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RESUMO

Esta monografia consiste em uma revisão bibliográfica sobre o conceito estrutura cristalina

dos materiais cerâmicos e sobre os conceitos da difração de raios-X (DRX) e por fim realizar

análise estrutural do hafnato de bário (BaHfO3) sintetizado através do método hidrotérmico

assistido por micro-ondas (MAH) com duas concentrações de hidróxido de potássio (KOH)

por meio analise dos dados experimentais do DRX, simulação estrutural e refinamento dos

dados experimentais  através do método de Rietveld. Os dados experimentais foram cedidos

pelo grupo de pesquisa estrutura da matéria e física computacional, com base nos dados foram

obtido gráfico DRXs e os refinamentos bem como a simulação da estrutura foram realizados

no programa Powdercell. Pelos DRXs observa-se que os dois dados experimentais realmente

são a fase do composto BaHfO3, com a simulação estrutural obteve-se os dados estruturais

referentes a projeções de planos, fatores de intensidade, distância interplanar, intensidade dos

picos,  volume  da  célula  unitária,  densidade  e  posições  cartesianas.  Posteriormente  foi

realizado o refinamento estrutural onde se observou tanto visualmente quanto com base nos

indicativos estatísticos que a curva experimental está bem próxima da curva teórica, dentro do

limite estipulado.

Palavras-chave: Analise. Estrutura Cristalina. Refinamento. Simulação. 



ABSTRACT

This monograph consists of a bibliographical review on the concept of crystalline structure of

ceramic materials and on the concepts of X-ray diffraction (XRD) and, finally, the structural

analysis of barium hafnate (BaHfO3) synthesized by hydrothermal method assisted by micro-

(MAH)  with  two  concentrations  of  potassium  hydroxide  (KOH)  by  analyzing  the

experimental data of the XRD, structural simulation and refinement of the experimental data

by  the  method  of  Rietveld.  The  experimental  data  were  provided  by  the  research  group

structure of the matter  and computational physics, based on the data were obtained graph

XRDs and the refinements as well as the simulation of the structure were performed in the

Powdercell program. For the XRDs it is observed that the two experimental data are actually

the BaHfO3 composite phase, with the structural simulation the structural data were obtained

concerning plane projections, intensity factors, interplanar distance, peak intensity, unit cell

volume,  density  and  Cartesian  positions.  Subsequently,  the  structural  refinement  was

performed where it was observed both visually and based on the statistical indicatives that the

experimental curve is very close to the theoretical curve, within the stipulated limit.

Keywords: Analyze. Crystalline structure. Refining. Simulation.
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1. INTRODUÇÃO.

As perovskitas são um tipo de estrutura cristalina da classe dos materiais cerâmica de

suma  importância  dentro  da  área  de  pesquisas  de  estrutura  dos  materiais  devido  a  sua

estabilidade  estrutural.  Nos  casos  de  dopagem  dos  materiais  com  essa  estrutura,  estes

apresentam  propriedades  únicas  tais  como  a  propriedade  dielétrica.  Assim  desde  sua

descoberta as perovskita vêm sendo estudas e sintetizadas em laboratórios e para realização

do seu processo de síntese existem diversos métodos, como o método hidrotérmico assistido

por micro-ondas (MAH). Este método específico requer uma alta concentração de hidróxido

de  potássio  (KOH)  para  garantir  a  formação  do  composto,  pois  durante  o  processo  ele

despenha o papel de catalizador químico-físico.

Em 2018 foi publicado um artigo no International Journal of Advanced Engineering

Research and Science (IJAERS) intitulado  Synthesis of  BaHfO3 through with reduction of

KOH, realizado na Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná no

grupo  de  pesquisa  Estrutura  da  Matéria  e  Física  Computacional  pela  as  pesquisadoras

Vanessa D. Kegler e Susana Cristina Fischer, que relata não ser necessário uma quantidade

tão grande de KOH para que o composto seja formado. O artigo relata a realizado a síntese de

duas amostras do BaHfO3 com duas concentrações de KOH e a comparação dos resultados

das técnicas de caraterização com os resultados de síntese que utilizavam altas quantidade do

agente  catalizador.  As  técnicas  de  caraterização  utilizada  no  artigo  foram  a  técnica  de

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a técnica de difração de raios-X (DRX), sendo a

primeira  técnica  utilizada para determinar  o caráter  morfológico da amostra  e  a segunda

utilizada para determinar  carácter estrutural.

Embora o artigo tenha feito os DRXs das amostras, porém não feito o estudo estrutural

para obter informações do composto e nem o refinamento estrutural através do Método de

Rietveld.   Portanto  este  trabalho  tem  com  o  objetivo  realizar  a  simulação  estrutural  do

BaHfO3 para obter dados do composto bem como realizar o seu refinamento para comparar a

curva experimental com a teórica.  O trabalho está divido em três partes,  a primeira deste

trabalho aborda a fundamentação teórica onde serão apresentados os conceitos de estrutura

cristalina, materiais cerâmicos, a estrutura do hafnato de bário e sobre métodos de síntese do

hafnato de bário, difração e difração em cristais. A segunda parte será apresentada toda a base

dos conceitos físicos da técnica de DRX e a revisão bibliográfica sobre refinamento estrutural

pelo Método de Rietveld. A terceira parte se destina ao processo de simulação da estrutura via

powdercell e a discussão dos dados obtidos no DRX e no refinamento estrutural. Os dados
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dos DRXs das amostras foram cedidos pelas autoras do artigo Os dados experimentais dos

DRXs das amostras foram fornecidos pelas autoras do artigo e com base nesses dados foi

realizada  análise  estrutural  do  BaHfO3,  que  consistiu  no  refinamentos  dos  dados

experimentais dos DRXs e obtenção dos seguintes dados estruturais: as projeções de planos,

fatores de intensidade, distância interplanar, intensidade dos picos, volume da célula unitária,

densidade e posições cartesianas.
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2. ESTRUTURA CRISTALINA DAS CERÂMICAS.

2.1.  DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA CRISTALINA.

As propriedades físicas apresentadas por certos materiais  sólidos estão relacionadas

diretamente  as  suas  estruturas  cristalinas,  como por  exemplo,  o  carbono  que  conforme a

estrutura que ele assumir pode ser altamente frágil e opaco (grafite) ou de uma resistência

incrivelmente  alta  e  translucido  (diamante).  Nem  todos  os  sólidos  tem  essa  estrutura

cristalina, os materiais que possuem essa estrutura cristalina são classificados como materiais

cristalinos e os que não possuem como materiais são classificados como não cristalinos ou

amorfos; Mas o que seria essa estrutura cristalina e como ela consegue interferir tanto nas

características dos materiais?

O conceito de estrutura cristalina está diretamente ligado à organização dos átomos e

as moléculas  das matérias  em formas geométrica e simétrica,  essas formas se repetem de

maneira regular gerando uma periocidade ao longo do material e a organização dos átomos

podem gerar estruturas simples ou complexas, então os materiais cristalinos são aqueles que

possuem  uma  periocidade  na  forma  de  como  seus  átomos  e  moléculas  se  organizam

espacialmente dentro dele, e os materiais amorfos possuem uma irregularidade na organização

espacial dos seus átomos [1].

 Essa organização interfere diretamente nas propriedades, pois dependendo da forma

de como os átomos vão se arranjar dentro do material, a organização altera a forma de como

um átomo vai interagir com seus vizinhos, mas a real definição de estrutura cristalina está

ligada há dois  conceitos  simples:  rede e base [2].  Rede é uma abstração matemática  que

representa  agrupamento  periódico  regular  de  pontos  disposto  espacialmente  e  base  é  a

definição de um aglomerado de átomos. Então estrutura cristalina é definida como aplicação

de uma base em uma rede, mas a forma dessa aplicação não é aleatória, pois essa base tem se

aplicada de maneira  que gere uma periocidade na rede, como pode ser visto na Figura 2.1.
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Figura 2.1: ilustração de Estrutura cristalina

Fonte: Própria 2019.

Na Figura 2.1 cada um dos pontos representa um átomo diferente, cada átomo fica

representado dessa forma, pois quando descrevemos a estrutura cristalina representamos cada

átomo como esfera sólida de raio definido conhecido como modelo da esfera rígida atômica.

Como mencionada os pontos são uma abstração matemática,  em cada conjunto de átomos

temos um ponto da rede. Matematicamente estrutura cristalina é representada:

E.C. = Rede + Base (2.1)

Qualquer ponto em relação a uma origem arbitrária deve ser expresso em função dos

vetores primitivos da rede. Na Figura 2.2 representamos diversos conjuntos de vetores que

podem ser vetores primitivos para uma rede bidimensional simbólica.

Figura 2.2: Representação de vetores

Fonte: Própria 2019.
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Na Figura 2.3 temos a ilustração de dois pontos (C e D) da rede em relação a uma

origem arbitrária os vetores posição para respectivos pontos serão: 

r⃗=distância do ponto C a origemarbitaria

r⃗ '=distância do ponto D aorigemarbitaria

Figura 2.3: Representação dos pontos C e D.

Fonte: Própria 2019.

Para que um vetor seja um vetor primitivo da rede deve se obedece a seguinte relação:

r⃗ '=r⃗+l⃗ , l⃗=l1 v⃗1+l2 v⃗2
(2.2)

Onde  r⃗ e  r ’ são posições do ponto C e D, respectivamente escritos em função dos vetores

primitivos da rede e l⃗ o vetor translação também escrito em função dos vetores primitivos. E a

outra condição para que para o vetores sejam vetores primitivos da rede e os valores de l1 e l2

devem ser números inteiros. Então para conjunto de vetores em amarelo e verde da Figura 2.2

não podem ser vetores primitivos, pois não é possível descrever os pontos C e D em função

deles, já o conjunto dos vetores em azul e vermelho poderão ser vetores primitivos, pois neste

caso são possíveis descreve os pontos C e D em função deles e valores encontrados para l1 e l2

obedecem à condição. 
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Mas apesar de vários conjuntos de vetores poderem descrever qualquer ponto da rede,

apenas um conjunto será considerado os vetores primitivos da rede. Vetores primitivos de

rede são aqueles capazes de formar o menor volume da célula unitária de estrutura cristalina e

célula unitária é o menor agrupamento de átomos de forma periódica dentro da rede [1].  

Uma vez definido os vetores primitivos de uma rede, nós podemos sair de um ponto A

e chegar  a  um ponto  B,  através  do vetor  de translação  l⃗ descrito  em função dos  vetores

primitivos  da  rede.  Mas  para  originar  os  pontos  da  rede  de  uma  estrutura  cristalina,  é

necessário determinar um ponto arbitrário no espaço com posição bem definida (x, y, z) e

aplicar uma série de operações de simetria a esse ponto, dessa forma podemos encontrar todos

os pontos que compõem a rede da nossa estrutura cristalina. 

2.2.  GRUPO PONTUAL E ESPACIAL

2.2.1. Grupo Pontual.

O grupo pontual  é  formando por  32 operações  pontuais,  responsável  por  gerar  os

pontos arbitrários da rede da estrutura cristalina, as 32 operações são encontradas a partir de

quatro operações de simetria pontual e suas combinações.

 A operação de simetria  consiste em movimentar  um ponto de tal  maneira  que sua

posição final, após o movimento,  seja indistinguível à inicial.  Essas operações de simetria

quando aplicada a um ponto levam em consideração um elemento de simetria; O elemento de

simetria é uma entidade geométrica (um ponto, uma reta ou um plano) associada a uma ou

mais operações de simetria.  O grupo das operações de simetria pontual é um conjunto de

quatro  operações  de  simetria,  sendo elas  rotação,  reflexão,  inversão  e  rotação  impropria,

conforme o Quadro 2.1 [3].
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Quadro 2.1: Operações de simetria.

Operações de Simetria Elemento de Simetria Representação

Rotação Eixo (n)

Reflexão Plano de Reflexão (m)

Inversão Centro de Inversão (i)

Rotação Impropria Eixo ¿)

Fonte: Própria 2019

A rotação  está  associada  a  um eixo  de  rotação,  onde  esse  eixo  é  o  elemento  de

simetria,  a  operação consiste  em rotacionar  um ponto em torno de um eixo arbitrário.  A

rotação é representada pela letra n,  onde ele nos informa a quantidade de graus que o ponto

foi rotacionado.  Existem cinco eixos de rotação que gera periocidade de longo alcance no

espaço, assim temos cinco diferentes quantidades de graus que podemos rotacionar o ponto,

definido pela fórmula 360º/n, cada uma dessa quantidade é conhecida como eixo de grau, por

conveniência a rotação ocorre no sentido anti-horário. O Quadro 2.2 mostrar os cinco eixos e

as maneiras como podem ser representados.

Quadro 2.2: Eixos de Rotações.

Ordem do eixo
Representação da

ordem (n)
Ilustração

Representação dos
eixos

1, θ = 360º 1 - -

2, θ = 180º 2

3, θ = 120º 3

4, θ = 90º 4

6, θ = 60º 6

Fonte: Própria 2019
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A operação de reflexão está associada ao um plano, onde este será o elemento de

simetria,  a operação consiste em refletir  um ponto através de um plano de reflexão sendo

representa pela letra m, conforme Figura 2.4.

Figura 2.4: Representação da operação de reflexão.

Fonte: Própria 2019

A operação de inversão é a combinação de duas operações, onde primeiro é aplicado

uma rotação de 180º e depois aplicado uma reflexão, o elemento de simetria associado a essa

operação é o centro de inversão, ponto onde ocorre a intersecção eixo de rotação com o plano

de reflexão sendo representado pela letra i, conforme figura 2.5.

Figura 2.5: Representação da operação de Inversão.

Fonte: Própria 2019

A rotação impropria assim com a inversão é a combinação de duas operações, mas

neste caso bem mais complexa,  primeiro é aplicada uma rotação de 360º/n e depois uma

inversão em relação ao ponto onde passa o eixo, conforme a Figura 2.6, sendo o eixo de

inversão o elemento de simetria  associado,  a operação é  representada pela  letra  n.  Assim

como a operação de rotação apenas cinco eixos de rotação impropria são capazes de gerar

22



periocidade de longo alcance no espaço, sendo que o eixo de ordem um se equivale a uma

operação de inversão e o eixo de ordem dois se equivale uma operação de reflexão.

Figura 2.6: Eixos de ordem um e dois.

Fonte: Própria 2019

Já os demais eixos de rotação impropria geram pontos diferentes dos pontos gerados

pelas outras operações, assim têm os seguintes eixos:

Figura 2.7: Eixos de ordem três, quatro e seis.

  

Fonte: Própria 2019

A partir  daqui  temos  que  as  quatro  operações  de  simetria  básica  geraram as  dez

primeiras operações do grupo pontual, conhecido como elementos básicos do grupo pontual.

As demais 22 operações são geradas das combinações das dez primeiras, sendo as seguintes

combinações: combinação eixo de rotação com plano de reflexão, combinação de eixos de

rotação, combinação de três eixos de rotação com centro de inversão e por fim combinação
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entre eixos de rotação e eixos de roto-inversão [3]. O Quadro 2.3 indica as combinações e os

resultados.

Quadro 2.3: Combinações dos elementos básicos.

Elementos Básicos Combinações Resultado Total

m
1
2
3
4
5
6
1
3
4
6

Combinação de um
eixo de rotação com
centro de inversão

2/m; 4/m; 6/m
Três novos grupos

pontuais

Combinação de eixos
de rotação

222; 32; 422; 622;
432; 23

Seis novos grupos
pontuais

Combinação de três
eixos de rotação com

centro de inversão

mmm; 3m; 4/mmm
6/mmm, 4/m3m; 3

m
Seis novos grupos

pontuais
Combinação entre
eixos de rotação e

eixos de roto-inversão

mm2; 3m; 4mm; 4
m2; 6mm; 6m2

43m
Sete novos grupos

pontuais
Fonte: Própria 2019

A combinação de eixo de rotação com centro de inversão consiste em pegar os pontos

de rotação de qualquer ordem e aplicar uma inversão em cada um deles, mas se a ordem do

eixo  for  ímpar  irá  gerar  um  eixo  de  rotação,  assim  só  irá  gerar  novas  operações  as

combinações de eixo de rotação de ordem par [3]. A Figura 2.8 descreve como são gerados os

grupos pontuais pela combinação de eixos e inversão.

Figura 2.8: Esquema das combinações de eixos e inversões.

Fonte: Própria 2019.

