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SOUZA, A. E. Fotoluminescência e Mecanismo de Crescimento em Titanatos 

Nanoestruturados. 2011. 154f. Tese (Doutor em Ciência e Tecnologia de Materiais) – 

Unesp, Faculdade de Ciências, Bauru, 2011. 

 

Resumo 

Nanopartículas cristalinas com estrutura do tipo perovskita de BaxSr1- xTiO3, Ba1-xCaxTiO3 e 

CaxSr1-xTiO3 (x = 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1) foram sintetizadas usando o método de 

hidrotermalização assistido por microondas. As amostras foram processadas por 40 minutos a 

140°C, sob pressão máxima de 4 bar, usando um forno de microondas doméstico adaptado. A 

ação das microondas, associada às condições de temperatura e pressão facilitaram a formação 

das fases em um tempo de síntese relativamente curto, porém não possibilitou um controle 

sobre o crescimento e morfologia das partículas.  Um conjunto de técnicas foi utilizado para a 

caracterização das amostras e os resultados mostraram que o método de hidrotermalização 

assistido por microondas é eficiente na obtenção dos compostos cristalinos com partículas 

nanométricas. Foi observado que todas as amostras apresentam um comportamento 

fotoluminescente que varia com a concentração x dos modificadores de rede (Ba, Ca e Sr). A 

emissão radiativa na região visível azul-verde apresentada por estes materiais está diretamente 

associada à presença de imperfeições ou defeitos de ordem local. Estes defeitos locais podem 

ser causados pelo deslocamento do metal de transição Ti no interior da célula unitária de cada 

composto que dão origem à clusters distorcidos (sem quebra de simetria) ou complexos 

(contendo vacâncias de oxigênio ou grupos OH ). A banda larga observada nos espectros de 

fotoluminescência é característica de materiais com grau de ordem-desordem estrutural de 

curto alcance indicando que, durante o decaimento radiativo, ocorre um processo 

multifotônico, evidenciando a presença de níveis energéticos adicionais ao band gap destes 
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materiais. As partículas de cada composto apresentam diferentes morfologias que são 

alteradas pela concentração x dos modificadores de rede desde a escala nano até em escala 

micrométrica. O mecanismo de crescimento segue um caminho não clássico onde as 

partículas de cada composto passam por um processo de auto-organização formando 

aglomerados policristalinos, que, por sua vez, crescem orientados, adquirem uma forma de 

equilíbrio com superfícies facetadas e tendem a um mesocristal, que podem atuar como um 

intermédio entre os agregados policristalinos e um monocristal. O mecanismo de crescimento 

através dos processos de aglomeração-facetamento-aglomeração sugere um processo cíclico 

responsável pelo crescimento das partículas. 
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SOUZA, A. E. Photoluminescence and Growth Mechanism of Nanostructures Titanate. 

2011. 154f. Thesis (Doctor’s in Science and Technology of Materials) – Unesp, School of 

Sciences, Bauru, 2011. 

 

Abstract 

BaxSr1-xTiO3, Ba1-xCaxTiO3 and CaxSr1-xTiO3 (x = 0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1) perovskite-type 

nanoparticles were synthesized using the Microwave-Assisted Hydrothermal method. The 

samples were prepared at 140°C for 40 minutes, under maximum pressure of 4 bar using an 

adapted domestic microwave oven. The action of microwaves, associated with temperature 

and pressure conditions facilitated the phase formation in a relatively short time, but did not 

permit a control on growth and morphology of the particles. A series of techniques was used 

to characterize the samples and the results showed that the Microwave-Assisted Hydrothermal 

method is effective in obtaining crystalline compounds with nanosized particles. It was 

observed that all samples show a photoluminescent behavior that change with the x 

concentration of network modifiers (Ba, Ca and Sr). The radiactive emission in the visible 

blue-green presented by these materials is directly related to the presence of imperfections or 

local defects. These local defects can be caused by the displacement of Ti transition metal 

within the unit cell of each compound, giving rise to distorted clusters (no symmetry 

breaking) or complex (containing oxygen vacancies or OH groups). The broad band observed 

in the photoluminescence spectra is characteristic of materials with a short-range structural 

order-disorder degree, indicating that during radioactive decay occurs a multiphoton process, 

associated to the presence of additional energy levels inside the band gap of these materials. 

The particles of each sintesized compound present different morphologies that are altered by 

the x concentration of network modifiers from nano to micrometer scales. The growth 
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mechanism follows a non-classical pathway where the particles of each compound passes 

through a process of self organization to form polycrystalline agglomerates, which, in turn, 

grow oriented, looking for an equilibrium morphology with faceted surfaces and tend to a 

mesocrystal, which can act as an intermediary between a polycrystalline aggregates and single 

crystal. The growth mechanism through the processes of agglomeration-faceting-

agglomeration suggests a cyclical process responsible for the growth of the particles.  
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1. Introdução 

  

 1.1 Motivação 

 

 O desenvolvimento de tecnologias capazes de trazer um conforto à nossa existência 

está intensamente associado à acessibilidade a determinados materiais. O processamento e a 

caracterização de materiais que apresentem boa aplicabilidade e melhores desempenhos, 

principalmente na escala nanométrica, tem sido um dos temas mais atraentes da pesquisa 

básica e tecnológica dos últimos anos. Os estudos sobre cerâmicas avançadas, por exemplo, já 

fazem parte do cotidiano e são os principais responsáveis pela remoção de muitas das 

barreiras tecnológicas que permitiram atingir o estágio atual de desenvolvimento da 

sociedade. Estas cerâmicas desempenham um papel fundamental na miniaturização de 

componentes funcionais importantes para o desenvolvimento industrial. Remover barreiras 

tecnológicas significa abrir nosso caminho rumo a um futuro, onde as oportunidades se 

multiplicam e o conhecimento se torna um benefício cada vez mais acessível a todos. Dentro 

do contexto envolvendo cerâmicas avançadas, estudar as propriedades de materiais cerâmicos 

com aplicações em dispositivos eletrônicos, óptico-eletrônicos e fotônicos, como transistores, 

diodos emissores de luz, fotodetectores e lasers, tem sido de grande interesse do ponto de 

vista tecnológico. 

 Determinados materiais cerâmicos exibem propriedades ferroelétricas, piroelétricas, 

piezoelétricas, propriedades eletro-ópticas e magneto-ópticos, que permitem o 

desenvolvimento de uma ampla variedade de novos dispositivos funcionais nas áreas de 

informática (memórias), sensores e moduladores. Um exemplo destes tipos de materiais são 

os titanatos que fazem parte de uma classe de materiais cerâmicos dielétricos, 
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semicondutores, que exibem muitas das propriedades supracitadas e por isso apresentam uma 

ampla aplicabilidade tecnológica de forma direta ou indireta. Estes materiais apresentam uma 

estrutura cristalina particular, denominada estrutura perovskita. Em muitos casos, esta 

estrutura favorece a acomodação de uma grande quantidade de defeitos, provocando 

distorções na rede periódica que podem ser geradas por deslocamentos atômicos, rompimento 

de simetria, torções sobre ligações, vacâncias iônicas ou catiônicas ou ainda por uma mudança 

de coordenação local. Estes defeitos são responsáveis, portanto, pelo grau de ordenamento 

estrutural apresentado pelos materiais. Estes defeitos podem valorizar algumas propriedades 

ou promoverem outras, como a fotoluminescência em temperatura ambiente, exibidas pelos 

titanatos (LONGO, 2004; LONGO 2007; LONGO 2010). Portanto, o conhecimento das 

propriedades intrínsecas de titanatos é relevante e podem ser modificadas durante o seu 

processamento por meio do uso de diferentes técnicas de síntese e de dopagem ou substituição 

isomórfica controladas. Estas propriedades irão definir as propriedades extrínsecas e 

aplicações destes materiais.   

  

 1.2 Objetivos 

 

 De uma forma geral, tem-se a finalidade de apresentar neste trabalho, a síntese de 

titanatos de bário, cálcio e estrôncio (BaTiO3, CaTiO3, SrTiO3, respectivamente), utilizando o 

método de hidrotermalização assistida por microondas e avaliar a influência da substituição 

parcial dos cátions Ba, Ca e Sr, numa combinação dois a dois, nas propriedades destes 

materiais. 

 Especificamente, deseja-se: (1) avaliar a eficiência do método de hidrotermalização 

assistida por microondas na obtenção de nanopartículas de titanatos; (2) avaliar o efeito 

causado pela substituição isomórfica dos cátions nas principais propriedades apresentadas por 
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estes materiais, principalmente a fotoluminescência à temperatura ambiente e (3) associar as 

alterações microestruturais às mudanças morfológicas de cada composto. 
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 2.1 Nanomateriais: Estruturas em escala nanométrica  

 

 2.1.1 Considerações Históricas 

 

 No final do século XIX, os cientistas podiam refletir com satisfação que haviam 

desvendado a maioria dos mistérios do mundo físico e muitas pessoas cultas já acreditavam 

que não restava muito para a ciência fazer. O mundo estava prestes a adentrar um século de 

ciência no qual os estudiosos ou pesquisadores logo se encontrariam à deriva em um mundo 

desconcertante de partículas e antipartículas. Na verdade, a ciência estava passando de um 

mundo macroscópico para um mundo microscópico, em que os eventos ocorrem com rapidez 

exorbitante em escalas bem inferiores aos limites da imaginação. Esta foi a transição para a 

era quântica, onde se começava a definir uma nova lógica sobre a estrutura fundamental da 

matéria: o universo subatômico. Ao começarem a mergulhar nesse domínio subatômico, os 

físicos perceberam que ele não era meramente diferente de tudo que conheciam, mas diferente 

de tudo já imaginado (BRYSON, 2008).  

 Já em meados do século XX, alguns estudiosos sugeriram que, em um futuro não 

muito distante, seria possível manipular átomos e colocá-los onde pretendessem desde que 

não fossem violadas as leis da natureza. Dessa forma, poderiam ser criados materiais com 

propriedades inteiramente novas. Este seria então, o ponto inicial para os primitivos conceitos 

da nanociência. Somente no final do século XX, mais precisamente a partir da década de 80, 

as aplicações dos novos conceitos, modelos e técnicas tiveram avanços significativos no 

desenvolvimento desta área do conhecimento, dando espaço à nanotecnologia. Podemos 
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entender por nanotecnologia, portanto, como sendo um conjunto de técnicas usadas para 

manipulação da matéria ao nível molecular, visando à criação de novos materiais, substâncias 

ou produtos, com uma precisão de átomo a átomo (INST. INOVAÇÃO, 2005).  

Uma das características peculiares da nanotecnologia é o comportamento das 

partículas na escala nanométrica (1 nm = 10-9 m). O prefixo “nano” (de origem grega, 

significa “anão”) reflete bem o mundo da nanotecnologia que engloba todo tipo de 

desenvolvimento tecnológico dentro da escala nanométrica, geralmente entre 0,1 e 100 

nanômetros. A chave para entender o poder e o potencial únicos da nanotecnologia é que, em 

nanoescala, as propriedades dos materiais podem mudar drasticamente, sendo regidas, 

portanto, pelos efeitos quânticos. Na nanoescala, substâncias comuns podem exibir novas 

propriedades como resistência extraordinária, mudança de cor, aumento da reatividade 

química ou condutividade elétrica – características que estas mesmas substâncias não têm em 

escala maior (INST. INOVAÇÃO, 2005, ETC GROUP, 2005). Os materiais sob as dimensões 

supracitadas são denominados materiais nanoestruturados.  

 

2.1.2 Conceitos Fundamentais 

 

Um material nanoestruturado é definido como sendo aquele que apresenta 

microestrutura de fases simples ou multifásicas, com tamanho de grãos da ordem de poucos 

nanômetros (tipicamente de 1 a 10 nm), constituídos principalmente de cristalitos (GLEITER, 

2000). Os materiais nanoestruturados podem conter fases cristalinas, quasicristalinas ou 

amorfas, podendo ser metais, cerâmicas, polímeros ou compósitos. Se os grãos são compostos 

de cristais, o material é chamado de nanocristalino. Por outro lado, se são compostos de fases 

quasicristalinas ou amorfas, são chamados nanoquasicristalinos ou nanovítreo, 

respectivamente (SURYANARAYANA, 2000). Materiais nanoestruturados podem receber 
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outros sinônimos como materiais nanofásicos ou sólidos supramoleculares. Estes materiais, 

que têm manipulação controlada de sua estrutura em nível atômico, podem ser classificados 

de acordo com sua microestrutura, composição química ou quanto à sua forma dimensional. O 

fluxograma apresentado pela Figura 2.1 mostra como é feita esta classificação, de acordo 

com Gleiter (GLEITER, 2000).  

 

 

Figura 2.1: Diagrama esquemático da classificação dos materiais nanoestruturados, segundo 

Gleiter (2000). 

 

 Os materiais nanoestruturados podem ainda, receber outra classificação baseada na sua 

dimensão zero, a qual corresponde ao agrupamento de átomos ou conjunto de agrupamentos, 

denominados clusters. 

 Como já mencionado, os materiais nanoestruturados apresentam propriedades com 

comportamento quântico que diferem drasticamente daquelas apresentadas pelo mesmo 

material de mesma composição química em escalas maiores. Abaixo dos 100 nanômetros, a 

física quântica transforma as propriedades dos elementos e compostos convencionais. Estas 

propriedades, tais como resistência, elasticidade, condutividade e cor podem mudar e 

continuar mudando quanto menor for sua dimensão. Entretanto, sua microestrutura, dimensão, 
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distribuição de grãos e morfologia dos contornos, interfaces e arranjos atômicos são fatores 

que vão determinar as propriedades dos materiais nanoestruturados (ETC GROUP, 2005). 

 

 2.2 Estrutura Perovskita: um caso particular 

 

O termo perovskita é originário de um mineral relativamente raro na natureza, o 

titanato de cálcio (CaTiO3). Ela foi descoberta por Gustav Rose em 1839 nos Montes Urais na 

Rússia e foi assim nomeada em homenagem ao mineralogista russo Lev-von de Aleksevich 

Perovski (MOREIRA, 2010). É também o nome designado a um grupo de cristais que 

apresentam a mesma estrutura cristalina (denominada, portanto estrutura perovskita). Como 

materiais cerâmicos, a família mais geral das perovskitas é constituída de elementos metálicos 

e não-metálicos, tendo uma fórmula ideal descrita pela estequiometria ABX3 e estrutura 

cúbica, formada pelos elementos A, B e X na proporção 1:1:3. Os átomos A e B são cátions, 

no qual o átomo A é o maior deles e pode ser um íon terra-rara, metal alcalino, alcalino 

terroso ou qualquer íon maior que se ajuste num sítio de coordenação 12. O íon B pode ser 

constituído por um número ainda maior de elementos, cerca da metade da tabela periódica, 

inclusive os metais de transição 3d, 4d ou 5d, os quais ocupam sítios octaédricos. O átomo X, 

por sua vez, pode ser um membro da família dos halogênios, como flúor, cloro, bromo ou 

oxigênio (CHIANG, 1997, JUNQUEIRA, 2004). No caso de X ser um átomo de oxigênio, 

estes materiais são chamados óxidos perovskitas, com fórmula ABO3. Além disso, as 

perovskitas permitem uma substituição parcial dos íons, sem que haja uma mudança da 

estrutura fundamental, podendo ainda ter deficiência de oxigênio ou cátions, tornando-se 

óxidos não estequiométricos (óxidos complexos). A Figura 2.2 mostra, esquematicamente, a 

estrutura cristalina de uma perovskita cúbica ABO3. 
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Figura 2.2: Esquema da estrutura cristalina perovskita cúbica: (a) íon B no sítio octaédrico; 

(b) íon A no sítio cubo-octaédrico 

 

Os materiais com estrutura perovskita possuem características físicas que podem 

classificá-los de isolantes a semicondutores, o que permite um alto potencial de aplicações 

tecnológicas. O amplo conjunto de propriedades destes materiais, governadas pela estrutura 

perovskita, ainda não foi bem definido pela literatura, principalmente se estes materiais forem 

nanoestruturados. Os estudos realizados até o momento permitem apenas relacionar grande 

parte das propriedades às variações nas redes cristalinas destas estruturas, estimuladas pelo 

desvio do tamanho relativo dos íons nos sítios A ou B ou pela substituição parcial dos átomos 

A ou B numa dada proporção. Em geral, as distorções ocorrem na estrutura ideal devido às 

diferenças nos tamanhos relativos dos raios iônicos dos elementos e conduzem a estrutura a 

uma conseqüente deformação da sua rede cúbica para sistemas com simetria ortorrômbica ou 

romboédrica. São justamente estas deformações as responsáveis pelas diversas propriedades 

apresentadas pelos materiais com estrutura perovskita (JUNQUEIRA, 2004; MOREIRA, 

2010). 

 De modo geral, a estrutura perovskita distorcida é formada se um fator de tolerância, t, 

estiver limitado entre os valores 0.8 e 1. O fator de tolerância pode ser obtido pela equação 

(2.1), onde r é o raio dos íons A, B e O (SOUZA, 2009). 
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Este fator possui valor unitário para íons de tamanho ideal numa estrutura cúbica. Para 

raios iônicos que divergem do ideal, o fator de tolerância t torna-se diferente da unidade, 

provocando alterações para a estrutura romboédrica ou para a ortorrômbica. Se t tem valor 

próximo da unidade, pode haver uma leve distorção para a estrutura romboédrica devido a 

uma rotação do octaedro BO6, enquanto para valores mais afastados da unidade surge uma 

estrutura ortorrômbica (JUNQUEIRA, 2004; SOUZA, 2009). 

 

2.3 Titanatos: propriedades e funções 

 

 Titanatos são óxidos com estrutura do tipo perovskita ABO3 em que A pode ser um 

alcalino terroso e B, o cátion metálico Ti. Como é característico da estrutura perovskita, o 

átomo de Ti é coordenado por seis oxigênios, dando origem ao que chamamos de cluster 

octaédrico TiO6. Cada cluster octaédrico compartilha seus oxigênios com os sítios cubo-

octaedrais AO12, gerando uma forte dependência estrutural entre eles que irão compor a 

estrutura perovskita, como descrito na seção anterior e idealizado pela Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Compartilhamento entre os clusters octaédrico TiO6 e cubo-octaédrico AO12 
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 O titanato de cálcio (CaTiO3) é um material cerâmico que sofre transformações 

estruturais com a variação da temperatura (temperatura ou ponto de Curie), sem perder a 

característica fundamental de sua estrutura perovskita. Abaixo de 1100°C, o CaTiO3 apresenta 

estrutura ortorrômbica com grupo espacial Pbnm e  passa para o grupo espacial Cmcm entre 

1100°C e 1227°C. À 1227°C sua estrutura se transforma em tetragonal com grupo espacial 

I4/mcm e acima desta temperatura se torna cúbica (Pm3m) (YANG, 2008; CAVALCANTE, 

2008). Este material apresenta algumas propriedades como ferroeletricidade, conversão 

eletro-mecânica-óptica e ainda, em alguns casos, apresenta o fenômeno de fotoluminescência 

(LAZARO, 2007; DONG, 2011). Devido às suas várias propriedades, o CaTiO3 oferece uma 

ampla aplicação tecnológica, podendo ser usado como resistor,  ressonadores dielétricos em 

sistemas de comunicação sem fio (wireless) (ZHENG, 2003), imobilizador de resíduos 

nucleares ou fotocatalisadores (SHIMURA, 2010), materiais biomédicos (RODRIGUES, 

2009) e dispositivos luminescentes – emissores de luz   (LAZARO, 2007; MARQUES, 2008).  

Este óxido cerâmico apresenta um band gap direto, da ordem de 3,6 eV, que pode variar de 

acordo com os desvios da sua estrutura cristalina ortorrômbica. Esta característica permite sua 

aplicação em dispositivos emissores de luz na região azul do espectro visível (MOREIRA, 

2010).  

 O titanato de estrôncio (SrTiO3) apresenta uma estrutura perovskita cúbica 

termicamente bem definida à temperatura ambiente (DEMIRÖRS, 2009), com ponto de Curie 

à baixa temperatura (-55°C) (CHIANG, 1997). Ele possui um comportamento semicondutor, 

alta constante dielétrica, boa estabilidade térmica e apresenta ainda característica piezoelétrica 

e paraelétrica, cuja polarização pode ser induzida pela aplicação de um campo elétrico, 

mesmo que não haja dipolos elétricos permanentes (TRACH, 2005; WU, 2008). Este 

comportamento lhe proporciona uma vasta faixa de aplicações na microeletrônica (DONG, 

2011), tornando-o um dos materiais promissores a ser empregado como dispositivo 
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sintonizável de microondas (BANERJEE, 2006; TEME, 2007; RABUFFETTI, 2008), 

capacitores (TRACH, 2005), fotocatalisadores (LI, 2007) e emissores de luz (LONGO, 2008). 

O SrTiO3 apresenta comportamento semicondutor com band gap indireto, que varia de 3.2 eV 

a 3.4 eV (LONGO, 2008, LONGO, 2010), originando uma emissão de fótons na região do 

azul-verde do espectro (LONGO, 2009).  Estudos têm sido focados na influência do tamanho 

de partícula ou da temperatura de transição de fase paraelétrica-ferroelétrica, na variação das 

propriedades ópticas e dielétricas do SrTiO3. Tem sido observado que nanopartículas de 

SrTiO3 apresentam propriedades distintas daquelas com maior volume (bulk), como por 

exemplo, a emissão de luz, que é muito maior para partículas em nanoescala (WU, 2008). 

Além disso, variações na estrutura do SrTiO3 podem modificar suas propriedades, tornando-o 

um condutor metálico ou até mesmo um supercondutor à baixa temperatura (menor que 90K) 

(MOREIRA, 2010).  

 Titanato de bário (BaTiO3) é um dos óxidos do tipo perovskita mais explorados nos 

últimos anos. À temperatura ambiente, sua estrutura é tetragonal, com o íon Ti deslocado para 

uma posição de mínima energia, aproximadamente 0,12Å do centro do octaedro em direção a 

uma face da célula unitária, enquanto os íons oxigênios estão localizados ligeiramente abaixo 

do centro de cada uma das seis faces (~ 0.03 Å), numa direção oposta ao deslocamento do Ti, 

produzindo uma estrutura não centrossimétrica. A característica mais importante desta 

transformação espontânea é que isso resulta em um momento de dipolo permanente. Um 

alinhamento cooperativo de dipolos adjacentes leva a uma polarização da rede que se estende 

por várias células unitárias oferecendo ao BaTiO3 sua propriedade ferroelétrica (CHIANG, 

1997). O ponto de Curie da transformação tetragonal para cúbica deste material é 120°C, que 

se torna estável até 1460°C (CHO, 1997). Acima desta temperatura somente a estrutura 

hexagonal é estável. Entretanto, ele também sofre transformações para a estrutura 

ortorrômbica e romboédrica em baixas temperaturas (~ 0°C e -90°C, respectivamente) 
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(CHIANG, 1997). Além da ferroeletricidade, o BaTiO3, possui alta constante dielétrica, o que 

lhe oferece atributos para ser um material atrativo nos campos da eletro-cerâmica e da 

microeletrônica, como capacitores, termistores com coeficientes de temperatura positivos, 

dispositivos de armazenamento de dados ópticos de alta densidade, transdutores ultrassônicos, 

dispositivos piezoelétricos e semicondutores (CHO, 1997; SHIRATORI, 2007; 

SREEKATAN, 2008; DONG, 2011;). Seguindo a tendência de miniaturização de dispositivos 

eletrônicos baseados em materiais eletro-cerâmicos, há um grande interesse na obtenção de 

nanopartículas de materiais semicondutores novos e convencionais. A capacidade de 

acumular cargas num capacitor pode ser melhorada diminuindo a espessura do material 

dielétrico, que pode ser obtida utilizando grãos ultrafinos de materiais como, por exemplo, 

titanatos. Neste contexto, o interesse pelas partículas de BaTiO3 em nanoescala tem sido 

destacado na literatura, pois suas propriedades elétricas são amplamente dependentes do 

tamanho de grão e da estrutura cristalina (ZHU, 2008, SARKAR, 2011). O BaTiO3, com 

estrutura tetragonal, apresenta comportamento semicondutor com energia do band gap da 

ordem de 3.2 eV a 3.5 eV e emite luz na região verde-amarela à temperatura ambiente. Esta 

propriedade depende das condições de síntese das amostras, como temperatura, tempo, 

pressão e taxa de aquecimento (MOREIRA, 2008). 

 A substituição parcial do átomo A na estrutura perovskita ATiO3 por outro cátion 

isovalente (Ca  Sr  Ba) pode modificar algumas propriedades do material, tais como a 

propriedade dielétrica e a transição ferroelétrica, e também ampliar significativamente a faixa 

de temperaturas de transição de fase estrutural (PRAMANIK, 2009).  

 Com o propósito de ajustar a propriedade ferroelétrica e permissividade dielétrica do 

BaTiO3, pode-se introduzir, por exemplo, um íon Sr numa substituição parcial do Ba, 

originando uma solução sólida BaxSr1-xTiO3 (BST). Sua célula unitária, mais uma vez, tem a 

forma perovskita típica, enquanto no sítio A, uma ocupação alternada de átomos de Ba e Sr 
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pode ser encontrada. A introdução de Sr pode deslocar continuamente o ponto de Curie da 

fase BaTiO3 tetragonal de 120 para -163°C e modificar significativamente o valor da 

constante dielétrica de acordo com a relação Ba/Sr do composto BST. Com isso, a 

temperatura para a transição de fase da solução sólida pode ser precisamente ajustada através 

de uma simples mudança na composição de BST, tornando a estrutura do material com caráter 

ferroelétrico mais estável numa ampla faixa de temperatura (PLONKA, 2007; OUYANG, 

2010). Com estas mudanças, o BST tornou-se atraente devido às suas propriedades 

promissoras, como alta constante dielétrica, que permite usá-lo como filmes em memória de 

acesso aleatório dinâmica (DRAM) de alta densidade, bem como dispositivos cerâmicos em 

capacitores, microondas sintonizável, como filtros e transformadores de fase (PLONKA, 

2007; LIOU, 2008). Além disso, as substituições isomórficas Ba-Sr provocam uma assimetria 

na estrutura do BST. Esta assimetria, associada a defeitos de curto alcance na rede cristalina, 

provoca uma desordem na estrutura de bandas do material e promove o fenômeno de 

fotoluminescência, a qual oferece ao BST a potencial  aplicação em dispositivos ópticos 

(LONGO, 2004). 

 BaTiO3 também pode formar solução sólida com outra perovskita ferroelétrica como 

CaTiO3. A substituição parcial de Ba por Ca no BaTiO3 resulta numa propriedade 

piezoelétrica com melhor estabilidade, podendo aumentar o comportamento eletromecânico, 

aumentar a faixa de temperatura para estabilidade de transição de fase e inibir a formação da 

fase BaTiO3 hexagonal (MOTA, 2009; RAI, 2009; YANG, 2009). Muitos trabalhos têm 

mostrado que Ca substitui o Ba no Ba1-xCaxTiO3 (BCT) para formar uma solução sólida 

tetragonal até um limite de solubilidade próximo de 25%, dependendo das condições de 

preparação (MOTA, 2009; YANG, 2009; MOTA 2010). O BCT é considerado um dos 

principais candidatos para aplicações como modulador eletro-óptico portadores de carga livre 

e dispositivos de memória. Ele é amplamente usado como capacitor cerâmico (incluindo 
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multicamadas) e apresenta um desempenho dielétrico melhor que o BaTiO3 não dopado ou 

sem substituições do modificador de rede (PANIGRAHI, 2010). BCT oferecem outras 

aplicações como filtros, antenas, ressonadores e duplicador dielétrico, e ainda, deslocador de 

fase e dispositivo piezoelétrico. Estes materiais têm aplicações promissoras em sistemas de 

laser avançados, interconectores ópticos, dispositivos de armazenamento óptico e em 

aplicações foto refrativas, tais como conjugação de fase ou holográfico intra-cavidade de 

seleção de modo à laser (PANIGRAHI, 2010). 

