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Introdução 
Óxidos ferroelétricos isentos de chumbo, “lead 

free”, têm sido investigados nos últimos anos, 
visando à substituição dos óxidos ferroelétricos 
clássicos por outros menos agressivos ao meio 
ambiente, tais como o Sr2NaNb5O15, SrBi2Ta2O9 e 
KSr2Nb5O15 

[1]. Estes materiais possuem estrutura 
tipo tungstênio bronze (TB) e apresentam 
propriedades como a ferroeletricidade e a 
piezoeletricidade, o que lhes conferem grande 
potencial de aplicação como dispositivos sensores, 
atuadores, memórias, transdutores, filtros e 
capacitores (wireless communication) [2]. Este 
trabalho tem como objetivo a caracterização 
estrutural da solução sólida de KSr2Nb5O15 dopado 
com íons ferro, com  estequiometria 
KSr2(Fe0,05Nb4,95)O15-, utilizando o Método Poliol 
Modificado. 

Resultados e Discussão 
A solução sólida  KSr2(Fe0,05Nb4,95)O15- foi obtida 

via Método Poliol Modificado. Os reagentes de 
partida utilizados foram Nb2O5.3,38H2O, K2CO3, 
SrCO3, Fe2O3, HNO3 e C2H6O2.  O pó precursor 
obtido foi calcinado a 1200°C por 12 horas em 
atmosfera de O2. A caracterização estrutural foi 
realizada por difração de raios X, sendo os 
parâmetros estruturais  determinados  pelo método 
de Rietveld. . A difração de raios X mostrou a 
presença de uma única fase cristalina associada ao 
KSr2Nb5O15 identificada pela ficha JCPDS: 34-0108 
de simetria tetragonal.  O refinamento estrutural 
pelo método de Rietveld foi realizado considerando 
o grupo espacial P4bm (n°100). ). A partir dos 
dados obtidos no refinamento pelo método de 
Rietveld foi possível construir a estrutura 
cristalográfica do composto investigado utilizando o 
programa Diamond 3.2®. Os resultados mostraram 
que o melhor refinamento foi obtido com os sítios 
pentagonais (sítio 4c(x, x+1/2, z)) ocupados por 
iguais quantidade de átomos de K+ e Sr2+, os sítios 
tetragonais (sítio 2a (0,0,z)) ocupados somente por 
átomos de  Sr2+ e os sítios octaedrais ocupados por 
cátions Fe3+ e Nb5+. As distâncias interatômicas das  
ligações Nb-O nos sítios octaédricos foram 
determinadas.  Os octaedros de [FeO6] e [NbO6] da 
estrutura do KSr2(Fe0,05Nb4,95)O15- são mostrados 
nas Fig. 1 (a) e 1 (b), respectivamente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representação esquemática de um sítio 
octaédrico: (a) FeO6   e  (b) NbO6. 
 

Ambos os poliedros mostram-se distorcidos, 
sendo que os octaedros de [FeO6] apresentam 
menor volume que os octaedros de [NbO6], 
resultando em uma diminuição do  volume  da 
célula unitária, comparando-se  com a estrutura do  
KSr2Nb5O15. 

A polarização ferroelétrica em óxidos niobatos 
ferroelétricos é atribuída ao deslocamento do Nb a 
partir da posição central do octaedro [NbO6], off-
center, z. A subtração das distâncias (Nb-O6) – 
(Nb-O1) é proporcional a duas vezes ao 
deslocamento z. Assim, a polarização espontânea, 
Ps, do [NbO6] depende da magnitude do 
deslocamento z.  O parâmetro  Ps é  dado  por    
PS=(258  9) z Ccm-2 [3]. Para a solução sólida 
estudada neste trabalho, o valor de z foi igual a 
0,1491 Å. Portanto, a polarização espontânea na 
estrutura  do  KSr2(Fe0,05Nb4,95)O15-  é  igual  a  
38,47 C cm-2. 

Conclusões 
A partir do método Poliol Modificado foi possível 

obter pó monofásico de KSr2(Fe0,05Nb4,95)O15. A 
ocupação dos sítios octaédricos por íons Fe+3 induz 
a uma distorção dos poliedros [NbO6], os quais 
sofrem rotação e inclinação. 
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