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RESUMO 

Sintetizou-se uma composição varistora à base de óxido de zinco, usando a técnica 
de reação de combustão de nitratos COln uréia. Esta mesma composição foi preparada 
nústurando-se óxidos comerciais em 111Oinho de bolas, para fins comparativos. Nas 
duas rotas de obtenção da composição va ris to ra, a sinterização foi conduzida em, 
três condições distintas, a fún de investigar o efeito da microestrutura sobre as 
propriedades elétricas dos varistores. Foram efetuadas medidas de densidade, 
tal1wnho de grão e das propriedades elétricas nos dois tipos de amostras. A 
núcroestrutura obtida foi observada por meio de l1úcroscopia eletrônica de 
transnússão e de varredura. Os resultados encontrados mostraram que os varistores 
sintetizados por reação de cOlnbustão, exibiram maiores valores do campo elétrico 
de ruptura quando comparados com os varistores preparados com a nústura de 
óxidos cOlnerciais. Este comportamento foi atribuído à fina estrutura de grãos 
presentes nas amostras resultantes da reação de combustão. 
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ABSTRACT 

A zinc oxide based varistor composition was synthetized using the combustion synthesis 
technique of nitrates and urea. This same composition was prepared by mixing conunercial 
oxides into ball millingfor comparative pUlposes. For the two routes employedfor obtaining 
the varistor composition, the sintering was carried out in three difterent conditions in 
order to investigate the effect of the microstructure on the varistors electrical properties. 
Density, grain size, and electrical properties were measured for both types of varistors. 
The microstructures were observed by means of transmission and scanning electron 
núcroscopy. The obtained results showed that the varistors synthetized by combustion 
reaction exhibited larger values of rupture electric field as compared with those based on 
núxture of conunercial oxides. This behavior was considered to be due to the finer grain 
size structure present in the samples frOln cOlnbustion synthesis. 
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INTRODUÇÃO 

Varistores cerâmicos à base de óxido de zinco apresentam um comportamento altamente 
não linear na relação voltagem versus COlTente elétrica, quando adequadamente dopados. I 
Este comportamento não-ôhmico, pode ser representado por meio de uma relação empírica 
do tipo I = K vex, com lO<a<SO, onde I e V descrevem a corrente e a tensão elétrica, 
respectivamente, e a é o coeficiente de não-linearidade. Este comportamento característico 
credencia os varistores para emprego em dispositivos protetores contra surtos e transientes 
de voltagem. 

Os varistores comerciais são usualmente preparados de acordo com a rota convencional 
de processamento de pós cerâmicos, e resultam em um produto confiável. No entanto, a 
evolução tecnológica e a crescente necessidade de miniaturização dos componentes2 têm 
provocado a pesquisa de novos processos de obtenção de pós que proporcionem granulometria 
fina e homogênea.3 

A síntese por reação de combustão constitui uma dessas novas alternativas,4,5,6 pois 
possibilita a obtenção a custo reduzido de varistores com baixo tamanho de grão. Dentro 
desta idéia, varistores à base de óxido de zinco foram sintetizados para a obtenção de uma 
composição varistora envolvendo uma mistura de agentes oxidantes (nitratos) de metais 
normalmente presente nas composições varistoras tradicionais, e um combustível adequado 
(uréia) .  Para fins de comparação de desempenho, esta mesma composição varistora foi 
também preparada de acordo com a abordagem convencional baseada em uma mistura de 
óxidos comerciai s .  
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Os varistores produzidos foram caracterizados através da obtenção de suas propriedades 
físicas, microestruturais e elétricas, onde procurou-se estabelecer relações entre as micro
estruturas encontradas e os comportamentos elétricos apresentados. A metodologia empregada 
neste 1:rabalho teve-os seguintes objetivos : 

• A produção e a caracterização de pós cerâmicos através da técnica da síntese 
por combustão ; 

• A otimi zação das condições de s íntese por combustão e de process amento do 
pó obtido ; e 

• A caracteri zação microestrutural e elétrica em função das variáveis de pro
cessamento estudadas . 