 Outra possível alteração pode ocorrer com a perovskita SrTiO3. A fase ferroelétrica 

apresentada pelo SrTiO3 à baixa temperatura é mantida quando ocorre uma substituição 

isotrópica do cátion Sr por Ca originando a fase CaxSr1-xTiO3 (CST). Os óxidos de solução 

sólida de CST com alta constante dielétrica têm atraído grande atenção para uso prático em 

capacitores (HE, 2008). Além disso, a perovskita CST também tem atraído interesse devido à 

diversidade de estruturas e transições de fase que ocorrem em função da concentração da 

substituição atômica parcial, da temperatura e da pressão (DARAKTCHIEV, 2006; 

CARPENTER, 2007; WALSH, 2008). De acordo com a concentração de Ca no composto 

SrTiO3, a solução sólida CST pode mudar de estrutura (cúbica – tetragonal – ortorrômbica), 

mesmo à temperatura ambiente e em condições normais de pressão (MECKLENBURGH, 

2010).  Também, sob a perspectiva das geociências, o CST é um composto com estrutura, 

propriedades e comportamento análogos àqueles das perovskitas (Mg,Fe)SiO3 (perovskita 

natural mais abundante na Terra: ~80% do manto inferior) e, também, ao CaSiO3 sob alta 

pressão e temperatura. Neste contexto muitos trabalhos têm sido feito para avaliar as 

propriedades elásticas, bem como suas variações com a pressão e temperatura, de amostras de 

CST. Acompanhar as transições de fase das estruturas CST, e, em particular, à existência ou 

não de alguma anomalia na constante elástica ou fator de qualidade mecânica leva a um 

melhor entendimento das propriedades sísmicas do manto inferior da Terra 



15 
2. Revisão da Literatura 

 
(DARAKTCHIEV, 2006; WALSH, 2008). Entretanto, ainda não há relatos da aplicação de 

CST em dispositivos cerâmicos ópticos, como descritos para as fases BST e BCT. 

 

  2.4 Luminescência: uma importante propriedade  

 

Alguns materiais são capazes de absorver energia de uma radiação incidente e emiti-la 

novamente num fenômeno conhecido como luminescência. Embora este fenômeno ocorra 

para materiais volumétricos (bulk), sua origem está relacionada à estrutura eletrônica dos 

elementos químicos que os compõem. A luminescência é a emissão de luz por uma substância 

quando excitada por qualquer processo (submetida a algum estímulo como luz, reação 

química ou radiação ionizante). 

Os processos fotofísicos radiativos e não radiativos que podem ocorrer após excitação 

eletrônica são ilustrados pelo diagrama de Jablonski, mostrado na Figura 2.4. Neste 

diagrama, S0 indica o estado singlete fundamental, S1 e S2 representam estados singletes 

excitados, T1 e T2 são os estados tripletes.  Quando um fóton com energia suficiente é 

absorvido pelo material, ocorre uma transição eletrônica do estado fundamental S0 para um 

nível vibracional dos estados excitados S1 ou S2. Após a absorção, podem ocorrer relaxações 

radiativas ou não radiativas (GROVA, 2007; SOUZA, 2009). 

As transições radiativas S1  S0 são permitidas, pela regra da conservação do spin e 

denominada fluorescência (a duração ocorre num tempo aproximado de nanosegundos: 10-9 

s). Os decaimentos radiativos T  S0 são proibidos pela mesma regra e são conhecidos como 

fosforescência (processos mais demorados, da ordem de milisegundos ou segundos). 

As transições não radiativas são processos que podem ocorrer entre diferentes estados 

eletrônicos e são induzidos pela vibração molecular. Quando o processo de relaxação ocorre 

entre níveis de mesma multiplicidade (S S ou T T), sem a emissão de fóton, tem-se o 
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processo de conversão interna (IC). Outra possibilidade é a ocorrência do cruzamento entre 

sistemas (ISC), que dá origem a elétrons excitados no estado triplete durante o decaimento de 

um estado singlete excitado, que perde energia por vibração (S1  T1). Este tipo de relaxação 

irá originar o decaimento do nível tripleto T1 para o estado fundamental S0, resultando no 

processo de fosforescência, como mencionado anteriormente.  A transição ISC ocorre apenas 

entre estados de diferentes multiplicidades (S  T ou T  S) (SOUZA, 2009).  
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Figura 2.4: Diagrama de Jablonski: processos de excitação e decaimento eletrônico 

 

Durante a relaxação eletrônica, a energia cedida pelos elétrons pode ser absorvida por 

outros elétrons ou ainda pelos fônons da rede (vibração da rede – VR), gerando o decaimento 

não radiativo e, portanto, o processo de luminescência não ocorre. Se os elétrons emitem 

fótons durante o processo de relaxação, num decaimento radiativo, o fenômeno luminescente 

pode ser observado. Os fótons emitidos por um material luminescente podem estar na região 

visível, ultravioleta ou infravermelha do espectro. 

A luminescência é classificada de acordo com os modos de excitação. A 

fotoluminescência ocorre devido à excitação por radiação eletromagnética (fluorescência e 

fosforescência); a catodoluminescência por feixe de elétrons de alta energia ou raios 
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catódicos; a eletroluminescência por uma voltagem aplicada; triboluminescência pela 

excitação mecânica; quimiluminescência pela energia proveniente de uma reação química e 

termoluminescência, que não se refere à excitação térmica, mas à estimulação térmica de 

emissão luminescente a qual foi excitada por outro meio (SOUZA, 2009; MOREIRA, 2010). 

Os estudos dedicados aos materiais luminescentes nas últimas décadas apresentaram 

avanços importantes, mas compreender as propriedades físicas que envolvem os processos 

luminescentes continua sendo um desafio.  

A origem do estudo relativo à fotoluminescência, por exemplo, tornou-se um tópico 

polêmico, pois inicialmente, os estudos foram realizados com materiais cristalinos à 

temperaturas criogênicas, posteriormente com materiais amorfos e materiais cristalinos à 

temperatura ambiente. Para explanar este comportamento exibido por uma classe restrita de 

materiais, surgiram vários modelos baseados nas observações específicas das suas 

microestruturas e da natureza espectroscópica do processo de emissão de luz (LUCENA, 

2004).  

Em óxidos amorfos, a fotoluminescência está relacionada às transições eletrônicas 

entre a banda de valência (estado fundamental) e de condução (estado excitado), que são 

constituídas pela combinação entre as funções de onda que definem as energias dos estados 

eletrônicos dos átomos da rede, quando estes se agrupam para formar o sólido. Neste caso, 

durante o processo de excitação, um elétron deixa um buraco na banda de valência (antes 

completamente preenchida) ao ser excitado para a banda de condução e a emissão de um 

fóton ocorre durante a recombinação elétron-buraco (LUCENA, 2004). 

A emissão espontânea em semicondutores é produzida mediante o mesmo processo. 

Entretanto, o nível fundamental para o elétron na banda de condução é o primeiro nível 

quântico que surge devido aos efeitos de confinamento e, para o buraco, é o primeiro nível de 

energia na banda de valência. O efeito de confinamento de elétrons e buracos em uma região 
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especialmente limitada aumenta a interação entre eles devido a forças Coulombianas, gerando 

um par elétron-buraco que dá origem a um éxciton. Em outras palavras, a interação entre os 

semicondutores com a radiação eletromagnética ocorre quando um fóton de radiação possui 

energia superior à energia do band gap. Essa energia é absorvida pelo elétron na banda de 

valência (BV) do semicondutor, o qual passa a um estado excitado migrando para a banda de 

condução (BC) do semicondutor. Essa migração gera uma vacância (buraco) na banda de 

valência cuja carga é igual à carga do elétron, porém de sinal oposto (h+). O conjunto formado 

pelo par elétron-buraco é chamado de éxciton, que possui sua existência vinculada às forças 

Coulombianas fracas, formando um estado ligado, como representado pela Figura 2.5. A 

emissão radiativa tem natureza essencialmente excitônica, ocorrendo, portanto, quando os 

portadores relaxam para níveis de energia fundamentais. (LAURETO, 2005; MOREIRA, 

2010). A energia que o elétron absorve quando é excitado é perdida por duas maneiras: por 

meio da emissão de fótons com energia menor que a energia do fóton inicial e/ou por meio de 

dissipação de energia através da geração de vibração na rede cristalina (fônons). Em 

semicondutores macroscópicos, o segundo processo ocorre com maior frequência devido aos 

defeitos intrínsecos decorrentes da formação de sua rede. 
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Figura 2.5: Representação esquemática de um éxciton

 

De um modo geral, as propriedades fotoluminescentes são fortemente dependentes da 

composição e, para a grande maioria dos materiais, este fenômeno está relacionado aos efeitos 
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de confinamento quântico. Para filmes finos e pós cerâmicos amorfos, a presença de 

formadores ou modificadores de rede, unidos a defeitos gerados por oxigênios não ligados, 

pode alterar a estrutura do sistema amorfo. Para materiais cristalinos, a presença de defeitos e 

impurezas provoca o surgimento de níveis eletrônicos na região proibida. Em ambos os casos, 

a luminescência observada origina-se da recombinação radiativa entre elétrons e buracos 

gerados por estes tipos de defeitos (LUCENA, 2004; SOUZA, 2009). De qualquer maneira, 

estudos relacionados à fotoluminescência indicam que há uma relação particular com a 

desordem estrutural apresentada pelos materiais. 

As propriedades fotoluminescentes em óxidos com estrutura perovskita (ABO3) 

desordenadas tem se tornado um objeto de estudo desafiador nos últimos anos (ORHAN, 

2004; LAZARO, 2007; LONGO, 2008; MARQUES, 2008; MOREIRA, 2008; MOREIRA, 

2009; LONGO, 2009). Muitos trabalhos mostram que estes materiais desordenados 

apresentam fotoluminescência à temperatura ambiente, mas estruturas ABO3 com certo grau 

de orientação (cristalinas) não apresentam evidências de emissão radiativa (ZHANG, 1999; 

ORHAN, 2005; KEYSON, 2007). Portanto, o efeito de fotoluminescência é, principalmente, 

originado da desordem estrutural característica de cada material, que, por sua vez, resulta da 

não uniformidade na estrutura eletrônica.  Estados intermediários ao band gap surgem desta 

não uniformidade (LEITE, 2003; ORHAN, 2004; MOREIRA, 2010). Evidências 

experimentais e cálculos teóricos da mecânica quântica mostram que para titanatos (LONGO, 

2009; MOREIRA, 2009; LONGO, 2010), zirconatos (LONGO, 2007; MACARIO, 2010), 

tungstanatos (ORHAN, 2005; ACINETE-SANTOS, 2007; CAVALCANTE, 2009), 

molibidatos (SCZANCOSKI, 2009; SCZANCOSKI, 2010) e outros óxidos (LIMA, 2008; 

WU, 2010), a estrutura de bandas pode ser afetada pela presença de impurezas. No caso de 

titanatos, além das impurezas, a estrutura de bandas também pode sofrer alterações devido à 

localização não centrossimétrica do átomo de Ti na rede. Neste caso, o deslocamento do Ti 
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pode provocar a coexistência de dois tipos de cluster: uma pirâmide de base quadrada com o 

íon Ti em coordenação com cinco oxigênios [TiO5] e outro octaédrico [TiO6] em coordenação 

com seis oxigênios (LONGO, 2004; LONGO, 2007; MARQUES, 2008; LONGO, 2008; 

LONGO, 2009), esquematizado pela Figura 2.6. A coexistência destes dois tipos de clusters 

provoca um desequilíbrio de carga na rede, favorecendo o aprisionamento de elétrons e 

buracos em estados intermediários ao band gap. A recombinação dos pares elétron-buraco 

ocorre num decaimento radiativo com a emissão de um fóton com energia igual à diferença de 

energias entre os estados envolvidos.  

 

 

Figura 2.6: Representação da localização não centrossimétrica do íon Ti: coexistência dos 

clusters [TiO5] e [TiO6] 

 

2.5 Defeitos: razões para o grau de ordem-desordem 

 

É sabido que a existência de um sólido com uma ordem cristalina perfeita não existe. 

Todos possuem um grande número de defeitos que, na maioria das vezes, são responsáveis 

por muitas propriedades exibidas por eles. Estes defeitos definem o grau de ordenamento 

estrutural apresentadas por um material, que pode ser de curta, média ou longa distância 

(SOUZA, 2009; MOREIRA, 2010).  
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Em compostos altamente desordenados, ou seja, em materiais amorfos, ainda é 

possível observar uma ordem de curto alcance. Os arranjos ordenados em um material amorfo 

são menos regulares que os arranjos em sólidos cristalinos fazendo com que suas repetições 

alcancem poucas células unitárias e por isso a ordem de longo alcance se torna indefinida. 

Quando a periodicidade dos arranjos se estende por longas distâncias atômicas, o material é, 

portanto, considerado cristalino (MOREIRA, 2010).   

O ordenamento estrutural de um material pode ser perturbado com a presença de 

dopantes ou substituições isomórficas de cátions que podem provocar pequenas mudanças na 

posição dos átomos, nos ângulos e comprimento das ligações, gerando, por conseguinte, 

mudanças em sua estrutura de bandas. Isto ocorre, por exemplo, com materiais 

semicondutores, cuja adição de impurezas é a causa de suas principais propriedades. As 

impurezas que ocasionam defeitos na estrutura cristalina de um semicondutor podem ser 

doadoras (que doam elétrons para a banda de condução), aceptoras (retiram elétrons da banda 

de valência, deixando vacâncias) ou isoeletrônicas (que não contribuem com a condutividade 

elétrica, mas sim com a fotoluminescência, atuando como centros de recombinação elétron-

buraco) (LUCENA, 2004). A adição de impurezas pode levar à geração de novos níveis 

eletrônicos (aceitadores e doadores) no interior da banda proibida de um material e, 

consequentemente, pares elétron-buraco que facilitam ou promovem o decaimento radiativo 

(fotoluminescência), como descrito na seção 2.4.  

Entretanto, nem sempre é necessária a adição de impurezas para provocar uma 

desordem estrutural. As distorções em uma rede periódica podem ser geradas por 

deslocamentos atômicos, rompimento de simetria, torções sobre ligações ou clusters, 

vacâncias iônicas ou catiônicas ou ainda por uma mudança de coordenação local (MOREIRA, 

2010). No trabalho apresentado por Gracia e colaboradores (GRACIA, 2010), os defeitos são 

causados pelo processo da quebra de simetria a curto alcance na rede do SrTiO3, no estado 
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triplete. A distorção estrutural desta perovskita está associada às mudanças na coordenação 

dos sítios Sr e Ti, que passa a ser constituída de dois clusters, [TiO5] e [TiO6] (que também 

podem sofrer inclinações à curto alcance), bem como [SrO11] e [SrO12]. Esta desordem 

estrutural resulta em novos estados de energia no interior da banda proibida do material e 

acarreta uma instabilidade na redistribuição de cargas e aprisionamento de elétrons e buracos. 

Os autores mostram que a quebra de simetria, associada aos efeitos de ordem-desordem, são 

condições necessárias para a presença da emissão radiativa. O mesmo contexto é discutido em 

outros trabalhos (PINHEIRO, 2003; ORHAN, 2005; LAZARO, 2007; LONGO, 2007; 

LONGO, 2008; MARQUES, 2008; MOREIRA, 2009; MOREIRA, 2009), onde os autores 

têm chegado a um consenso e propõem um modelo de ordem-desordem estrutural que tem 

sido usado para explicar a emissão fotoluminescente à temperatura ambiente de perovskitas 

ABO3 “quase cristalinas”.  

 

2.6 Métodos de Processamento: benefícios e desvantagens 

 

 Compostos do tipo perovskitas têm sido sintetizados por vários métodos. O método 

reação de estado sólido é convencionalmente usado, mas tem se mostrado inadequado para a 

obtenção de grandes volumes de amostras, devido às aglomerações, grandes tamanhos de 

partículas e pobre homogeneidade química. Métodos convencionais de preparação sofrem 

problemas de contaminação e crescimento durante o processo de moagem e calcinação. Nos 

últimos anos, os métodos químicos úmidos como sol-gel, processamento Pechini, síntese 

alcóxida, métodos de precipitação e hidrotermalização foram utilizados para superar as 

limitações do método convencional de reação de estado sólido para síntese de perovskita 

(ZHU, 2008). 
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 Dentre os métodos químicos, o método hidrotérmico está sendo aplicado para produzir 

uma grande variedade de materiais cerâmicos (como silicatos, fosfatos, zeólitas, zirconatos, 

titanatos, tungstatos, dentre muitos outros). Muitos destes óxidos são obtidos por sínteses 

hidrotermais em temperaturas brandas, da ordem de 120°C a 200°C, com tempos que variam 

de 12 a 72 horas. Neste tipo de sistema, o solvente é aquecido indiretamente, ou seja, por 

meio da transmissão de calor, aquece-se o reator que, por conseguinte, aquece a solução 

(BYRAPPA, 2001). 

 Para aumentar a cinética de cristalização do processo hidrotérmico e obter pó com alto 

grau de homogeneidade e uniformidade no tamanho de partículas em baixas temperaturas, a 

introdução das microondas como fonte de aquecimento originou um método alternativo, 

conhecido como hidrotermalização assistida por microondas (KOMARNENI, 1992; 

MOREIRA, 2010). Neste processo, a radiação microondas interage com o material e a energia 

eletromagnética é convertida em energia térmica, na qual é absorvida pelo material. Portanto, 

o aquecimento é gerado dentro do material, em contraste com o método de aquecimento 

convencional da autoclave onde o aquecimento é transferido de fora para dentro. Este 

aquecimento interno permite atingir a temperatura de cristalização rapidamente, aumentando a 

cinética de cristalização por uma ou duas ordens de magnitude, comparada com o 

hidrotérmico convencional, além de poupar energia e tempo (ZHU, 2008). 

 Microondas são radiações eletromagnéticas com frequências de 0.3 até 300 GHz, as 

quais compreendem comprimentos de onda de 1mm até 1m. A grande maioria dos fornos de 

microondas comerciais de uso doméstico opera numa frequência de 2,45 GHz 

(correspondente a um comprimento de onda de 12,25 cm) (RAO, 1999; BILECKA, 2010). A 

escolha desta frequência é feita de modo a evitar interferências com telecomunicações, redes 

wireless e telefones celulares. Além disso, o magnetron (diodos termiônicos com cátodo 

aquecido atuando como fontes de elétrons) utilizado nestes equipamentos domésticos pode ser 
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produzido com baixo custo. Ele produz onda com comprimento de 12,25 cm, menor que a 

câmara de aquecimento, ideal para cozimento, pois a profundidade de penetração da radiação 

de microondas nos alimentos está em uma faixa de poucos centímetros. Por outro lado, esta 

frequência não otimiza o aquecimento da água, pois sua frequência de ressonância é muito 

alta (18 GHz). Portanto uma conversão mais eficiente de energia de microondas em energia 

térmica deveria ocorrer nesta região de frequência (GABRIEL, 1998; RAO, 1999; BILECKA, 

2010).  

 A habilidade de um determinado material absorver microondas e convertê-la em calor 

envolve dois processos principais, denominados polarização e condução iônica. A polarização 

envolve o deslocamento a curta distância das cargas, por meio da formação e rotação dos 

dipolos elétricos (ou magnéticos se estiverem presentes); a condução requer o transporte de 

cargas a longas distâncias (comparada à rotação), porém, ambos os processos propiciam 

perdas em determinadas frequências (MENEZES, 2007). Como a radiação eletromagnética 

produz um campo oscilante, os dipolos ou íons têm uma tentativa contínua de realinhar-se no 

campo elétrico das microondas. Dependendo da escala de tempo do fenômeno de orientação e 

desorientação relativa para a frequência da radiação, diferentes quantidades de calor são 

produzidas através da fricção molecular e perda dielétrica. Se os dipolos não têm tempo 

suficiente para realinhar-se ou facilmente mantém o ritmo com a mudança do campo, então 

nenhum aquecimento ocorre. Entretanto, a frequência de 2,45 GHz se situa entre estes dois 

extremos fazendo com que a rotação de moléculas mais polares fique em defasagem com o 

campo oscilante nesta frequência, resultando num aquecimento resistivo no meio, ou seja, 

ocorre um atraso na reorientação originando uma corrente de polarização em fase com o 

campo aplicado. Este processo é descrito como perda dielétrica, isto é, a quantidade de 

energia das microondas perdida pelas amostras pelo início de dissipação como calor. No caso 
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de condutores iônicos, a carga dissolvida das partículas oscilantes colide com moléculas 

vizinhas e assim, produzem o calor (RAO, 1999; BILECKA, 2010). 

 Dois parâmetros definem a propriedade dielétrica de um material: (i) a constante 

dielétrica ’, descrita pela capacidade do material ser polarizado pelo campo elétrico e (ii) a 

perda dielétrica ’’, indicando a eficiência com qual a radiação eletromagnética é convertida 

em calor (fator de perda, que reflete a condutância do material). A razão destes dois 

parâmetros define a tangente de perda dielétrica (tan  = ’’/ ’). A tangente de perdas indica o 

tempo de defasagem entre a aplicação de um campo e a polarização do material. Este tempo 

provoca uma diferença de fase na corrente induzida no dielétrico, sendo esta diferença 

definida em termos do ângulo . Assim, a tangente de perdas descreve uma dissipação de 

energia devido ao tempo necessário para a polarização do material, ou seja, fornece uma 

medida para a habilidade do material para converter energia eletromagnética em aquecimento 

em uma dada frequência e temperatura (GABRIEL, 1998; MENEZES, 2007). A média de 

radiação com alto fator de perda (alto tan ) é requerido para uma eficiente absorção e rápido 

aquecimento (tan  > 0,5 tem alta absorção de microondas; 0,1 < tan  < 0,5, tem média 

absorção e tan  < 0,1 tem baixa absorção) (RAO, 1999; BILECKA, 2010). A água tem tan  = 

0,123 e portanto as reações hidrotermais com microondas para este meio deve ter média 

absorção. Entretanto, a adição de mineralizadores ou impurezas podem intensificar o aumento 

da tan  com a elevação da temperatura. Este comportamento é característico tanto em sólidos 

iônicos como em sólidos covalentes e ocorrem em temperaturas da ordem de 0,4 a 0,5 da 

temperatura de fusão onde as ligações entre íons, nos cristais iônicos, começam a ser 

rompidas e os elétrons, nos sólidos covalentes, começam a povoar as bandas de condução, 

aumentando a condutividade do material. Com o aumento da tan , o material absorve mais 

eficientemente a radiação de microondas, o que provoca a elevação da temperatura. 

Reciprocamente, o aumento da temperatura faz com que a tan  aumente de forma ainda mais 
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rápida. Este comportamento provoca um fenômeno denominado thermal runaway 

(instabilidade térmica), que consiste no aumento exponencial da temperatura do material. O 

controle deficiente deste fenômeno pode provocar um aquecimento indiscriminado durante a 

síntese ou sinterização do material, com a formação de pontos de superaquecimento (hot 

spots), fusão e tensões devido ao gradiente de temperatura no material (MENEZES, 2007). 

 O aquecimento por microondas apresenta várias vantagens sobre o aquecimento 

convencional para síntese química: (1) alta taxa de aquecimento e assim aumento da taxa de 

reação; (2) contato não direto entre a fonte de aquecimento e os reagentes; (3) excelente 

controle dos parâmetros de reação; (4) aquecimento seletivo, se a mistura de reação contém 

compostos com diferentes propriedades de absorção de microondas; (5) altos campos; (6) 

melhor seletividade devido ao campo de reação reduzido; (7) melhora na reprodutibilidade e 

(8) automatização e alto rendimento da síntese. A técnica apresenta a desvantagem de alto 

custo e a dificuldade de monitoramento da formação de nanopartículas. (ZHU, 2008; 

BILECKA, 2010). O processo de hidrotermalização assistido por microondas representa um 

largo passo para uma abordagem da química verde, com uso de sais solúveis em água ao invés 

de solventes, e preparo de nanopartículas de alta qualidade (MOREIRA, 2011).  

 O uso da radiação de microondas vinculada à técnica hidrotérmica mostra-se, sem 

dúvida, uma excelente combinação para a preparação de nanopartículas inorgânicas e 

nanoestruturadas. Os pioneiros no uso do método de hidrotermalização assistido por 

microondas na síntese de pós inorgânicos foi Komarneni e colaboradores (KOMARNENI, 

1992). Em 1992, eles reportaram a síntese de óxidos cerâmicos (TiO2, ZrO2, Fe2O3, KNbO3 e 

BaTiO3) e já sugeriam que o método fosse aplicado para a produção de cerâmicas finas, 

incluindo argilas e zeólitas. Eles já afirmavam na época, que o tamanho de cristal, morfologia 

e níveis de aglomerações poderia ser controlado por alguns parâmetros como espécies 

químicas, pH, tempo e temperatura (KOMARNENI, 1992). Desde então, o método tem sido 
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utilizado com eficácia na síntese de uma variedade de materiais nanoestruturados, dentre eles, 

óxidos cerâmicos e metálicos (DESHPANDE, 2005; PĄZIK, 2007; CHEN, 2008; PIRES, 

2008; SADHANA, 2008; VOLANTI, 2008; RICCARDI, 2009; SIMÕES, 2010; ZHU, 2011). 

A ênfase na abordagem deste método se deve à sua utilização na preparação dos materiais 

dielétricos discutidos neste trabalho. 



28 
3. Procedimentos Experimentais 

 

3. Procedimentos Experimentais 

 

 3.1 Materiais 

 

 Neste trabalho, foram preparados 0,01 mol dos compostos BaxSr1- xTiO3 (BST), Ba1-

xCaxTiO3 (BCT) e CaxSr1-xTiO3 (CST) nas concentrações (x) de 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,0, 

totalizando doze amostras. Os precursores utilizados para a síntese estão descritos na Tabela 

3.1. É importante salientar que, inicialmente, o intuito era utilizar como precursor apenas 

cloretos. Entretanto, por motivos de segurança não foi possível a utilização do precursor 

tetracloreto de titânio (TiCl4), sendo portanto, substituído pela solução tetraisopropanalato de 

titânio (titânio(IV) isopropóxido). O hidróxido de potássio (KOH) foi utilizado como um 

mineralizador, que atua na co-precipitação de hidróxidos durante a fase inicial das sínteses. 

 

Tabela 3.1: Precursores utilizados na síntese dos compostos BaxSr1- xTiO3, Ba1-xCaxTiO3 e 

CaxSr1-xTiO3 

Precursor 
Fórmula 

Química 
Forma Física 

Pureza 

(%) 
Fabricante 

Cloreto de Bário BaCl2.2H2O Sólido (pó) 99 Synth 

Cloreto de Cálcio CaCl2.2H2O Sólido (pó) 99 Synth 

Cloreto de Estrôncio SrCl2.6H2O Sólido (pó) 99 Synth 

Tetraisopropanalato de Titânio C12H28TiO4 Líquido 97 Aldrich 

Hidróxido de Potássio KOH Sólido (pastilhas) 85 Cinética 

 

  

 Os pós cerâmicos foram sintetizados pelo método de hidrotermalização assistida por 

microondas, o qual será descrito a seguir.  
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 3.2 Métodos  

  

 3.2.1 Preparação dos Precursores 

  

 Inicialmente, foram pesadas numa balança analítica massas de cloretos equivalente a 

0,01 mol de (Ba+Sr), (Ba+Ca) e (Ca+Sr), para seus respectivos compostos (BST, BCT e 

CST). A molaridade do tetraisopropanalato de titânio (líquido) foi convertida para volume de 

acordo com a densidade apresentada pelo fabricante. Para cada composto foram utilizados 3,1 

mL, o que também corresponde a 0,01 mol do isopropóxido de titânio. O hidróxido de 

potássio foi preparado previamente em água deionizada numa concentração de 6 mol/L, ou 

seja, pH (14) altamente básico. 

  

 3.2.2 Síntese de Hidrotermalização Assistida por Microondas 

  

 Para cada composto, os cloretos precursores foram diluídos em um copo coletor de 

Teflon® com 20 mL de água deionizada. Após um tempo aproximado de 10 minutos, foram 

adicionados à solução, 3,1 mL de tetraisopropanalato de titânio e, em seguida, foram 

acrescentados rapidamente 50 mL de KOH (pH 14). Durante todo o processo, a solução foi 

mantida sob constante agitação e recebeu um fluxo de gás nitrogênio, procurando minimizar a 

formação de carbonatos. Posteriormente, o copo com cerca de 90% de sua capacidade total de 

110 mL, contendo a solução, foi colocado no interior de uma célula reacional, 

hermeticamente fechada e levada ao forno de microondas doméstico. O equipamento utilizado 

é um forno comercial adaptado com uma autoclave de Teflon®, no qual é inserido o copo 

coletor (Figura 3.1). O sistema é composto por um termopar, uma junta de vedação de 

silicone, parafusos de fixação, manômetro, válvula de segurança e um controlador de 
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temperatura. Este equipamento foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do LIEC/UFSCar, 

São Carlos, SP. 

 

 

Figura 3.1: Forno de microondas doméstico: Sistema adaptado para sínteses de materiais 

cerâmicos 

 

 A síntese foi realizada a uma taxa de aquecimento de 140ºC/min e mantida a 140ºC 

por 40 minutos. Durante o patamar de temperatura, a pressão máxima registrada foi de 4 bar. 