A  Combinação  de eixos  de  rotação  consiste  em combinar  eixos  rotações  entre  si,

podendo ser eixos de mesma ordem ou de ordens diferentes, imagine um ponto A no plano

XY em seguida rotacione em torno do eixo X gerando o ponto A’ e logo após rotacionar em

torno do eixo do Y gerando o ponto A’’. Mas para relacionar o ponto A’ com ponto A’’ é

necessário  um terceiro  eixo  de  rotação,  então  ao  combinar  eixos  de  rotação  sempre  será

nn impar
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necessário três eixos de rotações [3]. Quando considerando os pontos de intersecções onde as

operações de rotação de cada eixo se cruzam ocorre a formação de um triangulo esférico,

usando  de  exemplo  a  combinação  de  três  eixos  de  ordem 2,  temos  o  seguinte  triângulo

descrito na Figura 2.9.

Figura 2.9: Triangulo esférico da combinação 222.

Fonte: Própria 2019

Para este caso o triângulo esférico formado pela combinação de eixos 222, temos que

os ângulos formados pelas pontas do triângulo são de 90º sendo o mesmo para as três pontas,

assim a soma de alfa, beta e gama é igual 270º. Lembrando-se da propriedade intrínseca dos

triângulos esféricos:

180 º<α+ β+γ<540 º (2.3)

Como pode-se observar para o caso da combinação 222 os ângulos formandos pelo

triangulo esférico sempre será metade do ângulo de rotação do eixo, assim a equação (2.3)

fica:

180 º<
θx

2
+

θ y

2
+

θz

2
<540 º

Usando a equação que determina o ângulo de rotação para ordem do eixo 360º/n.
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180 º<
180 º

x
+

180 º
y

+
180 º

z
<540º

Simplificando 

1<
1
x
+

1
y
+

1
z
<3 (2.4)

Assim encontra-se uma relação dada função das  ordens dos eixos,  que determinar

quais  combinações  de  eixos  de  rotação  são  possíveis  para  formar  um triângulo  esférico.

Aplicando  as  relações  para  todas  as  combinações  de  eixos  possíveis  para  verificar  quais

formam simetria, tem-se como resultado os valores do Quadro 2.4.

Quadro 2.4: Combinações dos eixos de rotação.

Combinações Subgrupos Esta no intervalo permitido
222 Não tem Sim
322 223,232 Sim
422 224, 242 Sim
622 262, 226, Sim
233 323, 332 Sim
432 234, 243, 324, 342, 423 Sim
244 424, 442 Não, =1
246 264, 426, 462, 624, 642 Não, <1
266 626, 662 Não, <1
326 362, 236, 263, 632, 623 Não, = 1
343 334, 433 Não, <1
346 364, 436, 463, 634, 643 Não, <1
363 336, 633 Não, <1
366 363, 663 Não, <1
464 446, 644 Não, <1
466 646, 664 Não, <1
333 Não Não, <1
444 Não Não, <1
666 Não Não, <1

Fonte: Própria 2019
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A combinação de três eixos de rotação com o centro de inversão consiste em combinar

três eixos de rotação e aplicar uma operação de inversão em cada um dos três eixos, conforme

Figura 2.10 [3]. Usando a combinação de eixos 222 e aplicando uma inversão i temos:

Figura 2.10: combinação de três eixos de rotação com centro de inversão.

Fonte: [2]

Por fim, a combinação  entre eixos de rotação e eixos de roto-inversão consiste em

combinar  eixos  de  rotação  impropria  entre  si,  mas  diferente  da  combinação  de  eixos  de

rotação não possível combinar três eixos de rotação impropria, pois ao combinar dois eixos de

rotação imprópria surge um terceiro eixo de rotação, sendo um eixo de rotação normal e assim

como a combinação de eixos de rotação a combinação de eixos de rotação imprópria também

obedece à relação de combinações possíveis.

. A combinação de eixos de rotação imprópria é conhecida como  combinação  entre

eixos de rotação e eixos de roto-inversão, pois seria mesmo que pegar uma combinação de

eixos de rotação normal e combinar dois dos eixos e aplicar uma operação de inversão como

pode ser visto na Figura 2.11.

Figura 2.11: combinação entre eixos de rotação e eixos de roto-inversão.

Fonte: [2]

2  + 1
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Assim conseguimos  encontrar  as  32 operações  que compõe o grupo de operações

pontuais. Cada uma das 14 redes de Bravais, que será discutida na próxima seção, possuirá

uma ou mais operações pontuais, mas nenhuma operação pertencerá a duas ou mais redes.

2.2.2. Sistemas cristalinos.

Os sistemas cristalinos são sete que é designação a um grupo de ordenamento espacial

pontual regular de átomos ou moléculas na matéria, esses setes grupos se classificam as 14

redes de Bravais de três dimensões. As redes de Bravais são um conjunto de redes catalogadas

por August Bravais, que são as configurações assumidas pelas partículas ao se organizar na

formação da matéria [4]. Em outras palavras são as 14 estruturas cristalinas nos quais todos os

materiais não amorfos podem se organizar. 

Os sistemas cristalinos são definidos em função de dois parâmetros simples, os eixos

cristalinos (a, b e c), ângulos interaxiais (α, β e ɣ) e a partir de toda a combinação entre os

parâmetros  que  geram  simetrias,  as  que  geram  simetria  corresponderam  aos  sistemas

cristalinos. As condições para os parâmetros tanto para os eixos quanto para ângulos são: Os

três eixos cristalográficos ou ângulos iguais, dois eixos cristalográficos ou ângulos iguais e

um eixo ou ângulo diferente e por fim os três eixos cristalográficos ou ângulos diferentes

entre si. Assim geramos as seguintes combinações que podem ser vistas na Figura 2.12.

Figura 2.12: combinação de entre eixos cristalográficos e ângulos interaxiais.

Fonte: Própria 2019
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Em  seguida  podem-se  relacionar  os  sistemas  cristalinos  com  os  grupos  pontuais

responsáveis por gerar pontos de cada um dos sistemas e também com combinações de eixos

e ângulos, conforme Quadro 2.5.

Quadro 2.5: Sistemas Cristalinos

Sistema Cristalino Eixos e Ângulos Grupos Pontuais Representação

Triclínico
a  b  c

      90o 1, 1

Monoclínico
a  b  c

 =  = 90o   90o 2, 2/m, m

Ortorrômbico
 =  =  = 90o

a  b  c
222, 2/m2/m2/m,

mm2

Tetragonal
a = b  c

 =  =  = 90o

4, 4, 4/m,
4/m2/m2/m, 4mm, 4

m2

Cúbico
a = b = c

 =  =  = 90o
432, 23, 4/m32/m,

2/m3, 43m

Hexagonal
a = b  c

 =  = 90o  = 120º

6, 6, 6/m, 622.
6/m2/m2/m, 6mm, 6

m2

Trigonal
a = b = c

 =  =  ≠ 90o 3, 3, 32, 32/m, 3m

Fonte: Própria 2019
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Além das 14 redes de Bravais os sistemas cristalinos se dividem em quatro tipos de

retículos  cristalinos.  Os retículos  cristalinos  são as possíveis  formas em que as partículas

podem  se  distribuir  dentro  dos  sistemas  cristalinos  [2,5].   Assim  os  quatros  retículos

correspondem em pontos específicos nas simetrias dos sistemas cristalinos, então teremos P

(primitivas) nós (pontos equivalentes) só nos vértices, I (de corpo centrado) nós no centro da

cela e nos vértices, F (de faces centradas) nós no centro das faces e nos vértices e A, B ou C

nós no centro de um par de faces (pinacóide) e nos vértices, conforme Figura 2.13. 

Figura 2.13: Redes de Bravais.

Fonte: [22].
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Pode-se nota que as 32 operações pontuais conseguem prever os pontos das 14 redes

de Bravais. Logo vem a questão qual a função do grupo de operações espaciais? A resposta é

simples, e só recordar a definição da estrutura cristalina que é aplicação de aglomerado de

átomos em todos os pontos de uma rede, assim quando se aplica o aglomerado nos pontos da

rede alguns átomos não vão localizar nos pontos exatos da rede gerando pontos não previstos

pelas operações pontuais, a operações espaciais vem com intuito de prever e determinar esses

pontos  tanto  que  na  literatura  diz-se  que  as  operações  espaciais  estão  associadas  aos

aglomerados de átomos.

.

2.2.3. Grupo espacial.

O grupo espacial é formado por 230 operações espaciais, responsável por prever os

pontos gerados pela aplicação do aglomerando de átomos na rede. Essas 230 operações são

encontradas  a  partir  das  duas  operações  de  simetria  espacial  e  suas  combinações  com os

grupos pontuais dos sete sistemas cristalinos [3].  As operações básicas dos grupos espaciais

baseiam-se na combinação de uma operação de simetria do grupo pontual com aplicação de

um  movimento  de  translação,  sendo  as  operações  eixos  helicoidais  e  planos  com

deslizamento. 

Quadro 2.6: Operações de simetria.

Operações de Simetria Elemento de Simetria Representação

Eixos Helicoidais Eixo (nm)

Plano de Deslizamento Plano (c)

Fonte: Própria 2019

A operação de eixos helicoidais é uma rotação de 360°/n seguida de uma translação de

p/n na direção do eixo, a operação começa pegando átomo de referência do aglomerado e

aplica uma rotação, conforme ocorre a rotação, ocorre também a translação em função do eixo

de rotação [6]. Observe a representação na Figura 2.14.
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Figura 2.14: Eixo Helicoidal.

Fonte: [6]

Mas a unidade de translação não é aleatória, essa unidade vai depender da ordem do

eixo de rotação dada pela formula p/n, assim a unidade de translação será uma fração da

ordem do eixo de rotação. Para o caso do eixo de ordem 1 não teremos unidade de translação,

pois  não  existe  fração  de  um,  mas  para  as  demais  ordens  de  eixos  teremos  unidades  de

translação, sendo que ordens dos eixos helicoidais dependerão da unidade de translação Xn. 

Para o eixo de ordem 2, temos 21 – 1/2 unidade de translação assim a ordem do eixo

será 21, conforme Figura 2.15.

Figura 2.15: Eixo Helicoidal de ordem 2.

Fonte: [23].
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Para o eixo de ordem 3 temos 31 – 1/3 da unidade de translação e 32 – 2/3 da unidade

de transação, conforme Figura 2.16.

Figura 2.16: Eixo Helicoidal de ordem 3.

Fonte: [23].

Para o eixo de ordem 4 temos 41 – 1/4 da unidade de translação,  42 – 2/4 = 1/2 da

unidade de translação e 43 – 3/4 da unidade de translação, conforme Figura 2.17.

Figura 2.17: Eixo Helicoidal de ordem 4.

Fonte: [23].

Para o eixo de ordem 6 temos 61 – 1/6 da unidade de translação, 62 – 2/6 da unidade

de translação, 63 – 3/6 da unidade de translação. 64 – 4/6 da unidade de translação e 65 – 5/6 da

unidade de translação, conforme Figuras 2.18 e 2.19.
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Figura 2.18: Eixo Helicoidal de ordem 6

Fonte: [23].

Figura 2.19: Eixo Helicoidal de ordem 6

Fonte: [23].

A operação de plano com deslizamento consiste em combinar reflexão com translação

de meia unidade em uma determinada direção, a unidade e a direção da translação são dadas

em dos eixos do plano de reflexão, assim a translação pode se restrita a direção de um dos

eixos ou a seguir a diagonal entre os dois eixos [6], conforme Figura 2,20.

Figura 2.20: Diagrama dos planos com deslizamento

Fonte: [23].
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Escrevendo as unidades de translação em função dos eixos da Figura 2.20 tem-se:

a:  t =  a ,  ½ b:  t =  b  e  ½ c:  t =  c½n: t =  a +  b ou  a +  c ou  b +  c½ ½ ½ ½ ½ ½

Vale ressaltar que o valor da unidade de translação ser meio é valido para todos os

sistemas cristalinos,  mas para caso dos sistemas cúbico e tetragonal temos que o valor da

unidade poderá ser de ¼ para o caso do glide diamante (d), assim a unidade ficara. 

 d: t =  a +  b ou  a +  c ou  b +  c¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

Como foi dito o grupo espacial é formado  por 230 operações e para encontrar essas

operações combinou-se operações pontuais de cada sistema cristalinos com as duas operações

espaciais.  Essas  combinações  são  feitas  da  seguinte  forma:  primeiro  associamos  um dos

possíveis retículos cristalinos do sistema a um dos grupos pontuais do mesmo sistema e por

fim troca-se um dos eixos de rotação por eixo helicoidal ou troca-se plano de reflexão por um

plano com deslizamento e às vezes trocam-se ambos, sempre que possível, pois haverá a caso

que não será possível nem plano e nem eixo. Como nosso caso do BaHfO3 ser  uma cerâmica

que obedece a estrutura cristalina cúbica simples, será demonstrado os grupos espaciais desse

sistema, os grupos espaciais dos demais sistemas está no Apêndice A.

Para o sistema cristalino cubico tem-se os dados do Quadro 2.6.

Quadro 2.7: Sistema Cubico.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva)

I (corpo centrado)
F (face centrada)

432, 23,
4/m32/m, 2/m3

 43m 
Fonte: Própria 2019

No sistema cubico tem apenas três possíveis retículos e cinco grupos pontuais, fazendo as

associações e as trocas conforme Quadro 2.7.
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Quadro 2.8: Grupos espaciais do sistema cubico.

Grupos Espaciais 
432 P432, P4132, P4232, P4332, I432, I4132, F432 e F4132
23 P23, P213, I23, I213 e F23

m3m Pm3m, Pn3m, Pm3n, Pn3n, Im3m, Ia3c, Fm3m, Fm3c, Fd3m e Fd3c
m3 Pm3, Pn3, Pa3, Im3, Ia3, Fm3 e Fd3
43m P43m, P43n, I43m, I43d, F43m e F43c

Fonte: Própria 2019

Observa-se um detalhe importante no Quadro 2.5 os grupos pontuais (4/m32/m e 2/m3

) são escrito de uma maneira diferente do Quadro 2.6, essa mudança é apenas uma forma de

representação, na literatura da área da cristalografia a segunda representação é mais comum

utilizar a segunda representação. Outro detalhe importante de ressaltar é que o grupo espacial

a qual o BaHfO3 pertence é o Pm3m. Assim fechamos a parte dos grupos pontuais e espaciais.

2.3. LIGAÇÕES QUÍMICAS.

Outro fato importante que interfere diretamente na formação da estrutura cristalina é a

ligação química que pode alterar as características dos materiais cerâmicos, pois dependo do

tipo de ligação química predominante no material algumas características do mesmo serão

influenciadas, por exemplo,  as cerâmicas iônicas têm características de serem quebradiças.

Outro fato em que a importância das ligações químicas e a questão da estabilidade, pois a

ligação que ocorre entre os átomos tem como objetivo principal estabilidade. Em relação aos

átomos quanto maior a estabilidade eletrônica mais estável será a molécula formada, então

quando aplicado essa ideia aos materiais quanto mais forte for às ligações químicas interna do

material mais a estrutura cristalina será estável.

As ligações químicas são dívidas em dois grupos distintos,  as ligações primárias e

secundárias. As ligações primárias são aquelas responsáveis pela ligação de átomo a átomo

também conhecida por ligações atômicas sendo elas:  ligação iônica,  ligação covalente e a

ligação  metálica.  Já  as  ligações  secundárias  são  aquelas  responsáveis  pelas  ligações  que

ocorre entre uma molécula e outra, também conhecida como ligações intermoleculares, sendo

elas as ligações dipolo-dipolo, ponte de Hidrogênio e os dipolos induzidos. Neste trabalho

será discutida apenas as ligações primárias com ênfase nas duas primeiras pois são as ligações

que ocorrem em cerâmicas.

36



2.3.1. Ligação Iônica. 

As ligações iônicas têm como sua principal característica o fato de ser uma ligação

entre os íons, neste caso ligação entre cátions e ânions,  pois quando eles se ligam ambos

conseguem  atingir  a  estabilidade  eletrônica.  Outra  caraterística  importante  desse  tipo  de

ligação é que ela ocorre devido à interação eletrostática entre os íons, pois no momento da

ligação o cátion tende a ceder os elétrons ao ânion para então ambos poder obedecer à regra

do octeto. Nesse instante há criação de um polo negativo no ânion e um polo positivo no

cátion gerando assim interação eletrostática entre eles. 

