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A cerâmica perovskita CaBi4Ti4O15(CBT), do grupo espacial A21am, da família 

aurivillius com deficiência de cátion A5B4O15, foi  preparada pelo método do 

estado sólido num moinho de bolas planetário de alta energia. Os reagentes 

foram moídos e calcinados e em seguida adicionada com Bi2O3 (2% em peso). 

Este trabalho visa caracterizar por difração de raios-X e estudar as 

propriedades elétricas e dielétricas do (CBT). A difração de raio-x mostrou a 

formação de fase única ortorrômbica. Quanto às propriedades dielétricas 

(constante dielétrica e perda dielétrica) foram medidas de 30ºC a 450ºC, 

através das quais pode ser verificada presença de processos ativados 

termicamente. Esta fase apresenta propriedades bastante relevantes para 

utilização em possíveis dispositivos capacitivos, filtros miniaturizados, antenas 

ressonadoras dielétricas e osciladores. 

 

INTRODUÇÃO 

Com desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais precisamos de materiais 

que apresentem baixa perda dielétrica e apresentam especificações para 

circuitos elétricos. 

Pensando nisso decidimos estudar o CBT, este material se classifica como 

ferroelétrico de estrutura de camada de bismuto (BLSF) é da família 

Aurivillius(1) e são compostos pela psedo-perovskita  (Am-1BmO3m+1)
2- conforme 

figura 1 e 2 com blocos intercalados de (Bi2O2)
2+. Nesta fórmula 

geral[(Bi2O2)
2+(Am-1BmO3m+1)

2-],(2) o sítio A pode ser ocupado por cátions 

monovalentes, divalentes ou trivalentes (por exemplo: Ba2+, Ca2+, Sr2+, Pb2+, 

Bi3+Na+ ou K+)(3) que se adequem ao sítio dodecaédrico, o sítio B por cátions 

tetravalentes, pentavalentes ou hexavalentes de um metal de transição (por 

exemplo: Ti4+, Nb5+, Ta5+ ou W6+) e m é o número de octaedros BO6 no bloco 

pseduo - perovsquita (m = 1, 2, 3, 4 ou 5 ). O CaBi4Ti4O15 (CBT) pertencente   

da família  do BLSF(1) com(Ca2+
1/2Bi3+

2/3) localizado no sítio A da perovsquita e 

m =4. Portanto, estruturas semelhante ao BLSF outros como o CBT tem sido 

um bom candidato para a aplicação em dispositivos optoeletrônicos e sensores  

piezoelétricos. Os dados experimentais obtidos através da difração do raio x 

utilizando o experimento simples da lei de bragg utiliza uma  difração em pó, 

onde a intensidade de espalhamento é medida em função de uma única 
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variável – o ângulo Bragg. O que faz do experimento de difração em pó tão 

poderoso é que nos diferentes arranjos estruturais de um material apresentam-

se efeitos diferentes sobre vários parâmetros do padrão de difração. Por 

exemplo, a presença de uma fase cristalina é manifestada como um conjunto 

de máximos de intensidade discreta – reflexões de Bragg – cada uma com 

intensidade e localização especifica. 

 

 

Figura 1 - Célula unitária de uma estrutura perovskita (a) e a mesma estrutura 

visualizada a partir dos octaedros BO6 (b) 

 

Figura 2 - Compostos do tipo Aurivillius(4) 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O CBT foi sintetizado através do método convencional cerâmico, também 

conhecido por método do estado sólido. Este método apresenta uma série de 

vantagens em comparação ao sistema úmido (Sol – Gell), dentre estas 

vantagens podemos citar os menores custos energéticos, sobretudo de energia 

térmica, eliminação dos custos referentes aos defloculantes e aditivos, 

menores custos de manutenção, e menor impacto ambiental.  A moagem a 

seco está ligada a possibilidade de alcançarmos granulometrias 

consideravelmente menores que as obtidas com os sistemas tradicionais.  