Terminado o tempo de reação, o sistema foi resfriado até temperatura ambiente resultando 

num sobrenadante incolor e um precipitado, pó cerâmico branco, que foi lavado com água 

deionizada, até que o pH do sobrenadante estivesse neutro (pH ~7). O pó obtido foi seco em 

estufa à 110ºC por 12 horas e posteriormente, desaglomerado em almofariz de ágata e 

transferido para pequenos tubos plásticos fechados para armazenamento e posterior 

caracterização. 
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 3.2.3 Caracterizações 

 

 3.2.3.1 Difração de Raios X 

 

 A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos. Isto é possível porque na maior parte dos sólidos 

(cristais), os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por distâncias da 

mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios X. Portanto, a técnica de 

difração de raios X (DRX) foi usada para avaliar a estrutura cristalina dos compostos 

cerâmicos perovskitas, para identificar o tamanho e tipo de célula unitária e ainda acompanhar 

as mudanças estruturais de cada composto, de acordo com a variação nas composições.  

 As medidas foram feitas num equipamento Shimadzu, modelo XRD-6000, usando 

radiação Cu 1 (  = 1,5406Å) e Cu 2 (  = 1,5444Å), tensão de 40 kV e corrente de 30 

mA. A varredura foi feita num intervalo de ângulos 2  de 20° a 120°, usando fendas de 

divergência de 0,5° e de recepção de 0,5°, em modo de varredura contínua, com passo de 

0,02° e velocidade de varredura de 0,2°/min com uma acumulação de 1s/ponto (totalizando 

5000 pontos). Os picos de difração de cada composto foram indexados usando as fichas 

cristalográficas do banco de dados JCPDS-ICDD (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards – International Center for Diffraction Data) disponíveis no software 

Crystallographica Search-Match versão 2.1.  

 Os difratogramas obtidos também foram utilizados para determinação do tamanho 

médio de cristalitos de cada composto. De acordo com as condições para a ocorrência do 

fenômeno de difração (lei de Bragg), cada estrutura cristalina apresentará um conjunto de 

picos de difração associados aos planos (hkl) de átomos do cristal. Entretanto, devido a efeitos 

instrumentais, defeitos estruturais e tamanhos dos cristalitos, cada pico de difração vai 
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apresentar uma largura associada a estes efeitos. A intensidade é máxima na posição central 

do pico de difração e a largura do pico na metade da sua altura é denominada full with at half 

maximum (FWHM). Assim, a FWHM (largura à meia altura) é o alargamento associado ao 

tamanho médio dos cristalitos (LANGFORD, 1978). Para isso, utilizamos uma equação, 

conhecida como equação de Scherrer: 

 

cos
kD  (3.1) 

 

 Na equação 3.1, D é o tamanho médio do cristalito; k é uma constante adimensional, 

denominada fator de forma (constante de Scherrer), que varia com a configuração geométrica 

do cristalito e o plano de difração (hkl);  é o comprimento de onda da radiação (Cu );  é 

o ângulo de difração (posição do pico) e  é a largura à meia altura, do pico de difração mais 

intenso (LANGFORD, 1978). O fator  é automaticamente corrigido pela diferença entre a 

largura à meia altura do pico difratado pela amostra (B) com maior intensidade (100%) e a 

largura à meia altura do pico de difração de uma amostra padrão (b). Para o equipamento de 

DRX utilizado, a calibração foi feita com o padrão de difração de Si. Esta correção pode ser 

determinada pela equação (3.2) (SORAIA SOUZA, 2009): 

 

222 bB   (3.2) 

 

 A equação de Scherrer é muito utilizada na avaliação do tamanho de grão de materiais 

e apresenta bons resultados quando utilizada como uma primeira aproximação para o cálculo 

do tamanho médio de cristalitos. 
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 O refinamento da estrutura cristalina de cada composto foi feito utilizando o método 

de Rietveld e o software GSAS (General Structure Analysis System). De maneira geral, o 

refinamento da estrutura cristalina é feito por uma aproximação entre um difratograma 

calculado com base nos parâmetros da estrutura cristalina e o difratograma observado das 

amostras. A melhor aproximação dos dois difratogramas (calculado e observado) indica que o 

conjunto de parâmetros refinados representa uma solução para o refinamento, ou seja, os 

valores atingidos no refinamento simulam a estrutura cristalina real, ou mais próxima possível 

da real (PAIVA-SANTOS, 2011). O ajuste do padrão de difração calculado ao padrão 

observado é baseado na aplicação de um método estatístico que minimize os erros durante os 

ciclos do refinamento. O método aplicado é o método dos mínimos quadrados, no qual a 

diferença entre a intensidade observada e a calculada dos parâmetros no i-ésimo passo do 

difratograma ( i = yio – yi), atinge um valor mínimo. O processo é definido pela equação (3.3), 

denominada função de minimização. 
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 Na equação 3.3, R é o resíduo, n é o número total de pontos do difratograma e 
oiyiw 1  

é o peso atribuído a cada observação (ANTÔNIO, 2006).  

 A adaptação de uma função matemática que defina adequadamente a forma, largura e 

posições das reflexões de Bragg é uma etapa fundamental na obtenção do padrão calculado. A 

partir do ajuste do perfil das reflexões de Bragg são obtidas as informações mais importantes 

contidas em um padrão de difração: altura dos picos de reflexão, posições dos picos, largura, 

forma do decaimento das curvas dos perfis de reflexão e a área integrada. Dentre as funções 

que mais se ajustam aos picos de difração, as funções Voigt e pseudo-Voigt (convolução das 



34 
3. Procedimentos Experimentais 

 
funções Gaussiana e Lorentziana) são as mais utilizadas e por isso foram aplicadas no 

refinamento das amostras BCT, BST e CST. 

 A qualidade do refinamento pode ser avaliada pela verificação dos parâmetros 

estruturais, pela observação da plotagem dos padrões calculado e observado, pela comparação 

dos mesmos dados para diferentes funções de perfil e resíduos obtidos a cada ciclo do 

refinamento. Quanto aos resíduos obtidos, em particular, devem ser observados o RWP, REXP e 

2 (FANCIO, 1999). 

 O resíduo RWP considera o erro associado a cada valor da intensidade como uma 

função do número de contagens, utilizando o fator de ponderação w(2 ) que tem efeito de 

reduzir a contribuição do erro devido ao reajuste na parte superior dos picos. O valor de RWP é 

dado em porcentagem, pela equação (3.4). 
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 Os valores de RWP para bons resultados são de 2 a 10% (os valores típicos variam de 

10 a 20%). Para avaliar a qualidade do ajuste, compara-se o valor final de RWP com o valor do 

erro esperado REXP. 

 O erro estatisticamente esperado REXP é derivado do erro estatístico e está associado à 

intensidade das medidas. Este resíduo é determinado pela equação (3.5). 
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 Na equação (3.5) acima, N é número de observações e P é número de parâmetros 

variáveis. Observa-se que o denominador contém a soma das intensidades observadas, e, 

quanto maior a intensidade no intervalo menor será o resíduo. 

 O parâmetro 2 (também chamado de goodness of fit - Gof) determina a convergência 

do refinamento. O cálculo do parâmetro 2 inclui o número de variáveis sob refinamento e é 

através deste parâmetro que se pode avaliar se uma mudança no número de parâmetros pode 

diminuir o erro residual. Ao final do refinamento, seu valor deve estar próximos de 1, 

significando que nada mais pode ser melhorado. A equação (3.6) determina o valor de 2. 

Todos os parâmetros apresentados nesta equação já foram definidos nas equações (3.3) e 

(3.5). 
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 Além do refinamento dos parâmetros envolvendo a célula unitária do sistema 

cristalino, o método de Rietveld permitiu também determinar a fração mássica de cada fase 

cristalina presente nos compostos e a estequiometria real. 

 

 3.2.3.2 Espectroscopia Micro-Raman 

 

 Os espectros Raman dos pós cerâmicos com estrutura perovskita, foram obtidos 

usando um espectrógrafo micro-Raman Renishaw modelo inVia equipado com um 

microscópio Leica, com uma objetiva de 50  com, aproximadamente, 1 m2 de resolução 

espacial e um detector CCD. Os espectros foram varridos entre 100 e 1400 cm-1, com cinco 

acumulações, usando um laser de He-Ne de comprimento de onda de 633 nm.   
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 A espectroscopia Raman é uma técnica de caracterização fotônica de alta resolução 

que oferece informações químicas e estruturais do material analisado. O processo se baseia na 

resposta à incidência de um feixe de luz monocromático de determinada frequência sobre um 

material. A maior parte da luz dispersada apresenta a mesma frequência da luz incidente, mas 

uma fração muito pequena apresenta uma variação na frequência, devido à interação com a 

matéria. A luz que mantém a mesma frequência que a luz incidente, é conhecida como 

dispersão ou espalhamento Rayleigh (espalhamento elástico) e não aponta nenhuma 

informação sobre a composição da amostra analisada. Entretanto, a luz dispersada que 

apresenta frequências diferentes da radiação incidente é quem proporciona informações sobre 

a composição molecular e é conhecida como dispersão ou espalhamento Raman. As novas 

frequências são as frequências Raman características da natureza química e do estado físico 

da amostra e agora, independente da radiação incidente. O processo de dispersão pode ser 

interpretado como uma excitação eletrônica, onde um fóton incidente eleva a molécula 

transitoriamente a um nível de energia vibracional superior não permitido, o qual é 

abandonado rapidamente para passar para um nível de energia permitido ocasionando a 

emissão de um fóton. A frequência à qual é liberado tal fóton dependerá do salto energético 

realizado pela molécula. Se o resultado da interação fóton-molécula é um fóton com energia 

distinta da incidente, tem-se o chamado choque inelástico. Quando o fóton dispersado tem 

uma frequência menor que a incidente, ocorre o espalhamento Raman Stokes. Caso contrário, 

se a frequência do fóton dispersado for maior que a da radiação incidente, é produzido o 

espalhamento Raman anti-Stokes. (SALA, 1996; PÉREZ PUEYO, 2005). Os espalhamentos 

elásticos e inelásticos são esquematizados pela Figura 3.2. Para as radiações de excitação que 

têm comprimento de onda situado dentro da banda de absorção intensa do material, as funções 

de onda do fóton espalhado (Stokes e anti-Stokes), terão uma contribuição preponderante. 

Como conseqüência, haverá uma intensificação do espectro gerando as bandas características 
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de cada modo vibracional das moléculas do composto analisado (SALA, 1996). No efeito 

Raman a atividade está ligada ao momento de dipolo induzido na molécula pelo campo 

elétrico da radiação, diferentemente do infravermelho onde se considera o momento dipolar 

intrínseco, ou seja, a variação deste momento com a vibração (SALA, 1996). 
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Figura 3.2: Esquema dos mecanismos de espalhamento 

  

 3.2.3.3 Espectroscopia de Absorção na Região Infravermelha 

 

 A condição para que ocorra absorção da radiação infravermelha é que haja variação do 

momento de dipolo elétrico da molécula como consequência de seu movimento vibracional 

ou rotacional (o momento de dipolo é determinado pela magnitude da diferença de carga e a 

distância entre dois centros de carga) (SALA, 1996). Somente nessas circunstâncias, o campo 

elétrico alternante da radiação incidente interage com a molécula, originando os espectros. De 

outra forma, pode-se dizer que o espectro de absorção no infravermelho tem origem quando a 

radiação eletromagnética incidente tem uma componente com frequência correspondente a 
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uma transição entre dois níveis vibracionais. A vibração dos átomos no interior de uma 

molécula apresenta energia coerente com a região do espectro eletromagnético 

correspondente ao infravermelho (100 a 10000 cm-1). Esta região se estende de 

aproximadamente 0,75 m até quase 1 mm, mas o segmento mais frequentemente utilizado 

está situado entre 2,5 e 25 m (4000 a 400cm-1), conhecido como região fundamental ou 

infravermelho médio. A região de mais baixa frequência (600 a 200 cm-1) é conhecida como 

infravermelho distante e a região de mais alta frequência (4000 cm-1 até a região do visível) 

como infravermelho próximo ou região de sobretons (LUZ, 2003). A espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi desenvolvida 

para superar as limitações encontradas no método convencional, que é um processo lento. No 

FTIR todo o espectro infravermelho é medido simultaneamente, em vez de individualmente, 

usando um interferômetro. Para "decodificar" as frequências individuais é aplicada uma 

técnica matemática chamada de Transformada de Fourier. Esta transformação é realizada pelo 

software do equipamento, que então apresenta ao usuário a informação desejada para análise 

espectral, ou seja, um espectro idêntico ao da espectroscopia de infravermelho convencional. 

 Os espectros obtidos com esta técnica permitem a identificação das frequências 

vibracionais dos compostos. Estes espectros contêm bandas que correspondem a modos 

específicos de vibração de cada material.  

  As análises de espectroscopia na região infravermelha para as amostras BCT, BST e 

CST foram feitas por um equipamento Digilab modelo Excalibur FTS 3100 HE série FTIR, 

operando numa faixa de 4000 a 400 cm-1. O espectro resultante foi dado no modo 

transmitância com uma resolução de 8 cm-1 e 100 scans. As amostras em pó foram misturadas 

com brometo de potássio (KBr) em um almofariz com pistilo, em uma proporção de 1:100 e 

depositadas diretamente no compartimento para medida de sólidos. 
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 3.2.3.4 Espectroscopia de Absorbância do UV-Visível  

 

 As medidas de absorbância de UV-Visível (UV-Vis) foram feitas por reflectância 

difusa, usando um espectrofotômetro Cary 5G Varian (UV-vis – NIR) em modo de reflexão 

total. O equipamento foi calibrado com dois padrões de refletância Labsphere, SRS 94-010 

(de cor branca, 99% de reflexão) e SRD 02-010 (de cor preta, 0,2% de reflexão). A região 

analisada foi de 800 a 200 nm com um passo de 600nm/min e com uma troca de lâmpada 

(Visível – Ulta-Violeta) em 350 nm. As amostras em pó foram analisadas diretamente, sem a 

necessidade de compactação ou adição de aglutinantes. 

 O band gap óptico (Eg) de cada amostra foi obtido pelo método de Wood e Tauc 

(WOOD, 1972), usando a equação (3.7). 

 

n
gEhh )(   (3.7) 

 

 Na equação (3.7), h é a constante de Planck,  é frequência da radiação (UV-Vis), n 

indica o tipo de transição eletrônica entre bandas (transição direta (n = 2
1 ), indireta (n = 2), 

direta proibida (n = 3
2 ) e indireta proibida (n = 3))  e  é uma constante ou coeficiente de 

absorção calculado pelo modelo matemático de Kubelka-Munk (SCHABBACH, 2002; 

GONÇALVES, 2007). O modelo de Kubelka-Munk relaciona os coeficientes de absorção (K) 

e espalhamento (S) da luz por unidade de comprimento, com a refletância (R∞) da camada de 

um material totalmente opaca, de acordo com a equação (3.8). 
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 Inicialmente, os dados de refletância obtidos nas medidas de UV-Vis são utilizados 

para cálculo do coeficiente de absorção  (equação (3.8)). Os dados de refletância 

(comprimentos de onda ( ) de UV-Vis) também são convertidos em energia conforme a 

equação (3.9). 

 

 hchE   (3.9) 

 

 A equação (3.9) calcula a energia E dos fótons (em eV), associada à frequência   da 

radiação (UV-Vis) ou ao comprimento de onda  (em nm), fazendo uso da constante de 

Planck h (4,13 10-15 eV.s) e da velocidade da luz c (3 108 m/s).  

 Posteriormente, os dados obtidos pelas equações (3.8) e (3.9) são substituídos na 

equação (3.7), utilizando n = 2 para todos os casos. Desta substituição é determinada a energia 

de absorbância (E – Eg) e, em seguida, um gráfico de absorbância em função de energia (E) é 

plotado. O valor da energia do gap (Eg) é determinado pela extrapolação de uma tangente no 

ponto de inflexão da curva de absorção até a abscissa energia, como é representado pela 

Figura 3.3. De acordo com o método de Wood e Tauc, a curva de absorção da Figura 3.3 é 

característica de um material semicondutor. A região A (borda de absorção) do gráfico indica 

intensa absorção pelo composto e está associada às transições entre bandas de estado, 

enquanto as regiões B e C sugerem uma borda de estados ou estados estendidos próximos das 

bandas permitidas (WOOD, 1972). Em outras palavras, o comportamento da curva nas 

regiões B e C indicam a presença de estados eletrônicos dentro da região proibida do gap 

óptico, característicos dos materiais semicondutores.  
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Figura 3.3: Representação das três regiões de absorção óptica em um semicondutor amorfo. 

 

 3.2.3.5 Espectroscopia de Fotoluminescência 

 

 Como foi visto na seção 2.4, o processo de emissão espontânea em um semicondutor 

ocorre em quatro etapas: excitação, relaxação, termalização e recombinação. A excitação 

corresponde à incidência de luz com energia maior que o gap de um semicondutor, 

promovendo elétrons de seus estados fundamentais na banda de valência para níveis 

desocupados na banda de condução (gerando pares elétron-buraco). Em seguida, ocorre a 

relaxação, na qual o excesso de energia adquirido pelos portadores é cedido à rede cristalina 

por emissão de fônons. Posteriormente, com a termalização, os pares elétron-buraco tendem 

ocupar os estados de mais baixa energia possível nos fundos das bandas. Depois de um 

intervalo de tempo relativamente curto, o elétron retorna para seu nível fundamental numa 

recombinação radiativa com o buraco, emitindo um fóton. É nesse processo geral que se 

baseia a técnica de fotoluminescência (LAURETO, 2005).  
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 Para obtenção dos espectros de fotoluminescência das amostras BCT, BST e CST, foi 

utilizado um equipamento Thermal Jarrel-Ash Monoscope 27, com uma fotomultiplicadora 

Hamatsu R446 acoplada a um sistema de aquisição composto de um lock-in SR-530. A 

energia de excitação corresponde à de um laser de íons kriptônio (Coherent Innova) cujo 

comprimento de onda é de 350,7 nm e potência de saída de 200 mW. As amostras foram 

utilizadas na forma de pó e as medições foram feitas à temperatura ambiente. Os espectros da 

intensidade de fotoluminescência em função do comprimento de onda foram suavizados 

utilizando a ferramenta smoothing no método adjacent-averaging com 5 pontos, do software 

Origin, versão 8.0. 

 

 3.2.3.6 Microscopia Eletrônica da Varredura 

 

 Durante a fase de processamento e caracterização de materiais, é essencial analisar a 

sua microestrutura e morfologia. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) ou Scanning 

Electron Microscopy (SEM) se apresenta como a técnica mais adequada, pois permite 

alcançar aumentos muito superiores ao da microscopia óptica. Na microscopia eletrônica, a 

área ou o microvolume a ser analisado é irradiado por um fino feixe de elétrons ao invés da 

radiação da luz, como ocorre na microscopia óptica. Como resultado da interação do feixe de 

elétrons com a superfície da amostra, uma série de radiações é emitida (elétrons secundários, 

elétrons retroespalhados, raios X característicos, elétrons Auger, fótons, etc). Estas radiações 

quando captadas corretamente irão fornecer informações características sobre a amostra 

(topografia da superfície, composição, cristalografia, etc.). Na microscopia eletrônica de 

varredura os sinais de maior interesse para a formação da imagem são os elétrons secundários 

e os retroespalhados. À medida que o feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra estes 

sinais vão sofrendo modificações de acordo com as variações da superfície. Os elétrons 
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secundários fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e são os responsáveis 

pela obtenção das imagens de alta resolução, já os retroespalhados fornecem imagem 

característica de variação de composição (MALISKA, 2011). 

 Neste trabalho, foram feitas imagens de MEV com canhão de elétrons por emissão de 

campo (FE-SEM), usando um equipamento Zeiss, modelo Supra  35, equipado com um 

detector in lens para melhor e maior resolução. Uma pequena quantidade de cada amostra foi 

dispersa em acetona, com o auxílio de ultrassom e uma gota da solução foi depositada num 

substrato de GaAs. Os substratos contendo as amostras foram levados à estufa em, 

aproximadamente 80°C, por poucos minutos para evaporação da acetona e, em seguida, foram 

colocados sobre uma fita de carbono sobre o porta amostra. Em cada substrato, foi feito 

manualmente um contato elétrico com uma tinta de prata, responsável pelo descarregamento 

dos elétrons provenientes do feixe. As imagens obtidas por este equipamento foram utilizadas 

para discutir a morfologia encontrada em cada amostra.  
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4. Resultados e Discussões 

  

 4.1 Identificação Estrutural das Fases    

 

 Os difratogramas de raios X das amostras BaxSr1- xTiO3 (BST) são mostrados na 

Figura 4.1 e os padrões indexados para identificação das fases principais são mostrados na 

Tabela 4.1. Para x = 0 é observada a formação de uma fase cúbica SrTiO3 e alguns picos 

característicos de uma fase secundária ortorrômbica de carbonato de estrôncio (SrCO3, 

JCPDS 5-418), como mostra a Figura 4.1 (a). Esta fase SrCO3 também é observada nas 

amostras com x = 0,25 e x = 0,50 (Figura 4.1 (b) e (c), respectivamente). Um padrão JCPDS 

de uma fase com estequiometria ligeiramente diferente (Tabela 4.1) foi usado para identificar 

a fase cúbica de titanato de bário-estrôncio, para a concentração x = 0,25. Para a amostra com 

x = 0,50, uma fase cúbica de titanato de bário-estrôncio também foi identificada, embora os 

picos se apresentassem largos e menos intensos que os anteriores. Este comportamento indica 

alterações no tamanho médio de cristalito que será discutido a seguir. Quando a concentração 

de bário varia para x = 0,75, uma fase tetragonal de titanato de bário-estrôncio torna-se 

evidente (Figura 4.1 (d)). Para esta concentração, ainda há indícios da formação de 

carbonatos, embora sua exata identificação tenha se tornado difícil, devido à baixa intensidade 

dos picos de difração atribuídas à estas fases. Em x = 1 foi identificada a peroviskita titanato 

de bário com estrutura tetragonal (Figura 4.1 (e)). Esta tetragonalidade é discutida em termos 

do pico 2  próximo à 45°. Neste caso, o pico correspondente ao plano (200) da fase cúbica 

transforma-se em um dubleto correlativo aos planos (200) e (002) da fase tetragonal do 

BaTiO3. A observação destes dados é bastante complexa, pois a diferença entre os parâmetros 

de rede da fase cúbica para a tetragonal é muito pequena e por hora, pode passar despercebido 
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no difratograma. Entretanto, os dados de refinamento pelo método de Rietveld ajudam a 

confirmar os fatos. Ainda para a concentração x = 1, foi notada uma fase ortorrômbica de 

carbonato de bário (BaCO3, JCPDS 1-506), como pôde ser observado na Figura 4.1 (e). A 

formação dos carbonatos nas amostras pode ser influenciada pela presença de carbono no 

precursor tetraisopropanalato de titânio (C12H28TiO4). Após passar pelo processo de hidrólise, 

este precursor libera moléculas de álcool (isopropanol), que podem sofrer reações secundárias 

devido ao aquecimento hidrotérmico assistido por microondas e originar as fases de 

carbonatos. 

 No trabalho de Moreira e colaboradores (MOREIRA, 2008), o BaTiO3 sintetizados 

pelo método MAH apresenta fase tetragonal à temperatura ambiente. Na maioria dos casos, a 

tetragonalidade é obtida utilizando outros métodos de síntese ou após tratamentos térmicos 

(CHO, 1997; SHIRATORI, 2007; SREEKANTAN, 2008; SARKAR, 2011). 
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Figura 4.1: Difratogramas de raios X das amostras BaxSr1- xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x 

= 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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Tabela 4.1: Padrões indexados para identificação das fases das amostras BaxSr1- xTiO3. 

Concentração 
(x) Amostra Fase identificada 

Nomenclatura 
da fase 

identificada 

Grupo 
espacial JCPDS 

x = 0 SrTiO3 SrTiO3 Tausonite, syn mPm3  05-0634 

x = 0,25 Ba0,25Sr0,75TiO3 Ba0,256 Sr0,744TiO3 
Barium 

Strontium 
Titanium Oxide 

mPm3  89-8211 

x = 0,50 Ba0,50Sr0,50TiO3 Ba0,50Sr0,50TiO3 
Tausonite, 
barian, syn mPm3  39-1395 

x = 0,75 Ba0,75Sr0,25TiO3 Ba0,77Sr0,23Ti O3 

Barium 
Strontium 

Titanium Oxide 
P4mm 44-93 

x = 1 BaTiO3 BaTiO3 
Perovskite (Ba), 

syn P4mm 83-1878 

 

 

 A Tabela 4.2 mostra o tamanho médio de cristalitos calculados a partir da equação de 

Scherrer, utilizando o pico de difração correspondente ao plano (110), próximo de 30° (2 ). É 

observado que a adição de Ba na rede do SrTiO3 diminui o tamanho dos cristalitos até 50%, 

onde predomina a fase cúbica. O valor do tamanho de cristalito encontrado para a amostra 

com 50% Ba-Sr indica que este composto pode apresentar defeitos simétricos na estrutura que 

leva a um arranjo cristalino com ordem de longo alcance, porém sem crescimento de 

cristalitos. Para as concentrações de 75% e 100%, ocorre um pequeno aumento que pode estar 

relacionado à distorção da célula cúbica que evolui para uma estrutura tetragonal. 

 

Tabela 4.2: Tamanho médio de cristalito (D) das amostras BST 

Amostra Scherrer (Plano (110) com correção) 
D (nm) 

SrTiO3 47 
Ba0,25Sr0,75TiO3 31 
Ba0,50Sr0,50TiO3 16 
Ba0,75Sr0,25TiO3 22 

BaTiO3 36 
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 A Tabela 4.3 mostra alguns dados obtidos pelo refinamento da estrutura das amostras 

BST pelo método de Rietveld. Os gráficos correspondentes aos refinamentos encontram-se no 

Anexo. Nota-se que os refinamentos estruturais forneceram bons ajustes dos parâmetros 2, 

Rwp e R(F2). Também, a presença das fases carbonatos (SrCO3 e BaCO3) nas amostras são 

consideráveis  e podem ter sido decorrentes do precursor de titânio, rico em carbono ou ainda 

da adsorção do CO2 da atmosfera e do dissolvido na água precursora durante os primeiros 

estágios da síntese. Por outro lado, a formação das fases de titanatos apresenta concentrações 

de Ba-Sr muito próximas daquelas consideradas inicialmente, mostrando que, a formação de 

carbonatos em algumas fases pouco alteram a composição pré determinada. 

 

Tabela 4.3: Parâmetros do refinamento de estrutura para as amostras BST, utilizando o 

método de Rietveld  

Amostra Composição após 
refinamento 

2 Rwp R(F2) Fração das fases (%) 

SrTiO3 SrTiO3 4,552 0,0884 0,0602 13,90 
(SrCO3) 

86,10 
(SrTiO3) 

Ba0,25Sr0,75TiO3 Ba0,264Sr0,736TiO3 4,473 0,0951 0,0726 9,92 
(SrCO3) 

90,08 
(BST) 

Ba0,50Sr0,50TiO3 Ba0,515Sr0,485TiO3 5,764 0,1150 0,0655 31,12 
(SrCO3) 

68,88 
(BST) 

Ba0,75Sr0,25TiO3 Ba0,75Sr0,25TiO3 5,034 0,1118 0,0354 - 100 

BaTiO3 BaTiO3 2,947 0,0866 0,0622 9,65 
(BaCO3) 

90,35 
(BaTiO3) 

 

 

 A Figura 4.2 mostra os difratogramas de raios X das amostras Ba1-xCaxTiO3 (BCT). A 

amostra de concentração x = 0 é a mesma para a amostra BST com x = 1 e, portanto, para a 

fase BaTiO3 identificada tem-se as mesmas discussões anteriores (Figura 4.1 (e) e Figura 4.2 

(a)).  
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ortorrômbica é identificada, como pode-se observar na Figura 4.2 (e). 
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Figura 4.2: Difratogramas de raios X das amostras Ba1-xCaxTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x 

= 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

 

 Com a adição de 25% de cálcio (x = 0,25, Figura 4.2 (b)), a amostra ainda apresenta 

fase tetragonal, porém o padrão JCPDS que mais se aproximou da fase BCT obtida, apresenta 

uma composição estequiométrica bem diferente (x = 0,12), como é observado nos dados 

apresentados na Tabela 4.4. No difratograma desta amostra, há evidências de uma fase 

secundária BaCa(CO3)2 (Austonite, JCPDS 3-322). Na concentração x = 0,50, o difratograma 

mostra um halo em 2  próximo de 30°, indicando que uma possível fase desordenada a longo 

alcance pode estar presente (Figura 4.2 (c)). Entretanto, o mesmo padrão cristalográfico 

utilizado para a amostra com x = 0,25, foi usado para indexar a fase presente na amostra com 

x = 0,50, pois os picos majoritários da amostra são coerentes com aqueles do padrão utilizado. 