Mas essa interação só irá funcionar assim quando tratamos de íons isolados no espaço.

Como estamos falando de estruturas cristalinas, não teremos interação de apenas dois íons e

sim  interações  entre  N  cátions  e  N  ânions,  então  teremos  forças  repulsivas  entre  polos

negativos das moléculas formadas. A configuração das moléculas vai funcionar de forma que

a força de atração entre elas seja a maior  possível de forma a respeitar  a força repulsiva

sofrida pelas moléculas devido aos polos de mesmo sentido [7].

Para melhor entendimento imagine um exemplo arbitrário de uma molécula formada

por cátion e ânion, dada lei de Coulomb a energia para forma a molécula será:

E=
−1

4 π ε0

q1 q2

r2 =
−1

4 π ε0

¿¿ (2.5)

z+ e z- são os números de elétrons do cátion e do ânion  respectivamente e r+ e r- são raios

atômicos dos mesmo, essa energia é referente a uma molécula mas nossa estrutura terá N

moléculas, então reescrevendo a fórmula para o caso de um mol.

E=
−Na
4 π ε0

¿¿

Mas como dito na estrutura tem-se forças de atração e de repulsão, então adicionando o fator 

da energia de repulsão proposto por Born temos,

ER=
NaB

rn
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∴ E=
−Na
4 π ε 0

¿¿

Onde  n  é  um  termo  que  depende  da  molécula,  conhecido  como  fator  de  Born.  Como

mencionado às moléculas vão se configurar na estrutura de forma que a força atrativa seja

maior o possível sem desrespeitar a força repulsiva, quando isso ocorre as duas forças estarão

em equilíbrio. Dessa forma, as duas forças terão mesma intensidade, matematicamente esse

ponto de equilíbrio é determinado pela derivada da energia em função do raio para promover

a minimização.

dE
dr

=0 , r → r0

E=
−Na
4 π ε0

¿

Mas  para  a  função  descrever  perfeitamente  o  comportamento  da  ligação  iônica  é

necessário a adição da constante de Madelung, constante responsável por determinar o valor

do  potencial  eletrostático  que  contribui  para  energia  de  ligação,  constante  encontrada

experimentalmente por Erwin Madelung [7].

α=∑
ij

±
1
r ij

∴ E=
−Naα
4 π ε0

¿ (2.6)

Essa energia conhecida como energia de ligação, assim sendo a energia responsável

pela estabilidade da estrutura, ou também conhecida por energia da rede, o gráfico da curva

dessa energia está representada na Figura 2.21.
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Figura 2.21: Gráfico da curva da energia de ligação.

Fonte: [24].

2.3.2. Ligação Covalente.

A ligação covalente ou ligação molecular assim como ligação iônica é uma ligação

que acontece entre íons como a necessidade de atingir  a estabilidade  eletrônica,  regra do

octeto.  Mas, nesse caso os íons que ligam são ânions, assim em vez de ocorrer doação e

recebimento de elétrons haverá o compartilhamento entre os dois átomos em ligação. Esse

compartilhamento de elétrons é explicado pela superposição dos orbitais eletrônicos, assim

sendo quando ocorre uma ligação covalente entre dois átomos haverá uma superposição dos

orbitais  dos  elétrons  compartilhados,  essa  ligação  gera  estruturas  eletricamente  neutras,  a

teoria responsável pela descrição desse fenômeno é teoria dos orbitais moleculares (TOM)

[8]. 

Para melhor compreensão imagine o exemplo mais simples,  uma ligação covalente

entre  dois  átomos  de  hidrogênio,  nesse  caso  terá  apenas  o  compartilhamento  de  par  de

elétrons  entre  os  átomos,  como  dito  o  compartilhamento  eletrônico  ocorre  por  meio  da

superposição  eletrônica  dos  orbitais,  nesse  caso  os  orbitais  1s.  Assim  escrevemos  o

hamiltoniano da interação dos átomos.

Ĥ=K̂ N+ K̂ e+Û NN+ÛNe+Û ee (2.7)

Onde K̂ N e K̂ e são energias cinéticas do núcleo e do elétron, respectivamente, já Û NN, Û Ne e Û

ee são energias potenciais das interações núcleo – núcleo, núcleo – elétron e elétron – elétron,
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respectivamente.  No  entanto  K̂ N é  desconsiderando  devido  a  aproximação  de  Born  -

Oppenheimer e Û ee é desconsiderado pois ambos átomos irão compartilhar apenas um elétron.

Logo hamiltoniano do sistema será:

H=
−h2∇2

2m
+

e2

4 π ε0 R
−

e2

4 π ε0 R A

−
e2

4 π ε0 RB

A  função  de  onda  da  molécula  é  encontra  a  partir  da  solução  da  equação  de

Schroedinger 

H Ψ mol=E Ψ mol

Resolvendo  a  equação  encontramos  a  energia  da  molecular,  que  resulta  em  uma

integral variacional.

E=
∫Ψ mol

¿ H Ψ mol d
3 r

∫Ψ mol
¿ Ψ mol d

3 r
(2.8)

Sabendo  que  a  solução  aproximada  da  equação  de  Schroedinger,  consiste  na

combinação linear dos orbitais.

Ψ mol=C A Ψ A+CB Ψ B →Ψ mol
¿

=C A Ψ A
¿
+CBΨ B

¿
(2.9)

Aplicando  a  normalização  e  reescrevendo  as  fórmulas  para  simplificar  a  equação  (2.9)

teremos

∫Ψ mol
¿ H Ψ mol d

3 r=C A
2
∫Ψ A

¿ HΨ A d3 r+CB
2
∫Ψ B

¿ HΨ B d3r+C A CB∫Ψ A
¿ HΨ B d3r+CB C A∫Ψ B

¿ HΨ A d3r

∫Ψ mol
¿ H Ψ mold

3 r=C A
2 H AA+CB

2 HBB+2 CA CB H AB
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∫Ψ mol
¿ Ψ mol d

3r=CA
2
∫Ψ A

¿ Ψ A d3r+CB
2
∫Ψ B

¿ Ψ B d3 r+CA CB∫Ψ A
¿ Ψ B d3r+CB CA∫Ψ B

¿ Ψ A d3 r

Definindo a integral de sobreposição:

S=∫Ψ A
¿ Ψ B d3 r=∫Ψ B

¿ Ψ A d3 r

Temos:

∴∫Ψ mol
¿ Ψ mol d

3r=CA
2
+CB

2
+2 CA CB S

Logo a equação (2.8) da energia fica

E=
C A

2 H AA+CB
2 HBB+2CA CB H AB

CA
2
+CB

2
+2C A CB S

(2.10)

Aplicando a condição do mínimo dE /dC A=dE/d CB=0 na equação (2.10)

dE
d C A

=
(2 CA H AA+2 CB H AB ) (C A

2
+CB

2
+2CA CB S )−(C A

2 H AA+CB
2 HBB+2CA CB H AB)(2C A+2CB S)

(C A
2
+CB

2
+2 CA CB S)

2 =0

dE
d C A

=
(2 CB H BB+2C A H AB ) (C A

2
+CB

2
+2CA CB S )−(C A

2 H AA+CB
2 HBB+2 C ACB H AB)(2CB+2C A S )

(CA
2
+CB

2
+2C A CB S)

2 =0

Simplificando e reescrevendo a equação (2.10).

( H AA−E ) CA +( H AB−ES )CB=0

( H AB−ES ) CA+ ( HBB−E ) CB=0

Calculando o determinante das equações teremos 
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( H AA−E ) ( HBB−E )−( H AB−ES )
2
=0

Sendo HAA igual a HBB

( H AA−E )
2
− ( H AB−ES )

2
=0

∴ E±=
H AA ± H AB

1± S
(2.11)

Sendo  a  equação  (2.11)  da  energia  de  ligação  entre  os  átomos  de  Hidrogênio,

lembrando que S corresponde a integral de superposição dos orbitais na qual poderá varia

entre zero e um e HAA  ou HBB  são os correspondentes da energia do elétron. Dessa forma,

pode-se concluir que a energia de ligação pode variar entre um máximo e um mínimo, ou seja,

molécula tem configurações mais favoráveis que outras de acontecer [8]. Na literatura quando

a energia de ligação estiver no mínimo esse estado é conhecido de estado ligante e no máximo

esse estado é conhecido de estado antiligante. Veja a Figura 2.22

Figura 2.22: Estados ligante e antiligante.

Fonte: [24].



2.3.3. Ligação Metálica.

A ligação metálica possui três modelos que tenta explicar seu como ocorre esse tipo

de ligação, mas como o interesse do presente trabalho é em material cerâmico, na qual todos

esses materiais são formandos por ligações iônicas e covalentes, não será aprofundada sobre

esse assunto e abordará apenas a ideia principal de cada um dos modelos.

A principal característica da ligação metálica é fato de ser uma  ligação que ocorre

entre os cátions, sendo a ligação mais comum entre os elementos metálicos que compõem

66% dos elementos da tabela periódica, A característica principal desses materiais formado

com essa ligação em geral são ótimos condutores elétricos e térmicos. E como objetivo de

entende essas propriedades que primeiro modelo a explica esse funcionamento foi proposto.

Esse  primeiro  modelo  foi  proposto  por  Paul  Drude,  elaborado  em 1900  após  a

descoberta do elétron. A ideia principal desse modelo é que quando estão no estado sólido os

materiais  metálicos podem-se descrito como tendo os núcleos dos átomos sendo igual um

caroço iônico maciço imóvel enquanto elétrons são livres para vagar dentro toda extensão da

matéria, Figura 2.23, essa teoria conhecida como teoria gás de elétrons livres [8,9]. 

Figura 2.23: Modelo de Drude.

Fonte: [9].

Para estruturar seu modelo Drude propôs três regras básicas baseadas na teoria cinética

dos gases:  primeira,  à  probabilidade  que um elétron sofra uma colisão  (elástica)  entre  os

instantes t e t + dt é dada por dt/τ onde τ é o tempo de relaxação, ou seja, probabilidade de

colisão do elétron vai depender de τ que varia de acordo com material. Segunda, entre duas

colisões, os elétrons vão vagar em linha reta como uma partícula, em outras palavras o elétron

sempre irá percorrer o menor caminho possível entre as colisões; e a terceira é que após a
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colisão o elétron perde a sua memória sobre sua velocidade anterior e sua nova velocidade

tem  direção  aleatória.  Mas  apesar  do  modelo  de  Drude  conseguir  explicar  bem  a

condutividade  elétrica  dos  materiais  formados  por  ligações  metálicas,  ele  não  considera

detalhes da estrutura cristalina do material e também sua precisão fica restrita aos metais com

apenas um elétron na camada de valência, nesse caso os metais da família dos alcalinos (1A).

O segundo modelo a explicar as ligações metálicas é o modelo de Sommerfeld, que

diferente do modelo clássico de Drude aplica estatística de Fermi-Dirac na ideia do gás de

elétrons livre e também inclui o princípio da exclusão de Pauli se se tornando um modelo

quântico, pois ele passar considerar os elétrons como partículas dentro de um volume finito V

e utiliza a equação de Schroedinger para descrever o movimento dos elétrons [9], mas apesar

de corrigir algumas falhas do modelo Drude ele ainda não considera a estrutura cristalina do

material.

Assim  chegamos  ao  modelo  que  melhor  explica  o  funcionamento  das  ligações

metálicas, a teoria de bandas, essa teoria baseia-se na ideia de que quando junta-se uma alta

quantidade de átomos metálicos a aproximação de vários níveis de energia dos elétrons forma

uma grande banda de energia continua no lugar onde ficava o nível de energia que o átomo

teria se estive isolado. A teoria se apoia no fato que quando elétrons são confinados dentro de

uma região limitada e a equação de Schroedinger mostra que poderão apenas ocupar estados

discretos de energia, essa teoria acaba sendo a que melhor explica as ligações metálicas, pois

dependo da estrutura cristalina na qual esteja trabalhando essa banda de energia ocorrerá em

regiões diferentes do cristal.

2.4.   MATERIAIS CERÂMICOS.

Agora  que  já  foi  apresentado  o  conceito  e  a  importância  da  estrutura  cristalina  e

também como ela é formada, vamos será apresentado  a caracterização do grupo de materiais

a qual o BaHfO3 pertence, que é grupo dos materiais cerâmicos. 

No decorrer da história da humanidade as civilizações trabalharam com cerâmicas para

mais diversos fins desde o uso arquitetônico ao uso culinário, essas cerâmicas são conhecidas

como cerâmicas tradicionais, estas cerâmicas têm como principal característica em comum o

fato de serem sintetizada em altas temperaturas esse processo de síntese é conhecido como

ignição.  Alguns  exemplos  de  tipo  de  cerâmicas  são  tijolos,  porcelana  e  azulejos,  tanto  a

palavra cerâmica vem do grego keramikos que significa literalmente matéria-prima queimada

sendo essa matéria-prima normalmente a argila [1]. Mas também com decorrer da história da
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humanidade  ocorreu  à  evolução  do  conhecimento  científico  o  que  permitiu  uma  melhor

compreensão de como funciona os fenômenos responsáveis pelo processo de síntese e pelas

propriedades únicas desses materiais, assim a própria palavra cerâmica passou a englobar um

grupo maior de materiais, na qual esses novos materiais revolucionaram a humanidade.

As cerâmicas são materiais inorgânicos normalmente formandos por combinações de

elementos  metálicos  e  ametálicos,  no  qual  as  ligações  químicas  responsáveis  pela  sua

formação  são  ligações  iônicas,  combinação  de  ligações  iônicas  e  ligações  covalentes  ou

somente ligações covalentes, sendo a última opção muito rara de encontrar na natureza [10].

Outra característica importante desses materiais é que eles são formandos por no mínimo por

dois elementos, logo as estruturas cristalinas delas são normalmente bem complexas como,

por exemplos, as estruturas cúbicas e ortorrômbicas.

As cerâmicas  são separadas em dois grupos básicos as cerâmicas  tradicionais  e as

cerâmicas  sintéticas.  As  cerâmicas  tradicionais  citado  anteriormente  são  as  mais  comuns

sintetizas em alta temperatura, normalmente feitas de argila o que resulta em materiais com

baixo índice de pureza; já as cerâmicas sintéticas são mais complexas também sintetizadas

também  em alta temperatura, mas com processo mais controlado, o que resulta em alto nível

de pureza e com propriedades bem diferenciadas.

As  estruturas  dos  materiais  cerâmicos,  como  dito,  tendem  a  formar  estruturas

complexas com caráter desde puramente iônicos até puramente covalente, para saber o caráter

de cada uma das cerâmicas utilizamos a equação (2.12).

%Caráter Iônico=[1−e
( X A− X B )

2

4 ]∗100 % (2.12)

Onde XA e XB são a eletronegatividades dos átomos responsáveis pela formação da

estrutura da cerâmica, no caso da equação (2.12) para uma cerâmica binária. Para determinar

a estrutura cristalina de uma cerâmica utilizamos cinco regras, conhecidas como regras de

Pauli.  Essas  regras  se  utilizam  de  duas  premissas  básicas;  a  estabilidade  geométrica  do

empacotamento  dos  íons  de  diferentes  tamanhos  deve  combinar  com  a  estabilidade

eletrostática e os íons são considerados esferas rígidas [1].
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A primeira regra de Pauli diz que, quando os íons se ligarem eles irão se organizar e

formaram um poliedro de íons de cargas opostas, onde o poliedro terá um número especifico

de íons coordenados onde esse número de coordenação é dado pela relação N.C.= Re/Ra  ,

tabela 2.8, sendo Re o raio do ânion e Ra o raio do cátion. A primeira regra também afirma que

as estruturas estáveis serão aquelas em que os cátions terão dimensão similar ou pouco maior

que os interstícios que devem ocupar na estrutura,  em outras palavras os ânions e cátions

devem se tocar. A segunda regra diz que para uma estrutura cerâmica ser estável, os poliedros

deverão se arranjar de forma que a sua neutralidade de carga local seja preservada, em outras

palavras,  quando os  poliedros  forem se organizar,  eles  sempre  tenderão  a  nunca  violar  à

estabilidade de carga local dos poliedros. A terceira regra diz que pela ordem de estabilidade

os poliedros  de coordenação preferem primeiramente  compartilhar  vértices,  segundamente

arestas e por ultimo faces inteiras, isso quer dizer que as estruturas mais estáveis são aquelas

em que poliedros compartilham os vértices e as mais instáveis são aquela que compartilham

faces inteiras enquanto as que compartilham arestas são intermediárias.