MATERIAIS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

A fim de verificar a aplicabilidade dos pós produzidos via síntese por reação de combustão, 
fabricou-se em paralelo um pó de mesma composição química produzido pelo método 
tradicional de mistura de óxidos comerciais em moinho de bolas, para servir de padrão 
comparativo. Uma composição varistora típica3 foi adotada nas duas rotas de produção, e 
está mostrada na Tabela 1 .  

Constituinte ZnO 

% moI 97,0 

CoO 

1 ,0 0,5 0,5 

Tabela 1 : Composição Varistora 

MnO 

0,5 0,5 

A preparação da mistura convencional de óxidos comerciais foi feita à úmido durante 
quatro horas em um moinho equipado com bolas de alumina, usando água deionizada como 
meio de suspensão.? A pesagem dos diferentes tipos de óxidos presentes na composição 
varistora foi feita em uma balança com precisão de 1 0-4g. Após a etapa de mistura, o pó 
resultante foi secado em estufa a 1 1 0°C até que toda a umidade fosse eliminada. A 
mistura sêca foi calcinada por duas horas a 700°C, e então desaglomerada e uniformizada 
em uma peneira vibratória de malha 200. Para prover resistência mecânica necessária 
para o manuseio do corpo verde, usou-se como ligante o álcool polivin ílico (PVA) em 
LIma razão de 2% em peso. 

A preparação da mistura varistora obtida na síntese por reação de combustão, iniciou-se 
com a pesagem dos nitratos e da uréia, nas quantidades determinadas previamente em função 
da estequiometria,4 com precisão de 1 O-4g. A seguir colocou-se os nitratos e a uréia em um 
cadinho de sílica vítrea de 200ml de capacidade, capaz de resistir às altas temperaturas 
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atingidas pela reação sem promover contaminações. O cadinho foi aquecido rapidamente 
com o auxílio de uma placa quente, até a temperatura de 350°C, e mantido neste patamar de 
temperatura até o final da reação. No início da reação há um grande borbulhamento de gases, 
que contribui para a homogeneização da solução. Após um período de 20 minutos, a solução 
começa a espessar, até o ponto em que surge uma bolha central, a partir da qual inicia-se a 
ignição da solução, que desencadeia a reação de combustão propagando-se por todo o material. 
Todo este processo demora cerca de 40 minutos, e está ilustrado na Figura 1 .  

(a) (b) (c) 

Figura 1 :  Etapas da Reação de Combustão:(a) Formação da solução; (b) Ignição e Combustão; (c) Produto da Combustão 

Após O término da reação, o cadinho é colocado em um forno de mufla a 700°C, para 
promover uma completa remoção de resíduos orgânicos, e depois resfriado. O produto 
calcinado é fragmentado em pistilo e gral de ágata em porções individuais de 2g durante 
2min, sendo em seguida peneirado em malha 200. 

A compactação dos pós foi conduzida um uma matriz cilíndrica com. 1 1mm de diâmetro 
confeccionada em aço para trabalho a frio (AISI D6) temperado e revenido para uma dureza 
de 55 Rockwell C, usando uma prensa hidráulica com capacidade máxima de 1 St. O método 
de prensagem utilizou dois punções móveis e camisa flutuante para conferir maior grau de 
homogeneização na distribuição de pressões dentro do compactado. A pressão de compactação 
foi determinada experimentalmente, sendo necessário 1 90 MPa para a mistura de óxidos e 
420 MPa para o produto da combustão. Estes valores foram determinados para que se obtivesse, 
em ambos os casos, um nível de densificação correspondente a 53% da densidade teórica. 