É observada também, a existência de uma fase romboédrica CaCO3 (Calcita, JCPDS 1-837) 

para esta amostra. Quando a concentração de Ca atinge 75% (x = 0,75), a amostra já não 

apresenta mais a fase BCT. Os picos identificados correspondem apenas à Calcita já 
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identificada para a amostra com x = 0,50. Porém, o halo próximo de 30° torna-se ainda mais 

visível, indicando que um composto sem ordem de longo alcance coexiste com a fase de 

CaCO3 identificada (Figura 4.2 (d)). Para a amostra com x = 1, uma fase única de CaTiO3  

 

Tabela 4.4: Padrões indexados para identificação das fases das amostras Ba1-xCaxTiO3. 

Concentração 
(x) Amostra Fase identificada 

Nomenclatura 
da fase 

identificada 

Grupo 
espacial JCPDS 

x = 0 BaTiO3 BaTiO3 
Perovskite (Ba), 

syn P4mm 83-1878 

x = 0,25 Ba0,75Ca0,25TiO3 Ba0,88Ca0,12TiO3 
Barium Calcium 
Titanium Oxide P4mm 81-42 

x = 0,50 Ba0,50Ca0,50TiO3 Ba0,88Ca0,12TiO3 
Barium Calcium 
Titanium Oxide P4mm 81-42 

x = 0,75 Ba0,25Ca0,75TiO3 CaCO3 Calcite R-3c 1-837 

x = 1 CaTiO3 CaTiO3 
Perovskite (Ca), 

syn Pbnm 82-229 

 

  

 A Tabela 4.5 mostra o tamanho médio de cristalitos das amostras BCT, calculado para 

o pico de difração correspondente ao plano (110), próximo de 2  =30°, usando a equação de 

Scherrer. Observa-se que a adição de Ca na rede do BaTiO3 até 50%, leva a um aumento no 

tamanho médio. Estes resultados concordam com aqueles apresentados por Lee e 

colaboradores (LEE, 2005). De acordo com os autores, o tamanho médio dos cristalitos 

diminui quanto maior a concentração de Ba no composto. Para a amostra com 75% de Ca, o 

tamanho médio de cristalito não foi determinado, uma vez que a fase BCT não foi 

identificada. O maior valor de D, atribuído ao composto CaTiO3, pode indicar que a estrutura 

ortorrômbica apresentada por esta amostra contribui para um aumento no tamanho do cristal. 
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  Tabela 4.5: Tamanho médio de cristalito (D) das amostras BCT 

Amostra Scherrer (Plano (110) com correção) 
D (nm) 

BaTiO3 36 
Ba0,75Ca0,25TiO3 34 
Ba0,50Ca0,50TiO3 40 
Ba0,25Ca0,75TiO3 -- 

CaTiO3 70 
 

  

 Os refinamentos de estruturas pelo método de Rietveld para os compostos 

intermediários da amostra BCT não foram reportados ainda. Como estas amostras indicam a 

presença de uma fase sem ordem de longo alcance, que tende a aumentar com a concentração 

de Ca na rede BaTiO3, os refinamentos tornaram-se complexos, de modo que os resultados 

foram inviáveis para serem apresentados no momento. Entretanto, os resultados de 

refinamento de estrutura para as amostras BaTiO3 já foram discutidos na Tabela 4.3 e aqueles 

referentes à amostra CaTiO3 serão apresentados na Tabela 4.8. 

 Um estudo paralelo usando difração de raios X foi realizado para identificar o limite 

de solubilidade de Ca no BaTiO3 para formação da solução sólida cristalina BCT. Para isto, 

foram preparadas, sob as mesmas condições das demais amostras, algumas concentrações 

intermediárias com x variando de 0,40 até 0,75. O resultado é mostrado na Figura 4.3, de 

onde se pode concluir que x = 0,60 (60% de Ca) indica o limite para formação da fase BCT, 

usando o método MAH. Após esta concentração, somente carbonato foi identificado.  

 Em geral, para x > 23%, ocorre a formação de estruturas bifásicas, entretanto, 

Purwanto e colaboradores (PURWANTO, 2008) sintetizaram, pela primeira vez, a solução 

sólida BCT com concentrações de Ca maiores que 23%, usando a técnica flame-assisted spray 

pyrolysis. No presente trabalho é mostrado que usando o método MAH é possível sintetizar 

partículas de BCT com até 60% de cálcio. 
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Figura 4.3: Difratograma de raios X de amostras intermediárias de Ba1-xCaxTiO3

  

  A Figura 4.4 mostra os difratogramas de raios X das amostras CaxSr1-xTiO3 

(CST). Nesta figura, os difratogramas (a) e (e) correspondem às fases SrTiO3 (x = 0) e 

CaTiO3 (x = 1), respectivamente, já mencionados anteriormente. Portanto, será discutida 

apenas a formação das fases nas concentrações intermediárias das amostras CST. Entretanto, 

a Tabela 4.6 mostra os resultados dos padrões indexados para todas as amostras.  

 Para x = 0,25 (Figura 4.4 (b)), além da identificação de uma fase ortorrômbica CST, 

há indícios de uma fase secundária ortorrômbica de carbonato de estrôncio (SrCO3, JCPDS 5-

418) que tendem a diminuir na amostra com x = 0,50. Nesta concentração (x = 0,50, Figura 

4.4 (c)) a formação de uma fase CST é identificada e, a Calcita romboédrica (CaCO3, JCPDS 

86-2339),  foi observada juntamente com o SrCO3. Para x = 0,75, foram utilizadas duas fichas 

JCPDS para identificação da fase CST (Figura 4.4 (d) e Tabela 4.6). Uma delas corresponde 

à fase Ca0,50Sr0,50TiO3, pois não foi encontrada uma ficha com (Ca/Sr = 0,75/0,25), e outra, à 

fase perovskita CaTiO3 com picos menos intensos, ambas ortorrômbicas. Nesta concentração 

não foram identificadas as formações de carbonatos. 
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Figura 4.4: Difratogramas de raios X das amostras CaxSr1-xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x 

= 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

  

Tabela 4.6: Padrões indexados para identificação das fases das amostras CaxSr1-xTiO3. 

Concentração 
(x) Amostra Fase identificada 

Nomenclatura 
da fase 

identificada 

Grupo 
espacial JCPDS 

x = 0 SrTiO3 SrTiO3 Tausonite, syn mPm3  05-0634 

x = 0,25 Ca0,25Sr0,75TiO3 Sr0,75Ca0,25TiO3 
Strontium 
Calcium 

Titanium Oxide 
Pbnm 89-8031 

x = 0,50 Ca0,50Sr0,50TiO3 Ca0,50Sr0,50TiO3 
Strontium 
Calcium 

Titanium Oxide 
Pbnm 89-8032 

x = 0,75 Ca0,75Sr0,25TiO3 
Ca0,50Sr0,50TiO3

* 
e 

CaTiO3 

Strontium 
Calcium 

Titanium Oxide 
e 

Perovskite (Ca), 
syn 

Pbnm 
e 

Pbnm 
 

89-8032 
e 

82-229 
 

x = 1 CaTiO3 CaTiO3 
Perovskite (Ca), 

syn 
 

Pbnm 82-229 

* Ficha JCPDS utilizada para identificação.  
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 A Tabela 4.7 mostra os valores calculados para o tamanho médio dos cristalitos das 

amostras CST (Pico correspondente ao plano (110), próximo a 2  = 30°), usando a equação 

de Scherrer. É observado que, para as amostras com 25 e 50% de Ca na rede SrTiO3 o 

tamanho médio de cristalito aumenta, embora apresentem o mesmo grupo espacial. Isto 

mostra que os valores não seguem uma regularidade com o aumento da concentração de Ca na 

rede. A amostra com 25% de Ca na rede SrTiO3 apresentou o menor valor de tamanho médio 

de cristalito.   

 

Tabela 4.7: Tamanho médio de cristalito (D) das amostras CST 

Amostra Scherrer (Plano (110) com correção) 
D (nm) 

SrTiO3 47 
Ca0,25Sr0,75TiO3 14 
Ca0,50Sr0,50TiO3 35 
Ca0,75Sr0,25TiO3 33 

CaTiO3 70 
 

 

 A Tabela 4.8 mostra os resultados do refinamento para a amostra CST (gráficos no 

Anexo). É observado que ajustes dos parâmetros 2, Rwp e R(F2) são bons para todas as 

amostras embora o valor de 2 para a amostra com 50% de substituição Ca-Sr tenha sido 

levemente maior. A presença estimável das fases carbonatos (SrCO3 e CaCO3) nas amostras 

foi obtida até uma concentração de 50% de Ca na rede do SrTiO3. A formação dos carbonatos 

altera consideravelmente a composição da amostra Ca0,50Sr0,50TiO3, embora o percentual de 

SrCO3 tenha sido pequeno. Quando a concentração de Ca é alterada para 75%, como foi 

observado anteriormente no difratograma desta amostra, são formadas simultaneamente duas 

fases de titanatos (CaTiO3 e a fase CST). Os dados de refinamento mostram que estas fases 

coexistem num percentual de quase 50% de cada uma. Dessa forma, a fase CST desejada 
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inicialmente apresenta uma composição bastante diferente, com uma deficiência de Ca em sua 

rede cristalina. 

  

Tabela 4.8: Parâmetros do refinamento de estrutura para as amostras CST, utilizando o 

método de Rietveld  

Amostra Composição após 
refinamento 

2 Rwp R(F2) Fração das fases (%) 

SrTiO3 SrTiO3 4,552 0,0884 0,0602 13,90 
(SrCO3) 

86,10 
(SrTiO3) 

Ca0,25Sr0,75TiO3 Ca0,282Sr0,718TiO3 3,992 0,0870 0,0417 10,80 
(SrCO3) 

89,20 
(CST) 

Ca0,50Sr0,50TiO3 Ca0,066Sr0,934TiO3 7,059 0,1229 0,0509 

13,10 
(CaCO3) 

4,90 
(SrCO3) 

82,00 
(CST) 

Ca0,75Sr0,25TiO3 Ca0,202Sr0,798TiO3 3,874 0,1014 0,0514 47,58 
(CaTiO3) 

52,42 
(CST) 

CaTiO3 CaTiO3 3,727 0,1168 0,1333 - 100 

 

  

 4.2 Detalhamento das Reações Envolvidas 

 

 O método de hidrotermalização assistido por microondas se mostrou eficiente na 

obtenção de nanopartículas e partículas de maiores dimensões de titanatos. A radiação 

microondas favorece as reações químicas no processo de hidrotermalização a partir do 

acoplamento direto entre o material e a radiação, tornando o processo de síntese rápido e 

economicamente promissor.  

 Durante o processamento dos titanatos, as microondas interagem diretamente com a 

fase líquida, originando um aquecimento a partir da rotação molecular com um consequente 

aumento da entropia do sistema. Além disso, a interação das microondas com os dipolos 
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permanentes ou induzidos das fases dispersas aceleram a interação entre as partículas 

promovendo uma reação química que resulta, em geral, na formação da fase esperada. 

 A interação entre a radiação microondas e o material depende da capacidade de 

absorção da radiação pelas partículas e sua habilidade em convertê-la em energia térmica 

(tan ). Esta eficácia pode ser melhorada com a adição de mineralizadores (íons), os quais têm 

a função de aumentar a resposta dielétrica da solução utilizada. Para o processamento das 

amostras de BaxSr1- xTiO3 (BST), Ba1-xCaxTiO3 (BCT) e CaxSr1-xTiO3 (CST), foi utilizado o 

hidróxido de potássio (KOH) como mineralizador. A ação conjunta entre o KOH e os cloretos 

de Ba, Ca ou Sr utilizados como precursores, em água, auxilia no aumento da taxa de 

aquecimento dielétrico devido ao aquecimento Joule proveniente do mecanismo de condução 

iônica. Além disso, o KOH contribui para a formação dos compostos e, posteriormente, 

liberação de grupos OH  que atuam como catalisadores da reação e promovem a nucleação 

das partículas (MOREIRA, 2010).  

 De maneira geral, a obtenção das perovskitas inicia-se a partir de um processo de 

dissolução dos cloretos (precursores) de bário, cálcio e/ou estrôncio em água, seguidos por 

um processo de precipitação dos cátions promovidos pela presença de grupos OH , 

procedentes da adição do mineralizador KOH. Nesta etapa, um hidróxido modificador de rede 

é formado. A adição do tetraisopropanalato de titânio à solução acarreta num processo 

simultâneo de hidrólise (com precipitação). O precursor tetraisopropanalato de titânio é um 

composto alcóxido de metal de transição, isto é, consiste de uma cadeia orgânica ligada a um 

oxigênio negativamente carregado, o qual está ligado covalentemente ao átomo de Ti4+. Este 

composto, muito reativo, tem fórmula química dada por Ti{OCH(CH3)2}4 (BRANDÃO, 

2008; HANZL, 2009). À temperatura ambiente este material se encontra na forma de um 

líquido transparente formado por monômeros, que, quando em contato com a água da 

atmosfera (umidade), reagem facilmente formando um precipitado branco (BRANDÃO, 
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2008). Após o processo de hidrólise e precipitação do hidróxido de titânio, são formadas 

moléculas de álcool (isopropanol). O hidróxido de titânio finalmente, passa pelo processo de 

desidratação juntamente com os hidróxidos modificadores de rede (Ba, Ca ou Sr), para 

nucleação das partículas de titanatos e posterior crescimento. O esquema apresentado na 

Figura 4.5 mostra as etapas descritas acima para a formação do BaTiO3, tomado como 

exemplo. 

 É importante salientar que o aumento da temperatura é um fator fundamental durante o 

processo de desidratação. No método hidrotérmico, a obtenção do material cristalino, bem 

como o crescimento das partículas, é auxiliada pelo aquecimento da solução provocado pela 

interação das microondas com as moléculas de água. 
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Precipitação 
(+KOH)

o 

Hidrólise

Desidratação 
(+Microondas)

 

)(2)()(
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)()()(2)()()()(
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)(2)(3)(2)(4 3)()( líquidosólidosólidosólido OHBaTiOOHBaOHTi

 

Figura 4.5: Diagrama esquemático das etapas envolvidas no processo de reações químicas 

para formação da perovskita BaTiO3. 
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 As reações descritas para a formação do BaTiO3, podem ser reproduzidas 

similarmente para a obtenção dos compostos CaTiO3 e SrTiO3, utilizando como precursores o 

CaCl2.2H2O e SrCl2.6H2O, respectivamente, no processo de dissolução, respeitando suas 

relativas proporções. 

 Para a formação das perovskitas (ATiO3), com substituição parcial do cátion 

modificador de rede A (Ba, Sr e/ou Ca), as etapas de processamento são análogas àquelas 

descritas anteriormente. Para a fase BaxSr1- xTiO3, com x = 0,25, por exemplo, os processos de 

reações químicas podem ser descritos pelas etapas mostradas no esquema da Figura 4.6. 

 

Dissolução

Precipitação 
(+KOH)

o 

Hidrólise

Desidratação 
(+Microondas)

 

)(2)()(
2

)(2)(22 32 líquidaaquosoaquosolíquidasólido OHClBaOHOHBaCl

)(2)()(
2

)(2)(22 1963]6[3 líquidaaquosoaquosolíquidasólido OHClSrOHOHSrCl

)()()(2)()()()(
2 22)(222 aquosoaquososólidoaquosoaquosoaquosoaquoso ClKOHBaOHKClBa

)()()(2)()()()(
2 66])([36663 aquosoaquososólidoaquosoaquosoaquosoaquoso ClKOHSrOHKClSr

)(23)(4)(2)(423 ])([16])([4])([4 líquidosólidolíquidalíquida CHHOCHOHTiOHCHOCHTi

OHTiOSrBa

OHOTiBaSrOHSrOHBaOHTi líquidosólidosólidosólido

2375,025,0

)(2)(12432)(2)(4

12][4
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Figura 4.6: Diagrama esquemático das etapas envolvidas no processo de reações químicas 

para formação da perovskita BaxSr1- xTiO3, com x = 0,25. 

 

 Para as demais composições da amostra BST, bem como para as amostras BCT e CST, 

a sequência de etapas de reações são similares àquelas apresentadas anteriormente, guardadas 

as devidas proporções dos precursores e diferenças entre os cátions modificadores de rede. As 
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reações envolvidas no processo de obtenção das perovskitas são influenciadas por fatores 

como temperatura, pressão, pH, atmosfera, concentração de reagentes e catalisadores.  

  O processo de desidratação é auxiliado pela ação das microondas que interagem com 

os grupos OH  e promovem a formação de moléculas H2O, que, por sua vez, passam a 

rotacionar com a ação das microondas. No final desta etapa, alguns grupos OH  podem 

permanecer adsorvidos à superfície das partículas nucleadas como defeitos extrínsecos que 

podem contribuir para alterações de algumas propriedades dos compostos. 

 

4.3 Espectroscopias de Micro-Raman e na Região do 

Infravermelho 

 

 A Figura 4.7 mostra os espectros Raman para as amostras BaxSr1- xTiO3. Observa-se 

que o comportamento das bandas Raman é semelhante para x = 0, 0,25 e 0,50, que, de acordo 

com os difratogramas de raios X, são amostras com fases cúbicas. Para os sistemas cúbicos do 

grupo espacial Pm3m, os fônons são representados por 3F1u + F2u, e nenhum deles representa 

um modo Raman ativo. Wu e co-autores (WU, 2008) e Lee e colaboradores (LEE, 2005) 

relatam em seus trabalhos que o SrTiO3 em temperatura ambiente, com estrutura cúbica, tem 

modos Raman ativos de segunda ordem. Segundo estes autores, os modos Raman de primeira 

ordem são simetricamente proibidos na maior parte destes titanatos devido à regra de seleção 

do momento do fônon ser nula próxima ao centro da zona de Brillouin, enquanto os modos de 

segunda ordem envolvem a criação ou destruição de dois modos de primeira ordem. Porém, 

muitos estudos recentes sobre Raman de SrTiO3 mostram que os modos vibracionais podem 

ser modificados, sobretudo a ativação dos modos Raman de primeira ordem, devido a vários 

fatores como efeito de forças eletrostáticas, vacâncias de oxigênio ou condições externas. 

Assim, cada modo F1u se divide em um modo duplamente degenerado E e um não degenerado 
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A1, enquanto o modo F2u  divide-se em modos E e B1, tornando-se ativos no Raman. Além 

disso, a presença de muitas forças eletrostáticas de longo alcance separa o modo degenerado E 

e o modo não degenerado A1 em transversal óptico (TO) e longitudinal óptico (LO) (WU, 

2008; MOREIRA, 2010). Muitos trabalhos trazem investigações sobre modos Raman de 

SrTiO3 entre 100 e 1000 cm-1 (PETZELT, 2001; PETZELT, 2007; WU, 2008; MOREIRA, 

2008; RABUFFETTI, 2008). Os resultados para as amostras (x = 0, 0,25 e 0,50) estão de 

acordo com a literatura (PETZELT, 2001; PETZELT, 2007; WU, 2008; MOREIRA, 2010), 

onde todos os modos vibracionais encontrados, com exceção a banda próxima a 1060 cm-1, 

são modos Raman de primeira ordem. Os modos TO2 (180 cm-1) e TO4 (544 cm-1) 

correspondem a modos polares e o TO3 (270 cm-1) pertence aos modos não polares. Dessa 

forma, a variação de modos polares indica a polarização característica das nanopartículas 

destas amostras. A simetria do modo vibracional em 727 cm-1 indica um acoplamento de 

modos transversais, associados à fase cúbica destes titanatos.  A banda encontrada em 801 

cm-1, correspondente ao modo de vibração LO, indica modos ópticos de altas frequências 

longitudinais de simetria A1 para o octaedro [TiO6]. Os modos vibracionais apresentados 

indicam distorções locais, da ordem do comprimento de onda do fônon na estrutura do SrTiO3 

cúbico. O aumento destas distorções de simetria local pode estar associado à presença de 

impurezas ou vacâncias de oxigênio, comuns em perovskitas (PETZELT, 2007; WU, 2008; 

MOREIRA, 2010). A presença dos modos ativos no SrTiO3 sugere também uma ocupação 

não centrossimétrica do átomo Ti no cluster [TiO6], provocada, provavelmente, pelas 

distorções e originando clusters complexos (MOREIRA, 2010). A banda encontrada próximo 

a 1060 cm-1 corresponde ao carbonato de estrôncio encontrado para estas amostras (x  0,50), 

conforme identificado por DRX (PETZELT, 2007MOREIRA, 2010;). Quando a concentração 

de Ba é levada a 75% (x = 0,75), a estrutura do composto é transformada para tetragonal, com 

grupo espacial P4mm, como pôde ser observado pelos dados de DRX. Com isso, as 



60 
4. Resultados e Discussões 

 
características das bandas Raman também sofrem alterações e adquirem um comportamento 

similar à da amostra BaTiO3 (x = 1). No trabalho apresentado por Chu e colaboradores (CHU, 

2007), o BST possui três A1, quatro E e um B1 modos Raman normais. Como descrito 

anteriormente, o campo eletrostático de longo alcance de perovskitas ferroelétricas, divide os 

fônons A1 e E em componentes longitudinal óptico (LO) e transversal óptico (TO), enquanto 

que o modo B1 envolve exclusivamente a dinâmica do oxigênio em fase não afetado. Assim, 

os fônons de Raman ativo de cristais com simetria tetragonal P4mm, como o BST, com x = 

0,75 e x = 1, são representados por 3A1 + B1 + 4E ou, após a divisão dos fônons em LO e TO, 

representados por 3[A1(TO) + A1(LO)] + B1 + 4[E(TO) + E(LO)] (CHO, 1998; SHIRATORI, 

2007). Uma banda bem acentuada em torno de 180 cm-1 para amostras de BaTiO3 (Figura 4.7 

(e)) é atribuído ao acoplamento anarmônico entre três fônons A1(TO) causados por impurezas, 

stress ou defeitos da rede. A posição desta banda pode variar para valores ligeiramente 

maiores de deslocamento Raman, quando as partículas apresentam tamanhos de poucos 

nanômetros. A intensidade da banda em 305 cm-1 é atribuída à sobreposição dos modos 

E(TO3) + E(LO2) + B1 (CHO, 1998), a banda em 519 cm-1 corresponde aos modos 

transversais ativos E(TO4) + A1(TO3) (MOREIRA, 2008) e em 713 cm-1, ao acoplamento dos 

modos E(LO4) e A1(LO3), resultando num modo ativo E(LO4) + A1(LO3) (CHU, 2007, 

SHIRATORI, 2007). A presença do modo ativo Raman em 305 cm-1 para o modo B1 indica 

uma assimetria do octaedro [TiO6] destas amostras, caracterizando a “impressão digital” da 

fase tetragonal da amostra BaTiO3 (x = 1) (CHU, 2007; MOREIRA, 2008;). De acordo com a 

literatura, a banda em 305 cm-1, juntamente com a banda em 713 cm-1 do espectro Raman, dá 

evidências claras para a tetragonalidade de partículas nanométricas dos titanatos, indicando 

que a estrutura do cristal é, no mínimo, localmente tetragonal ou possui esta simetria em nível 

molecular (CHU, 2007; YANG, G. 2008), observações estas, que não puderam ser 

confirmadas diretamente pelas medidas de DRX. A banda em 1060 cm-1 indica a formação de 
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carbonato (BaCO3) para a amostra com x = 1. Entretanto, esta banda não aparece no espectro 

da amostra com x = 0,75, concordando com o difratograma de raios X desta amostra. 
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Figura 4.7: Espectros Raman das amostras BaxSr1- xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x = 0,50; 

(d) x = 0,75; (e) x = 1 

  

 A Figura 4.8 mostra os espectros de absorção na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) das amostras BaxSr1- xTiO3 e a Tabela 4.9 apresenta os tipos 

vibracionais associados aos respectivos comprimentos de onda identificados nos espectros. A 

banda em torno de 600 cm-1, que aparece para todas as concentrações de x, corresponde ao 

estiramento simétrico e assimétrico Ti–O dentro do octaedro [TiO6] (WANG, 2009; 

MOREIRA, 2010). Para a amostra com x = 0 (SrTiO3 cúbico), esta banda corresponde ao 

modo de simetria F1u (HIRATA, 1996). Uma banda bem acentuada em torno de 1460 cm-1, 

comum para todas as amostras, é característica da presença de carbonatos, resultado que 

confirma os dados de DRX e Raman. De acordo com o trabalho apresentado por Ries et al. 
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(RIES, 2003), esta banda pode ser interpretada como a vibração C = O, quando há traços de 

carbonatos. Para as amostras com x = 0, 0,25 e 0,50 esta banda juntamente com a banda em 

2340 cm-1 correspondem ao SrCO3, conforme identificado pelos DRX. No trabalho 

apresentado por López e co-autores (LÓPEZ, 1999), esta banda pode indicar CO2 adsorvido a 

um cátion metálico. Eles sugerem ainda que, a pequena banda próxima a 1750 cm-1 

corresponde a um carbono orgânico que surge nas amostras, independente da rota de síntese. 

Para a concentração x = 0,75 a banda em 1460 cm-1, é menos intensa, comparada às outras, 

sugerindo a existência de algum carbonato, que não foi possível identificar nos dados de DRX 

e Raman. Para a amostra com x = 1, a banda em 850 cm-1, unida à banda 1460 cm-1, é 

característica da vibração molecular do grupo BaCO3 (WANG, 2009; BACHA, 2011).  
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Figura 4.8: Espectros de FTIR das amostras BaxSr1- xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25;                

(c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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 É observado ainda, para todas as amostras, a presença de uma banda pequena, porém 

acentuada, em torno de 1600 cm-1, que está relacionada à presença de ligações O–H. As 

bandas que aparecem em torno de 1350 e 3500 cm-1 são correspondentes aos grupos OH e 

água de hidratação (adsorvida à superfície das partículas), respectivamente, comuns em 

sistemas que possuem ligações de hidrogênio (WANG, 2009; RAI, 2009; MOREIRA, 2010). 

De acordo com Patil et al. (PATIL, 2005), a banda em 3500 cm-1 pode indicar também 

defeitos causados por grupos OH na rede do titanato. 

 

Tabela 4.9: Tipos de vibração associados aos comprimentos de onda do FTIR das amostras 

BST 

Número de onda  

(cm-1) 
Tipo de vibração 

600 Ti–O   
1350 O–H 
1460 C=O 
1645 O–H 
1760 C=O 
2340 O–H 
2487 C=O 
3500 O–H 

 

 

 A Figura 4.9 mostra os espectros Raman para as amostras Ba1-xCaxTiO3. Quando x = 

0 tem-se a amostra BaTiO3 e as bandas características desta fase foram discutidas 

anteriormente (Figura 4.7 (e)). É observado que as amostras com x  0,50 apresentam 

estrutura tetragonal, identificada por DRX e, portanto, os espectros Raman para estas 

amostras são semelhantes. Eles apresentam um comportamento análogo ao espectro da 

amostra BaTiO3 cujas bandas em 305 cm-1 e 713 cm-1 caracterizam a estrutura tetragonal. De 

acordo com o trabalho apresentado por Baskaran e Chang (BASKARAN, 2002), o espectro 

Raman para amostras de BaTiO3 com substituição parcial de Ba por Ca (BCT) não varia 
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quando comparado com o espectro do BaTiO3. Apenas ocorre uma diminuição das bandas em 

torno de 305 cm-1 e 713 cm-1 com a concentração de Ca.  Por outro lado, entre 182 cm-1 e 305 

cm-1 começam a aparecer pequenas bandas características do CaTiO3. Estas bandas tornam-se 

acentuadas para a amostra com x = 1 (Figura 4.9 (e)) onde todos os modos Raman são 

atribuídos à fase perovskita ortorrômbica conforme a literatura (ZHENG, 2003; ZHENG 

2003; CAVALCANTE, 2008; MARQUES, 2008). De acordo com Hirata e colaboradores 

(HIRATA, 1996), são esperados cento e setenta e sete modos vibracionais para o CaTiO3, mas 

muitos deles não podem ser detectados devido à baixa polarização. Segundo Cavalcante e co-

autores (CAVALCANTE, 2008), a estrutura ortorrômbica com grupo espacial Pbnm com 

quatro unidades moleculares na célula primitiva, apresenta vinte e quatro modos Raman 

ativos representados por 7Ag + 5B1g + 7B2g + 5B3g. Assim, os nove modos Raman, observados 

na faixa de 177 a 808 cm-1, são atribuídos à estrutura ortorrômbica e estão de acordo com a 

literatura, dentro de uma estreita faixa de deslocamentos. Segundo Cavalcante et al. 

