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Resumo 

Neste projeto estudou-se o comportamento elétrico de 

um material cerâmico de CaCu3Ti4O12, CCTO, preparado 

pelo do método de mistura de óxidos seguido por reação 

em estado sólido. Visando a aplicação como varistor de 

baixa tensão, os materiais obtidos foram caracterizados 

por difratometria de raios X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia 

dispersiva de raios X (EDS). Foi realizado também um 

estudo da influência de dopantes nas propriedades 

eléticas e morfológicas do CCTO. Pela análise dos 

resultados observou-se que os materiais obtidos têm 

comportamento não-ôhmico e que a dopagem 

influenciou na porosidade e nas propriedades elétricas 

das amostras. 

Introdução  

Compostos a base de CCTO - titanato de cálcio e cobre, 
tem um grande potencial tecnológico devido suas 
propriedades elétricas, sendo utilizados em circuitos 
eletrônicos como em capacitores e varistores 1,2. O 
CCTO tem estrutura cristalina de perovskita. Sua 
obtenção é descrita por diversos métodos, sendo o mais 
comum o de reação em estado solido pela mistura de 
óxidos (MO), que apresenta a vantagem de ser um 
método rápido 2. Neste trabalho foi sintetizado o CCTO 
por MO visando sua utilização como varistor de baixa 
tensão. 

Material e Métodos 

O CaCu3Ti4O12 foi obtido via mistura de óxidos utilizando 

CaO, CuO e TiO2 na proporção catiônica 1:3:4 mol 

respectivamente. Esta mistura foi preparada via úmida 

de álcool isopropílico. O pó obtido foi calcinado a 700°C 

e 800°C, por 4 horas. Posteriormente, foram 

conformados em forma de pastilhas e sinterizados a 

1100°C por 2 h e 6 h. 

Resultados e Discussão 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Difratogramas das amostras: (A) calcinada a 700°C (B) e 

sinterizada a 1100°C (C) amostra calcinada a 800°C e (D) sinterizada a 

1100°C. 

Pela análise dos difratogramas de DRX, figura 1, notou-se que não 

houve somente a formação da fase de CCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapeamento EDS da região de contorno de grão da amostra 

calcinada a 800°C e sinterizada a 1100°C por 6 horas. 

 
Tabela 1. Coeficientes de não-linearidade (), tensão de ruptura (Eb) e 

corrente de fuga (If) das amostras obtidas. 

Amostra a Eb (Vcm-1) If (mA cm-2) 

800°C, 6h 5,49 1984,86 6,7E-4 

800°C, 2h 4,87 2070,60 8,9E-4 

700°C, 6h 3,78 1608,62 1,2E-3 

700°C, 2h 2,54 2872,12 1,3E-3 

 

Os valores de  e If observados, Tabela 1, se 

apresentaram maiores que muitos valores encontrados 

na literatura para este composto. Imagens de MEV e 

EDS mostram a formação de um precipitado de cobre na 

região do contorno de grão, devido a formação de fase 

líquida na etapa de sinterização.  

Conclusões 

As condições de processamento utilizadas nesse 

trabalho produziram pastilhas cerâmicas densas de 

CCTO, porém, com fases secundarias presentes. A 

temperatura de calcinação e o tempo de sinterização 

mostraram-se impactar significativamente nos valores do 

coeficiente. O material apresentou comportamento não-

ôhmico, ideal para varistores.  
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