As sinterizações foram realizadas em um forno com controle automático de aquecimento, 
patamar e resfriamento, do tipo Lindberg Blue, modelo BF5 1 524. As taxas de aquecimento e 
resfriamento foram de 5 e 2°C/min, respectivamente .8 As amostras foram sinterizadas nas 
temperaturas de 1 . 1 50°C e 1 .300°C por 1 ,5h, e 1 .  1 50°C por 3 h. As medidas de densidade das 
amostras sinterizadas foram executadas com base no princípio de Arquimedes, conforme a 
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norma NBR 6220 da ABNT para materiais cerâmicos. O cálculo da densidade teórica da 
composição varistora, foi feito de acordo com a regra das misturas e resultou em 5,64g/cm3• 

A análise microestrutural das amostras, foi conduzida principalmente por microscopia 
eletrônica de varredura. A preparação das amostras consistiu de retificação em lixa de carbeto 
de silício na seqüência 400, 600, e 1 .000, seguida de polimento em pasta de diamante nas 
granulometrias de 3 e 1 �m. Para revelar a microestrutura resultante da sinterização, foi 
usado ataque térmico a 950°C durante 1 5min ou ataque químico em solução seis normal de 
NaOH por cerca de 40s . As fases presentes foram identificadas através de difração de raios
X, e microanálises por energia dispersiva (EDS) . O tamanho de grão foi determinado pelo 
método do intercepto circular, conforme a norma ASTM E 1 1 2 . 

A preparação do dispositivo varistor foi feita após a etapa de sinterização lixando-se as 
duas superfícies dos discos sinterizados com papel de cal'beto de silício, tendo-se o cuidado 
de assegurar o paralelismo entre as faces. A seguir foram aplicados adesivos com um furo de 
7mm de diâmetro no centro das duas faces . Com o auxílio de um pincel , aplicou-se uma fina 
camada de tinta prata condutora (Cerdec PC200), nas supelfícies previamente desengorduradas 
com acetona. Após uma hora de secagem, outra camada de tinta foi aplicada, e o dispositivo 
foi secado em estufa por 30min a 200°C. 

As características elétricas foram avaliadas em gráficos do tipo tensão versus corrente, 
normalizados na forma de Campo Elétrico versus Densidade de Corrente, para as diferentes 
condições de fabricação. Para isto, montou-se uma fonte variável de tensão contínua, 
apresentada na Figura 2. 

o o 
,.---.,--.,----,-{ A 

1 - Fonte de Tensão Variável marca Supreix 0 - 230V 
2 - Transformador de Potência General Eletric E·6; 115:460; 25VA 
3 - Fusível 200mA 
4 - Ponte Retificadora de Diodos: Diodo 1 N4007 
5 - Capacito r de Filtro: 0,22"F/1 OOOV . 
6 - Voltímetro Tektronic DMM254-Classe 0 ,5% 
7 - Amperímetro Tektronic DMM254-Classe 0,5% 
8 - Amostra 

Figura 2: Esquema elétrico usado para a caracterização dos varistores 
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Os valores do coeficiente, de não linearidade foram medidos em densidades de corrente 
dentro da zona de ruptura dos varistores usando todos os valores di sponívei s ,  acima de 
1 rnA/cm2. O campo elétrico de ruptura, Eb ' foi determinado para uma leitura de densidade 
de corrente de l mA/cm2.9, l o  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 mostra os resultados da difração de raios-X, tanto para a mistura de óxidos 
quanto para a reação de combustão, confirmando o sucesso da reação de combustão na obtenção 
do óxido de zinco. As adições de Bi, Cr, Co, Mn e Sb, não aparecem nos difratogramas, por 
estarem presentes em uma proporção muito pequena, inferior à sensibilidade do aparelho. A 
análise química para a verificação da presença dos óxidos da composição varistora é mostrada 
na Tabela 2 onde MO significa mistura de óxidos e RC representa reação de combustão. 
Após a análise química, a mistura RC teve o seu teor de Bismuto corrigido, e as amostras 
foram submetidas a análises granulométricas e de superfície específica (BET). O tamanho 
médio de partículas e a área de superfície específica medidos foram de 0,7 11m e 4,05 m2/g e 
0,55 11m e � 0,67 m2/g para a mistura de óxidos e reacão de combustão, respectivamente. 
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Figura 3: Difratogramas de raios-X: (a) mistura de óxidos; (b) reação de combustão 
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Elemento Valor Calculado (%) MO (%) RC (%) 
Zn 72,3 7 1 ,3 7 1 ,2 
Bi  2,4 2,3 1 ,8 
Sb 2,8 2,4 2,2 
Cr 0,6 0,5 0,5 
Co 0,3 0,3 0,3 
Mn 0,4 0,3 0,5 