(CAVALCANTE, 2008), as posições das bandas Raman podem apresentar pequenos 

deslocamentos de acordo com o método usado na preparação dos compostos. As bandas 177, 

224, 244, 285 e 337 cm-1 são atribuídos aos modos de flexão O–Ti–O. As bandas na região de 

224 até 337 cm-1 correspondem aos modos associados com rotação da cadeia de oxigênio. As 

bandas em 462 e 537 cm-1 caracterizam modo torsional Ti–O (flexão ou vibração interna da 

cadeia de oxigênio) e em 660 cm-1 refere-se à vibração de alongamento simétrico do Ti–O, 

sugerindo a distorção dos octaedros de titânio (ZHENG, 2003; CAVALCANTE, 2008). 

Observa-se ainda que, para a amostra com x = 1 (CaTiO3) não aparecem as bandas 

características de carbonatos confirmando os dados de DRX. O espectro Raman da amostra 

com x = 0,75 não segue o comportamento dos espectros anteriores, como pode ser observado 

na Figura 4.9 (d). Como foi ressaltada na discussão sobre difração de raios X, para esta 

concentração a fase BCT aparentemente não é formada. Há apenas a indicação de uma fase 
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sem ordem a longa distância, ou sem ordem de longo alcance, em que o DRX não é capaz de 

detectar. Entretanto alguns picos correspondentes ao carbonato de cálcio (CaCO3) foram 

identificados. O espectro Raman desta amostra confirma a presença desse carbonato, por meio 

das bandas em 280, 715 e 1084 cm-1, como pode ser observado numa comparação entre os 

espectros da Figura 4.10. Além das bandas correspondentes aos modos vibracionais do 

carbonato de cálcio, também são observadas duas bandas Raman bem acentuadas em 448 e 

817 cm-1 nesta amostra. Estas bandas não estão relacionadas à formação da fase tetragonal 

BaTiO3 nem à fase ortorrômbica CaTiO3, o que pode indicar a vibração de ligações que 

correspondam à novas fases que não foram identificadas no difratograma de raios X desta 

amostra. 
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Figura 4.9: Espectros Raman das amostras Ba1-xCaxTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x = 0,50; 

(d) x = 0,75; (e) x = 1 
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Figura 4.10: Espectros Raman da amostra Ba0,25Ca0,75TiO3 e do CaCO3 

 

 A Figura 4.11 mostra os espectros FTIR das amostras Ba1-xCaxTiO3 e a Tabela 4.10 

apresenta os tipos vibracionais associados aos comprimentos de onda das bandas de absorção 

dos espectros da Figura 4.11. A banda larga na região de 600 cm-1, como discutida na Figura 

4.8, é característica da frequência de absorção do octaedro TiO6 e caracteriza sua distorção. 

Observa-se um alargamento e um suave deslocamento desta banda para maiores valores de 

comprimento de onda, indicando que o modo de estiramento do Ti–O do BaTiO3 (x = 0) é 

conduzido para o correspondente modo do CaTiO3 (x = 1) (HIRATA, 1996). Segundo Jin et 

al. (JIN, 2009), este deslocamento pode ser explicado devido à fraca interação coulombiana. 

Para os autores, durante a substituição dos cátions, alguns átomos de Ca podem entrar no sítio 

B da perovskita ABO3, embora a maioria deles ocupe o sítio A. Como a carga elétrica do Ca 

(Ca2+) é menor que a do Ti (Ti4+), a interação coulombiana entre o Ca2+ e o O2- é mais fraca 

que aquela entre o Ti4+ e o O2- (cuja ligação é preferencialmente covalente), resultando numa 

diminuição de energia na ligação cátion-oxigênio. Assim, o número de onda da banda de 
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absorção é deslocado para maiores valores com o aumento da concentração de Ca. Outra 

possibilidade é que, quando os íons Ca substituem o Ba na rede BCT, o volume da célula 

diminui, devido à diferença entre as densidades do Ca e Ba. Com a diminuição do volume da 

célula e, com consequente aumento da interação coulombiana, devido à contração da distância 

Ti–O, o número de onda de absorção torna-se maior (JIN, 2009).  As bandas que caracterizam 

a vibração C = O dos carbonatos, próximas a 1460 cm-1, são bem definidas para as amostras 

até x = 0,75. Para x = 1 esta banda não é evidenciada, indicando que a vibração C = O não 

está presente, confirmando a inexistência de carbonatos para esta amostra, como observado 

nos dados de DRX e Raman. Por outro lado, as bandas características de vibração de grupos 

OH são comuns para todas as amostras, como observado para as amostras BST da Figura 4.8. 
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Figura 4.11: Espectros Raman das amostras Ba1-xCaxTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25;               

(c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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Tabela 4.10: Tipos de vibração associados aos comprimentos de onda do FTIR das amostras 

BCT 

Número de onda 

(cm-1) 
Tipo de vibração 

600 Ti–O   
1460 C=O 
1650 O–H 
1790 C=O 
2340 O–H 
2510 C=O 
3500 O–H 

 

  

 A Figura 4.12 mostra os espectros Raman para a amostra CaxSr1-xTiO3. Para a 

concentração x = 0 e x = 1 (SrTiO3 e CaTiO3, respectivamente), os modos vibracionais foram 

discutidos anteriormente (Figuras 4.7 (a) e Figura 4.9 (e)).  
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Figura 4.12: Espectros Raman das amostras CaxSr1-xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25;                

(c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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 É observado na Figura 12 que, para as concentrações intermediárias, ocorrem 

pequenas variações na posição de algumas bandas e o surgimento de outras (como as bandas 

próximas a 244 cm-1 e 460 cm-1), características das amostras com Ca. Estes resultados estão 

de acordo com o trabalho apresentado por Hirata et al. (HIRATA, 1996), embora as bandas 

características das fases contendo Ca se tornem evidentes apenas para x = 0,60, em amostras 

preparadas por reação de estado sólido. A banda que define a presença de carbonato, em 1071 

cm-1, diminui com a concentração x, desaparecendo em x = 0,75 e confirmando os dados de 

DRX.  

 A Figura 4.13 mostra os espectros FTIR das amostras CaxSr1-xTiO3 e a Tabela 4.11 

apresenta os modos vibracionais.  
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Figura 4.13: Espectros de FTIR das amostras CaxSr1-xTiO3: (a) x = 0; (b) x = 0,25;               

(c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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 Como visto nos espectros de FTIR das amostras BST e BCT (Figura 4.8 e Figura 

4.11, respectivamente), a banda na região de 600 cm-1, caracteriza o estiramento simétrico e 

assimétrico da ligação metal-oxigênio (Ti–O). As bandas que assinalam o modo vibracional 

(C = O) dos carbonatos, em torno de 1460 cm-1 e 2340 cm-1, desaparecem para as amostras 

com x  0,75, indicando novamente a ausência destas fases para estas concentrações, 

concordando mais uma vez com os resultados de DRX e Raman. As bandas de vibração 

molecular de ligações O–H surgem igualmente para todas as amostras, como para as amostras 

BST e BCT. 

 

Tabela 4.11: Tipos de vibração associados aos comprimentos de onda do FTIR das amostras 

CST 

Número de onda 

(cm-1) 
Tipo de vibração 

600 Ti–O   
1490 C=O 
1620 O–H 
1790 C=O 
2330 O–H 
2520 C=O 
3500 O–H 

 

 

4.4 Espectroscopia de Absorção do UV-Visível e Emissão 

Fotoluminescente 

 

 Sabe-se que o empacotamento ordenado de moléculas idênticas com estabilidade das 

forças de coesão origina um material cristalino. Este empacotamento molecular resulta em 

uma perturbação mútua entre orbitais de uma molécula e os orbitais das moléculas de sua 
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vizinhança. Tal perturbação implica em uma mistura de orbitais que são forçados a se 

rearranjarem energeticamente e distribuir a energia total em toda a extensão da rede cristalina, 

originando a “estrutura de bandas”. A banda formada pelos orbitais ligantes é chamada banda 

de valência (BV) e aquela formada pelos orbitais anti ligantes, é denominada banda de 

condução (BC). Os elétrons localizados na BV possuem pouca mobilidade devido à atração 

exercida pelos núcleos. No entanto, quando são elevados até a BC, esses elétrons passam para 

um estado de maior mobilidade, inclusive, podendo mover-se de forma orientada num fluxo 

contínuo. No material cristalino, as BV e BC são energeticamente separadas por uma região 

onde nenhum elétron pode transitar, ou seja, uma banda proibida, conhecida como band gap. 

Esta região pode ser entendida também como o valor de mínima energia que o elétron deve 

receber para que seja elevado da BV para a BC. 

 Como descrito na metodologia, seção 3, foi avaliada a absorção óptica da luz na região 

do UV-Visível para estimar o valor do band gap das amostras BST, BCT e CST.  A Figura 

4.14 (A) mostra as reflectâncias em função do comprimento de onda na região do UV-Visível 

e a Figura 4.14 (B) ilustra as derivadas das curvas de reflectância em relação ao comprimento 

de onda para as amostras BST. É observado, pela Figura 4.14 (B), que a região de 

reflectância sofre poucas variações no comprimento de onda para todas as concentrações das 

amostras BST, permanecendo em torno de uma média de 377 nm. Entretanto, as derivadas 

destas curvas referentes aos extremos (x = 0 e x = 1) indicam duas regiões de reflectância. Os 

picos de derivada de baixa intensidade podem indicar uma outra banda intermediária de 

reflectância ou, apenas uma oscilação na curva. Por isso, para os valores do band gap óptico, 

determinados pelo método de Wood e Tauc (WOOD, 1972), foi considerado apenas uma 

região de absorção para todas as amostras, como pode ser visto na Figura 4.14 (C). A Figura 

4.14 (C) mostra espectros de absorção bem definido, contudo, todos eles apresentam uma 

calda exponencial na região de mais baixa absorção (energia), sugerindo a presença de 
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estados localizados dentro do band gap, mesmo para amostras sem substituição de cátions no 

sítio A da perovskita ATiO3. De acordo com Longo et al. (LONGO, 2008), variações nos 

valores do gap óptico observadas para amostras ordenadas e desordenadas indicam que a 

borda de absorção óptica exponencial e a energia do band gap óptico são controlados pelo 

grau de ordem-desordem estrutural na rede de pós de SrTiO3. De acordo com a literatura, 

medidas de absorção de raios X próximo à borda de absorção do Ti (XANES), mostram que 

esta ordem-desordem estrutural é baseada na localização não centrossimétrica do átomo de Ti, 

cujo deslocamento pode causar a coexistência de dois tipos de clusters. Em um deles, o átomo 

de Ti é rodeado por cinco oxigênios numa configuração piramidal de base quadrangular 

[TiO5], e outro, octaedral, onde o átomo Ti é coordenado por seis oxigênios [TiO6], como 

mencionado na seção 2.4. A existência destes dois tipos de clusters é evidenciada pelos 

modos ativos dos espectros Raman, que indicam uma distorção de simetria local associada à 

presença de impurezas ou vacâncias de oxigênio, muito comuns em perovskitas. No mesmo 

sentido, outro tipo de defeito é possível, no qual o cluster é somente distorcido (tilt) sem 

mudança de coordenação. Além disso, a coexistência de clusters [TiO5]-[TiO6] e [TiO6] 

distorcidos é a situação mais provável para aumentar o número de estados intermediários no 

band gap (ORHAN, 2004; LONGO, 2008; LONGO, 2009; MOREIRA, 2009; LONGO, 

2010). As pequenas variações nos valores da energia do gap óptico com o aumento da 

concentração cátion x, como observadas nos espectros da Figura 4.14 (C), podem ser 

atribuídas à maneira como estes estados intermediários estão distribuídos dentro do band gap 

e ao efeito das dimensões do confinamento quântico. O confinamento quântico é originado 

quando um cristal possui propriedades intermediárias entre os íons que o constitui e um 

material com dimensões macroscópicas (bulk). Para um bulk, qualquer variação em suas 

dimensões, não provoca influências significativas em suas propriedades. Como a substituição 
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parcial Ba/Sr provoca alterações visíveis no gap destes compostos, é evidente que os efeitos 

de confinamento quântico  participam do comportamento óptico destes materiais.   
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Figura 4.14: (A) Espectros de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;      

(B) Derivadas das curvas de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;          

(C) Espectros de UV-Vis no modo absorbância  energia, das amostras BaxSr1- xTiO3:           

(a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

 

 Com a substituição parcial dos modificadores de rede Sr por Ba, ocorrem pequenas 

distorções na rede do cristal, devido à diferença de densidade dos átomos, podendo, portanto, 

contribuir para o deslocamento do Ti e provocar a quebra da ligação covalente Ti–O  (Figura 

4.15) ou a distorção do octaedro [TiO6]. De acordo com Longo e colaboradores (LONGO, 

2010), um deslocamento do modificador de rede promove um aumento na desordem local 

quando comparado com o deslocamento do formador de rede (Ti), para o caso do SrTiO3. A 

maior desordem ocorre quando ambos (formador e modificador de rede) são deslocados. Este 
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processo leva a uma quebra de degenerescência nas bandas de energia do material, originando 

os estados intermediários. Portanto, os estados intermediários são gerados devido à 

redistribuição da densidade de cargas ao redor dos átomos que constituem o reticulado 

cristalino, ou seja, a movimentação das BV e BC que envolvem os átomos oxigênio e titânio, 

respectivamente.  
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Figura 4.15: Diagrama esquemático dos níveis adicionais ao band gap oriundos do 

deslocamento do Ti na formação de clusters [TiO5]-[TiO6] 

 

 Vários trabalhos apresentam estudos teóricos sobre a estrutura eletrônica dos titanatos 

cujos resultados, contendo o mapeamento das bandas, mostram que a BV é derivada dos 

orbitais atômicos (2p) do oxigênio e está separada por um band gap da BC, a qual deriva do 

orbital atômico (3d) do metal de transição Ti. O topo da BV do oxigênio é desestabilizado 

pelo deslocamento do Ti, ou seja, pelo alongamento da ligação Ti–O. Com isso, são gerados 

os novos estados localizados dentro do band gap do BST, como mostra a Figura 4.15 

(ORHAN, 2003; PINHEIRO, 2003; LONGO, 2004; ORHAN, 2004; SAMANTARAY, 2004; 

LONGO, 2008; LONGO 2009).   
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 As distorções locais que geram os estados interbandas, comportam-se como um 

defeito intrínseco neste tipo de perovskita. A absorção na região do UV-Vis é uma ferramenta 

útil para investigar o grau de ordem-desordem local de materiais, mas não indica a desordem 

estrutural a qual os estados localizados estão associados.  

 A emissão fotoluminescente (FL) na faixa visível depende essencialmente do grau de 

desordem estrutural e está ligada às bordas da estrutura de bandas do material.  Acredita-se 

que a fotoluminescência observada em titanatos surge de uma recombinação radiativa entre 

elétrons e buracos aprisionados nos estados situados no gap. Para explicar o comportamento 

fotoluminescente de titanatos, alguns trabalhos sugerem a existência de três tipos de níveis 

adicionais de energia na banda proibida de titanatos: níveis de éxcitons livres, níveis STE (self 

trapped excitons – éxcitons auto aprisionados) e níveis de defeitos ou impurezas, todos 

próximos à banda de condução do Ti (ZHANG, 1999; KAN, 2005; SAMANTARAY, 2005; 

KANEMITSU, 2011; YAMADA, 2011). De maneira geral, estes autores atribuem o 

decaimento radiativo como sendo uma recombinação de elétrons excitados e buracos que são 

acoplados em um estado de auto-aprisionamento de éxcitons (STE), os quais são formados em 

torno de vacâncias de oxigênio, ou como resultado da recombinação de éxcitons livres. A 

deficiência de oxigênio cria estados intermediários no band gap e os elétrons excitados 

recombinam com buracos através destes níveis de defeitos (ZHANG, 1999; KAN, 2005; 

ZHANG, 2008; RUBANO, 2009). De qualquer forma, propriedades ópticas como 

fotoluminescência dependem, portanto, das propriedades estruturais e eletrônicas, incluindo 

ordenamento composicional e a presença de impurezas e defeitos. Além disso, a FL depende 

da excitação eletrônica e, assim, é um complemento importante para a espectroscopia relativa 

a excitações eletrônicas, trazendo informações estruturais locais sobre a vizinhança de íons 

luminescentes, com um caráter completamente diferente das informações obtidas pelas 

técnicas baseadas em difração (LONGO, 2010). 
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 A Figura 4.16 esboça esquematicamente recombinações radiativas elétron-buraco, 

bem como os processos de relaxações não radiativos envolvendo os estados intermediários ao 

band gap. De um ponto de vista estrutural e eletrônico, as transições óptica envolvidas na 

fotoluminescência são atribuídas à reorganização eletrônica de cargas nos clusters 

desordenados [TiO5] e [SrO11]. Assim, os clusters desordenados que modificam a distribuição 

eletrônica em toda a rede são essenciais para que as propriedades ópticas destes materiais 

ocorram (MOREIRA, 2009).  
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Figura 4.16: Esquema do processo de excitação e emissão fotoluminescente em função da 

recombinação entre elétrons e buracos 

 

  O perfil das curvas de FL obtida para as amostras BST (Figura 4.17) é típico de um 

processo multifônon, ou seja, emissões que ocorrem por vários caminhos e envolve 

numerosos estados dentro da banda proibida, originados por defeitos intrínsecos. A banda 

larga nos espectros de FL é característica da ordem-desordem estrutural de curto alcance 

mostrada por estas amostras e indica que, durante o decaimento radiativo, um processo 

multifotônico acontece (emissão de vários fótons com energias diferentes). Longo e co-

autores (LONGO, 2008), atribuem a ordem à presença dos clusters [TiO6] e a desordem ao 
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aumento da presença dos [TiO5]. Para estes autores, o grau de desordem pode ainda existir 

com três diferentes clusters complexos: o estado complexo ][ 5
X

OVTiO , que possui dois 

elétrons emparelhados e é relativamente neutro para a rede; um estado complexo ][ 5 OVTiO  

ionizado com um elétron desemparelhado; e o estado complexo ][ 5 OVTiO , o qual não tem 

nenhum elétron desemparelhado e está duplamente carregado (positivo) em relação a rede. 

Além destes clusters complexos, os autores propõem que, para amostras de SrTiO3, outra 

porção de elétrons e buracos podem estar aprisionados por defeitos intrínsecos no cristal da 

rede complexa modificada ][ 11
Z

OVSrO , onde ][ Z
OV  = ][ X

OV , ][ OV  ou ][ OV . A calda observada nos 

espectros UV-Vis de materiais com desordem estrutural indica a presença de clusters 

complexos ][ 5
Z

OVTiO - ][ 11
Z

OVSrO , que auxiliam a formação de níveis eletrônicos localizados na 

banda proibida (LONGO, 2008). A intensidade da FL depende principalmente da interação 

entre estes clusters complexos e a radiação de excitação. Os clusters de oxigênios complexos 

geram, como já foi dito, estados localizados no band gap e uma distribuição de cargas não 

homogêneas na célula, permitindo o aprisionamento de elétrons. Os clusters [TiO6] e [SrO12] 

atuam como doadores, enquanto vacâncias ][ 5 OVTiO ou ][ 11 OVSrO  tendem a aprisionar elétrons 

e/ou buracos e os clusters ][ 5 OVTiO  ou ][ 11 OVSrO atuam como uma armadilha de elétrons. 

Outra possibilidade é a ocorrência da substituição aleatória de oxigênio por grupos OH , 

resultando em outro tipo de cluster complexo ][ 6HTiO ou ][ 12HAO  (A = modificador de rede). 

De fato, os grupos O–H são identificados nos espectros de absorção na região do 

infravermelho para todas as amostras estudadas. Entretanto, a existência destes tipos de 

clusters não foi confirmada. Assim, a FL pode estar atribuída à recombinação radiativa entre 

buracos e elétrons nos estados intermediários, gerados pelos clusters distorcidos e/ou 

complexos (PINHEIRO, 2003; PONTES, 2003; LONGO, 2008; MOREIRA, 2008; LONGO, 

2009; MOREIRA, 2010; ZHANG, 2011).  
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 Embora muitas destas discussões sejam feitas para amostras de SrTiO3 sem 

substituição do modificador de rede Sr, o contexto é aplicado para qualquer tipo de estrutura 

perovskita, inclusive aquelas com substituições parciais do modificador de rede Sr-Ba 

(LONGO, 2004; SOUZA, 2006; LONGO, 2010). Orhan e co-autores (ORHAN, 2005) 

afirmam que a FL não depende do modificador de rede, uma vez que o decaimento radiativo 

ocorre entre os clusters [TiO5] e [TiO6]. Por outro lado, no trabalho apresentado por Pontes 

(PONTES, 2003), um estudo teórico mostra que o modificador de rede tem uma importante 

contribuição, juntamente com o Ti, para formação das bandas intermediárias próximas à BC. 

No presente trabalho, é observado que a adição de 25% de Ba na rede do SrTiO3 aumenta 

consideravelmente a emissão fotoluminescente da amostra (Figura 4.17 (a) e (b)), embora 

não provoque um deslocamento na posição do pico máximo. Este resultado complementa a 

discussão anterior sobre absorção UV-Vis, indicando que a substituição parcial de Sr por Ba 

provoca uma maior distorção da rede, gerando níveis intermediários no gap. Esta maior 

desordem estrutural (para x = 0,25) aumenta a emissão FL desta amostra, em 

aproximadamente 30%, quando comparada com a concentração x = 0. Quando a concentração 

x é igual a 0,50, a emissão FL observada apresenta a menor intensidade. Este comportamento 

sugere que a rede cristalina apresenta maior ordem a curta, média e longa distância, 

acarretando menores concentrações de clusters distorcidos ou complexos que, por sua vez, 

deixam de promover a emissão FL do material. Além disso, ocorre um suave deslocamento do 

pico máximo para regiões de menor comprimento de onda, quando comparado com as 

amostras com x < 0,50. Entretanto, o valor da energia do gap para todas as amostras estão 

muito próximos, o que ajusta uma faixa de emissão dentro da mesma região do espectro 

visível. Um novo aumento na emissão fotoluminescente ocorre quando a concentração x varia 

para 0,75, provocando agora, um sutil deslocamento do pico máximo para maiores 

comprimentos de onda. Embora menor que a emissão da amostra com x = 0,25, a explicação 
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para este comportamento é semelhante para as duas. A promoção de defeitos de curto alcance 

(clusters distorcidos e complexos) para a amostra com x = 0,75 é menor que para a amostra 

com x = 0,25, que pode indicar um menor número de estados intermediários ao gap ou 

estados com menor população. A amostra com x = 1 apresenta FL próxima da amostra com x 

= 0,50. É observado que ambas as amostras apresentam valores semelhantes de energia do 

gap óptico (3,4 eV), sugerindo portanto, que a distribuição de bandas ou os estados 

intermediários ao band gap são similares para estas duas amostras. 
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Figura 4.17: Espectros de Fotoluminescência das amostras BaxSr1- xTiO3: (a) x = 0;              

(b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

 

 A Figura 4.17 mostra que todas as amostras apresentam uma banda de emissão com 

centro próximo de 470 nm, cuja cor predominante é o azul. Porém, a banda larga abrange 

emissões desde o violeta até o início do amarelo. Novamente, baseando-se na discussão de 

Longo e colaboradores (LONGO, 2008), a emissão violeta e azul pode estar associada a 
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defeitos rasos ou superficiais, enquanto que as emissões verdes e amarelas (e também 

vermelho) estão associadas a defeitos mais profundos. Cada cor, portanto representa um 

diferente tipo de transição eletrônica que depende de um arranjo estrutural específico e como 

os clusters complexos estão inseridos neste arranjo (LONGO, 2008). Num trabalho 

apresentado por Gracia e colaboradores (GRACIA, 2010), são usados dois modelos 

estruturais e cálculos teóricos sobre as estruturas de bandas para explicar a emissão 

fotoluminescente do SrTiO3 na região azul. Um dos modelos é composto por um estado 

singlete (S) e um estado triplete excitado (T*) e o outro com um estado singlete excitado (S*). 

Os cálculos teóricos mostram que para o primeiro modelo, o estado (T*) passa a existir 

devido ao deslocamento do Ti dentro do octaedro, que aumenta a distância Ti–O sem quebra 

da ligação. No segundo modelo, o pequeno deslocamento do Ti em relação ao estado (S) 

muda a simetria da célula unitária, pois a distância Ti–O apresenta diferentes comprimentos. 

As observações dos modos vibracionais dos estados eletrônicos, feitas pelos autores, mostram 

que os estados eletrônicos (S) e (T*) do [TiO6], são conectados. No estado (S), o átomo Ti 

move-se ao longo de três direções do cristal, enquanto no (T*) e (S*) o Ti estica 

assimetricamente com dois oxigênios vizinhos. Com base nestes resultados, os autores 

sugerem que a fotoluminescência do SrTiO3 resulta da presença de estados eletrônicos (T*) e 

(S*) como uma consequência da distorção do octaedro [TiO6] e do dodecaedro [SrO12]. Esta 

distorção local não somente modifica o comprimento da ligação Ti–O como também induz 

perceptíveis mudanças na estrutura alterando, assim, a interação entre a distribuição eletrônica 

nos átomos da célula. Os resultados teóricos apresentados pelos autores indicam fortemente 

que a existência de distorções tetragonais no SrTiO3 com estrutura cúbica é necessária para a 

formação do estado excitado (S*). Os resultados teóricos de quebra de simetria associado aos 

efeitos de ordem-desordem são condições necessárias para a presença da emissão 

fotoluminescente. Uma vez excitados, os estados recebem uma população de portadores de 
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cargas e podem retornar para estados de baixa energia via relaxação raditiva e/ou não 

radiativa. Portanto, a fotoluminescência é entendida em um primeiro passo, como uma 

excitação de um estado fundamental (singlete) para estados de mais alta energia (tripele). O 

segundo passo corresponde a um processo de cruzamento entre sistemas do estado triplete 

excitado para um estado eletrônico singlete. Uma vez este estado eletrônico singlete é 

suficientemente populado, a emissão fotoluminescente ocorre com o concomitante retorno 

para um estado eletrônico fundamental (GRACIA, 2010). 

 É importante salientar também que, embora as amostras apresentem uma fase 

secundária de carbonatos, elas não contribuem significativamente para a fotoluminescência 

das amostras. No trabalho apresentado por Moreira e colaboradores (MOREIRA, 2009), por 

exemplo, há uma comparação entre a emissão fotoluminescente de amostras de BaTiO3 

contendo carbonatos e uma possível emissão radiativa do BaCO3 à temperatura ambiente. É 

evidente que o carbonato de bário não apresenta fotoluminescência e que as emissões 

observadas pelos autores são prioritariamente do titanato de bário.  

