
EFEITO DA RELAXAÇÃO ESTRUTURAL SOBRE A PERMISSIVIDADE DIELÉTRICA
DO TUNGSTATO DE ZIRCÔNIO AMORFO

Giovani Luis Rech (PIBIC-CNPq), Claudio Antonio Perottoni  (Orientador(a))

Neste  trabalho,  a  constante  dielétrica  do  tungstato  de  zircônio  amorfo  foi  monitorada  durante  seu
processo  de  relaxação  estrutural.  A  constante  dielétrica  é  uma  propriedade  elétrica  intimamente
relacionada à mobilidade de espécies carregadas em um meio e, assim, pode fornecer ricas informações
a respeito de processos de mudanças estruturais em um material. A espectroscopia de impedância é uma
técnica  amplamente  utilizada  para  a  medição  da  permissividade  elétrica  como  função  da  frequência.
Quando aplicada em um material cerâmico, esta técnica tipicamente utiliza o material sob estudo como
dielétrico  de  um  capacitor  de  placas  paralelas  e  mede-se  a  impedância  e  a  fase  do  sistema  para
diferentes  frequências  de  oscilação de um campo elétrico.   A  partir  de  um circuito  elétrico  equivalente
utilizado para modelar o comportamento do sistema e da sua geometria conhecida, derivam-se equações
matemáticas  para  derivar  a  permissividade  dielétrica  do  material.  Utilizou-se  uma  amostra  de  ZrW2O8
amorfizada a 7,7 GPa cortada de modo a formar um cilindro sólido de cerca de 6 mm de diâmetro e 2 mm
de  espessura.  Eletrodos  de  filme  fino  de  prata  foram  colocados  sobre  as  faces  planas  da  amostra  de
modo  a  formar  um capacitor  de  placas  paralelas.  Através  de  um circuito  equivalente  RC-paralelo  e  da
geometria do sistema, calculou-se a permissividade dielétrica do tungstato de zircônio. Este processo foi
repetido  entre  sucessivos  tratamentos  térmicos  a  temperaturas  sucessivamente  mais  altas  de  forma  a
obter  graus  cada  vez  maiores  de  avanço  do  processo  de  relaxação  estrutural.  Observou-se  um
decaimento da permissividade dielétrica relativa durante a relaxação estrutural de 23 a 20 e uma brusca
queda  para  aproximadamente  12  após  a  recristalização  da  amostra.  Com  a  variação  da  constante
dielétrica  durante  a  relaxação,  calculou-se  o  progresso  da  reação  e,  a  partir  do  modelo  cinético  de
Primak,  calculou-se  o  espectro  de  energia  de  ativação  do  fenômeno.  Após  calculado,  o  espectro  de
energia de ativação permitiu simular o processo de relaxação estrutural do tungstato de zircônio amorfo
sob  diferentes  condições  de  temperaturas.  As  simulações  mostraram  que  o  processo  ocorre  mesmo  a
temperatura ambiente, mas não em velocidade alta suficiente para a observação em intervalos de tempo
típicos de experimentos.
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