Para a síntese do CBT, os reagentes passaram por uma moagem e em 

seguida o material foi calcinado a 8500C. Foi Utilizado um moinho Fritsch 

Pulverisette 5, classificado como moinho planetário de alta energia. Para a 

moagem foram utilizadas esferas de zircônia, que possuem baixo índice de 

contaminação por reação. A moagem foi processado por 8 horas a uma 

velocidade de 360 rpm, e o produto obtido foi submetido a tratamento térmico 

por 2 horas a 850 C.  O tempo de manutenção em forno de 2h, de taxa de 

aquecimento de 5oC/min, foram aplicados, de modo a investigar a formação de 

CaBi4Ti4O15 (CBT) que apresentou formação de fase única. Para a realização 

das medidas de raios-x utilizamos o difratômetro modelo X’Pert Pro MPD da 

Panalytical, com tubo de KalphaCo, o material foi scaneado, 2theta de 20-80 a 

uma taxa de ½ grau por minuto. A identificação da fase foi feita utilizando o 

programa X´Pert HighScore 1.0 com a identificação dos picos. Para o 

refinamento utilizamos o programa DBWS Tools 2.3 baseado no método de 

Rietveld, no qual selecionamos apropriadamente uma sequência de vários 

ajustes nos grupos de parâmetros globais, de fase, estruturais, polinomiais e 

intensidade de picos. A figura 3 mostra os padrões de difração da amostra 

observada e calculada pela diferença destes espectros do CaBi4Ti4O15 (CBT), 

depois de um refinamento usando o método de Rietveld, como descrito 

anteriormente.  
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Figura 3 - Os padrões de difração do observado, calculado da diferença  da 

cerâmica CaBi4Ti4O15 (CBT) 

 

RESULTADOS 

Os produtos foram caracterizados estruturalmente por difração de raios - X, 

pois é uma técnica versátil, não destrutiva que revela informações detalhadas 

sobre a composição química e a estrutura cristalográfica de materiais.  

A nossa amostra teve sua fase identificada utilizando o ICSD – Inorganic 

Crystal Structure Database 173543, disponível no portal da Capes, para o 

refinamento de estrutura.  

A figura 3, demonstra o espectro de Raio X obtido do CBT puro, segundo 

especificações do programa X´Pert HighScore 1.0,  obtivemos todos os picos 

bem definidos e coincidentes com os resultados encontrados na literatura. O 

difratograma obtido do pó calcinado comprovou a formação de fase única, e os 

parâmetros obtidos são mostrados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Parâmetros estruturais do CBT refinado pelo método Rietveld  

Parametros Estruturais 

A 3.8334 b 3.8334 C 40.7472 

 90  90  90 

Density (g/cm
3
) 7.27 Mass (% ) 100 Molar (%) 100 

R-P (%) 15.56 R-WP (% ) 18.74 R-EXPECTED (%) 13.15 

S 1.42 D – W 0.35 Space group A21am (36) 

 

Como podemos observar os parâmetros mostrados na tabela 1comprovam a 

formação de fase única ortorrômbica. 

Após a caracterização da amostra, foi realizada a medida da permissividade 

complexa (A) da amostra.  

'
''j      (A) 

A partir desta medida plotamos o gráfico da permissividade real para uma faixa 

de RF (rádio frequência), como mostrado na figura 5.  

 

Figura 4 – Gráfico da permissividade real em função da frequência para a 
amostra de CBT para diferentes valores de temperatura. 
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No gráfico da figura 5 podemos observar o aumento significativo da 

permissividade com a temperatura, isso pode ocorrer por conta dos diversos 

tipos de polarização que vão aparecendo na medida em que aumentamos a 

temperatura (3), (4). 

 

Figura 5 - Gráfico da tangente de perdas em função da frequência para a 
amostra de CBT para diferentes valores de temperatura. 

Na figura 6, plotamos o gráfico da tangente de perdas(B) em função da 

frequência. Como podemos observar a partir da equação (B), esta tangente de 

perdas é a razão entre a parte imaginária e a real da permissividade complexa. 