 Os espectros de reflectância difusa em função do comprimento de onda e suas 

derivadas são mostrados na Figura 4.18 (A) e (B), respectivamente, enquanto os espectros de 

absorção em função da energia são mostrados na Figura 4.18 (C), para as amostras Ba1-

xCaxTiO3. Diferentemente das amostras BST, as derivadas dos espectros de reflectância das 

amostras BCT (Figura 4.18 (B)) mostram que a região de reflectância para x = 0,75 e x = 1 

sofre um deslocamento acentuado para menores comprimentos de onda, quando comparado 

com as outras concentrações de x para estas amostras, embora a amostra com x = 0,75 tenha 

comportamento anômalo.  Também, nota-se que além da amostra com x = 0 (BaTiO3), a 

concentração x = 0,50 também apresenta um segundo pico de derivada pouco intenso que 

pode indicar uma segunda região de reflectância. Este comportamento pode estar ligado à 

organização dos estados adicionais de energia dentro do band gap, que podem ser 
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redistribuídos de acordo com o deslocamento dos íons Ti e O, que afetam a densidade de 

cargas ao longo da rede e que podem ser influenciados pela substituição parcial dos íons 

modificadores de rede Ba-Ca. Entretanto, os valores do gap óptico foram determinados 

considerando-se as regiões mais intensas de absorção, usando o método de Wood e Tauc 

(WOOD, 1972), como mostrado na Figura 4.18 (C). Para a amostra com x = 0,50, por 

exemplo, cujo espectro apresenta, aparentemente, duas regiões de absorção, o cálculo da 

energia do gap foi feito considerando uma região de inflexão entre elas (Figura 4.18 (C) – 

(c)). Observa-se que a adição de 25% de Ca (x = 0,25) na rede do BaTiO3, diminui o valor da 

energia do gap em aproximadamente 7%, sugerindo alterações nas posições dos níveis 

adicionais no interior da banda proibida. Em x = 0,50, o valor da energia do gap e o 

comportamento da curva sofrem alterações (Figura 4.18 (C) – (c)). Nota-se que na região de 

menor energia, a calda exponencial é menos acentuada, evidenciando uma maior distorção 

local. Vale lembrar que os espectros de DRX desta amostra indicam a presença de uma fase 

sem ordem a longo alcance, caracterizada por um halo próximo de 30o, como foi discutido 

anteriormente. Dessa forma, aparentemente, a amostra BCT com x = 0,50 apresenta tanto uma 

desordem local (defeitos locais), como uma ordem de curto alcance ao longo de toda a rede 

cristalina. Como a fase BCT não foi identificada, por DRX, para x = 0,75, o valor obtido para 

o gap óptico desta amostra pode estar relacionado à presença de outras fases. Portanto, este 

valor não pode ser comparado aos outros. É possível que 3,8 eV corresponda ao gap óptico do 

carbonato de cálcio, já que foi a fase cristalina identificada. Por outro lado, verifica-se que 

esta amostra possui uma fase amorfa ou de baixa cristalinidade (sem ordem de longo alcance) 

que pode influenciar fortemente a formação dos estados intermediários ao gap. Conforme a 

literatura, materiais estruturalmente desordenados exibem um aumento contínuo suave na 

absorção em função da energia e este fato corrobora com o comportamento desta amostra. O 

valor do band gap óptico, bem como o comportamento da curva de absorção da amostra com 
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x = 1 (CaTiO3) é típico de materiais cristalinos bem ordenados e está de acordo com 

resultados encontrados na literatura (PONTES, 2002; CAVALCANTE, 2008; MILANEZ, 

2009; MOREIRA, 2009). Contudo, isto não significa que a estrutura CaTiO3 está livre de 

defeitos locais. A literatura disponibiliza trabalhos que mostram a existência de estados 

intermediários ao band gap de CaTiO3, causados pelo deslocamento do Ti na rede ao formar 

clusters distorcidos ou complexos. Além disso, estudos teóricos têm mostrado que o Ca, 

juntamente com o Ti, tem uma forte contribuição para formação de estados intermediários 

próximos à BC (PONTES, 2002; MARQUES, 2008).  
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Figura 4.18: (A) Espectros de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;       

(B) Derivadas das curvas de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;          

(C) Espectros de UV-Vis no modo absorbância  energia, das amostras Ba1-xCaxTiO3:            

(a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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 A presença de diferentes clusters complexos, responsáveis pela introdução de estados 

eletrônicos no interior da banda proibida, atua como armadilhas para portadores de cargas e 

ajudam a explicar a emissão fotoluminescente. A Figura 4.19 mostra os espectros de 

fotoluminescência para as amostras BCT. Observa-se que a variação da concentração de Ca 

até x = 0,50 promove um aumento proporcional no processo de emissão, com pouco 

deslocamento na posição do pico máximo (de 473 nm, em x = 0 para 516 nm, em x = 0,50). 

Estes resultados concordam com os resultados de absorção no UV-Vis, onde a diminuição do 

valor do gap óptico sugere a presença de níveis eletrônicos interbandas. Como resultado, a 

banda larga encontrada caracteriza um processo de decaimento radiativo multifotônico, como 

aqueles discutidos para a amostra BST. A substituição parcial de Ba por Ca na rede BaTiO3 

certamente provoca distorções locais na rede tetragonal. Okajima e colaboradores 

(OKAJIMA, 2010) estudaram o efeito desta substituição, mostrando que esta troca ocorre 

facilmente e que a estrutura local contendo o átomo Ca é diferente daquela contendo apenas 

Ba. Assim, é provável que a adição de Ca auxilie a formação de clusters distorcidos ou ainda 

a quebra de simetria para consequente formação de clusters complexos (contendo vacâncias). 

A FL é facilitada pela existência destes clusters complexos e estas amostras apresentam as 

condições necessárias para que esta emissão aconteça em temperatura ambiente (MOTTA, 

2009; MOTTA, 2010). Quando a concentração de Ca é aumentada para 75% (x = 0,75), é 

observada a maior emissão fotoluminescente e também o maior deslocamento do pico central 

para maiores comprimentos de onda. Como visto anteriormente, esta amostra não forma a fase 

BCT. Há apenas o indicativo de uma fase sem ordem de longa distância, além da fase 

cristalina CaCO3. Considerando que o carbonato de cálcio não tenha influência significativa 

na emissão fotoluminescente, a maior intensidade apresentada por esta amostra (Figura 4.19 

(d)) pode estar associada com a existência de diferentes tipos de clusters cubo-octaedrais 

(contendo Ba, Ca ou ambos em substituição parcial), coexistindo com clusters distorcidos ou 
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complexos [TiO5] e [TiO6]. A forma como os clusters cubo-octaedrais ([BaO12], [CaO12] e/ou 

complexos, deficientes em oxigênio) estão associados na rede,  gera uma distribuição de 

cargas bastante diferentes para cada um deles, o que pode contribuir significativamente com a 

desordem local e promover a intensa emissão fotoluminescente. A energia de excitação de 

3,52 eV está bem abaixo da energia do gap óptico encontrado (3,8 eV). Portanto, é mais uma 

evidência da presença de estados dentro da banda proibida, ou ainda, de clusters contendo 

vacâncias de oxigênio que atuam como armadilhas de um maior número de portadores de 

carga que sofrem recombinação.  
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Figura 4.19: Espectros de Fotoluminescência das amostras Ba1-xCaxTiO3: (a) x = 0;              

(b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

 

 Também, pode-se observar pela Figura 4.19, que a banda larga de FL atinge regiões 

que vão desde o violeta até o vermelho, tendo uma predominância na região azul-verde. De 

acordo com o trabalho apresentado por Moreira et al. (MOREIRA, 2009), as amostras de 
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CaTiO3 também apresentam emissões semelhantes. Os autores atribuem as emissões azul, 

verde e amarela aos centros de recombinação elétron-buraco promovidos pelos defeitos de 

mais alta energia, ou seja, recombinações que acontecem nas bordas da BV e BC, 

possivelmente entre os estados intermediários ao band gap do CaTiO3. Esta interpretação 

pode ser aplicada às demais amostras BCT, dentro do limite de defeito apresentado para cada 

uma delas. 

 Os resultados de reflectância difusa, derivadas e espectros de absorção na região do 

UV-Vis para as amostras CaxSr1-xTiO3 são mostrados na Figura 4.20. As derivadas da 

reflectância difusa em relação ao comprimento de onda, mostram uma região de dupla 

reflectância para a amostra com x = 0 (SrTiO3), uma em 379 nm e outra em 337 nm (Figura 

4.20 (B)). Como discutido para a amostra BST, o pico de derivada em 337 nm é pouco 

intenso e pode estar ligado apenas à uma pequena variação na curva de reflectância. Dessa 

forma, ele é desconsiderado para determinação do gap óptico. Observa-se que, com o 

aumento da concentração de Ca na rede do SrTiO3, a região de reflectância para as amostras 

até x = 0,75 são muito próximas (Figura 4.20 (A)) e são evidenciadas pelo pico de derivada 

(~373 nm, Figura 4.20 (B)), embora, aparentemente haja um deslocamento para menores 

comprimentos de onda. Para a amostra com x =1, o deslocamento para menores valores de  

da região de reflectância é maior, conforme mostra a Figura 4.20 (A) e (B). Este 

comportamento mostra que as distorções locais são realmente influenciadas pelo efeito da 

substituição Ca-Sr. Para todas as amostras, o valor do gap óptico foi determinado novamente 

pela extrapolação da tangente à curva de absorção, como mostrado na Figura 4.20 (C). Como 

pode ser observada, a adição de Ca na rede provoca uma pequena diminuição no valor do gap, 

sugerindo novamente a presença de estados intermediários à banda proibida. A amostra com x 

= 0,75, mesmo com duas fases cristalinas (CST e CaTiO3, conforme dados de DRX), 

apresenta aparentemente, uma região de absorção, com gap óptico aproximado de 3,3 eV.  
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Figura 4.20: (A) Espectros de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;      

(B) Derivadas das curvas de UV-Vis no modo transmitância  comprimento de onda;          

(C) Espectros de UV-Vis no modo absorbância  energia, das amostras CaxSr1-xTiO3:          

(a) x = 0; (b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 

 

 A Figura 4.21 mostra os espectros de fotoluminescência das amostras CaxSr1-xTiO3. 

Observa-se que estas amostras apresentam um comportamento regular, em função da 

concentração x, ou seja, quanto maior a concentração de Ca, maior a intensidade de emissão 

fotoluminescente. Considerando novamente que a FL ocorre devido aos defeitos estruturais 

que se refletem na estrutura de bandas do material, pode-se dizer que a amostra CaTiO3 (x = 

1) pode conter clusters complexos com substituição de oxigênio por grupos OH , ou apenas 

adsorvido à superfície das partículas, pois seu espectro de absorção na região do 

infravermelho mostra bandas bem características de ligações O–H. Caso haja substituição de 

oxigênios por grupos OH , a redistribuição de cargas ao redor do sítio ocupado por estes 
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grupos é ligeiramente diferente da distribuição de cargas sobre o mesmo sítio ocupado por 

oxigênio e isso pode levar a uma polarização da rede local que pode favorecer a emissão 

fotoluminescente desta amostra (MOREIRA, 2010). Além disso, é observado um pequeno 

deslocamento no pico máximo de emissão desta amostra para regiões de menor energia. Este 

comportamento pode estar associado à concentração de decaimentos radiativos de portadores 

de carga entre os estados intermediários ao gap óptico desta amostra. Dentre as composições 

intermediárias, x = 0,75 é aquela que apresenta maior intensidade de emissão, caracterizando 

uma desordem intermediária e condições mais favoráveis de polarização, conforme dados de 

absorção no UV-Vis. Também, embora o espectro de UV-Vis apresente apenas uma região de 

absorção (Figura 4.20 (C) – (c)), esta amostra apresenta, aparentemente, duas regiões de 

emissão mais intensa, como se pode observar na Figura 4.21 (c), o que pode acarretar no 

aparente deslocamento da posição do pico máximo para maiores comprimentos de onda. 
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Figura 4.21: Espectros de Fotoluminescência das amostras CaxSr1-xTiO3:  (a) x = 0;            

(b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75; (e) x = 1 
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 Os espectros FL das amostras CST (Figura 4.21) abrangem emissões multifotônicas 

que variam do violeta ao vermelho. A substituição Ca-Sr nas amostras CST deslocam 

suavemente o máximo de emissão para maiores comprimentos de onda até a concentração x = 

0,75 (de ~490 nm até ~530 nm), saindo do azul para o verde. De acordo com os estudos feitos 

por Longo (LONGO, 2008), sobre SrTiO3 e Moreira (MOREIRA, 2009) sobre CaTiO3, pode-

se concluir que o decaimento radiativo ocorre na borda dos estados intermediários, ou seja, 

envolvendo os defeitos rasos ou superficiais que caracterizam a frequência dos fótons 

emitidos. 

 

 4.5 Morfologia 

 

 As morfologias de cristais inorgânicos estão intimamente relacionadas com a estrutura 

intrínseca da célula unitária. Algumas vezes, a forma do cristal pode se apresentar como uma 

réplica amplificada da célula unitária. Entretanto, frequentemente, a morfologia do cristal 

diferencia significativamente da forma da célula unitária da rede. De um ponto de vista 

termodinâmico, as diversas morfologias apresentadas por um mesmo sistema cristalino, são 

devido às diferenças da energia de superfície nas faces do cristal e sua dependência do 

ambiente externo de crescimento (CÖLFEN, 2008). Em geral, diferentes faces cristalográficas 

têm diferentes energias de superfície devido aos tipos de ligações e densidades atômicas 

distintos. A forma de equilíbrio do cristal corresponde à minimização da energia de superfície 

e não à área de superfície somente (CHIANG, 1997). Faces que tem alta energia de superfície 

crescem rápido, têm pequena área superficial ou desaparecem completamente na morfologia 

final com o crescimento do cristal. Por outro lado, faces com baixa energia superficial 

crescem lentamente e dominam a forma final. Este modelo clássico o qual assume que a 

morfologia de equilíbrio de um cristal é definida por sua energia mínima, é conhecido como 
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modelo de Wulff (CÖLFEN, 2008). Entretanto, a energia de superfície da face de um cristal 

pode ser alterada pela adsorção de aditivos, mudando a construção de Wulff e provocando um 

crescimento anisotrópico. Dessa forma, a consideração de um tratamento com equilíbrio 

puramente termodinâmico é inviável para entender as mais variadas formas de crescimento 

morfológico de cristais, embora, sob um ponto de vista básico, a regra de Wulff seja 

fundamental na compreensão das mudanças morfológicas, mesmo aquelas mediadas por 

aditivos adsorvidos às faces do cristal (CÖLFEN, 2008). Em adição a esta linha de raciocínio, 

há uma ampla variedade de rotas alternativas para morfogêneses, levando a um processo de 

cristalização não clássico. A cristalização não clássica descreve um processo no qual envolve 

eventos de nucleação múltipla para formação de nanopartículas que, por sua vez, formam uma 

superestrutura ordenada a qual pode fundir levando a uma estrutura monocristalina 

(CÖLFEN, 2008; MELDRUM, 2008). De acordo com Kulak et al. (KULAK, 2007), 

considerando as classificações tradicional e moderna, são observadas três principais classes de 

estrutura de partículas, denominadas: monocristais, mesocristais e agregados policristalinos 

com algum grau de orientação. O monocristal é definido por partículas bem facetadas com 

superfícies predominantemente lisas. Mesocristais, por outro lado, têm faces rugosas, 

porosidade e são construídos a partir de nanopartículas primárias. Finalmente, agregados 

policristalinos são definidos pela pequena ou nenhuma orientação ordenada, porosidade e 

subunidades de nanopartículas visíveis claramente.  

 De acordo com Moreira e colaboradores (MOREIRA, 2011), em sínteses à base de 

soluções, os processos de crescimentos de nanocristais são controlados principalmente por 

dois mecanismos distintos: Ostwald ripening (OR) e ligação orientada (oriented attachment 

OA). De acordo com a terminologia estabelecida pela IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry), Ostwald ripening é um processo que se refere “ao crescimento de 

cristais maiores, a partir daqueles de pequenos tamanhos, os quais têm maior solubilidade do 
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que um cristal maior” (ZENG, 2007). O mecanismo OA envolve auto-organização espontânea 

de partículas adjacentes as quais compartilham uma orientação cristalográfica comum 

juntamente com uma interface planar. Comparado com o crescimento clássico OR, o 

crescimento OA é baseado na separação da nucleação e o subseqüente processo de 

crescimento, o qual fornece um intenso entendimento do processo de crescimento de nano e 

mesocristais até certo ponto. O mecanismo OR normalmente produz nanopartículas com 

formas regulares e pequenos defeitos, enquanto o mecanismo OA geralmente resulta em 

nanopartículas com morfologia irregular e defeitos típicos, como falhas de empilhamento e 

perda de orientação. A essência do mecanismo OA é que pequenos nanocristais com uma 

orientação cristalográfica comum agregam e formam um cristal maior. Segundo Moreira e co-

autores (MOREIRA, 2011), estes dois mecanismos de crescimento ajudam a explicar o 

chamado processo de cristalização reversa. Este processo consiste de uma agregação de 

nanopartículas que pode dominar o estágio inicial de crescimento de cristais, seguido por 

cristalização de superfície e assim, estenderem da superfície para o núcleo de um agregado 

desordenado. Por fim, uma morfologia poliédrica perfeita pode ser desenvolvida em uma 

camada superficial fina de partículas com núcleo desordenado (core-shell) (ZHOU, 2010).   

 Para todas as amostras (BST, BCT e CST) sintetizadas pelo método MAH, foram 

observadas mecanismos de crescimento morfológicos semelhantes. Todas as estruturas de 

partículas (agregados policristalinos, mesocristais e monocristais) descritas por Kulak e co-

autores (KULAK, 2007), para cristais micrométricos, foram observadas desde nano até em 

escala micrométrica, seguindo um processo de crescimento não clássico que envolve, 

aparentemente, a auto organização de partículas no processo OA. Além disso, as imagens das 

partículas, em nanoescala e em escala micrométrica, sugerem um processo de crescimento 

cíclico. 
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 As Figuras 4.22 mostram imagens de partículas obtidas por meio dos diferentes 

mecanismos de cristalização, para a amostra BaxSr1- xTiO3. Para x = 0 (Figura 4.22 (a) – (d)), 

são observados claramente a formação de agregados policristalinos, mesocristais e 

monocristais em escala micro e nanométrica. Na Figura 4.22 (c), um aglomerado 

policristalino mostra o início do processo de facetamento, indicando a formação de um 

mesocristal com morfologia dodecaédrica. Para Zheng e co-autores (ZHENG, 2007), a 

ligação entre cristalitos através de um plano cristalográfico adequado provocam uma ligação 

orientada ou facetam ao longo de uma mesma orientação cristalográfica. Com isso, o 

agregado final pode ser considerado como um grande monocristal construído de unidade de 

cristalitos primários, apesar da presença de defeitos e vazios.  
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Figura 4.22 (a) – (d): Imagens de FE-SEM das amostras BaxSr1- xTiO3: x = 0 



93 
4. Resultados e Discussões 

 
 Com a adição de 25% de Ba  (Figura 4.22 (e) – (h)), aparentemente os cristais 

apresentam um forma externa de monocristais e mesocristais em microescala, apresentando 

superfície e arestas bem definidas, com geometria aproximadamente cúbica.  

3 m 2 m

1 m 1 m

(e) (f)

(g) (h)

 

Figura 4.22 (e) – (h): Imagens de FE-SEM das amostras BaxSr1- xTiO3: x= 0,25 

 

 Entretanto, quando a substituição Ba-Sr passa a ser 50% (x = 0,25), são observados 

aglomerados de nanopartículas aparentemente esféricas (Figura 4.22 (i) – (l)). Na Figura 

4.22 (l) são observadas nanopartículas aderidas à superfície de uma partícula maior, que por 

sua vez, também pode ter sido formada pela aglomeração de nanopartículas primárias. 
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Figura 4.22 (i) – (l): Imagens de FE-SEM das amostras BaxSr1- xTiO3: x = 0,50 

 

 Já em x = 0,75 (Figura 4.22 (m) – (p)), uma nova arquitetura é formada. Para esta 

concentração é possível observar a formação de mesocristais com geometria dodecaédrica 

algumas morfologias cúbicas com arestas bem definidas e superfícies lisas. A Figura 4.22 (p) 

apresenta três aglomerados de partículas que representam a transformação cíclica sugerida 

neste trabalho. Um aglomerado de nanopartículas aparentemente esféricas e dois aglomerados 

com nanopartículas maiores, mostrando início do processo de facetamento via crescimento 

OA. O último deles apresenta partículas maiores que os anteriores e a formação nítida de uma 

partícula facetada com aparência de um dodecaedro. Possivelmente, a união destas partículas 

primárias provoca o surgimento de uma casca originada da recristalização da parte exterior 

dos agregados a qual atua como um material seminal para o crescimento do mesocristal. A 

parte interna desta montagem é naturalmente menos ordenada e composta por pequenos 
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nanocristais primários. A casca de nanopartículas pode atuar como fonte para iniciar o 

processo de crescimento que resulta em uma superestrutura facetada em forma de 

dodecaedros e que podem seguir para formar outra arquitetura. De fato, mais ao fundo da 

mesma imagem é possível observar as faces e arestas de um cubo, com a aparência de um 

monocristal, bem maior que aquelas dos aglomerados. Como mencionado anteriormente, um 

mesocristal é definido como uma estrutura de partículas cristalinas, com faces externas 

rugosas em uma escala que varia de algumas centenas de nanômetros até micrometros. 

Também, um mesocristal intermediário pode levar à formação de um monocristal, durante um 

processo de fusão (CÖLFEN, 2005). Este contexto se adéqua perfeitamente à imagem 

apresentada na Figura 4.22 (p).  
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Figura 4.22 (m) – (p): Imagens de FE-SEM das amostras BaxSr1- xTiO3: x = 0,75 
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 Para x = 1 (Figura 4.22 (q) – (t)), as nanopartículas de BaTiO3 são predominantemente 

arredondadas e, embora elas não apresentem superfícies facetadas, um crescimento por 

aglomeração pode ser observado.   
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Figura 4.22 (q) – (t): Imagens de FE-SEM das amostras BaxSr1- xTiO3: x = 1 

 

 Acredita-se que o crescimento das partículas seja induzido pela estrutura intrínseca 

dos cristais, embora o método ou condições de preparação, os precursores utilizados e a 

concentração de íons na solução também influenciem a morfologia observada do material. O 

pH e a concentração do íon OH  também podem influenciar a morfologia das nanopartículas 

(KULAK, 2007; SUN, 2010), contudo, o pH (14) foi mantido constante para todas as sínteses. 

Considerando as discussões acima se observa que a estrutura perovskita BST é formada e seu 

desenvolvimento morfológico pode estar baseado na formação inicial de diferentes tipos de 
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agregados. Consequentemente o crescimento destes diferentes agregados acontece sob formas 

distintas, gerando diferentes morfologias. Com a substituição parcial de 25% de Ba na rede 

SrTiO3, por exemplo, a formação de uma maior quantidade de defeitos é induzida, resultando 

em um processo de agregação e cristalitos com menores dimensões. Estes cristalitos, por sua 

vez, atuam como sítios de nucleação e tendem a crescer ordenadamente para formar estruturas 

de mono e mesocristais com morfologia aproximadamente cúbica, com arestas bem definidas 

e superfícies lisas, como num processo não clássico de crescimento, mencionados por Cölfen 

e Antonietti (CÖLFEN, 2008). Por outro lado, a presença randômica de grupos 

OH adsorvidos à superfície das nanopartículas, pode provocar um desbalanceamento de 

cargas superficiais que resulta em um crescimento anisotrópico das partículas com diferentes 

tamanhos e morfologias. É possível que cada amostra BST possua significantes quantidades 

de defeitos (estruturais, como clusters distorcidos e complexos) característicos de cada uma, 

que levam a diferentes tipos de crescimento de cristais, tamanhos distintos de cristalitos e 

diferentes morfologias. A amostra com x = 0,25 deve ter maior concentração de clusters 

distorcidos e/ou complexos, levando a um crescimento mais orientado e morfologia definida 

(com aparência de monocristais cúbicos), e, resultando numa intensidade PL maior. 

Igualmente, a amostra BST com x = 0,75 também apresenta defeitos locais, porém em menor 

proporção quando comparada à amostra com x = 0,25. Com isso, sua morfologia também 

apresenta um crescimento orientado num processo de auto montagem, como mencionado por 

Moreira e colaboradores (MOREIRA, 2011), porém com morfologia diferente (mesocristais 

dodecaédricos) e uma emissão fotoluminescente um pouco menor que aquela apresentada pela 

amostra com x = 0,25. A amostra com x = 0,50 apresenta pequenos aglomerados sem forma 

de nanopartículas menores. Esta amostra possui a menor emissão fotoluminescente, que se 

aproxima bastante da amostra com x = 1, cuja morfologia é esférica, e também muito 

pequena. 
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 As Figuras 4.23 mostram imagens da morfologia das partículas das amostras Ba1-

xCaxTiO3. Para x = 0, como já discutido, foi observada a formação de aglomerados 

policristalinos com partículas nanométricas e micrométricas com morfologia 

aproximadamente esférica (Figura 4.23 (a) – (d)).  
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Figura 4.23 (a) – (d): Imagens de FE-SEM das amostras Ba1-xCaxTiO3: x = 0 

 

 É observado que a adição de Ca modifica a microestrutura das partículas levando a 

uma morfologia cúbica para as concentrações intermediárias. Nota-se que, com x = 0,25 

(Figura 4.23 (e) – (h)), as partículas apresentam dimensões pequenas. Na Figura 4.23 (h) 

aparecem partículas arredondadas mostrando um processo de facetamento, porém sem muita 

definição na geometria. Observa-se ainda, na Figura 4.23 (g), uma destas partículas com 

aparência oca, que pode indicar uma união entre os aglomerados de partículas menores e que 

não crescem necessariamente de forma radial (volumétrica). De acordo com Cölfen e 



99 
4. Resultados e Discussões 

 
Antonietti (CÖLFEN, 2008), os mesocristais, construídos a partir de um nanocristal 

individual, podem se alinhar em uma forma cristalográfica comum, o que não significa que 

deva ser de forma direcional, principalmente se o crescimento for anisotrópico, influenciado 

pela presença de aditivos. Também, a partícula oca da Figura 4.23 (g), pode indicar um 

processo de cristalização reverso, que de acordo com Zhou e co-autores (ZHOU, 2010), 

resulta de uma agregação de nanopartículas com uma sequente cristalização superficial 

seguida por uma re-cristalização da extensão da superfície para o núcleo. A recristalização da 

superfície desempenha um importante papel para formação de arquiteturas regulares, segundo 

estes autores.  
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Figura 4.23 (e) – (h): Imagens de FE-SEM das amostras Ba1-xCaxTiO3: x= 0,25 
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  Quando a concentração x = 0,50 (Figura 4.23 (i) – (l)), as amostras apresentam 

grandes aglomerados de partículas cúbicas e alguns pequenos cubos com aresta definida e 

superfície um tanto defeituosa, mostrando novamente a aparente formação de mesocristais e 

partículas policristalinas maiores.  
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Figura 4.23 (i) – (l): Imagens de FE-SEM das amostras Ba1-xCaxTiO3: x = 0,50 

 

 É interessante observar no canto inferior à direita da Figura 4.23 (j) e (k) que um 

grande número de partículas cúbicas se une para formar um cubo ainda maior. Este é um 

importante aspecto na formação de mesocristais, por intemédio do processo de 

automontagem, que são eventos que ocorrem espontaneamente levando à formação da 

estrutura. Este processo envolve crescimentos com orientação ordenada e a presença dos 
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chamados self-assembly (automontagem ou auto-organização), que se refere a um processo de 

geração de estrutura de um sistema químico próximo de um estado de equilíbrio local 

(CÖLFEN, 2008). Em outras palavras, partículas de pequenas dimensões se unem numa 

interação pré-definida, que resulta em uma forma específica final ordenada e espontânea. Por 

outro lado, sabe-se também que o crescimento de grãos por difusão ocorre durante o processo 

de sinterização e exige altas temperaturas. Como as amostras foram mantidas em uma 

temperatura relativamente baixa (140°C), é possível que tenha ocorrido superaquecimentos 

pontuais durante o processo de síntese, gerando o chamado hot spots que promovem 

fenômenos de difusão com coalescência e crescimento de grãos (MENEZES, 2007). Este 

fenômeno também pôde ser observado em outras localidades da amostra como visto na 

Figura 4.23 (k).  

 A adição de 75% de Ca na rede BaTiO3 (x = 0,75) acarreta numa morfologia 

indefinida (Figura 4.23 (m) – (p)), além de uma redução no tamanho das nanopartículas. São 

observados muitos aglomerados (Figura 4.23 (m)) de pequenas partículas sem determinação 

morfológica. Na Figura 4.23 (n) e (p) nota-se uma região com aparência esponjosa, que pode 

indicar a presença do carbonato de cálcio formado nesta amostra. Também, na Figura 4.23 

(p), aparece uma estrutura com morfologia laminar que se diferencia das demais partículas 

presentes. De qualquer forma, estas partículas também podem representar a formação de 

mesocristais a partir da organização de partículas nanométricas. Cölfen e Antonietti 

(CÖLFEN, 2005) já definiam os mesocristais como um caso particular de cristais coloidais. 

Para estes autores, as partículas coloidais resultam de uma substituição formal de átomos ou 

moléculas em um evento de cristalização clássica por nanopartículas definidas e 

monodispersas que leva a uma super-rede com novas e desejáveis propriedades tais como, um 

band gap fotônico ou propriedades ópticas e eletrônicas alteradas, como no caso de 

semicondutores (CÖLFEN, 2005). Os conceitos apresentados por estes autores ajudam a 
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explicar a intensa emissão fotoluminescente, o crescimento e a morfologia das partículas das 

amostras BCT. Entretanto, acredita-se que as nanopartículas que constituem os pequenos 

aglomerados ou mesocristais possuam uma grande quantidade de defeitos locais, gerados pela 

presença de clusters distorcidos em conjunção com clusters complexos contendo o átomo Ti. 