Quadro 2.9: Números de Coordenação

Número de coordenação
Razão entre os raios dos

ânions e cátions
Representação do Poliedro

2 <0,155

3 0,155 – 0,225

4 0,225 – 0,414

6 0,414 – 0,720
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(Continua...)

Número de coordenação
Razão entre os raios dos

ânions e cátions
Representação do Poliedro

8 0,720 – 1,0

Fonte: [11].

  A quarta  regra  expressa  que  o  poliedro  formado  ao  redor  dos  cátions  de  baixo

número de coordenação e carga elevada tendem a ser ligado apenas pelos vértices, ou seja,

quando um poliedro é formando por cátions que tenha um número de coordenação e com

cargas  elevadas  a  ligação  entre  eles  ocorre  pelos  vértices.  Por  último,  mas  não  menos

importante a quinta regra afirma que os átomos preferem formar estruturas simples a formar

estrutura complexa,  pois  quando mais  complexa  for  estrutura maior  será a  quantidade  de

energia para ela se manter estável.

Além de separada em dois grupos as cerâmicas  são classificadas  em três tipos:  as

cerâmicas binarias simples de estrutura AX formada apenas por dois elementos; as cerâmicas

binarias  de estrutura  AnXp  também formada  apenas  por  dois  elementos  mais  com índices

iônicos  diferentes  e  por  fim as  cerâmicas  ternaria  de  estrutura  AnBnXn formada  por  três

elementos  [1].  Note  que  não  existem  cerâmicas  formadas  por  mais  de  três  elementos

químicos, agora será apresentado um pouco mais de cada um desses três tipos de cerâmicas.

No entanto como o BaHfO3 é uma cerâmica ternária será dado maior ênfase no ultimo modelo

exposto anteriormente.

2.4.1. Cerâmicas do tipo AX.

As cerâmicas desses tipos são formadas por apenas dois elementos químicos, na qual

os números de cátions e ânions são os mesmos, ou seja, sempre haverá apenas um cátion para

cada ânion. Esse grupo de cerâmicas tem três estruturas principais, pois as demais estruturas

se encaixam em um dos modelos dessas três são elas: a estrutura do cloreto de sódio (NaCl)

também conhecida como estrutura do sal-gema, as cerâmicas com essa estrutura tem como

características principais o número de coordenação igual e  6 e a sua estrutura cristalina é

cubica de face centrada (CFC); a estrutura do  cloreto de césio (CsCl), as cerâmicas com essa

estrutura tem como principais  características  o número de coordenação igual  a 8  e  a sua
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estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado (CCC); e a estrutura do sulfato de zinco (ZnS)

as cerâmicas com essa estrutura tem como principais características o número de coordenação

igual a 4 e a sua estrutura cristalina é uma cubica de face centrada (CFC) [1,10].

2.4.2. Cerâmicas do tipo AnXp.

As cerâmicas desse tipo assim como as cerâmicas do tipo AX também são formadas

pela combinação de dois elementos químicos, mas diferente das anteriores há relação entre o

número de cátions para o número de ânions dessas cerâmicas não será de um para um, as

cerâmicas dessa classe podem assumir relação de um cátion para dois ânions como é caso da

fluorita (CaF2), diferente das cerâmicas do tipo AX as cerâmicas AnXp não tem estruturas

predefinidas as quais as demais se encaixe no modelo, pois todas as ocorrência de cerâmicas

desse tipo a formação da estrutura vai depender diretamente da relação entre os números de

cátions e ânions em um molécula [1,10].

 Então usando a fluorita  como exemplo principal  para as cerâmicas dessa classe e

fazendo o cálculo da relação Re/Ra, valor encontrado foi de 0,8. Então seguindo o Quadro 2.8

do número de coordenação quando a estrutura começar  ser formada a um cada átomo de

cálcio haverá quatro átomos de flúor, assim a estrutura cristalina da fluorita será uma cúbica

simples, para as demais cerâmicas desse grupo a estrutura cristalina assumida dependera da

relação entre os números de cátions e ânions e pelo o número de coordenação, mas outros

exemplos de cerâmicas dessa classe são UO2, ThO2 e PbO2.

2.4.3. Cerâmicas do tipo AnBmXp.

As cerâmicas desse tipo também são conhecidas como cerâmicas ternárias, pois como

o nome sugere são cerâmicas formadas pela combinação de três elementos químicos outra

característica dessas cerâmicas é o fato delas possuírem cátions diferentes em sua estrutura

que podem ter o mesmo tamanho e/ou cargas diferentes, mas assim como as cerâmicas do tipo

AX,  as  cerâmicas  ternarias  têm  estruturas  principais  nas  quais  as  demais  cerâmicas  se

encaixam com a diferença de em vez de serem três estruturas principais as ternárias contam

com quatro estruturas principais sendo elas: calcita, espinélio, olivina e a perovskita. 

2.4.3.1.  Calcitas.
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As cerâmicas do grupo da calcita possuem estruturas pertencentes ao sistema trigonal,

onde sitio A é ocupado pelo cátion maior enquanto o sitio B é ocupado pelo cátion menor e o

sitio X nessa estrutura em geral é ocupado pelo átomo de oxigênio, como é caso do carbonato

de  cálcio  (CaCO3)  que  pode  se  observado  na  Figura  2.24,  mas  sua  estrutura  de  cargas

generalizada éA(+2)B(+4) X3
(−2) [11]. 

Figura 2.24: Estrutura do CaCO3

Fonte: [11].

2.4.3.2.  Espinélio.

As cerâmicas desse grupo possuem estrutura cristalina do sistema cúbico, na qual o

cátion do sítio B e o cátion do sítio A são normalmente bivalentes ou trivalentes e o sítio X é

ocupado pelos possíveis elementos F, S, Se, Te e O que são o mais comum. Assim a possíveis

combinações de cargas são A(+4) B(+2) X4
(−2) , A(+2)B2

(+2) X4
(−2 )e A(+ 6)B2

(+1) X4
(−2), e a sua estrutura é

formada por octaedros e tetraedros [11]. Na Figura 2,25 é possível ver um exemplo dessa

estrutura.
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Figura 2.25: Estrutura do espinélio.

 
Fonte: [11].

2.4.3.3.  Olivina.

As cerâmicas do grupo da olivina pertencem essencialmente ao sistema hexagonal, na

qual cátions do sítio B ocupam um oitavo das posições da estrutura e possíveis elementos do

sitio X são F, S, Se e O que assim como no espinélio é o ocupante mais comum do sítio. E as

possíveis combinações de cargas são A( +2) B( +4 ) X 4
(−2), A2

(+ 3)B( +2) X4
(−2 ) e A(+2) A(+3)B(+2) X4

(−2).

2.4.3.4.  Perovskita.

Pelo simples fato do Hafnato de Bário ser uma cerâmica do grupo da perovskita será

discuto a parte dessa estrutura de forma mais a profundada, começando pela parte histórica. O

primeiro minério a se encaixar nessa categoria foi o titanato de cálcio (CaTiO3), na qual a sua

estrutura está representada na Figura 2.25, descoberto em 1839 pelo mineralogista  Gustav

Rouse,  o nome usado para nomear esse grupo de cerâmica vem em homenagem ao russo

Count  Lev  Alexevich  von  Perovski  [12].  Assim  a  perovskita  é  qualquer  cerâmica  com

estrutura ABX3, onde o sítio A é ocupado por cátion das famílias dos metais  alcalinos ou

alcalinos terrosos e esse cátion é conhecido como cátion modificador da rede. O sítio B é

ocupado por um cátion dos metais de transição interna e é conhecido como cátion formador

de rede, e sítio X pode ser ocupado por ânion da família dos halogênios, mas neste caso essas

perovskitas são consideradas artificiais, ou pode ser ocupado por um oxigênio, que neste caso

as perovskita  desse tipo são consideradas  naturais  e são chamadas de óxidos perovskitas,
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assim estrutura ABX3  é geral de todas perovskitas e a estrutura ABO3 é referente aos óxidos

perovskitas [13].

As  estruturas  cristalinas  das  perovskitas  podem  pertence  aos  sistemas:  cubico,

ortorrômbico, trigonal e monoclínico, mas em geral as perovskitas obedecem à simetria do

sistema cubico conforme a Figura 2.26 é possível observa a representação da estrutura do

titanato de cálcio tendo com referencia os octaedros de oxigênio (vermelho) e titânio (azul), e

no centro da estrutura encontra-se um átomo de cálcio (verde).

Figura 2.26: Estrutura do CaTiO3

 
Fonte: [11].

O fato  que  determina  a  qual  simetria  a  perovskita  irá  obedecer  são  as  forças  de

interações entre os íons da estrutura que são responsáveis por gerar a estabilidade estrutural,

assim  a  variação  nessas  forças  vão  alterar  o  valor  da  energia  de  formação  da  estrutura,

alterando assim simetria estrutural [12]. Alguns outros exemplos de perovskitas são CaTiO3,

PhTiO3, BaTiO3 e o próprio BaHfO3.

2.5.  ESTRUTURA DO BAHFO3.

Agora que já foi apresentada toda base sobre estrutura cristalina e materiais cerâmicos,

vamos falar sobre a estrutura do hafnato de bário, representado na Figura 2.27. O hafnato de

bário é uma cerâmica ternária do grupo das perovskita com o caráter predominante iônico

pertencente  ao  grupo  dos  hafnatos,  nos  óxidos  perovskitas  grupo  à  qual  ele  pertence  é

determinado pelo cátion formador de rede. No caso dos CaTiO3 e PhTiO3 são pertencentes ao
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grupo dos titanatos. O hafnato de bário obedece a simetria  do sistema cristalino cúbico mais

precisamente  cúbica simples de parâmetro de rede a  = b= c = 8,333Ǻ do grupo espacial

Pm3m, conforme ficha cristalográfica PDF 24-102 que se encontra no Anexo A. O hafnato de

bário é conhecido pelo seu alto ponto de fusão e para os casos que é realizada à dopagem de

íons terrosos em sua estrutura ele passa  a apresentar propriedades óticas bem interessantes, na

qual alguns trabalhos relatam propriedades luminescentes [13].

Figura 2.27: Estrutura do BaHfO3.

Fonte: [13].

Na Figura 2.27 tem-se a representação da estrutura cristalina do hafnato de bário, parte

(a) da figura é possível  observar o hafnato a partir  ponto vista os átomos de bário como

referencial e a parte (b) da figura vista tomando como referencial os octaedro de oxigênio

envolta do átomo de háfnio, mas vale lembrar que essa representação é de um cristal ideal,

pois cristais reais apresentam ligeiras deformidades ou até outros elementos no meio da sua

estrutura tudo isso é resquício ou falha do processo de síntese. 

Como dito  anteriormente,  a  forma de síntese dos  materiais  cerâmicos  podem gera

propriedades  únicas  ao  material,  no  caso  do  hafnato  de  bário  utilizado  neste  trabalho  há

diversa  formas  de  sintetiza-los,  mas  no  caso  em estudo  o  composto  foi  sintetizado  pelo

método hidrotérmico assistido por micro-ondas (MAH). Embora não tenha sido realizada a

síntese, pois os resultados para plotagem e análise foram fornecidos pelas autoras do artigo

Synthesis of BaHfO3 through with reduction of KOH. No entanto, o funcionamento do método

e como foi obtido o composto será apresentado no próximo capítulo.

(a) (b)
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3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E CARACTERIZAÇÃO.

3.1. MAH.

Como dito, no final do capítulo anterior, para realizar o processo de síntese do hafnato

de bário existe diversos métodos, mas o método que utilizado para execução da síntese das

amostras deste trabalho foi método hidrotérmico de assistido por micro-ondas (MAH), a sigla

vem da abreviação do inglês Microwave Assisted Hydrotermal.

O MAH é o método que apresenta diversas vantagens em comparação com técnica

hidrotérmica clássica, pois diferente do método clássico o tempo de exposição das amostras as

altas temperaturas é bem menor o que representa uma redução no tempo final do processo e a

própria  temperatura  a  qual  as  amostras  são  expostas  é  ligeiramente  menor  ao  que  as

temperaturas do método clássico. Por fim o fato que as amostras então em processo de rotação

dentro da célula reacional do aparelho permitem o crescimento mais homogêneo dos cristais,

pois as amostras estão sendo expostas uniformemente as altas temperaturas [13].

Mas  a  real  diferença  entre  o  método  hidrotérmico  tradicional  para  o  método

hidrotérmico assistido por micro-ondas, é que no tradicional é usado um forno elétrico para

expor às amostras as altas temperaturas enquanto no MAH se utiliza do aparelho de micro-

ondas. Assim o método hidrotérmico assistido por micro-ondas é um método de síntese de

materiais,  que funciona baseando-se na interação eletromagnética com material.  O modelo

teórico usado para explicar essa interação é conhecido como aquecimento dielétrico, no qual

ocorrem dois mecanismos: a rotação dipolar e condução iônica. O método é conhecido como

um método hibrido por possui uma rota Química e uma rota Física [13].

A rota  Física  compreende a  parte  da interação  entre  as  micro-ondas  partículas  da

amostra.  As micro-ondas são radiação eletromagnética que ao entra contato com as partículas

aplicam uma força que provoca movimento nessas partículas que passam a se colidirem com

as partículas que não entraram em contato como a radiação e essas colisões geram calor que

aquece a amostra. Essa é a descrição do mecanismo da condução iônica e o mecanismo da

rotação dipolar que é responsável pela geração de calor através do alinhamento dos dipolos

elétricos  das partículas  com campo elétrico da radiação eletromagnética,  juntos esses dois

mecanismos são responsável  aquecimento  da amostra  através  da interação com as  micro-

ondas [13]. E a rota química compreende a parte das interações entre as partículas durante o

processo de síntese.
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O  método  hidrotérmico  assistido  por  micro-ondas  tem  uma  nova  contribuição

importante que é o processo de desidratação dos hidróxidos, pois para realização do processo

de síntese é utilizando hidróxido de potássio age como catalisador do processo químico, que

durante o processo de exposição à radiação eletromagnética tendem a sofre quebra das suas

moléculas  para forma água o que resultado na aceleração do processo de desidratação da

amostra o qual gera uma alteração no meio hidrotermal da amostra.

A figura  a seguir  é  a  representação do aparelho  utilizado no processo que é nada

menos que um aparelho de micro-ondas convencional modificado para se controlar o aumento

da temperatura e tempo de duração do processo de forma precisa e que tem recipiente teflon

com um nanômetro e uma válvula de segurança onde é acoplando a célula reacional.

Figura 3.1: Aparelho de micro-ondas modificado.

Fonte: [13].

3.2. SÍNTESES DAS AMOSTRAS.

Antes das amostras serem levadas para exposição da radiação eletromagnética é feito o

processo  de  preparação  dos  reagentes.  Para  sintetizar  as  amostras  foram  utilizados  os

seguintes reagentes descritos no Quadro 3.1.

54



Quadro 3.1: Reagentes.

Reagentes Formula Química Fabricante Pureza (%)

Cloreto de bário BaCl2 Sigma Aldrich 99,9

Cloreto de háfnio HfCl4 Sigma Aldrich 98,9

Hidróxido de potássio KOH Synth 85,0

Fonte: [14];

Foram utilizadas dois tipos de concentração de KOH: 0,12 mol e 0,18 mol enquanto os

demais reagentes foram os mesmos para as duas amostras, BaCl2: 0,01 mol e HfCl4: 0,01 mol.

Primeiro os reagentes foram diluídos em água destilada e deionizada (processo de dissolução),

depois as dissoluções são adicionados ao mesmo Becker (processo de precipitação). Os dois

processos são descritos abaixo, eles fazem parte da rota química.

Dissolução:

BaCl2(s) + H2O(l) → Ba2+(aq) +2Cl-(aq) + H2O(l)

HfCl4(s) + H2O(l) → Hf4+(aq) +4Cl-(aq) + H2O(l)

KOH(s) + H2O(l) → K+ (aq) +OH-(aq) + H2O(l)

Precipitação:

Ba2+ (aq) + 2Cl-(aq) + K+(aq) +OH-(aq) → Ba(OH)(s) + 2K+(aq) + 2Cl-(aq)

Hf4+ (aq) + 4Cl-(aq)+4K+(aq)+4OH-(aq) → Hf(OH)4(s) + 4K+(aq) + 4Cl- (aq)

Posteriormente  a  solução  com  a  precipitação  é  adicionada  ao  forno  micro-ondas,

ocorrendo a terceira etapa que é a parte física do processo (desidratação). Nessa etapa alguns

parâmetros  de  síntese  precisam ser  definidos,  para  a  amostra  em estudo foram utilizados

temperatura de 140 ºC, por um período de exposição de 20 min e com a taxa de variação de

temperatura de 10 ºC/min. Na figura 3.2 está ilustrado os passos descritos.