Tabela 2: Análise Química dos Pós 

A análise por microscopia eletrônica do pó da mistura de óxidos (MO) e da reação de 
combustão (RC), revelou uma diferença significativa no aspecto das partículas presentes . 

° aspecto irregular apresentado pelo pó RC, mostrado por microscopia eletrônica de 
transmissão na Figura 4, sugere que houve um início de sinterização das partículas elementares 
do pó, indicando que o tamanho das partículas pode ser ainda menor do que aquele acusado 
pela análise granulométrica. Esta geometria irregular do pó RC, aparentemente justifica a 
necessidade de uma pressão mais elevada de compactação dos corpos verdes em comparação 
com o pó MO, que possui formato mais regular. 

Figura 4: Microscopia eletrônica de transmissão do pó RC 
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Os resultados das curvas de Campo Elétrico versus Densidade de Corrente, para cada 
condição de fabricação, estão resumidos na Tabela 3, junto com o tamanho de grão obtido. 

Amostra Eb (V/cm) ex TG (/-lm) 
MO 1 . 150°C/ l ,5h 3 .450 26 1 ,6 
RC 1 .  1 50°C/l ,5h 4.280 27 0,8 
MO 1 .  1 50°C/3 ,Oh 2. 1 80 1 9  1 ,9 
RC 1 .  1 50°C/3 ,Oh 2.350 1 8  1 , 1  
MO 1 .300°C/1 ,5h 1 . 1 20 1 3  2, 1 
RC 1 .300°C/1 ,5h 1 . 3 1 0  1 0  Não determinado 

Tabela 3: Características dos Varistores 

A Figura 5 mostra detalhes microestruturais dos varistores sinterizados, obtidos por 
observação no MEV, para amostras sinterizadas a 1 .  1 50°C/ 1 ,5h, para a mistura de óxidos e 
reação de combustão. 

74 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5: Detalhes do MEV: (a) e (b) : MO ; (c) e (d) : RC. As micrografias (b) e (d), foram obtidas pela fratura das 
amostras à temperatura ambiente. 
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CONCLUSÕES 

Observa-se a existência de uma forma mais irregular e menor tamanho de grão das amostras 
RC, em comparação com as amostras MO, nas mesmas condições de fabricação. Pela análise 
dos resultados apresentados na Tabela 3 e nas micrografias apresentadas, verifica-se que os 
varistores obtidos das reações de combustão, apresentaram maiores valores de campo elétrico 
de ruptura, o que pode ser conseqüência da granulometria mais refinada do pó precursor. Por 
outro lado, os valores dos coeficientes de não-linearidade estão próximos, tanto para os 
varistores RC, quanto para os varistores MO, confirmando a tese de que este parâmetro não 
está relacionado com a história do processamento, e sim com a composição química do 
varistor. I I  O aumento do valor de Eb nos varistores RC não foi ,  tão alto quanto o esperado, 
devido à redução do tamanho de grão. Isto sugere que o campo elétrico de ruptura deva estar 
associado a outros fatores microestruturais tais como: morfologia dos grãos ,  presença de 
poros, e distribuição de fases . (ll] 
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