Estes clusters podem atuar como centros de nucleação individuais e independentes, que por 

consequência auxiliam na alta fotoluminescência.  
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Figura 4.23 (m) – (p): Imagens de FE-SEM das amostras Ba1-xCaxTiO3: x = 0,75 

 

 O comportamento da amostra BCT com x = 0,75 se diferencia de todas as outras. 

Embora, as imagens de microscopia mostrem partículas pequenas com morfologias definidas, 

os dados de DRX não identificaram a formação da fase perovskita ATiO3 (com A numa 
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substituição parcial de Ba-Ca). Além da formação de carbonato de cálcio, o difratograma 

apresenta o halo característico de material sem ordem de longo alcance, que pode estar 

associado às nanopartículas observadas no FE-SEM. A formação do carbonato (CaO3) 

também, pode indicar que estas partículas possuem deficiência de cátions na estrutura e, 

consequentemente, um maior número de defeitos locais, contribuindo para  maior emissão FL 

observada.  

 Com x = 1 (Figura 4.23 (q) – (t)), as partículas de CaTiO3 apresentam variações na 

morfologia. Nestas imagens, são observados pequenos aglomerados com morfologias cúbica e 

esférica, sendo que nestes aglomerados, várias partículas são menores que 50 nm.   
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Figura 4.23 (q) – (t): Imagens de FE-SEM das amostras Ba1-xCaxTiO3: x = 1 
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 A Figura 4.24 mostra as micrografias da amostra CaxSr1-xTiO3. Da mesma forma que 

na Figura 4.22 (a) – (d), a Figura 4.24 (a) – (d) representa a formação morfológica da fase 

SrTiO3.  
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Figura 4.24 (a) – (d): Imagens de FE-SEM das amostras CaxSr1-xTiO3: x = 0 

 

 Nestas imagens (Figura 4.24 (a) – (d)), a formação aparente de partículas 

policristalinas, mesocristais e monocristais são bastante evidentes. Além disso, os 

mesocristais aparentemente formados pelo processo de automontagem orientado apresentam 

morfologias que indicam sua participação como intermediário entre a transformação de um 

agregado policristalino e um aparente monocristal. De acordo com a literatura, o mecanismo 

de crescimento de um determinado cristal, com um mesocristal intermediário, pode ser 



105 
4. Resultados e Discussões 

 
descrito em quatro estágios. Inicialmente ocorre uma nucleação e crescimento de partículas 

primárias; posteriormente, uma rápida agregação origina um núcleo de orientação randômica 

de partículas primárias ou cristalitos; na sequência, um período de ordenamento e ligação de 

cristalitos gera uma casca (aglomerados) de nanocristais bem alinhados e, por último, ocorre 

uma lenta aproximação para o equilíbrio com a solução, onde superfícies de altas energias são 

eliminadas e uma casca exterior de cristalitos bem cimentados envolve as partículas formadas 

inicialmente (CÖLFEN, 2008; MELDRUM, 2008). Os dois últimos passos descritos, 

caracterizam o processo de formação morfológica do SrTiO3 (x = 0) e podem ser observados 

nitidamente nas imagens da Figura 4.24 (a) a (d).  

 A adição de 25% de Ca modifica consideravelmente a morfologia das amostras, como 

observada na Figura 4.24 (e) – (h). 
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Figura 4.24 (e) – (h): Imagens de FE-SEM das amostras CaxSr1-xTiO3: x= 0,25 
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 Para esta concentração, apenas um tipo de morfologia é formado. São microcubos, ora 

com geometria perfeita (aparência de monocristais), ora com aspecto de uma superposição de 

placas paralelas (mesocristais). Neste caso, os mesocristais podem ser formados durante a 

automontagem das nanoplacas unidas pela presença de cargas superficiais ou grupos OH , 

identificados pelos espectros FTIR.  

 Com a concentração de Ca variando para 50% (x = 0,50) (Figura 4.24 (i) – (l)), a 

formação das partículas cúbicas auto organizadas são menos evidentes e novos aglomerados 

surgem na amostra.  
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Figura 4.24 (i) – (l): Imagens de FE-SEM das amostras CaxSr1-xTiO3: x = 0,50 

 

 É observado na Figura 4.24 (k) um microcubo recoberto com uma grande quantidade 

de partículas menores. Mais uma vez, este comportamento sugere a presença de uma partícula 

com aparência de monocristal, que pode ser oriundo de um mesocristal intermediário, e por 

sua vez, pode ter sido formado por uma aglomeração orientada e facetada de nanopartículas. 
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Estas transformações novamente parecem admitir o processo cíclico envolvendo 

aglomerações, facetamento e crescimento até uma microestrutura que atinja um estado de 

mais baixa energia.  

  Para a amostra com x = 0,75 (Figura 4.24 (m) – (p)), poucas mudanças ocorrem. 

Apenas é observada uma maior concentração de aglomerados de nanoesferas com formação 

de mesocristais cúbicos, aparentemente devido à auto-organização de partículas cúbicas 

menores.  
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Figura 4.24 (m) – (p): Imagens de FE-SEM das amostras CaxSr1-xTiO3: x = 0,75 

 

 Igualmente visto na amostra BCT, para x = 1 (CaTiO3) (Figura 4.24 (q) – (t)), é 

observada a formação de dois tipos de microestruturas. Aglomerados cúbicos (Figura 

4.24(r)) e esféricos (Figura 4.24 (q), (s) e (t)) coexistem sem a presença aparente de 

monocristais. A amostra CST apresenta a maior emissão fotoluminescente para x = 1, cuja 
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morfologia apresentada por ela possui uma definição intermediária entre aquelas apresentadas 

pela amostra BST (x = 0,25) e BCT (x = 0,75), também com maior fotoluminescência.  
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Figura 4.24 (q) – (t): Imagens de FE-SEM das amostras CaxSr1-xTiO3: x = 1 

 

 

 4.6 Relações entre Morfologia e Fotoluminescência: 

Comparações entre os Compostos 

 

 Está claro que os compostos BST, BCT e CST apresentam comportamentos 

intrínsecos, quanto à formação estrutural, morfologia e propriedade fotoluminescente. As 

propriedades ópticas são fortemente dependentes das características estruturais e morfológicas 
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do sistema cristalino. Dentre estes fatores, os efeitos de ordem-desordem, associados ao 

tamanho de partículas, estado da superfície e defeitos da rede, são considerados como fatores 

cruciais na interpretação da fotoluminescência do material. Portanto, a associação da 

morfologia final de cada composto com a emissão fotoluminescente apresentada por esta 

amostra deve receber uma atenção cuidadosa. A Figura 4.25 mostra uma comparação entre os 

três espectros de fotoluminescência de maior intensidade de cada composto avaliado, 

juntamente com suas respectivas morfologias. É observado que a maior emissão 

fotoluminescente apresentada pela amostra BST, por exemplo, ocorreu com a morfologia 

mais bem definida e partículas relativamente maiores (25% de Ba na rede SrTiO3) enquanto a 

maior fotoluminescência da amostra BCT ocorreu quando a concentração de Ca destruiu a 

ordem de longo alcance da rede (75% de Ca na rede BaTiO3) levando à partículas menores 

que aquelas da amostra BST. Já a amostra CST apresenta maior emissão fotoluminescente 

para x = 1 (CaTiO3), onde aglomerados policristalinos nanométricos de pequenas partículas 

esféricas ou pequenos cubos constituem sua morfologia. Dentre os três compostos, a emissão 

fotoluminescente da amostra BCT (x = 0,75) se destaca entre as outras. Esta amostra, com 

desordem estrutural a longo alcance, possui arquiteturas morfológicas variadas e pouco 

marcantes. Assim, pode-se dizer que uma boa definição morfológica e tamanhos maiores de 

partículas, como aquelas apresentadas pela amostra BST (x = 0,25) não são as condições 

necessárias para amplificar o processo de decaimento radiativo, uma vez que o 

comportamento das amostras BCT (x = 0,75) e CST (x = 1) não segue este padrão.  Portanto, 

os parâmetros de comparação entre morfologia e emissão fotoluminescente devem ser 

interpretados sob o ponto de vista estrutural, levando em consideração a desordem local que 

atua como defeitos intrínsecos e é diferente para cada tipo de material. 
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Figura 4.25: Espectros de fotoluminescência dos compostos Ba0,25Ca0,75TiO3, CaTiO3 e 

Ba0,25Sr0,75TiO3 e suas respectivas morfologias  

 

 4.7 Crescimento Cíclico 

 

 A proposta de crescimento cíclico das partículas dos compostos BST, BCT e CST 

apresentada neste trabalho envolve um processo não clássico de crescimento por ligações 

orientadas entre nanopartículas primárias e está esquematizado pela Figura 4.26. A nucleação 

de clusters promove o crescimento de cristalitos que contém defeitos intrínsecos que 

permanecem nas nanopartículas durante todo o processo de crescimento. Tais nanopartículas 

passam por um mecanismo de aglomeração, formando agregados policristalinos. No processo 

cíclico, a união de nanopartículas primárias parece ser irreversível e ocorre em uma maneira 

altamente orientada. Como consequência, esta ligação orientada leva à eliminação da interface 

do conjunto de nanopartículas e assim, à redução da energia de superfície e aumento da 

entropia durante o crescimento. Com isso, são observadas nos agregados policristalinos, o 
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início de um facetamento superficial, levando a uma forma de mais baixa energia. Assim, os 

aglomerados iniciais evoluem para um mesocristal intermediário. Estes mesocristais podem 

passar por um processo de fusão ou novas aglomerações com facetamento superficial para 

formar um monocristal. Embora a formação de monocristais não tenha sido comprovada por 

médodos adequados, como microscopia eletrônica de transmissão, o embasamento teórico 

apresentado por Cölfen e Antonietti (CÖLFEN, 2005) permite uma observação prévia deste 

tipo de microestrutura. Além disso, as imagens de MEV das amostras de cada composto 

sintetizado neste trabalho mostram que o processo cíclico envolve partículas na escala nano e 

micrométrica, evidenciando que o mecanismo de crescimento válido para sólidos 

micrométricos também podem ser aplicados na escala nanométrica.   
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Figura 4.26: Esquema do processo cíclico de crescimento das partículas dos compostos BST, 

BCT e CST
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 Compostos de titanatos multicomponentes com estrutura tipo perovskita (BaxSr1- 

xTiO3, Ba1-xCaxTiO3 e CaxSr1-xTiO3, com x =0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1), foram sintetizados via 

método de hidrotermalização assistido por microondas, em condições de tempo e 

temperaturas relativamente baixas. A formação das fases cristalinas foi auxiliada pelo 

aquecimento da solução durante a interação das moléculas de água com a radiação 

microondas. A presença de grupos OH , acoplados à radiação eletromagnética, favorece a 

reação hidrotérmica e podem contribuir para um grau de desordem local. Esta desordem local 

está diretamente relacionada à presença de clusters distorcidos ou complexos que atuam como 

centros de defeitos, devido à redistribuição eletrônica dos elementos envolvidos no sistema. 

Os clusters distorcidos são gerados pelo deslocamento do formador de rede Ti dentro do 

octaedro que compõe a célula unitária das estruturas perovskitas e também provocam uma 

desordem de curto alcance.  Com isso, são gerados estados energéticos no interior do gap 

óptico de cada composto, entre as bandas de valência do oxigênio e de condução do titânio, 

pertencentes aos clustes distorcidos. As distorções locais, que geram os estados 

intermediários, comportam-se como um defeito intrínseco nestes tipos de perovskitas e podem 

ser alterados de acordo com a substituição parcial dos modificadores de rede na estrutura de 

cada material. A existência destes defeitos é essencial para a emissão fotoluminescente 

apresentada por estas amostras. Todas as amostras exibem uma fotoluminescência à 

temperatura ambiente, com característica de decaimentos multifotônicos. Os espectros com 

bandas largas apresentam comprimentos de onda de emissão que variam do violeta ao 

vermelho do espectro, ficando centrado, em sua grande maioria, na região de comprimento de 

onda azul-verde. Cada comprimento de onda emitido durante o decaimento radiativo está 

relacionado aos defeitos intrínsecos apresentados pelo composto. A intensidade da emissão 
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fotoluminescente pode ser obtida, portanto, controlando o grau de ordem-desordem (a curtas e 

longas distâncias) a partir das substituições dos modificadores de rede. A substituição parcial 

dos modificadores de rede em cada composto multicomponente também influencia a 

formação morfológica de cada um. Os compostos apresentam uma variedade de morfologias e 

tamanhos de partículas, indicando que o método de hidrotermalização assistido por 

microondas ainda não é eficaz no controle destes parâmetros. Entretanto, é observado, dentro 

de uma regularidade, um crescimento de partículas auto organizadas constituídas de pequenos 

aglomerados policristalinos que facetam, minimizando a energia de superfície e evoluem para 

um mesocristal e até mesmo para um monocristal. A formação morfológica dos titanatos 

multicomponentes obedece a um processo de crescimento não clássico, que resulta em 

partículas de dimensões variando de poucos nanômetros até a escala micrométrica. Este 

processo de nucleação, aglomeração, facetamento e crescimento, segue, aparentemente, um 

caminho cíclico até que a microestrutura atinja um estado de mais baixa energia. Além disso, 

cada microestrutura contém quantidades significativas de defeitos locais, gerados pela 

presença de clusters distorcidos e complexos contendo o átomo Ti. Estes clusters podem atuar 

como centros de crescimento individuais e independentes, que por consequência auxiliam na 

fotoluminescência dos materiais. Portanto, está claro que existe uma influência mútua entre a 

morfologia e a emissão fotoluminescente, porém, devem ser interpretadas cuidadosamente 

sob um ponto de vista estrutural, considerando o grau de desordem local característico de cada 

tipo de material, ou seja, apreciando consideravelmente os defeitos intrínsecos de cada um 

deles. O domínio das características e propriedades apresentadas por estes materiais permite 

então, destiná-los especificamente às aplicações tecnológicas que lhes convém, com o intuito 

de aperfeiçoar os dispositivos exigidos pela sociedade contemporânea. Entretanto, um 

completo entendimento e unificação das suas propriedades necessitam de estudos 

complementares mais aprofundados, sendo um desafio para a geração de trabalhos futuros. 
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 O tipo e concentração de defeitos precisam ser avaliados por intermédio de técnicas 

específicas como absorção de raios X na borda dos elementos que compõem os clusters dos 

compostos (XANES). Os resultados desta análise associados a estudos teóricos e simulações 

de estruturas e bandas de energia são relevantes para a compreensão do comportamento óptico 

destes materiais e da sua relação com a morfologia apresentada pelas partículas. Além disso, 

compreender a evolução morfológica, utilizando técnicas de microscopia eletrônica de 

transmissão de alta resolução, ajudaria a explicar se o mecanismo cíclico de crescimento dos 

nanossistemas cerâmicos é válido, tanto para a escala nanométrica como para a micrométrica. 

Além disso, esta técnica de caracterização permitirá a confirmação da formação dos 

mesocristais e monocristais observados nas imagens de microscopia eletrônica de varredura. 



115 
Referências Bibliográficas 

 

Referências Bibliográficas 
 

ANICETE-SANTOS, M.; ORHAN, E.; MAURERA, M.A.M.A.; SIMÕES, L.G.P.; SOUZA, 
A.G.; PIZANI, P.S.; LEITE, E.R.; VARELA, J.A.; ANDRÉS, J.; BELTRÁN, A.; LONGO, 
E. Contribution of structural order-disorder to the Green photoluminescence of PbWO3. 
Physical Review B, 75, p. 165105 1-11, 2007. 

ANTÔNIO, S. G. Aplicação do Método de Rietveld em caracterização estrutural e 
nanoestrutural do espinélio Ni1-δCoδFe2O4 preparado por Reação de Combustão. Dissertação 
de Mestrado, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2006. 

BACHA, E.; DENIARD, P.; RICHARD-PLOUET, M.; BROHAN, L. GUNDEL, H. W. An 
inexpensive and efficient method for the synthesis of BTO and STO at temperature lower than 
200°C. Thin Solid Films, 519, p. 5816-5819, 2011. 

BANERJEE, S.; KIM, D-I.; ROBINSIN, R. D.; HERMAN, I. P.; MAO, Y.; WONG, S. 
Observation of Fano asymmetry in Raman spectra of SrTiO3 and CaxSr1-xTiO3 perovskite 
nanocubes. Appied Physics Letters, 89, p. 223130-1-3, 2006. 

BASKARAN, N.; CHANG, H. Thermo-Raman and dielectric constant studies of CaxBa1-

xTiO3 ceramics. Materials Chemistry and Physics, 77, p. 889-894, 2002. 

BILECKA I.; NIEDERBERGER, M. Microwave chemistry for inorganic nanomaterials 
synthesis. Nanoscale, 2, p. 1358-1374, 2010. 

BRANDÃO, F.D. Identificação, quantificação e controle de defeitos em monocristais e 
nanopartículas de TiO2. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, 2008. 

BRYSON, B. Breve história de quase tudo. 1.ed. São Paulo, Ed. Schwarcs, 2008, cap.8 e 9, 
p.125-158. 

BYRAPPA, K.; YOSHIMURA, M. Handbook of Hydrothermal Technology - A Technology 
for Crystal Growth and Materials Processing. William Andrew Publishing/Noyes, 2001. 

CARPENTER, M. A.; RIOS, S.; SONDERGELD, P.; CRISCHTON, W.; BOUVIER, P. 
Structural evolution of (Ca0.35Sr0.65)TiO3 perovskite at high pressures. Journal of Solids State 
Chemistry, 180, p. 360-369, 2007. 

CAVALCANTE, L. S.; MARQUES, V. S.; SCZANCOSKI, J. C.; ESCOTE, M. T.; JOYA, 
M. R.; VARELA, J. A.; SANTOS, M. R. M. C.; PIZANI, P. S.; LONGO, E. Syntesis, 
structural refinement and optical behavior of CaTiO3 powders: A comparative study of 
processing in different furnaces. Chemical Engineering Journal, 143, p. 299-307, 2008. 

CAVALCANTE, L. S.; SCZANCOSKI, J. C.; ESPINOSA, J. W. M.; VARELA, J. A.; 
PIZANI, P. S.; LONGO, E. Photoluminescence behavior of BaWO3 powders processed in 
microwave-hydrothermal. Journal of Alloys and Compounds, 474, p. 195-200, 2009. 

CHEN, Z.; LI, W.; ZENG, W.; LI, M.; XIANG, J.; ZHOU, Z.; HUANG, J. Microwave 
hydrothermal synthesis of nanocrystalline rutile. Materials Letters, 62, p. 4343-4344, 2008. 



116 
Referências Bibliográficas 

 
CHIANG, Y.  M.; BIRNIE, D. III; Kingery, W.D. Physical ceramics: Principles for ceramic 
science and engeneering. New York, John Wiley & Sons, 1997, cap. 1, p. 1-95 

CHO, W-S. Structural evolution and characterization of BaTiO3 nanoparticles synthesized 
from polymeric precursor. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 59, p. 659-666, 1998. 

CHU, M.-W.; SHINGAYA, Y.; NAKAYAMA, T. Effect of 90° ferroelastic twin walls on 
lattice dynamics of nanocrystalline tetragonal ferroelectric perovskites. Applied Physics A, 
86, p. 101-106, 2007. 

CÖLFEN, H.; ANTONIETTI, M. Mesocrystals and Nonclassical Crystallization, USA, John 
Wiley & Sons, Ltd., 2008. 

CÖLFEN, H.; ANTONIETTI, M. Mesocrystals: inorganic superstructure made by highly 
parallel crystallization and controlled alignment. Angewandte Chemie International Edition, 
44, p.5576-5591, 2005. 

DARAKTCHIEV, M.; HARRISON, R. J.; MOUNTSTEVENS, E. H.; REDFERN, S. A. T. 
Effect of transformation twins on the anelastic behavior of polycrystalline Ca1-xSrxTiO3 and 
SrxBa1-xSnO3 perovskite in relation to the seismic properties of Earth’s mantle perovskite. 
Materials Science and Engineering A, 442, p. 199-203, 2006. 

DEMIRÖRS, A.F.; IMHOF, A. BaTiO3, SrTiO3, CaTiO3, and BaxSr1-xTiO3 particles: A 
general approach for monodisperse colloidal perovskites. Chemistry of materials, 21, p.3002-
0307, 2009. 

DESHPANDE, S. B.; KHOLLAM, Y. B.; BHORASKAR, S. V.; DATE, S. K.; SAINKAR, 
S. R.; POTDAR, H. S. Synthesis and characterization of microwave-hydrothermally derived 
Ba1-xSrxTiO3 powders. Materials Letters, 59, p. 293-296, 2005. 

DONG, W.; LI, B.; WANG, X.; An, L.; LI, C.; CHEN, B.; WANG, G.; SHI, Z. General 
Approach to well-defined perovskite MTiO3 (M = Ba, Sr, Ca, and Mg) nanostructures. The 
Journal of Physical Chemistry C, 115, p. 3918-3925, 2011 

ETC GROUP, Manual de bolso das Tecnologias em Nanoescala e a Teoria do “Little Bang”, 
2005, disponível em <http://www.iiep.org.br/pdfs/doc029.pdf>.  Acesso em: 25 abr. 2011. 

EWING, G. W. Métodos Instrumentais de Análise Química. 9. ed., São Paulo, Edgard 
Blücher, v.1. 2004. 296p. 

FANCIO, E. Aplicação do método de Rietveld para análise quantitativa de fases dos 
polimorfos da zircônia por difração de raios X. Dissertação de Mestrado, Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, 1999.  

GABRIEL, C.; GABRIEL, S.; GRANT, E. H.; HALSTEAD, B. S. J.; MINGOS, D. M. P. 
Dielectric parameters relevant to microwave dielectric heating. Chemical Society Reviews, 
27, p. 213-223, 1998. 

GLEITER, H. Nanostructures Materials: Basic concepts and microstructure. Acta Materialia, 
48, p.1-29, 2000.  

GONÇALVES, I. G.; PETTER, C. O. Teoria de Kubelka-Munk aplicada na indústria de 
minerais industriais: predição do teor de contaminantes do caolim. Revista Escola de Minas, 
60, p. 491-496, 2007. 



117 
Referências Bibliográficas 

 
GRACIA, L.; ANDRÉS,J.; LONGO, V. M.; VARELA, J. A.; LONGO, E. A theoretical study 
on the photoluminescence of SrTiO3. Chemical Physics Letters, 493, p. 141-146, 2010. 

GROVA, I. R. Síntese e Caracterização Estrutural e Eletro-óptica do Poli(9,9´-n-di-hexil-2,7-
fluorenodiilvinileno-alt-2,5- tiofeno). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, PR, 2007. 

HANZL, E.R. Novas rotas de síntese de óxido de Titânio e mistos Titânio-Zircônio 
mesoestruturados via método Sol-Gel por template com surfactantes. Dissertação de 
Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2009. 

HE, P. CHENG, H-R.; LE, Y.; CHEN, J-F. Preparation and characterization of nano-sized 
Sr0.7Ca0.3TiO3 crystallines by low temperature aqueous synthesis methods. Materials Letters, 
62, p. 2157-2160, 2008. 

HIRATA, T.; ISHIOKA, K.; KITAJUMA, M. Vibrational spectroscopy and X-ray diffraction 
of perovskite compounds Sr1-xMxTiO3 (M = Ca, Mg; 0  x  1). Journal of Solid State 
Chemistry, 124, p. 353-359, 1996. 

INSTITUTO INOVAÇÃO, Nanotecnologia, 2005, disponível em < 
http://www.institutoinovacao.com.br/downloads/inovacao_set05.pdf>. Acesso em: 18 jul. 
2011.  

JIN, X.; SUN, D.; ZHANG, Y.; QIAN, J. Investigation on FTIR spectra of barium calcium 
titanate ceramics. Journal of Electroceramics, 22, p.285-290, 2009. 

JUNQUEIRA, A. C. Estudo de interações hiperfinas em óxidos Perovskitas do tipo 
La(MT)O3(MT = metais de Transição Fe, Cr, Mn e Co). Tese de Doutorado, IPEN, São 
Paulo, SP, 2004. 

KAN, D.; TERASHIMA, T.; KANDA, R.; MASUNO, A.; TANAKA, K.; CHU, S.; KAN, 
H.; ISHIZUMI, A.; KANEMITSU, Y.; SHIMAKAWA, Y.; TAKANO, M. Blue-light 
emission at room temperature from Ar+-irradieted SrTiO3. Nature Materials Letters, 4, p.816-
819, 2005. 

KANEMITSU, Y.; YAMADA, Y. Light emission from SrTiO3. Physica Status Solidi B, 248, 
p.416-421, 2011. 

KEYSON, D. VOLANTI, CAVALCANTE, L. S.; SIMÕES, A. Z.; SOUZA, I. A.; 
VASCONCELOS, J. S.; VARELA, J. A.; LONGO, E. Domestic microwave oven adapted for 
fast heat treatment of Ba0.5Sr0.5(Ti0.8Sn0.2)O3 powders, Journal of Materials Processing 
Technology, 189, p. 316-319, 2007. 

KOMARNENI, S.; ROY, R.; LI, Q. H. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Ceramic 
Powders. Materials Research Bulletin, 27, p. 1393-1405, 1992. 

KULAK, A. N.; IDDON, P.; LI, Y.; ARMES, S. P.; CÖLFEN, H.; PARIS, O.; WILSON, R. 
M.; MELDRUM, F. C. Continuous structural evolution of calcium carbonate particles: a 
unifying model of copolymer-mediated crystallization. Journal of the American Chemical 
Society, 129, p.3729-3736, 2007. 

LANGFORD, J. I.; WILSON, A. J. C. Scherrer after sixty years: a survey and some new 
results in the determination of crystallite size. Journal of Applied Crystallography, 11, p.102-
113, 1978. 



118 
Referências Bibliográficas 

 
LAURETO, E.; DIAS, I. F. L.; DUARTE, J. L.; FILHO, D. O. T.; LOURENÇO, S. A.; 
MENESES, E. A. A técnica de fotoluminescência aplicada à investigação de imperfeições 
estruturais em poços quânticos de materiais semicondutores. Semina: Ciências Exatas e 
Tecnológica, 26, p.23-38, 2005. 

LAZARO, S.; MILANEZ, J.; FIGUEIREDO, A. T.; LONGO, V.; MASTELARO, V. R.; 
VICENTE, F. S.; HERNANDES, A. C.; VARELA, J. A.; LONGO, E. Relation between 
photoluminescence emission and local order-disorder in CaTiO3 lattice modifier. Applied 
Physics Letters, 90, p. 111904-1-3, 2007. 

LEE, C.T.; ZHANG, M.S.; YIN, Z.; ZHU, W. Structural and vibracional properties of BaxSr1-

xTiO3 nanoparticles. Journal of Material Science, 40, p.1277-1279, 2005. 

LEITE, E. R.; PARIS, E. C.; PONTES, F. M.; PASKOCIMAS, C. A.; LONGO, E.; 
SENSATO, F.; PINHEIRO, C. D.; VARELA, J. A.; PIZANI, P. S.; CAMPOS, C. E. M.; 
LANCIOTTI JR., F. The origin of photoluminescence in amorphous lead titanates. Journal of 
Materials Science, 38, p. 1175-1178, 2003. 

LI, Z-H.; SUM, H-T.; XIE, Z-Q.; ZHAO, Y-Y.; LU, M. Modulation of the 
photoluminescence of SrTiO3 (001) by means of fluorhydric acid etching combined with Ar+ 
ion bombardment. Nanotechnology, 18, p. 165703-1-4, 2007. 

LIMA, R.C.; MACARIO, L.R.; ESPINOSA, J.W.M.; LONGO, V.M.; ERLO, R.; MARANA, 
N.L.; SAMBRANO, J.R.; SANTOS, M.L.; MOURA, A.P.; PIZANI, P.S.; ANDRÉS, J.; 
LONGO, E.; VARELA, J.A. Toward an understanding of intermediate- and short-range 
defects in ZnO single crystal. A combined experimental and theoretical study. Journal of 
Physics Chemistry A, 112, p. 8970-8978, 2008. 

LIOU, Y-C.; WU, C-T. Synthesis and diffused phase transition of Ba0.7Sr0.3TiO3 ceramics by 
a reaction-sintering process. Ceramic International, 34, p. 517-522, 2008. 

LONGO, E.; ORHAN, E.; PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; LEITE, E. R.; VARELA, J. 
A.; PIZANI, P. S.; BOSCHI, T. M.; LANCIOTTI JR, F.; BELTRÁN, A.; ANDRÉS, J. 
Density functional theory calculation of the electronic structure of Ba0.5Sr0.5TiO3: 
Photoluminescent properties and structural disorder. Physics Review B, . 69, p. 125115-1-7, 
2004.  