Desidratação:

Ba(OH)2(s) + Hf(OH)4(s) → BaHfO3 + 3H2O
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Figura 3.2: Síntese do BHO, (a) processo de dissolução e (b) etapas do MAH.

Fonte:[14] 

Depois de realizar a síntese a amostra passa por um processo de redução de ph sendo

centrifugada a 3.500 rpm por cinco minutos e logo depois passa por um processo de secagem.

A figura 3.3 a ilustra os processos finais enquanto a figura 3.3 b apresenta o resultado final da

síntese e o equipamento utilizado para realizar o drx experimental.

Figura 3.3: síntese do BHO, (a) etapas finais da síntese e (b) preparação para caracterização.

Fonte:[14].
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4. DIFRAÇÃO.

A partir de 1665 já havia livros descrevendo um fenômeno interessante, o fenômeno

de quando a luz passa por um pequeno orifício de placa e era jogada sobre um anteparo a uma

distância  R  suficientemente  grande  observa-se  que  a  luz  adentrava  a  região  de  forma

geométrica e no anteparo era possível visualiza a formação de franjas escuras e franjas claras

[17]. Veja a Figura 4.1.

Figura 4.1: Fenômeno de difração circular.

Fonte: [25].

Esse  fenômeno era  e  é  conhecido como difração  na  qual  pode definido  ser  como

desvios da propagação retilínea da luz, deflexão, ao passar por uma abertura ou espalhamento

da onda por um obstáculo [17]. Experimentalmente para que possa ser possível observar o

fenômeno da difração é necessário que o tamanho da fenda ou do obstáculo seja infinitamente

menor que o comprimento de onda a ser difratada. A difração assim como o fenômeno da

interferência  ocorre  devido  à  natureza  ondulatória  da  luz,  ambos  os  fenômenos  são

intrinsicamente  interligados,  pois  não possível  ocorrência  de um deles  sem ocorrência  do

outro.

O fenômeno de difração é classificado na literatura em dois casos, na qual diferença

entre  os  casos  é  a  distância  R  entre  abertura  ou  obstáculo  difratante  e  o  anteparo  de

observação,  quando esse  distância  é  pequena a  imagem formada no anteparo  preserva  as

características da abertura ou obstáculo e quando essa distância é grande (R → ∞) o resultado

da observação passa a depende da direção de propagação da onda e não carrega informações

geométricas da abertura ou do obstáculo difratante. Para descrever esses dois casos têm dois

formalíssimos,  sendo  eles  o  princípio  da  difração  de  Huygens-Fresnel  e  o  princípio  da

difração de Fraunhofer.
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4.1 DIFRAÇÃO DE HUYGENS-FRESNEL.

O princípio de Huygens-Fresnel é responsável por fazer a descrição da difração do

caso em que distância R entre a abertura é pequena. O princípio dessa difração vem das ideias

de dois cientistas importante na área da ótica, Christian Huygens foi o responsável por fazer a

explicação  qualitativa  da  propagação  retilínea  da  luz  com  base  no  conceito  de  ondas

secundárias e sua construção geométrica, e Augustin Fresnel que teve a ideia de adicionar as

preposições  de  Huygens  o  conceito  de  interferência  aplicado  à  propagação  de  ondas

monocromáticas. Assim essa combinação deu origem ao princípio de Huygens-Fresnel que se

baseia nas preposições descritas abaixo [17].

Primeira, as ondas esféricas secundárias originadas por dois pontos de uma frente de

onda diferente deverão ser coerentes, pois a frente de onda é uma superfície constante. Isso

quer dizer que a onda esférica de mesma origem sempre estará em fase tanto espacialmente

quanto temporalmente. A segunda preposição, uma onda num ponto posterior é a resultante da

interferência  entre  todas  as  ondas secundárias,  considerando as  diferenças  de devidos aos

percursos  diferentes  isto  significa  que  onda  observada  posteriormente  é  originada  pela

interferência  das ondas anteriores.  E por fim a terceira  preposição a amplitude  das ondas

secundarias originada de um elemento de superfície dσ de uma frente de onda Σ não será

mesma em todas as direções, ela será máxima na direção n̂ normal à frente de onda e decresce

conforme o ângulo θ’ formado entre a direção original da frente de onda e a direção da nova

ondas aumentar e a amplitude será zero quando o ângulo θ’ for  π/2 . Observe a figura 4.2.

Figura 4.2: Principio de Huygens-Fresnel.

Fonte: [26].
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Com base nessas três preposições é possível chegar à equação da expressão analítica

da função de onda do princípio de Huygens-Fresnel da difração em ponto P arbitrário.

v ( P )=A∑
n=1

∞

Fn ∫
zonan

e ikr

r
dσ (4.1)

Na qual Fresnel para representa a ideia das contribuições de todas as ondas secundaria

na formação da onda final medida no ponto P, ele trabalha as contribuições na forma de zonas

que é representada pela somatória da equação, Fn é o fator de obliquidade que posteriormente

Kirchhoff  demostrou  que  poderia  ser  obtido  da  equação  de  ondas  satisfeita  por  v,  dσ  é

variação da abertura do orifício ou obstáculo difrantante,  r é a distância  entre o ponto de

difração e ponto P e eikr é o fator de fase da onda.  

Esse método trabalhando por Fresnel possibilita uma melhor compreensão qualitativa

à formação geométrica e o surgimento das franjas de difração entorno do limite da sombra

geométrica, pois ao trabalhar a ideia das zonas é possível ver a contribuição unitária de cada

uma das ondas secundárias formada pelos pontos da frente de onda original além de permitir a

identificação das  franjas  formada por cada uma das ondas secundaria.  Mas a  equação de

Fresnel  não  expressa  relação  de  dependência  da  difração  com  a  interferência,  assim  é

necessário considerar a contribuição da interferência no ponto P das n zonas sucessivas, então

chegamos à equação na forma explicita do princípio de Huygens-Fresnel.

v ( P )=
1
iλ
∫
A

cosθ ' v0(P ')
eikr

r
dσ (4.2)

4.2 DIFRAÇÃO DE FRAUNHOFER.

O princípio de Fraunhofer é responsável por fazer a descrição da difração do caso em

que distância R entre a abertura e o anteparo tende ao infinito. Neste caso de difração não é

possível observar os efeitos da difração de Fresnel, de forma que o tamanho da abertura ser

muito menor que raio da primeira zona de Fresnel assim abertura é apenas uma fração de uma
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zona de Fresnel e para que isso possa ser possível a difração obedece a seguinte condição

[17].

R ≫ D2

λ
, R ≫ D →

R
D

≫ D
λ

≫ 1 (4.3)

Partindo da equação na forma explicita do princípio de Huygens-Fresnel. 

v ( P )=
1
iλ
∫
A

cosθ ' v0(P ')
eikr

r
dσ

Observe a figura 4.3 que descreve a da difração de Fraunhofer.

Figura 4.3: Principio de Fraunhofer.

Fonte: [27]/.

Considerando a0 amplitude da onda incidente, assim teremos.

v0 ( P ' )=a0 e i k⃗0 x⃗ '

Sendo  k⃗O=k û e  fazendo aproximar r  por OP menos à projeção de OP′ sobre OP,

temos também que r = r0 − û x ' . Desta forma, podemos substituir r por r0 na equação, porém

não na exponencial, pois kr é dependência do fator da fase onda. Além disso, cos θ′ varia de

acordo com a variação da abertura, de modo que podemos substituí-lo por um cos θ0. Logo.
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v ( P )=
a0 eik r0 cosθ0

iλr0
∫
A

e i⃗ (k ¿¿0−k)dσ ¿
¿

Onde a integral é o termo de interferência, e como já vimos à amplitude a onda resultante

depende diretamente da direção de incidência (û0) e da direção de observação da onda após a

difração (û), assim podemos a descrever a amplitude como.

f ( k ,û , û0 )=
cosθ0

iλ
∫
A

ei (u⃗ ¿¿ 0−u⃗) x' d2 x ' ¿ (4.4)

Logo

v ( P )=
a0 eik r0

r 0

f ( k ,û , û0 )

Assim  chegamos  à  equação  da  onda  esférica  após  a  difração.  Para  calcular  a

distribuição relativa amplitude, isso ocorre quandou⃗=u⃗o que é o valor máximo da intensidade

em relação a amplitude, primeiramente teremos que calcular a razão do fator f (k , û⃗ ,û⃗0).  

f (k , û⃗ ,û⃗0)=
cos θo

i λ
∫
A

e ik (0) x⃗ ' d2 x '

f (k , û⃗0)=
σa cosθo

i λ

f (k , û⃗)

f (k ,û⃗0)
=

1

σa
2|∫A eik (u⃗o−u⃗ ) x⃗ ' d2 x '|

2

(4.5)

 Sabendo que o valor de u⃗o ⊥ x⃗ '

f (k , û⃗)

f (k ,û⃗0)
=

1
σa
∫
A

eik û⃗ x ' d2 x '

Lembrando que a intensidade é um fator quadrado, fazendo a relação da intensidade é

dada por. Onde σ a é elemento de área da abertura responsável pela difração da onda.

61

62



I (û⃗)

I (û⃗0)
=(

1
σa

)
2

|∫A e ik (u⃗ o−u⃗) x⃗ ' d2 x '|
2

Considerando que û0 x '
=0, pois os valores de û0 serem perpendicular.

I (û⃗)

I (û⃗0)
=(

1
σa

)
2

|∫A e−ik u⃗ x⃗ ' d2 x '|
2

(4.6)

4.2.1 Difração por uma abertura retangular, abertura circular e por fendas.

Agora  que  já  vimos  base  dos  conceitos  da  difração,  nessa  subseção  iremos  ver

aplicação desse fenômeno para dois casos específicos: a difração por uma abertura retangular

e a difração para uma abertura circular. Vamos ao primeiro caso a difração por uma abertura

retangular, veja Figura 4.4.

 Figura 4.4: difração por uma abertura retangular.

Fonte: [17].

A partir da figura temos os dados de que x’= (x, y, 0); k = kû; û ≡  (α, β, γ) assim a

integral da intensidade medida será 
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∫
A

ei k⃗0 û x '

d2 σ=∫
−b

b

∫
−a

a

e−ik (αa+ βb) dxdy=
e ikαa

−e−ikαa

ikα
e ikβb

−e−ikβb

ikβ

Usado a formula de Euler para simplifica o resultado.

∫
A

ei k⃗0 û x '

d2 σ=
4

k2 αβ
sen (kαa ) sen(kβb)

De forma o valor para integral da intensidade e valor para elemento de será σ A= (2a) (2b) =

4ab, logo chegamos a fórmula da intensidade relativa para uma abertura retangular.

I (û)

I (û0)
=

1
a2 b2 [ sen(kαa)

2 sen(kβb)
2

(k2 αβ )
2 ] (4.7)

Agora vamos para o nosso segundo caso a difração por uma abertura circular, veja a

figura 4.5.

Figura 4.5: difração por uma abertura circular.

Fonte: [17].

Assim com base figura a integral da intensidade assumir a seguinte forma.
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∫
A

ei k⃗0 û x '

d2 σ=∫
0

2 π

∫
0

a

e−ikρsen(θ )sen(φ)dρdφ

Diferente da integral do caso anterior não pode separada conforme a variável integrante, então

para  rescrevemos  a  integral  na  forma  de  função  de  Bessel  de  primeira  ordem,  pois  a

propriedades qualitativas são deveras semelhantes às propriedades da função sen2(x) /x2 [17],

assim temos a fórmula da intensidade relativa da difração por uma abertura circular. 

I (û)

I (û0)
=4[ J 1 ( kasen(θ))

2

( kasen(θ))
2 ] (4.8)

O caso de difração por fendas é uma variação da difração por uma abertura retangular,

pois a fenda é uma abertura retangular, na qual a componente b >> componente a de forma

que a componente  a  é desprezível [17]. Considerando essa nova condição a equação (4.7)

passara a descrever a intensidade de uma onda após se difratada por uma fenda.

I (û)

I (û0)
=

1
b2 [ sen(kβb)

2

(k2 β )
2 ]

Na Figura 4.6 é possível observa a ocorrência da difração por fenda e representação da

curva de intensidade da onda.

Figura 4.6: difração por uma fenda.

Fonte: [28].

O próprio caso de difração por uma fenda tem uma variação que é o aumento de

numero de fendas. O caso mais simples dessa variação é caso de difração por dupla fenda,
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onde além do fenômeno de difração passar ocorrer o fenômeno de interferência entre as novas

ondas, após a difração da onda original [17]. E equação (4.7) passar a ter um novo termo de

dependência ɣ, que representar o fenômeno de interferência. 

I (û)

I (û0)
=

1
b2

( cos2 γ )[ sen(kβb)
2

(k2 β )
2 ] , γ=

1
2

khsinθ

Onde h é a distancia entre as fendas e θ é ângulo entre o pico máximo primário e os

outros  picos  de  máximo,  na  Figura  4.7  tem representação  do  fenômeno  onde  é  possível

observar uma combinação da curva do fenômeno de interferência com a curva difração de

Fraunhofer.

Figura 4.7: difração por dupla fenda.

Fonte: [28].

Por fim o caso mais complexo desse caso, que é a difração por N fendas. Para este

caso a variação da equação (4.7) assim como o caso de difração por dupla fenda considerar

um termo da interferência que depende do numero de fendas. 

I (û)

I (û0)
=

1
b2 ( SinNγ

Nsinγ )
2

[ sen(kβb)
2

(k2 β )
2 ] , γ=1

2
khsinθ



Na Figura 4.8 pode-se observar a curva da intensidade onde o pico máximo primário

deslocar  conforme  o  aumento  do  ângulo  θ devido  a  combinação  dos  fenômenos  de

interferência e difração, que gerar máximos primários e máximos secundários.

Figura 4.8: difração por N fendas.

Fonte: [28].

4.3. DIFRAÇÃO EM CRISTAIS

No momento atual  já foi apresentada a base de conceitos  físicos da difração e até

alguns casos, iremos agora ver sobre a difração aplicada em cristais, porém a difração em

cristais vai funcionar como a difração de N fendas em três dimensões.  Na qual existem dois

modelos  de  suma importância  à  difração,  o  modelo  de  difração  de  Laue  e  o  modelo  de

difração de Bragg.

4.3.1. Difração de Laue.

O primeiro a fazer pesquisa com a difração em cristais foi Max Von Laue em 1912,

que testava a hipótese dos raios-X serem as ondas eletromagnéticas, pois na época já sabia se

raios-X fosse uma onda eletromagnética o seu comprimento de onda λ estava fora do espectro

visível. Então para verificar se a hipótese era verdadeira, Laue incidiu sobre um cristal um

feixe de raios-X, pois se o comprimento de onda λ fosse comparável com parâmetro de rede

estrutura  seria  possível  observar  a  difração  dos  raios  e  assim  foi  observada  por  Laue  a
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difração de raios-X, Figura 4.6, comprovando que os raios-X são ondas eletromagnéticas e

que seu comprimento de onda era dentro da casa dos angstroms [17].

Figura 4.9: Experimento de Laue.

Fonte: [29]/.

Pela realização desse estudo Max Von Laue em 1914 ganhou o prêmio Nobel após

realização do experimento por Friedrich e Knipping. O fundamento teórico feito por Laue é

seguinte, ao incidir um feixe de raios-X representado pela onda plana [17].

v0 (r )=A eik û0 .r

Onde û0é a direção de incidência do feixe, assim temos a decorrente equação da difração.

vl ( P )=v0(x l) f l ( û )
eikr '

r '
(4.8)

Mas como R >> parâmetro de rede

r ' R−û . x l

∴ v l (P )=v0( xl) f l ( û ) e−ik (û−û0 )x l
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Contudo a equação (4.8) é para a onda difratada por apenas um átomo, porém como

Laue trabalhou com conceito da difração em todos os átomos separadamente e necessário

considerar as contribuições da difração de todos os átomos do cristal para onda secundaria

[14], o que geral a equação (4.9).

v ( P )=A
e ikR

R
f l ( û )∑

l

e
−ik (û−û0) x l (4.9)

Sendo x l a posição do átomo dado em função dos vetores da rede reciproca o logo

.

v ( P )=A
e ikR

R
f l ( û )[∑g1=1

g1

e
−ik (û−û0 )b1+∑

g2=1

g2

e
−ik (û−û0 )b2+∑

g3=1

g3

e
−ik ( û−û0)b3] (4.10)

Da mesma forma que a equação (4.10) representa a onda difratada levando em consideração a

contribuição da difração de cada uma dos átomos do cristal a formula da intensidade também

considerar  a  contribuição  de  intensidade  de  cada  um  dos  átomos  do  cristal,  assim  a

intensidade será dada pela equação (4.11).

