – Perspectivas de trabalhos futuros  

O estudo das propriedades elétricas do titanato de bário sinterizado a laser 

desenvolvido neste trabalho abre novas perspectivas para trabalhos futuros. Uma investigação 

mais detalhada a respeito do estado químico de oxidação do Titânio se faz necessária. 

Um próximo passo é realizar a sinterização a laser do titanato de bário em câmara de 

vácuo e/ou com controle de atmosfera. 

Para melhor compreensão do efeito PTCR em cerâmicas de titanato de bário 

sinterizadas a laser é possível desenvolver uma modelagem teórica da curva PTC 

considerando parâmetros experimentais e a lei de Curie-Wisse modificada. 

O estudo da influência de tratamentos térmicos sob atmosfera controlada em amostras 

sinterizadas a laser, pode revelar detalhes a respeito das estruturas dominantes nas barreiras de 

potencial. Tais barreiras podem ser mapeadas com o auxílio da técnica de KAFM e CAFM.  
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