LONGO, V. M.; CAVALCANTE, L. S.; COSTA, M. G. S.; MOREIRA, M. L.; 
FIGUEIREDO, A. T.; ANDRÉS, J.; VARELA, J. A.; LONGO, E. First principles 
calculations on the origin of violet-blue and Green light photoluminescence emission in 
SrZrO3 and SrTiO3 perovskites. Theorical Chemistry Accounts, 124, p. 385-394, 2009. 

LONGO, V. M.; CAVALCANTE, L. S.; FIGUEIREDO, A. T.; SANTOS, L. P. S.; LONGO, 
E.; VARELA, J. A.; SAMBRANO, J. R.; PASKOCIMAS, C. A.; VICENTE, F. S.; 
HERNANDES, A. C. Highly intnese Violet-blue light emission at roon temperature in 
structurally disordered SrZrO3 powders. Applied Physics Letters, 90, p. 091906-1-3, 2007. 

LONGO, V. M.; COSTA, M. G. S.; SIMÕES, A. Z.; ROSA, I. L. V.; PAIVA SANTOS, C. 
O.; ANDRÉS, J.; LONGO, E.; VARELA, J. A. On the photoluminescence behavior of 
samarium-doped strontium titanate nanostructure under UV light. A structural and electronic 
understanding. Physical Chemistry Chemical Physics, 12, p. 7566-7579, 2010. 



119 
Referências Bibliográficas 

 
LONGO, V. M.; FIGUEIREDO, A. T.;LÁZARO, A.; GURGEL, M.F.; COSTA, M. G. S.; 
PAIVA-SANTOS, C. O.; VARELA, J. A.; LONGO, E.; MASTELARO, V. R.; VICENTE, F. 
S.; HERNANDES, A. C.; FRANCO, R. W. A. Structural conditions that leads to 
photoluminescnce emission in SrTiO3: Na experimental and theoretical approach. Journal of 
Appied Physics, 104, 023515-1-11, 2008. 

LÓPEZ, M. C. B.; FOURLARIS, G.; RAND, B.; RILEY, F. L. Characterization of barium 
titanate powders: barium carbonate identification. Journal of American Ceramic Society, 82, 
p.1777-1786, 1999. 

LUCENA, P. R.; PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; LONGO, E.; PIZANI, P. S.; LÁZARO, 
S.; SOUZA, A. G.; SANTOS, I. M. G. Fotoluminescência em materiais com desordem 
estrutural, Cerâmica, 50, p. 138-144, 2004. 

LUZ, E. Rocha. Predição de propriedades de gasolinas usando espectroscopia FTIR e 
regressão por mínimos quadrados parciais. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, RJ, 2003. (substituir por outra referência??) 

MACARIO, L. R.; MOREIRA, M. L.; ANDRÉS, J.; LONGO, E. Na efficient microwave-
assisted hydrothermal synthesis of BaZrO3 microcrystals: growth mechanism and 
photoluminescence emission. CrystEngComm, 12, p. 3612-3619, 2010. 

MALISKA, A. M. Microscopia eletrônica de varredura e microanálise. Apostila de 
microscopia do Laboratório de Materiais – LABMAT e do Laboratório de Caracterização 
Microestrutural e Análise de Imagens – LCMAI, Universidade Federal de Santa Catariana, 
2011, disponível em < http://www.materiais.ufsc.br/lcm/web-MEV/MEV_Apostila.pdf>. 
Acesso em: 14 ago. 2011.  

MARQUES, V. S.; CAVALCANTE, L. S.; SCZANCOSKI, J. C.; VOLANTI, D. P.; 
ESPINOSA, J. W. M.; JOYA, M. R.; SANTOS, M. R. M. C.; PIZANI, P. S.; VARELA, J. 
A.; LONGO, E. Influence of microwave energy on structural and photoluminescent behavior 
of CaTiO3 powders. Solid State Sciences, 10, p. 1056-1061, 2008. 

MECKLENBURGH, J.; HEIDELBACH, F.; MARIANI, E.;  MACKWELL, S.; SEIFERT, F. 
Rheology and  microstructure of (Ca0.9,Sr0.1)TiO3 perovskite deformed in compression and 
torsion. Journal of Geophysical Research, 115, B05204, p.2-17, 2010. 

MELDRUM, F. C.; CÖLFEN, H. Controlling mineral morphologies and structures in 
biological and synthetic systems, Chemical Reviews, 108, p. 4332-4432, 2008. 

MENEZES, R. R.; SOUTO, P. M.; KIMINAMI, R. H. G. A. Sinterização de cerâmicas em 
microondas. Parte I: Aspectos fundamentais. Cerâmica, 53, p. 1-10, 2007. 

MILANEZ, J.; FIGUEIREDO, A. T.; LAZARO, S.; LONGO, V. M.; ERLO, R.; 
MASTELARO, V. R.; FRANCO, R. W. A.; LONGO, E.; VARELA, J. A. The role of oxygen 
vacancy in the photoluminescence property at room temperature of the CaTiO3. Journal of 
Applied Physics, 106, p. 0435261-04352617, 2009. 

MOREIRA, M. L. MAMBRINI, G. P.; VOLANTI, D. P.; LEITE, E. R.; ORLANDI, M. O.; 
PIZANI, P. S.; MASTELARO, V. R.; PAIVA SANTOS, C. O.; LONGO, E.; VARELA, J. A. 
Hydrothermal Microwave: a new route to obtain photoluminescent crystalline BaTiO3 
nanoparticles. Chemistry of Materials, 20, p. 5381-5387, 2008. 



120 
Referências Bibliográficas 

 
MOREIRA, M. L.; ANDRÉS,J.; LONGO, V. M.; LI, M. S.; VARELA, J. A.; LONGO, E. 
Photoluminescence behavior of SrSrO3/SrTiO3 multilayer thin films. Chemical Physics 
Letters, 473, p.293-298, 2009. 

MOREIRA, M. L.; PARIS, E. C.; NASCIMENTO, G. S.; LONGO, V. M.; SAMBRANO, J. 
R.; MASTELARO, V. R.; BERNARDI, M. I. B.; ANDRÉS, J.; VARELA, E. L.; LONGO, E. 
Structural and optical properties of CaTiO3 perovskite-based materials obtained by 
microwave-assisted hydrothermal synthesis: Na experimental and theorical insight. Acta 
Materialia, 57, p. 5174-5185, 2009. 

MOREIRA, M. L. Titanatos de Alcalinos Terrosos: a ordem associada à desordem. Tese de 
Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 2010. 

MOREIRA, M. L.; ANDRÈS, J.; MASTELARO, V. R.; VARELA, J. A.; LONGO, E. On the 
reverse crystal growth of BaZrO3 decaoctahedron: shape evolution and mechanism. 
CrysEngComm, 13, p.5818-5824, 2011. 

MOTTA, F. V.; FIGUEIREDO, A. T.; LONGO, V. M.; MASTELARO, V. R.;FREITAS, A. 
Z.; GOMES, L.; VIEIRA, N. D.; LONGO, E.; VARELA, J. A. Disorder-dependent 
photoluminescence in Ba0.8Ca0.2TiO3 at room temperature. Journal of Luminescence, 129, p. 
686-690, 2009. 

MOTTA, F. V.; MARQUES, A. P. A.; ESPINOSA, J. W. M.; PIZANI, P. S.; LONGO, E.; 
VARELA, J. A. Room temperature photoluminescence of BCT prepared by complex 
polimeric method. Currente Applied Physics, 10, p. 16-20, 2010. 

OKAJIMA, T.; YASUKAWA, K.; UMESAKI, N. Local structure of Ca dopant in BaTiO3 by 
K-edge X-ray absorption near-edge structure and first-principle calculations. Journal of 
Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 180, p.53-57, 2010. 

ORHAN, E.; ACINTE-SANTOS, M.; MAURERA, M.A.M.A., PONTE, F.M.; SOUZA, 
A.G.; ANDRÉS, J.; BELTRÁN, A.; VARELA, J.A.; PIZANI, P.S.; TAFT, C.A.; LONGO, E. 
Towards an insight on the photoluminescence of disordered CaWO4 from a joint experimental 
and theoretical analysis. Journal of Solid Stat Chemistry, 178, p. 1284-1291, 2005. 

ORHAN, E.; PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; BOSCHI, T. M.; LEITE, E. R.; PIZANI, P. 
S.; BELTRÁN, A. ANDRÉS, J.; VARELA, L. A.; LONGO, E. Origino f photoluminescence 
in SrTiO3: a combined experimental and theorical study. Journal of Solid State Chemistry, 
177, p. 3879-3885, 2004. 

ORHAN, E.; VARELA, J. A.; ZENATTI, A.; GURGEL, M. F. C.;PONTES, F. M.;LEITE, E. 
R.; LONGO, E.; PIZANI, P. S.; BELTRÁN, A.; ANDRÉS, J. Roor-temperature 
photoluminescence of BaTiO3: Joint experimental and theorical study. Physical Review B, p. 
085113-1-7, 2005. 

OUYANG, J.; YANG, H.; HE, X.; LIU, H. Novel Preparation and characterization of barium 
strontium titanate microcubes, Journal of American Ceramic Society, 93, p. 3342-3348, 2010. 

PAIVA-SANTOS, C. O. Caracterização de materiais pelo método de Rietveld com dados de 
difração por policristais, Módulos 3b: O Método de Rietveld. Disponível em 
<www.labcacc.iq.unesp.br/publicacoes>>. Acesso em: 15 jan. 2011.  



121 
Referências Bibliográficas 

 
PANIGRAHI, M. R.; PANIGRAHI, S. Structural analysis of 100% relative intense peak of 
Ba1-xCaxTiO3 ceramics by X-ray powder diffraction method. Physica B, 405, p. 1787-1791, 
2010. 

PATIL, S. K.; SHAH, N.; BLUM, F. D.; KAHAMAN, M. N. Fourier transform infrared 
analysis of hydroxyl content of hydrothermally processed heteroepitaxial barium titanate 
films. Journal of Materials Research, 20, p. 3312-3319, 2005. 

PĄZIK, R.; HRENIAK, D.; STRĘK, W. Microwave driven hydrothermal synthesis of Ba1-

xSrxTiO3 nanoparticle. Materials Research Bulletin, 42, p.1188-1194, 2007. 

PÉREZ PUEYO, R. Procesado y Optimización de Espectros Raman mediante Técnicas de 
Lógica Difusa: Aplicación a la identificación de Materiales Pictóricos. Tese de Doutorado, 
Universidad Politécnica de Cataluña, España, 2005. 

PETZELT, J.; OSTAPCHUK, T, GREGORA, I.; KUZEL, P. LIU, J.; SHEN, Z. Infrared and 
Raman studies of the dead grain-boundary layers in SrTiO3 fine-grain ceramics. Journal 
Physics of Condensed Materials, 19, p.196222 1-16, 2007. 

PETZELT, J.; OSTAPCHUK, T.; GREGORA, I.; RYCHETSKY, I.; HOFFMANN-EIFERT, 
S.; PRONIN, A.V.; YUZYUK, Y.; GORSHUNOV, B.P.; KAMBA, S.; BOVTUN, V.; 
POKORNY, J.; SAVINOV, M.; POROKHONSKYY, V.; RAFAJA, D.; VANEK, P.; 
ALMEIDA, A.; CHAVES, M.R.; VOLKOV, A.A.; DRESSEL, M.; WASER, R. Dielectric, 
infrared, and Raman response of SrTiO3 ceramics: Evidence of polar grain boundaires. 
Physical Review B, 64, p.184111 1-10, 2001. 

PINHEIRO, C. D.; LONGO, E.; LEITE, E. R.; PONTES, F. M.; MAGNANI. R.; VARELA, 
J. A.; PIZANI, P. S.; BOSCHI, T. M.; LANCIOTTI, F. The role of defect state in the creation 
of photoluminescence in SrTiO3. Applied Physics A, 77, p. 81-85, 2003.  

PIRES, F. I.; JOANNI, E.; SAVU, R.; ZAGHETE, M. A.; LONGO, E.; VARELA, J. A. 
Microwave-assisted hydrothermal synthesis of nanocrystalline SnO powders. Materials 
Letters, 62, p. 239-242, 2008. 

PLONKA, R. Impact of the interface on the paraelectric-to-ferroelectric phase transition in 
epitaxial BaSrTiO3 thin film capacitors. Tese de Doutorado, Centro de Pesquisa Jülich 4266. 
Institut für Festkörperforschung (IFF), Elektronische Materialien (IFF-6) Jül-4266, D 82, 
Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen University, 2007, disponível em 
<http://www.fz-juelich.de/zb/juwel>. Acesso em: 06 ago. 2011. 

PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; LONGO, E.; LEITE, E. R.; LAZARO, S. R.; 
MAGNANI, R.; PIZANI, P. S.; BOSCHI, T. M.; LANCIOTTI, F. Theorical and experimental 
study on the photoluminescence in BaTiO3 amorphous thin films prepared by the chemical 
rote. Journal of Luminescence, 104, p. 175-185, 2003. 

PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; LONGO, E.; LEITE, E. R.; LAZARO, S. R.; VARELA, 
J. A.; PIZANI, P. S.; BOSCHI, T. M.; LANCIOTTI, F. The role of network modifiers in the 
creation of photoluminescence in CaTiO3. Materials Chemistry and Physics, 78, p. 227-233, 
2002. 

PRAMANIK, N. C.; ANISHA, N.; ABRAHAM, P. A.; PANICKER, N. R. Preparation of 
BaxSr1-xTiO3 (x=0-1) nanoparticles by wet-chemical decomposition of Ti-complex and study 
their dielectric properties. Journal of Alloys and Compounds, 476, p. 524-528, 2009. 



122 
Referências Bibliográficas 

 
PURWANTO, A.; HIDAYAT, D.; TERASHI, Y.; OKUYAMA, K. Synthesis of monophasic 
CaxBa1-xTiO3 nanoparticles with high Ca content (x > 23%) and their photoluminescence 
properties. Chemistry of Materials, 20, p. 7440-7446, 2008. 

RABUFFETTI, F.A.; KIM, H-S.; ENTERKIN, J. A.; WANG, Y.; LANIER, C.H.; MARKS, 
L. D.; POEPPELMEIER, K. R.; STAIR, P.C. Syntesis-dependent first-order Raman scattering 
in SrTiO3 nanocubes at room temperature. Chemistry of Materials, 20, p.5628-5635, 2008. 

RAI, A. K.; RAO, K. N.; KUMAR, L. V.; MANDAL, K. D. Synthesis and characterization of 
ultra fine barium calcium titanate, barium strontium titanate and Ba1-2xCaxSrxTiO3 (x = 0.05-
0.10). Journal of Alloys and Compounds, 475, p.316-320, 2009. 

RAO, K. J.; VAIDHYANATHAN, B.; GANGULI, M.; RAMAKRISHNAN, P. A. Synthesis 
of inorganic solids using microwave. Chemical Materials, 11, p. 882-895, 1999. 

RICCARDI, C. S.; LIMA, R. C.; SANTOS, M. L.; BUENO, P. R.; VARELA, J. A.; LONGO, 
E. Preparation of CeO2 by a simple microwave-hydrothermal method. Solid State Ionics, 180, 
p.288-291, 2009. 

RIES, A.; SIMOES, A. Z.; CILENSE, M.; ZAGHETE, M. A.; VARELA, J. A. Barium 
strontium titanate powder obtained by polymeric precursor method. Materials 
Characterization, 50, p. 217-221, 2003. 

RODRIGUES, A. P.; INOUE, M.; TANAKA, T.; MIYAKE, M.; SFER, A. M.; 
KISHIMOTO, E.; TSUJIGIWA, H.;  RIVERA, R. S.; NAGATSUKA, H. Effect of CaTiO3–
CaCO3 prepared by alkoxide method on cell response. Journal of Biomedical Materials 
Research Part A, 93, p.297-303, 2009.  

RUBANO, A.; PAPARO, D.; GRANOZIO, F. M.; DI UCCIO, S.; MARRUCCI, L. Blue 
luminescence of SrTiO3 under intense optical excitation. Journal of Applied Physics, 106, p. 
1035151-10351511, 2009. 

SADHANA, K.; KRISHNAVENI, T.; PRAVEENA,K.; BRAHADWAJ, S.; MURTHY, S. R. 
Microwave sintering of nanobarium titanate. Spricta Materialia, 59, p.495-498, 2008. 

SALA, O. Fundamentos da espectroscopia Raman e no infravermelho. São Paulo, Ed. da 
Universidade Estadual Paulista, 1996, cap.2, p. 21-43. 

SAMANTARAY, C. B.; SIM. H.; HWANG, H. Electronic structure and optical properties of 
barium strontium titanate (BaxSr1-xTiO3) using first-principles methods. Physica B, 351, 
p.158-162, 2004. 

SAMANTARAY, C. B.; SIM. H.; HWANG, H. First-principle study of electronic structure 
and optical properties of barium strontium titanate (BaxSr1-xTiO3). Applied Surface Science, 
250, p.146-151, 2005.  

SARKAR, D. Syntesis and Properties of BaTiO3 Nanopowders. Journal of American Ceramic 
Society, 94, p. 213-217, 2011. 

SCHABBACH, L. M.; BERNARDIN, A. M.; FREDEL, M. C. Utilização da 
Espectrofotometria no Estudo da Influência do Percentual de Zirconita na Opacificação de um 
Esmalte Transparente. Cerâmica Industrial, 7, p. 35-37, 2002. 



123 
Referências Bibliográficas 

 
SCZANCOSKI, J.C.; BOMIO, M. D. R.; CAVALCANTE, L.S.; JOYA, M.R.; PIZANI, P.S.; 
VARELA, J.A.; LONGO, E.; LI, M.S.; ANDRÉS, J. Morphology and blue 
photoluminescence emission of PbMoO4 processed in conventional hydrothermal. Journal of 
Chemistry Physics C, 113, p. 5812-5822, 2009. 

SCZANCOSKI, J.C.; CAVALCANTE, L.S.; MARANA, N.L.; SILVA, R.O.; 
TRANQUILIN, R.L.; JOYA, M.R.; PIZANI, P.S.; VARELA, J.A.; SAMBRANO, J.R.; LI, 
M.S.; ANDRÉS, J. Electronic structure and optical properties of BaMoO4 powders.  Journal 
Current Applied Physics, 10, p. 614-624. 2010. 

SHIMURA, K.; MIYANAGA, H.; YOSHIDA, H. Preparation of calcium titanate 
photocatalysts for hydrogen production. 10th International Symposium “Scientific Bases for 
the Preparation of Heterogeneous Catalysts, Louvain-la-Neuve, Belgium, July 11-15, 2010. 

SHIRATORI, Y.; PITHAN, C.; DORSEIFFER, J.; WASER, R. Raman scattering studies on 
nanocrystalline BaTiO3 Part I – isolated particles and aggregates. Journal of Raman 
Spectroscopy, 38, p. 1288-1299, 2007. 

SHIRATORI, Y.; PITHAN, C.; DORSEIFFER, J.; WASER, R. Raman scattering studies on 
nanocrystalline BaTiO3 Part II – consolidated polycrystalline ceramics. Journal of Raman 
Spectroscopy, 38, p. 1300-1306, 2007. 

SIMÕES, A. Z.; MOURA, F.; ONOFRE, T. B.; RANIREZ, M. A.; VARELA, J. A.; 
LONGO, E. Microwave-hydrothermal synthesis of barium strontium titanate nanoparticle. 
Journal of Alloys and Compounds, 508, p. 620-624, 2010. 

SOUZA, I. A.; GURGEL, M. F. C.; SANTOS, L. P. S.; GÓES, M. S.; CAVA, S.; CILENSE, 
M.; ROSA, I. L. V.; PAIVA-SANTOS, C. O.; LONGO, E. Theoretical and experimental 
study of disordered Ba0.45Sr0.55TiO3 photoluminescence at room temperature. Chemical 
Physics, 322, p. 343-348, 2006. 

SOUZA, S. C. Estrutura e Fotoluminescência do sistema SrSnO3:Nd3+. Tese de Doutorado, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2009. 

SREEKANTAN, S.; NOOR, A. F. M.; AHMAD, Z. A.; OTHMAN, R.; WEST, A. Structural 
and electrical characteristic of crystalline barium titanate synthesized by low temperature 
aqueous method. Journal of Materials Processing Technology, 195, p. 171-177, 2008. 

SUN, D.; ZHANG, J.; REN, H.; CUI, Z.; SUN, D. Influence of OH and 2
4SO  anions on 

morphologies of the nanosized nickel hydroxide. The Journal of Physical Chemistry C, 114, 
p. 12110-12116, 2010.  

SURYANARAYANA, C.; KOCH C.C. Nanocrystalline materials – Current research and 
future Directions. Hyperfine Interactions, 130, p.5-44, 2000. 

TEME, D. A.; GONENLI, I. E.; SOUKIASSIAN, A.; SCHLOM, D.G.; NAKHMANSON, S. 
M.; RABE, K. M.; XI, X. X. Raman study of oxygen reduced and re-oxidized strontium 
titanate, Physical Review B, 76, p. 024303-1-7, 2007. 

TRACH, A. VALARINHO, P. M.; SENOS, A. M. R.; KHOLKIN, A. L. Effect of 
nonstoichiometry on the microstructure and dielectric properties of strontium titanate 
ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 25, p.2769-2772, 2005. 



124 
Referências Bibliográficas 

 
VOLANTI, D. P.; KEYSON, D.; CAVALCANTE, L. S.; SIMÕES, A. Z.; JOYA, M. R.; 
LONGO, E.; VARELA, J. A.; PIZANI, P. S.; SOUZA, A. G. Synthesis and characterization 
of CuO flower-nanostructure processing by a domestic hydrotermal microwave. Journal of 
Alloys and Compounds, 459, p.537-542, 2008. 

WALSH, J. N.; TAYLOR, P. A.; BUCKLEY, A.; DARLING, T. W.; SCHREUER, J.; 
CARPENTER, M. A. Elastic and anelastic anomalies in (Ca,Sr)TiO3 perovskites: Analogue 
behavior for silicate perovskite. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 167, p. 110-117, 
2008. 

WANG, L.; KANG, H.; XUE, D.; LIU, C. Synthesis and characterization of Ba0,5Sr0,5TiO3 
nanoparticles. Journal of Crystal Growth, 311, p.605-607, 2009. 

WOOD, D. L.; TAUC, J. Weak absorption tails in amorphous semiconductors. Physical 
Review B, 5, p. 3144-3151, 1972. 

WU, W-Y.; KUNG, W-Y.; TING, J-M. Effect of pH values on the morphology of zinc oxide 
nanostructure and their photoluminescence spectra. Journal of American Ceramic Society, 94, 
p. 699-703, 2010. 

WU, XW.; WU, DJ.; LIU, XJ. Negative pressure effects in SrTiO3 nanoparticles investigated 
by Raman spectroscopy. Solid State Communications, 145, p. 255-258, 2008. 

YAMADA, Y.; KANEMITSU, Y. Blue Light emission from strongly photoexcited and 
electron-doped SrTiO3. Journal of Applied Physics, 109, p. 1024101-1024104, 2011. 

YANG, G.; YUE, Z.; SUN, T.; ZHAO, J.; YANG, Z.; LI, L. Investigation of ferroelectric 
phase transition for modified barium titanate in multilayer ceramic capacitors by situ Raman 
scattering and dielectric measurement. Applied Physics A, 91, p.119-125, 2008. 

YANG, Q.; FANG, L.; ZHENG, F.; SHEN, M. Structural, electrical, luminescent, and 
magnetic properties of Ba0.77Ca0.23TiO3:Eu ceramics. Material Chemistry and Physics, 118, p. 
484-489, 2009.   

YANG, X.; WILLIANMS, I. D.; CHEN, J.; WANG, J.; XU, H.; KONISHI, H.; PAN, Y.; 
LIANG, C.; WU, M. Porovskite hollow cubes: morphological control, tree-dimensional 
twinning and intensely enhance photoluminescence. Journal of Materials Chemistry, 18, p. 
3543-3546, 2008. 

ZENG, H. C. Ostwald Ripening: a synthetic approach for hollow nanomaterials. Current 
Nanoscience, 3, p. 177-181, 2007. 

ZHANG, W. F.; YIN, Z.; ZHANG, M. S.; DU, Z. L.; CHEN, W. C. Roles of defects and 
grain sizes in photoluminescence of SrTiO3. Journal Physics of Condensed Materials, 11, p. 
5655-5660, 1999. 

ZHANG, W. H.; ZHANG, J. X. Photoluminescence at room temperature in Ba0.5Sr0.5TiO3 
ceramic. Journal of Luminescence, 131, p.2307-2310, 2011. 

ZHANG, W.; WANG, H.; CHEN, J.; ZHANG, W.; XIONG, X.; ZHANG, J. 
Photoluminescence at room temperature in polycrystalline BaxSr1-xTiO3 ceramics obtained by 
solid-state reaction method. Journal of Luminescence, 128, p. 1359-1362, 2008. 



125 
Referências Bibliográficas 

 
ZHENG, H.; BAGSHAW, H.; GYÖRGYFALVA, G. D. C. C.; REANEY, I. M.; UBIC, R.; 
YERWOOD, J. Raman spectroscopy and microwave properties of CaTiO3 –based ceramics. 
Journal of Applied Physics, 94, p.2948-2956, 2003.  

ZHENG, H.; GYÖRGYFALVA, G.D.C.C; QUIMBY, R.; BAGSHAW, H.; UBIC, R.; 
REANEY, I.M.; YARWOOD, J. Raman spectroscopy B-site order-disorder in CaTiO3 –based 
microwave ceramics. Journal of the European ceramic Society, 23, p.2653-2659, 2003.  

ZHOU, W. Reversed crystal growth: implications for crystal engineering. Advanced 
Materials, 22, p. 3086-3092, 2010. 

ZHU, X.; HANG, Q.; XING, Z.; YANG, Y.; ZHU, J.; LIU, Z.; MING, N.; ZHOU, P.; SONG, 
Y.; LI, Z.; YU, T.; ZOU, Z. 1. Microwave Hydrothermal Synthesis, Structural 
Characterization, and Visible-Light Photocatalytic Activities of Single-Crystalline Bismuth 
Ferric Nanocrystals. Journal of American Ceramic Society, Article first published online: 14 
Mar 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04430.x, 2011.  

ZHU, X.; WANG, J.; ZHANG, Z.; ZHU, J.; ZHOU, S.; LIU, Z.; MING, N. Perovskite 
nanoparticles and nanowires: Microwave-hydrothermal synthesis and structural 
characterization by high-resolution transmission electron microscopy. Journal of American 
Ceramic Society, 91, p. 2683-2689, 2008. 



126 
Anexo 

 

Anexo 
 
 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0

10000

20000

30000
In

te
ns

id
ad

e 
(c

ps
)

2  (grau)

 SrCO
3

 SrTiO
3

 Observado
 Calculado
 Background
 Obs-Calc

= 4,552
Rwp = 0,0884
R(F2) = 0,0602

 
Figura A1: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

SrTiO3. 
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Figura A2: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ba0,25Sr0,75TiO3. 
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Figura A3: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ba0,50Sr0,50TiO3. 
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Figura A4: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ba0,75Sr0,25TiO3. 
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Figura A5: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

BaTiO3. 
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Figura A6: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ca0,25Sr0,75TiO3. 
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Figura A7: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ca0,50Sr0,50TiO3. 
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Figura A8: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

Ca0,75Sr0,25TiO3. 
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Figura A9: Difração de Raios X com Refinamento pelo Método de Rietveld da amostra 

CaTiO3. 

 

 
 
 
 

 

 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	COMISSÃO EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABELAS
	SUMÁRIO
	1. I NTRODUÇÃO
	1.1 Motivação
	1.2 Objetivos

	2. REVISÃO DA LITERATURA
	2.1 Nanomateriais: Estruturas em escala nanométrica
	2.2 Estrutura Perovskita: um caso particular
	2.3 Titanatos: propriedades e funções
	2.4 Luminescência: uma importante propriedade
	2.5 Defeitos: razões para o grau de ordem-desordem
	2.6 Métodos de Processamento: benefícios e desvantagens

	3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
	3.1 Materiais
	3.2 Métodos

	4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
	4.1 Identificação Estrutural das Fases
	4.2 Detalhamento das Reações Envolvidas
	4.3 Espectroscopias de Micro-Raman e na Região do Infravermelho
	4.4 Espectroscopia de Absorção do UV-Visível e Emissão Fotoluminescente
	4.5 Morfologia
	4.6 Relações entre Morfologia e Fotoluminescência:
	4.7 Crescimento Cíclico

	CONCLUSÕES
	PERSPECTIVAS FUTURAS
	REFERÊNCIAS
	ANEXO