I (û)=I l(û)

sen (
1
2

N ∆b1
)

2

sen(
1
2

∆b1
)

2

sen(
1
2

P ∆b2
)

2

sen (
1
2

∆b2
)

2

sen (
1
2

Q ∆b3
)

2

sen (
1
2

∆b3
)

2 (4.11)

Onde I l(û) é fator de espalhamento da onda de apenas um átomo e

∆b1
=k (û−û0 ) b1 ;∆b2

=k (û−û0 ) b2 ;∆b3
=k (û−û0)b3 (4.12)

São os fatores de interferência para três dimensões, dados em função dos parâmetros da rede

reciproca,  assim  partir  desses  fatores  e  usados  às  condições  de  Laue  para  os  máximos

principais, chega a.

∆b1
=2 π mb1

;∆b2
=2π mb2

; ∆b3
=2 π mb3

(4.13)
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Podemos encontra  as  fórmulas  para  os  máximos  principais,  que são  conhecidas  como as

equações de Laue, que são.

(û−û0 ) b1= λ mb1
; (û−û0 ) b2=λ mb2

; (û−û0 ) b3=λ mb3

mb1
=(0 ,± 1 ,± 2 , …); mb2

=(0 , ±1 , ±2 , …) ;mb3
=(0 , ±1 , ±2 , …)

(4.14)

4.2.2 Difração de Bragg.

Apesar de Laue ter sido o primeiro a trabalhar com a difração de raios-X, modelo

proposto por ele não permitir a realização na análise estrutural do cristal, pois como já foi dito

anteriormente o objetivo do estudo dele era de verificar se os raios-X eram de fato ondas

eletromagnéticas,  porém pouco tempo depois da publicação do trabalho de Laue,  William

Henry Bragg e William Lawrence Bragg, pai e filho, criam uma nova técnica para observação

da difração raios-X. 

Eles introduzem ideia de realizar a incidência do feixe de raios-X ao mesmo tempo

variar o ângulo de incidência do feixe por meio da rotação do cristal e também trazem a ideia

dos planos cristalinos, então nesse método não detectar os picos difração de cada um dos

átomos isoladamente e sim picos de difração dos planos cristalinos [17]. Observe a figura a

4.7.

Figura 4.10: Difração de Bragg.

Fonte: [30].

69



 Assim em 1915 os Braggs ganharam o Nobel pelo trabalho com essa nova abordagem

para a difração de raios-X, pois esse método permiti realizar analise estrutural do cristal, W.

L. Bragg demostrou que as equações de Laue podem ser interpretadas como uma reflexão

espacial do feixe de raios, isso significar que no momento que feixe incidente se encontra com

plano cristalino uma parte de feixe a atravessa e a parte é refletida pelo plano, na qual a parte

refletida do feixe é usada na análise estrutural do cristal. E partir dessa nova abordagem, que é

conhecida  como lei  de  Bragg,  pai  e  filho  formulam a  equação  que  descrever  a  reflexão

espacial.

2dsen (θ )=mλ,      m = 1, 2, 3,... (4.15)

Pois como pode ser observado na Figura 4.7, para que ocorra interferência construtiva

entre dois feixes refletidos por planos da mesma família separados por uma distância  d é

necessário  que  a  diferença  de  caminho  seja  de  2dsen(θ) seja  multiplico  inteiro  de

comprimento de onda λ. Se essa condição for obedecida interferência construtiva dos feixes

refletidos  pelos  planos  de  uma  mesma  família  será  máxima.  Em  um  aparelho  de

espectrometria de Bragg para raios-X, o cristal é posto sobre uma plataforma giratória que

permitir a variação do ângulo de incidência, figura 4.8, sendo este o aparelho usado para fazer

analise estrutural das nossas amostras. 

Figura 4.11: Esquema do espectrômetro de Bragg.

Fonte: [31].
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5.  DIFRAÇÃO DE RAIOS-X.

Como  dito  na  introdução  à  difração  de  raios-X  ou  DRX  é  uma  técnica  de

caracterização usada para fazer  análise  estrutural  da amostra,  o  que permiti  identificar  os

componentes  da amostra,  os parâmetros  de rede da estrutura e o grupo espacial  a qual  o

material pertence. No decorrer deste capítulo serão apresentados alguns fatores estruturais que

possível encontrar pelo DRX.

 

5.1 PLANOS CRITALINOS.

Como também foi dito no capítulo anterior o DRX só detecta a resposta da incidência

do  feixe  de  raios-X  sobre  os  planos  cristalinos  da  amostra,  então  para  entendemos  as

informações da análise estrutural do DRX, primeiro é necessário entender o que são esses

planos cristalinos  e  segundo entender  quais  informações  os planos cristalinos  nos permiti

retirar da amostra quando feito o DRX.

Vamos a primeira parte do nosso problema, os planos cristalinos são uma forma de

visualização dos pontos que formam uma rede da estrutura cristalina, pois os pontos da rede

são distribuídos de forma periódica com espaçamento bem definidos em todo espaço, o que

permite  visualiza-los  como  serie  de  planos  paralelos  e  espaçados  por  uma  distância  d,

conforme Figura 5.1 [2].

Figura 5;1: Planos cristalinos.

Fonte: [32].

Assim como os planos cristalinos dependem diretamente da organização átomos, ou

seja,  dependem diretamente  da estrutura  cristalina  do material  e  como cada  material  tem

estrutura cristalina única e distinguível da estrutura dos demais materiais, então nunca haverá
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dois materiais diferentes com planos cristalinos dando respostas de mesma intensidade. Isso

faz com que o DRX seja uma ótima técnica analise estrutural dos materiais.

5.1.1 Índices de Miller. 

Para fazer a identificação dos planos cristalinos são usados os índices de Miller, os

índices de Miller é uma notação utilizada na cristalografia para identificar e definir os planos

cristalinos existentes em estrutura cristalina. Os planos cristalinos são identificado de acordo

com os pontos de interceptos entre eles e eixos cristalinos, isso quer que dizer para identifica

um plano cristalino é necessário saber os pontos em que plano cruza os eixos cristalinos [4].

Os índices de Miller são representados pela tripla entre parênteses (h k l), onde h, k e l são

inteiros com maior divisor comum igual a 1. Outra convecção dos índices de Miller se índice

tem um valor negativo é representado por pelo número com uma barra acima dele, veja o

exemplo -3 é igual a 3. Os planos cristalinos tem uma característica bem singular que é o fato

de podemos agrupa-los em família, uma família de planos é formada por planos paralelos e

equidistantes. Na figura 5.2 temos a representação dos principais planos cristalinos de uma

estrutura cubica.

Figura 5.2: Planos cristalinos de estrutura cubica.

Fonte: [35].
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Mas grande importância dos índices de Miller é fato de relaciona-los diretamente com

os  parâmetros  de  rede  da  estrutura  cristalina  e  também  a  partir  dos  valores  dos  índices

podemos definir o valor da distancia interplanar, ou seja, o valor da distância interplanar é

dado em função dos índices de Miller d → d(h, k, l). Essa distância é calculada de diversas

formas,  depende  da  estrutura  do  cristal.  Na  figura  5.3  temos  as  fórmulas  das  distâncias

interplanares para cada tipo de estrutura.

Figura 5.3: Cálculos dos planos cristalinos

Fonte: [21]

Para estrutura cúbica este cálculo é mais simples e é representado pela equação:

dhkl=
a

√h2
+k 2

+l2 (5.1)

5.1.2 Planos da rede

No tópico anterior foi discutido que podemos caracterizar uma estrutura através dos

planos  cristalográficos  indexados  pelos  índices  de  Miller.  Agora  veremos  o  formalismo

algébrico para representar a família de planos. Sabe-se  que um plano obedece a equação: 

n⃗ . A⃗P=0→ A⃗P=( r⃗−r⃗ 0) (5.2)
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O A⃗P é o tamanho da diferença entre o vetor e o n⃗ é o ponto perperdicular ao plano.

No  plano  existe  apenas  uma  direção,  onde  essa  direção  é  perpendicular  ao  plano.  Pela

seguinte relação temos que na origem o valor possível é zero. 

n⃗ . r⃗=0

De um plano para outro considerando uma distância d temos que 

n⃗ . r⃗=d

Portanto podemos escrever uma equação geral adicionando a distância entre os planos

e um termo que vai multiplicar por números múltiplos o espaçamento d, acrescentando o fato

que podemos multiplicar a equação por 2 π  temos:

 

r⃗ .
n⃗ 2π

d
=2 πm

No próximo tópico iremos discutir a rede recíproca, aqui vamos utilizar um conceito

dela,  
n⃗ 2π

d
   é um vetor da rede recíproca, k⃗ . Dessa forma temos

r⃗ . k⃗=2 πm (5.3)

O vetor  r⃗  pertence ao plano da rede enquanto  k⃗   é um vetor da rede recíproca, por

outro lado, o vetor k⃗  equivale ao vetor n⃗  que é o vetor de orientação do plano, ou seja toda

família de planos da rede é perpendicular a algum vetor da rede recíproca. 

5.1.3 Rede reciproca.

 O  conceito  do  espaço  reciproco  de  rede  bravais  parte  da  ideia  de  aplicar  uma

transformada de  Fourier,  pois  quando aplicamos  uma transformada de espaço de  funções

especifica encontramos outro espaço de funções na qual as funções de ambos os espaços tem

relação de dependência direta,  por exemplo,  quando trabalho com ondas e aplicamos uma

transformada de Fourier no espaço de domínio do tempo (t) chegamos ao espaço de domínio

da  frequência  angular  (w).  Então  aplicamos  uma  transformada  de  Fourier  em  uma  rede
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bravais  encontramos  uma  nova  rede  no  espaço  reciproca,  assim  sendo  essa  nova  rede  é

conhecida de rede reciproca [8].

Matematicamente,  uma  rede  de  Bravais  é  invariante  sobe  qualquer  operação  de

translação,  então qualquer  função nesse espaço formada a partir  do arranjo periódico dos

átomos satisfaz a seguinte equação.

f ( r⃗ )=f (r⃗+ l⃗) (5.4)

Assim temos uma função geral para qualquer uma das redes Bravais e sendo ela uma função

periódica podemos expandi-la em uma serie de Fourier na forma complexa.

~
f (t )=∑ Cn e

i2 πrt
l (5.5)

E considerando primeiramente um o caso de uma rede unidimensional 

f ( x )=f (x+l .a)

~
f (x )=∑ Cn e

i 2 πrx
l

~
f (x+l . a )=∑Cn[e

i 2πrx
a +e

i 2 πrla
a ¿ ]=

~
f (x ) ¿ (5.6)

Para que a equação acima seja verdadeira o valor da segunda exponencial deve é igual

um,  mas  se  lembramos  da  invariância  pontos  da rede  para  qualquer  translação  aplicando

teremos assim que valor da segunda exponencial. Nesse caso já podemos observar 2πr/a são

os pontos da rede reciproca e que estes são separados por distancia 2π/a.

Partindo para caso tridimensional com diferença do caso unidimensional que agora

vetor de período é dado por G⃗.

~
f (t )=∑ Cn e iG⃗ r⃗
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~
f (x+l )=∑ Cn[e

i G⃗ r⃗
+e i G⃗ l⃗¿]=

~
f ( x )¿

G⃗ l⃗=2 πc

G⃗=g1 b⃗1 +g2 b⃗2+g3 b⃗3 l⃗=l1 a⃗1+l2 a⃗2+l3 a⃗3

∴ bi a j=2 π δ ij (5.7)

Assim chegamos a fórmula dos vetores primitivos da rede reciproca, que são dados em

função dos vetores primitivos da rede Bravais.

b⃗1=
2 π (a⃗2 x a⃗3)

(a⃗1 . a⃗2 x a⃗3)
, b⃗2=

2 π ( a⃗3 x a⃗1)

( a⃗1 . a⃗2 x a⃗3)
e b⃗3=

2π ( a⃗1 x a⃗2)

( a⃗1. a⃗2 x a⃗3)
(5.8)

O primeiro detalhe  que podemos observar é  fato do tamanho da rede reciproca se

menor do que  o tamanho da rede  de Bravais,  assim por  consequência  o volume da rede

reciproca também será menor que o da rede original.

5.2. INTENSIDADE DOS PICOS DE DIFRAÇÃO RAIOS-X.

Agora que já somos capazes de entender o significado dos picos da difração de raios-

X,  prosseguiremos  com  conteúdo,  pois  existem  fatores  que  interferem  diretamente  na

intensidade dos picos sendo eles: o fator de estrutura, fator espalhamento atômico fator de

polarização  e  fator  de  temperatura.  Na  qual  alguns  fatores  estão  relacionados  ao

funcionamento do espectrômetro, por exemplo, o fator de polarização, enquanto outros estão

relacionados à estrutura do cristal. Neste subcapitulo iremos ver sobre dois fatores relacionado

com estrutura, pois a interferência desses fatores na intensidade dos picos são maiores.
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5.2.1. Fator de estrutura.

O fator de estrutura ou fator estático de estrutura interfere diretamente na intensidade

dos picos de difração, pois ele é responsável descrever a matemática do espalhamento do

feixe de raios-X incidente sobre o cristal, o que o torna fundamental para interpretação dos

padrões de interferência obtidos pela difração. O módulo do fator de estrutura fornece a razão

entre amplitude da onda espalhada pela célula unitária da estrutura cristalina com amplitude

espalhada por apenas um átomo da estrutura [15].

Aplicando  a  condições  de  Laue  para  difração  na  equação  (4.4) para  calcular  a

amplitude da onda espalhada por N células, teremos.

f (G⃗ ,r⃗ )=
cosθ0

iλ
∫n(r⃗ )e iG⃗ r⃗ dv (5.9)

Assim a integral da equação (4.17) será o fator de estrutura e termo referente aos átomos

presente na célula

Fhkl= ∫
célula

n ( r⃗ ) e iG⃗ r⃗ dv (5.10)

Considerando que a célula possua n átomos

n ( r⃗ )=∑
δ=1

s

nδ( r⃗−r⃗ δ)

Fhkl=∑
δ=1

s

∫
célula

nδ(r⃗− r⃗δ)e
i G⃗ r⃗ dv

Substituindo r⃗−r⃗δ por f⃗
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Fhkl=∑
δ=1

s

∫
célula

nδ( f⃗ )e iG⃗ f⃗ e iG⃗ r⃗δ dv

Fhkl=∑
δ=1

s

ei G⃗ r⃗ δ ∫
célula

nδ(f⃗ )ei G⃗ f⃗ dv

∫
célula

nδ ( f⃗ )ei G⃗ f⃗ dv= f δ

Onde f δ  é termo correspondente ao fator atômico, assim.

Fhkl=∑
δ=1

s

f δ e i G⃗ r⃗δ

Abrindo termos da exponencial

G⃗ r⃗δ=(g1 b⃗1+g2 b⃗2+g3 b⃗3)(x1 a⃗1+x2a⃗2+x3 a⃗3)

Considerando a transformada da rede reciproca

G⃗ r⃗δ=2 π δij

G⃗ r⃗δ=2 π (gi x j+gi x j+g i x j)

 Considerando que  b⃗ i .⃗ aJ=2π δ iJ e que os índices G1, G2 e G3 são escritos em termos dos

índices de Miller:

G⃗ r⃗δ=2 π (h x j+k y j+l z j)

O fator é descrito pela fórmula a seguir.
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Fhkl=∑
δ=1

N

Fδ e−i 2 π (hx j+k y j+l z j) (5.11)

Onde  Fδ é  o  fator  de  espalhamento  atômico,  ∑
δ =1

N

Fδ é  somatória  dos  fatores  de

espalhamento  atômico  dos  átomos  que  compõem  a  célula  unitária,  x j , y j e z j são  as

coordenadas das posições dadas em função dos parâmetros de rede, h, k, e l são índices de

Miller do plano cristalino a qual o átomo pertence.