A partir do gráfico podemos perceber um aumento da parte imaginária da 

permissividade complexa, o que garante os resultados mostrados na figura 6. 

"
tan

'







  
(B) 

Na figura 7 temos o gráfico da permissividade em função da frequência para a 

amostra CBT adicionada a 2% de Bi2O3 (CBT2BI) podemos observar, assim 

como o caso da amostra CBT, um aumento significativo no valor da 
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permissividade com a temperatura. Na figura 8 podemos perceber um 

comportamento similar ao descrito na figura 6. 

 

Figura 6 - Gráfico da permissividade real em função da frequência para a 
amostra de CBT2BI para diferentes valores de temperatura.

 

Figura 7 - Gráfico da tangente de perdas em função da frequência para a 
amostra de CBT2Bi para diferentes valores de temperatura. 
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Nas figuras 9 e 10 fazemos uma comparação entre a amostra CBT e a amostra 

adiciona de 2% em massa de Bi2O3 (CBT2BI) para valores da permissividade 

real, nestas temos uma comparação mais detalhada do efeito da adição de 

óxido de bismuto para cada temperatura mostrada anteriormente. 

Através destas figuras percebemos uma pequena diferença entre os valores da 

permissividade para a amostra CBT e CBT2Bi, perceba que esta diferença vai 

ficando cada vez menor na medida fornecemos energia para o sistema, 

conforme podemos observar nas figuras 9 e 10. 

 

 

Figura 8 - Gráfico da permissividade real em função da frequência para as 

amostras CBT e CBT2BI para diferentes valores de temperatura (a) 200ºC e 

(b)240ºC. 
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Figura 9 - Gráfico da permissividade real em função da frequência para as 

amostras CBT e CBT2BI para diferentes valores de temperatura (a) 280ºC e 

(b)320ºC. 

CONCLUSÕES 

A partir da análise por Difração de Raios-X (DRX) da amostra e através 

do refinamento de Rietveld confirmou, conforme mostrado na tabela 1, a 

formação de fase única do CaBi4Ti4O15. 

 Os valores da permissividade dielétrica real praticamente não tiveram 

alteração significativa com adição de Bi2O3.  

Para a tangente de perdas podemos observar que, assim como para a 

permissividade, a tangente de perdas do CBT e CBT2BI praticamente não 

apresentou diferença. 

Apesar de termos falado inicialmente em trabalhar com uma faixa de 

temperatura de 30ºC a 450ºC, estas não foram apresentadas por não mostrar 

resultados muito diferentes dos que foram apresentados. 

Para trabalhos futuros pretendemos adicionar uma maior concentração de 

Bi2O3, pois acreditamos que com a adição de uma maior quantidade de Bi2O3 

podemos densificar mais a amostra e acreditamos que poderemos obter 

resultados bem mais significativos.  
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CHARACTERIZATION AND STUDY OF DIELECTRIC AND ELECTRICAL 
PROPERTIES OF CaBi4Ti4O15 (CBT) ADDED WITH Bi2O3.  

ABSTRACT 

The ceramic perovskite CaBi4Ti4O15 (CBT) of space group A21am, Aurivillius 
family with deficiency A5B4O15 cation has been prepared by solid state method 
in a planetary ball mill of high energy. The reagents samples were ground and 
calcined and then added with Bi2O3 (2% wt.) This work aims to characterize by 
X-ray diffraction to study the electrical properties and dielectric properties of 
(CBT). The x-ray diffraction revealed the formation of single orthorhombic 
phase. As for the dielectric properties (dielectric constant and dielectric loss) 
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were measured at 30 º C to 450 º C, through which can be verified the presence 
of thermally activated processes. This phase has properties very relevant for 
possible use in capacitive devices, miniaturized filters, dielectric resonators 
antennas and oscillators.  

Key-words: Electromagnetic Components, Ferroelectric Properties and 
ferroelectric material  
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