5.2.2. Fator atômico.

O fator atômico é responsável por descrever matematicamente a amplitude da onda

espalhada  pelos  átomos  do  cristal  e  como  apresentado  o  fator  de  estrutura  depende

diretamente desse fator [15]. Para encontrar o fator atômico vamos partir do exemplo de uma

onda plana incidindo sobre um elétron que após o encontro com onda refletida será descrita

pela seguinte equação.

μ=A e
i k⃗0 r

→ μ '=
f e A ei k⃗ D

D
(5.12)

Onde k0  e k são os termos da fase onda incidente e da onda refletida respectivamente e fe é

fator de espalhamento do elétron. Considerando a inferência da onda refletida pelo elétron

vizinho teremos a seguinte onda resultante

μ '=
f e

D
[A ei k⃗ D

+ A e i( k⃗ D+ δ)
]

Onde é termo da diferencia de fase que é igual

δ=
2 π
λ

(r⃗ . s⃗) (5.13)

Substituindo δ  e reescrevendo a equação da onda espalhada por caso de N elétrons
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μ '=
f e

D
A ei k⃗ D∑

j=1

N

A eik r⃗ j s⃗

Aqui já podemos perceber que a diferença de fase entre  μ ' por elétron e para N elétrons e

dada por

f n=f e∑
j=1

N

e ik r⃗ j s⃗

Definido o fator atômico pela razão

F=
f n

f e

=∑
j=1

N

eik r⃗ j s⃗ (5.14)

A somatória pode ser  representada pela integral de volume para caso de um cristal

F=∫
0

∞

ρ(r )e ik r⃗ s⃗dv

Usando coordenadas esféricas

F=−2 π∫
0

∞

∫
−1

1

ρ (r )eiurcos (ϕ )r 2 sen(ϕ)dϕdr

Usado a técnica de substituição

F=4 π∫
0

∞

ρ(r)
sen(ur)

ur
dr (5.15)

Sabendo que a probidade de encontra o elétron em duas superfícies esféricas r e r+dr e U(r) =

4πρ(r)r2dr

F=∫
0

∞

U (r )
sen(ur )

ur
dr
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Se considerarmos que toda a carga elétrica está concentrada em único ponto r tendera a zero,

aplicando o limite.

lim
r → 0

sen(ur )
ur

=¿1¿

É possível nota que fator será igual ao número atômico de elétron 

F=∫
0

∞

U (r )
sen(ur )

ur
dr=Z (5.16)
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6. REFINAMENTO DA ESTRUTURA.

O refinamento de estrutura cristalina consiste na realização de uma análise quantitativa

resultados do DRX experimental da estrutura em comparação com os resultados do DRX da

mesma estrutura sendo esta uma simulação computacional, que no decorre da análise é feito o

uso de métodos para melhor o avaliar as curvas dos resultados. 

6.1. MÉTODO DE RIETVELD.

O Método de Rietveld é um método utilizado para refinamento de monocristais ou

policristais  baseado  no  ajuste  da  curva  teórica  com a  curva  experimental.  Através  desse

método várias informações a respeito do cristal podem ser obtidas.  Ele foi desenvolvido em

1969  pelo  cristalógrafo  Hugo  M.  Rietveld  e  desde  então  vários  programas  foram

desenvolvidos a respeito do método sendo aprimorados com o passar do tempo. Atualmente

todas as pesquisas na área de materiais trabalhar com esse método para obter informações

sobre  parâmetros  de  rede,  posições  atômicas,  fatores  de  vibração  térmica,  números  de

ocupação, identificação de impurezas, tamanho do grão cristalito, incorporação de átomos e

formação  de  vacância,  micro  deformações  da  rede,  distribuição  de  cátions,  e  análise

quantitativa de fases. O ajuste da curva teórica com a experimental é feito através do método

dos mínimos  quadrados  onde é  realizada  a  minimização  da soma das  diferenças  entre  as

intensidades calculadas e observadas, a cada passo angular do padrão de difração, conforme

descrita pela equação 6.1.

Sy=∑
i=1

n

wi( yi− yci)
2 (6.1)

Onde wi é o peso de cada intensidade dado por wi = 1/yi; yi  é a intensidade observada na i-

éssima interação e yci é a intensidade calculada na i-éssima interação.

Nesta  equação,  o  fator  yci de  cada  fase  depende  de  vários  fatores  e  pode  ser

representado matematicamente pela equação y e para várias fases y1, cada fator será discutido

brevemente e será apresentado sua fórmula matemática.
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yci=S t∑
k

Lpk|Fk|
2 ∅ (2θi−2θk ) P k A+ ybi

yci=∑
t

S t∑
k

Lpk|F k|
2 ∅ ( 2θi−2θk ) Pk A+ ybi (6.2)

Onde,  St é  o  fator  de escala,  k é  o  índice  de Miller  para reflexão de Bragg,  Lpk

representa a função polarização e função de Lorentz,F k , o fator de estrutura,  ∅ é a função

do perfil de reflexão e Pk é a função orientação preferencial. Desses fatores já foi abordado o

fator de estrutura por tanto será mencionado nesse tópico os demais fatores e para finalizar

vamos apresentar os critérios de ajuste que são utilizados para analisar se o refinamento foi

bom ou ruim.

6.2. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O yci.

6.2.1.  Fator de escala.

Entende-se por fator de escala a constante St que tem por objetivo ajustar a intensidade

em relação à altura dos picos, este fator é importante na análise quantitava de fase onde a

fração de cada fase é definida pela equação 6.3:

w t=
S t(ZMV )t

∑ St (ZMV )t

(6.3)

Onde w t é a fração de massa da fase t, St  é o fator de escala da fase t, Z é o número de

fórmulas químicas por célula unitária da fase t, M é a massa de uma fórmula química da fase t

e V o volume da amostra.

6.2.2. Função polarização e função de Lorentz.

Essa função é utilizada para fazer uma correção decorrente da divergência do feixe

de raio-X incidente e a monocromatização parcial descrita pelo fator de Lorentz:
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L=
cosθ

sen22θ

Por outro lado radiação de um tubo de raios-X torna-se polarizada ao ser difratada,

onde a quantidade de polarização dependo do ângulo de Bragg:

P=
1+cos22θ

2

Considerando  esses  dois  fatores  e  combinado  os  efeitos  temos  o  fator  de  polarização  de

Lorentz:

Lp=
1+cos2θ

sen2θ cos θ
(6.4)

6.2.3.  Função Perfil.

A função perfil  é  a  distribuição  de  pontos  em torno  dos  picos  de  Bragg,  a  linha

difratada não é uma função delta pois como mencionado alguns parâmetros interferem no seu

alargamento. A primeira forma a ser utilizada foi a forma Gaussiana, porém ela não descreve

bem a curva da difração por raio-X, hoje a função perfil que melhor representa são as funções

Pseudo – Voigt e Pseudo-Voigt THC, que são combinações lineares das funções gaussianas e

Lorentizianas. A figura 6.1 demonstra que a função Pseudo – Voigt melhor representa a curva

experimental.

Figura 6.1: Comparativa entre as funções de Perfil
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Fonte: [19]

Na Figura 6.1 é possível observar a representação das três principais funções perfil

comparada com a curva experimental de uma DRX, linha formada por pequeno tracejado é

referente a gaussiana, já a linha formada por pequenos pontos é referente a Lorentiziana e por

fim a linha em vermelho é referente a função Pseudo-Voigt que quando comparada com curva

experimental  é que tem o melhor  alinhamento.  A função de Pseudo-Voigt  é  calcula  pela

equação da Figura 6.2.

Figura 6.2: Equação da função de Pseudo-Voigt.

Fonte: [19]

6.2.4. Função de orientação preferencial.

Temos  a  orientação  preferencial  quando  os  cristalitos  de  uma  fase  possuem  uma

tendência  a se orientarem em determinadas  orientações  cristalográficas,  essas orientações

produzem erros alterando as intensidades das reflexões. A função utilizada para essa correção

é a função de March-Doliasse:
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Pk=[r1cos2 αk+( 1
r1

)sen2 α k ]
−3 /2

(6.5)

6.3. CRITÉRIOS DE AJUSTE.

   Um refinamento estará  finalizado quando os parâmetros  não variarem mais  e  a

função resíduo Sy atingir o valor mínimo. A convergência deve ser analisada através de alguns

índices que são calculados no final de cada ciclo de refinamento, com base nesses ajustes é

avaliado se a estrutura ainda precisa ser refinada ou se pode encerrar o refinamento. Existem

diversos  tipos  de  índices  de  refinamento,  vamos  ilustrar  aqui  os  mais  comuns,  conforme

figura 6.2.

Figura 6.3: Alguns exemplos de indicadores de refinamento.

Fonte: [20]
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7. METODOLOGIA.

7.1. POWDERCELL.

Para  realizar  o  refinamento  dos  dados  experimentais  dos  DRXs  da  amostra  foi

utilizando  a  versão  2.3  do  programa  Powdercell,  um software  gratuito,  que  consiste  em

ambiente de trabalho usado para realizar simulação de estrutura dos materiais. O programa

também  permitiu  realiza  simulação  DRX  da  estrutura  que  está  sendo  simulada,  na  qual

estrutura simulada por ele é estrutura de um cristal ideal e onde também se retirar todos os

dados estruturais do cristal, podem assim realizar análise estrutural do cristal Na figura 6.3

temos imagem do ambiente de trabalho do programa.

Figura 7.1: Ambiente de trabalho do powdercell.

.

Fonte: Própria 2019

Para realização da simulação da estrutura primeiramente  é necessário saber qual o

código  do  grupo  espacial  a  que  a  estrutura  pertence,  esse  código  é  encontrado  no  livro

International Tables for Crystallography Vol. A. Neste  livro encontra-se todos os códigos de

cada uma 230 grupos espaciais, no caso da estrutura do hafnato de bário que pertence ao

grupo espacial Pm3m o código referente a esse grupo espacial é 221. Para inserir os dados da

estrutura clique no botão “File” na aba de opções, em seguida clique em “new” que abrirá

uma janela de interação e nessa janela será inserindo dados da estrutura, sendo esses dados o

código do grupo espacial, os parâmetros de rede (a, b e c), os ângulos interaxiais (α, β e ɣ) se
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necessário,  e por fim os dados elementos químicos que formam a estrutura, conforme Figura

7.2.

Figura 7.2: Janela de interação para inserção de dados.

Fonte: Própria 2019

Observe que, devido a estrutura do hafnato ser cubica não foi necessário preencher os

valores α, β e ɣ, pois o programa já completa, mas para o caso de uma estrutura ortorrômbica

em que α, β e ɣ são diferente entre si é necessário preencher manualmente esses valores.

Outro  detalhe  importante  é  que  esses  códigos  das  posições  dos  átomos  também  são

encontrados  no  livro  catalográfico,  terminando  de  preencher  clique  no  botão  “ok”  que

programa irá realizar a simulação. A Figura 6.5 mostra a simulação da estrutura do BaHfO3.

Figura 7.3: Simulação da estrutura.

Fonte: Própria 2019
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Para que o programa faça a simulação do DRX da simulação é necessário ir à aba de

opções e fará o caminho “Diffraction => Diffraction ON” ao fazer isto o programa irá abrir

uma janela com o resultado com gráfico do DRX da estrutura. Na Figura 7.4 mostrar o DRX

do BaHfO3.

Figura 7.4: Janela do DRX da estrutura.

Fonte: Própria 2019

Para  poder  alterar  as  configurações  do  gráfico  e  da  própria  simulação  do DRX é

necessário ir à aba de opções e realizar o caminho “Diffraction => Exparemint” ao fazer isso

uma janela será aberta que permitir alterar o comprimento do feixe de raios-X usado e valores

dos eixos do gráfico, conforme Figura 7.5.

Figura 7.5: Janela interação da simulação do DRX.

Fonte: Própria 2019
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Agora para inserir os dados experimentais do DRX é necessário ir à aba de opções e

fazer o caminho “Diffraction => Load Powder pattern” isso abrirá uma janela para buscar o

local onde esse dados estão o arquivo tem que ser salvo com uma das extensões: .RAW, .X.Y,

.UDF, .CPI, .DAT e .VAL, conforme Figura 7.6. Se o arquivo de dados não estiver salvo em

nenhuma  dessas  extensões  será  realizar  um  conversão  de  extensões.  Nosso  caso  dados

experimentais  das amostras utilizada nesse trabalho foi necessário fazer  a conversão,  para

executar as convertimento foi usado o programa ConvX.exe.

Figura 7.6: Janela interação para inserção dos dados.

Fonte: Própria 2019

Ao fazer isso teremos dois difratogramas conforme demonstrado na figura 7.7.
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Figura 7.7: Gráfico dos DRXs.

Fonte: Própria 2019

Para a realização do refinamento da estrutura é necessário novamente ir aba de opções

e faz o caminho “Refinament => Parament” isso irá abrir uma janela onde será a quantidade

de parâmetros  que o programa utilizara  para faz o refinamento  pelo método de Rietveld,

conforme demonstrado na Figura 7.8.

Figura 7.8: Janela interação para refinamento.

Fonte: Própria 2019.
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

8.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X.

Com base  nos  dados  experimentais  dos  DRXs  das  amostras  de  hafnato  de  bário

fornecidos  pelo  grupo  de  pesquisa,  plotou-se  o  difratograma  de  DRX  da  Figura  8.1.  O

primeiro detalhes a nota-se é que ambos possuem os mesmos picos de difração logo se trata

do mesmo cristal e não possuem diferença significativa entre eles, ao ser comparado com a

ficha cristalográfica PDF 24-102. Observa-se que os dois difratogramas possuem os mesmos

picos sendo assim eles possuem a fase do cristal BaHfO3. Analisando mais detalhadamente

observa-se que na ficha não o possui o pico duplo (#) que é encontrado nas duas amostras,

que  segundo  literatura  [13]  esse  pico  refere-se  à  fase  secundária  do  carbonato  de  Bário

(BaCO3).

Figura 8.1 : DRX do BaHfO3

  
Fonte: Própria 2019

Observe-se também  na Figura 8.1 que alturas dos picos de intensidades das amostras

são maiores, que os picos da ficha catalográfica  pela lei de Bragg ambos os picos deveriam

ter a mesma altura, conforme a literatura [14], porém diversos fatores físicos podem interferir

na intensidade dos picos, por exemplo,  o fator de espalhamento atômico.  Também há um

alargamento dos picos de intensidade isso, pode acontecer pelo fato de trabalhando com um

KOH
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cristal real, que significa ângulos de difração para os materiais sintetizados são próximos aos

ângulos obtidos pela lei de Bragg, pois os ângulos obtidos por ela são de planos cristalinos de

um cristal ideal.

Com base na ficha cristalográfica PDF 24-102 tem-se os valores dos parâmetros de

rede a = b = c = 8,33 Ȧ e ângulos interaxiais α = β = γ = 90°. Para obter mais informações

sobre a estrutura do hafnato de bário utilizamos a simulação feita pelo programa Powdercell

com o objetivo principal de obter os valores dos fatores estruturais do hafnato. Nas Figuras:

8.2, 8.3 e 8.4 seguir tem-se as representações dos seis planos dos  seis maiores de picos de

intensidade do DRX.

Figura 8.2: (a) Plano (220) (b) Plano (400).

.

Fonte: Própria 2019

Figura 8.3: (a) Plano (422) (b) Plano (440).

Fonte: Própria 2019

(a) (b)

(a) (b)
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Figura 8.4: (a) Plano (620) (b) Plano (642).

Fonte: Própria 2019

Observe nas Figuras 8.2(a) e  8.3(b) que os planos (220) (440) pertencer  à mesma

família de planos, enquanto os todos outros pertencem famílias distintas de planos. Os fatores

estruturais desses picos também são encontrados através simulação da estrutura do hafnato de

bário feito pelo Powdercell, esses fatores são: o fator de estrutura, a distância interplanar, o

ângulo de ocorrência dos picos, índices  de Miller  dos planos e a intensidade relativa dos

picos.  Todos esses fatores estão organizados na Tabela 8.1.

Tabela 8.1: Fatores estruturais.

Índices de

Miller

Ângulo de

Ocorrência (2θ)

Distancia

Interplanar (Ǻ)

Fator de

Estrutura

Intensidade

Relativa (%)

(220) 30,044 2,97197 100,62 100

(400) 43,006 2,10150 109,10 26,77

(422) 53,350 1,71587 82,23 37,31

(440) 62,447 1,48589 88,69 15,22

(620) 70,839 1,32911 70,13 14,58

(642) 86,589 1,12330 61,05 16,01

Fonte: Própria 2019

A partir  dos  valores  dos  fatores  estruturais  da Tabela  8.1  é  possível  realizar  uma

comparação entre com os maiores valores de fator de estrutura, que pode ser observado na

Figura 8.4.

(a) (b)
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Figura 8.5: Planos: (220) (400) (440).

Fonte: Própria 2019

A partir da comparação da Figura 8.4 entre valores da intensidade relativa e do fator

de estrutura dos planos (220) e (400), é possível nota-se que apesar do plano (400) ter um

fator de estrutura que o plano (220). O valor da intensidade relativa do (220) bem maior que a

intensidade do (440), pois como foi citado no capitulo 6 o fator de estrutura é apenas um

fatores  que  interferem  no  intensidade  dos  picos.  Isso  fica  ainda  mais  evidente  quando

comparamos os planos da Figura 8.4 com os três planos de maior intensidade da Figura 8.5.

Figura 8.6: Planos: (220) (400) (422).

Fonte: Própria 2019

2θ = 62,447º
Fhkl= 88,69
I =  15,22%

2θ = 53,350º
Fhkl= 82,23
I =  37,31%
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Ao compara os planos das Figuras 8.4 e 8.5  fica ainda mais evidente a questão de que

o fator estrutura não é o único fator a interferir diretamente com intensidade picos da difração

de raios-X, pois se observar o plano cristalinos (422) que possuir a segundo maior valor de

intensidade relativa mesmo sendo o seu  fator de estrutura quarto maior entre seis planos

principais.

Outra  analise  possível  de  realizar  com base  nos  valores  dos  fatores  estruturais  da

Tabela 8.1 é a diferença dos valores dos fatores de estrutura de planos pertencente a mesma

família. Ao se comparar os planos (220) e (440) usado  valores da Tabela 8.1 e a equação

(5.11) do capitulo 5, conforme a Figura 8.6.

Figura 8.7: Planos: (220) (440).

Fonte: Própria 2019.

Sabendo que planos (220) e (440) são planos que pertencem a mesma família, portanto

serão formando pela quantidade de átomos e pelos mesmos átomos, logo ambos os planos

deveriam ter o mesmo valor de fator de estrutura porém conforme a equação (5.11) esse não é

único fator que interfere no valor do fator de estrutura, pois a posição dos átomos também

interfere que representado pelo termo da exponencial da equação (5.11) e com base que foi

explicado no capitulo 5. Os planos cristalinos pertencentes a uma mesma família possuem os

mesmos átomos, porém estão distanciados por distancia d, assim apesar de os planos (220) e

(440) terem os mesmos átomos, porém com posições diferente explicando assim a diferença

de valores dos fatores de estrutura.

2θ = 62,447º
Fhkl= 88,69
I =  15,22%
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Mas como também foi citado no capitulo 5 posição dos átomos não é único fator que

interfere no valor do fator de estrutura do plano cristalinos,  pois na equação (5.11) tem o

termo da posição dos átomo e termo do fator atômico de cada átomo. Para entender como o

fator atômico interfere no valor do fator de estrutura observe a Figura 8.7 que compara o

plano  (220)  do  hafnato  do  bário  com plano  (220)  do  titanato  de  estrôncio  com base  na

equação (5.16). Ambos os materiais são cerâmicas da classe das perovskitas e pertencem ao

mesmo grupo espacial Pm3m, logo os planos terão a mesma quantidade átomos.

Figura 8.8: Planos: (220).

Fonte: Própria 2019

Relembrado  o  que  foi  citado  no capitulo  5  a  equação  (5.16)  demostrar  que  fator

atômico do elemento químico proporcionar ao seu numero atômico. Então ao se comparar os

planos (220) das cerâmicas, primeiro a detalhes a se nota é que fator de estrutura do hafnato

de bário é o maior que a do titanato de estrôncio, mas como os átomos ambos os materiais

ocupam praticamente as mesmas posições, logo a diferença dos valores dos fatores estruturas

explicada pela diferença dos fatore atômicos dos elementos que formam cada plano, pois o

titanato de estrôncio é formando por átomos de números atômicos menores que os átomos do

hafnato de bário.

Por fim, mas não menos importante na Tabela 8.3 tem outros valores referentes aos

fatores de estruturais do cristal e na Tabela 8.4 tem as  posições dos átomos no cristal e nas

coordenadas que foram obtidos através do programa.

2θ = 62,447º
Fhkl= 88,69
I =  15,22%
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Tabela 8.2: Demais fatores estruturais.

Volume da

célula unitária

( Ȧ3)

Densidade

(g/cm3)

Massa relativa

(g)

Coeficiente

massa

absorvida

(cm2/g)

74.247 8.137 363, 868 203,948

Fonte: Própria 2019

Tabela 8.3: Demais fatores estruturais.

Numero

do

átomo

Nome dos

elementos
Coordenadas cristalográfica Coordenadas cartesiana

x y z x y z

1 Bário 0,0000 0,0000 0,0000 -2,1015 -2,1015 -2,1015

2 Háfnio 0,5000 0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000

3 Oxigênio 0,0000 0,5000 0,5000 -2,1015 0,0000 0,0000

4 Oxigênio 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000 -2,1015 0,0000

5 Oxigênio 0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 -2,1015

6 Bário 1,0000 0,0000 0,0000 2,1015 -2,1015 -2,1015

7 Oxigênio 1,0000 0,5000 0,5000 2,1015 0,0000 0,0000

8 Bário 0,0000 1,0000 0,0000 -2,1015 2,1015 -2,1015

9 Oxigênio 0,5000 1,0000 0,5000 0,0000 2,1015 0,0000

10 Bário 1,0000 1,0000 0,0000 2,1015 2,1015 -2,1015

11 Bário 0,0000 0,0000 1,0000 -2,1015 -2,1015 2,1015

12 Oxigênio 0,5000 0,5000 1,0000 0,0000 0,0000 2,1015

13 Bário 1,0000 0,0000 1,0000 2,1015 -2,1015 2,1015

14 Bário 0,0000 1,0000 1,0000 -2,1015 2,1015 2,1015

15 Bário 1,0000 1,0000 1,0000 2,1015 2,1015 2,1015

Fonte: Própria 2019

As coordenadas  cristalográficas  são escritas  em função dos parâmetros  de rede do

hafnato de bário a = b = c = 8,33 Ȧ onde átomo de bário numero um é colocado na origem, já

as coordenadas cartesianas o átomo de háfnio que é colocado na posição de origem.

8.2. REFINAMENTO.

Fhkl= 40,16
ZTi= 22
ZSr= 38

SrTiO

3

101
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O objetivo do refinamento é minimizar a curva do DRX experimental com a teórica,

para  analisar  se  obteve-se  um  bom  refinamento,  que  representado  visualmente  pela

alinhamento e superposição da curva do DRX experimental com curva do DRX teórico, além

do fator visual utilizou-se alguns indicadores como discutido anteriormente no capitulo 6. No

programa Powdercell o indicador que é fornecido é o R-perfil ponderado (Rwp), ao refinar o

material o valor do Rwp tem que está entre 10 e 20% para que seja considerado um bom

refinamento.  Nos  dois  refinamentos  esses  valores  foram  alcançados,  no  refinamento  da

amostra de 0,12 mol de KOH o Rwp foi de 10.75% e para o refinamento da amostra de 0.18

mol de KOH o Rwp foi de 10,10, conforme Figuras 8.8 e 8.9.

.

Figura 8.9: Refinamento do DRX da amostra com concentação de 0,12 mol de KOH.

Fonte: Própria 2019

Em ambos os gráficos do refinamento das Figuras 8.8 e 8.9 há a representação de três

linhas, a linha em vermelho representar curva do DRX teórico da simulação da estrutura, a

linha  pontilhadas  representar  a  curva  do  DRX  experimental  da  amostra  e  a  linha  verde

representar a diferença entre as curvas dos DRXs que também pode se usada como parâmetro



para verificar se refinamento dos dados como bom, pois se curva da diferença não tiver  muita

oscilações significar que curva dos DRXs estão bem alinhada e sobreposta.

Figura 8.10: Refinamento do DRX da amostra com concentação de 0,18 de mol de KOH.

Fonte: Própria 2019
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9. CONCLUSÃO.

Os valores experimentais das duas amostras da difração de raios-X realmente se tratam

do BaHfO3 como pode ser observado na figura 8.1, devido ao ótimo alinhamentos entre picos

DRXs  com  picos  da  ficha  cristalográfica  PDF-24.102  se  comparando  difratograma

apresentada na literatura [13].

Caracterizou-se  estruturalmente  o  BaHfO3 através  de  simulações  realizadas  no

programa  Powdercell,  pois  os  valores  dos  fatores  estruturais  obtidos  pelo  programa  são

compatível com da ficha cristalográfica PDF-24.102.

. Por último obteve-se um bom refinamento estrutural dos dados experimentais DRXs

das duas amostras de BaHfO3 pois todos os dois refinamentos apresentam percentual dentro

do limite indicado.

Agora foi demostrado não haver diferença estrutura significativa entre uma amostra de

BaHfO3  sintetizados  com  uma  baixa  concentração  de  KOH  com  dados  catalográficos,  o

próximo passo dessa pesquisa é verificar se não ocorreu mudança nas propriedades físicas do

BaHfO3.
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APÊNDICE A – GRUPOS ESPACAIS

Como foi mencionado no capitulo um os grupos espaciais são encontrados através da

combinação de grupos pontuais com os retículos cristalinos e trocando uma das operações

pontuais por uma operação de translação. A seguir tem-se os  grupos espaciais dos outros seis

sistemas cristalinos.

A1 – Grupos espaciais do sistema triclínico.

Para o sistema cristalino triclínico tem-se os seguintes dados Quadro A1.1.

Quadro A1.1: Sistema triclínico.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva) 1, 1

Fonte: Propria 2019.

No sistema triclínico  tem-se apenas um reticulo possível e dois grupos pontuais, fazendo as

associações e as trocas. 

Quadro A1.2: Grupos espaciais sistema triclínico.

Grupos Espaciais 
1 P1
1 P1

Fonte: Propria 2019

A2 – Grupos espaciais do sistema monoclínico.

Para o sistema cristalino monoclínico tem-se os seguintes dados Quadro A2.1.

Quadro A2.1: Sistema monoclínico.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva)

A, B ou C (pinacóide)
2, 2/m, m

Fonte: Propria 2019

No sistema monoclínico têm-se apenas dois retículos possíveis e três grupos pontuais, fazendo

as associações e as trocas. 
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Quadro A2.2: Grupos espaciais sistema monoclínico.

Grupos Espaciais 
2 P2, P21, C2

2/m P2/m, P21/m, C2/m, P2/c, P21/c, C2/c
m Pm, Pc, Cm, Cc

Fonte: Propria 2019

A3 – Grupos espaciais do sistema ortorrômbico.

Para o sistema cristalino ortorrômbico têm-se os seguintes dados Quadro A3.1.

Quadro A3.1: Sistema ortorrômbico.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva)

I (corpo centrado)
F (face centrada)

A, B ou C (pinacóide)

222, 2/m2/m2/m, mm2

Fonte: Propria 2019

No  sistema  ortorrômbico  têm-se os  quatro  retículos  e  três  grupos  pontuais,  fazendo  as

associações e as trocas. 

Quadro A3.2: Grupos espaciais sistema ortorrômbico.

Grupos Espaciais 
222 P222, P2221, P212121, P21212, C222, C2221, F222, I222, I212121

mm2
Pmm2, Pmc21, Pcc2, Pma2, Pca21, Pnc2, Pmn21, Pba2, Pna21, Pnn2,

Cmm2, Cmc21, Ccc2, Amm2, Ama2, Abm2, Aba2, Fmm2, Fdd2,
Imm2, Iba2, Ima2

mmm
Pmm, Pnnn, Pccm, Pban, Pmma, Pnna, Pmna, Pcca, Pbam, Pccn,
Pbcm, Pnnm, Pmmn, Pbcn, Pbca, Pnma, Cmcm, Cmca, Cmmm,

Cccm, Cmma, Ccca, Fmmm, Fddd, Immm, Ibam, Ibca,
Fonte: Propria 2019

A4 – Grupos espaciais do sistema tetragonal.

Para o sistema cristalino tetragonal têm-se os seguintes dados Quadro A4.1.

Quadro A4.1: Sistema tetragonal.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva)

I (corpo centrado)
4, 4, 4/m, 4/m2/m2/m, 4mm, 4m2, 422

Fonte: Propria 2019
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No sistema tetragonal têm-se apenas dois retículos possíveis e sete grupos pontuais, fazendo

as associações e as trocas. 

Quadro A4.2: Grupos espaciais sistema tetragonal.

Grupos Espaciais 
4 P4, P41, P43, P42, I4, I41 
4 P4, I4

4/m P4/m, P42/m, P4/n,  P42/n, I4/m, I41/a

4/mmm
P4/mmm, P4/mcc, P4/nbm, P4/nnc, P4/mbm, P4/mnc, P4/nmm,

P4/ncc, P42/mmc, P42/mcm, P42/nbc, P42/nnm, P42/mbc, P42/mnm,
P42/nmc, P42/ncm, I4/mmm, I4/mcm,  I41/amd, I41/acd

4mm
P4mm, P4bm, P42cm, P42nm, P4cc, P4nc, P42mc P42bc, I4mm, I4cm,

I41md, I41cd

4m2
P4m2, P4c2, P4n2, P4b2, P4n2, P42m, P42c, P421m, P421c, I4m2, I

4c2, I42m, I42d
422 P422, P4212, P4122, P41212, P4222, P42212, P4322, P43212, I422, I4122

Fonte: Propria 2019

A5– Grupos espaciais do sistema hexagonal.

Para o sistema cristalino hexagonal têm-se os seguintes dados Quadro A5.1.

Quadro A5.1: Sistema hexagonal.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva) 6, 6, 6/m, 622. 6/m2/m2/m, 6mm, 6m2

Fonte: Propria 2019

No sistema  hexagonal tem-se apenas retículo primitivo e sete grupos pontuais, fazendo as

associações e as trocas. 

Quadro A5.2: Grupos espaciais sistema hexagonal.

Grupos Espaciais 
6 P6, P61, P62, P63, P64, P65

6 P6
6/m P6/m, P63/m
622 P622, P6122, P6222, P6322, P6422, P6522

6/mmm P6/mmm, P63/mcm, P6/mcc, P63/mmc,

6mm P6mm, P63cm, P6cc, P63mc
6m2 P6m2, P6c2 P62m, P62c

Fonte: Propria 2019

A6 – Grupos espaciais do sistema trigonal.

110

111



Para o sistema cristalino trigonal têm-se os seguintes dados Quadro A6.1.

Quadro A6.1: Sistema trigonal.

Retículos Cristalinos Grupos Pontuais
P (primitiva) 3, 3, 32, 32/m, 3m

Fonte: Propria 2019

No sistema trigonal  tem-se apenas  retículo  primitivo  e  cinco grupos pontuais,  fazendo as

associações e as trocas. 

Quadro A6.2: Grupos espaciais sistema trigonal.

Grupos Espaciais 
3 P3, P32, P31, R3
3 P3, R3
32 P312, P321, P3212, P3112, P3221, P3121, R32
3m P3m1, P31m, P3c1, P31c, R3m, R3c
3m P3m1, P31m, P3c1, P31c, R3m, R3c

Fonte: Propria 2019



ANEXO A – FICHA CRISTALOGRÁFICA PDF-24.102

PDF#24-0102: QM=Star/Calculated; d=Other/Unknown; I=(Unknown)

Barium Hafnium Oxide

BaHfO3

Radiation=CuKa1 Lambda=1,5406 Filter=

Calibration= d-Cutoff= I/Ic(RIR)=2,0

Ref= Level-1 PDF

Cubic,  Pm3m(221) Z= mp=

Cell=8,333x8,333x8,333<90x90x90> Pearson=

Density(c)=1,044 Density(m)= Mwt= Vol=

Ref= Ibid,

Strong Line: 2,94/X  1,70/4  2,08/3  1,47/2  1,32/1  1,11/1

d(A)     I(f)   I(v)  h  k  l  n^2  2-Theta   Theta  1/(2d)   2pi/d  

 4,160    2,0    1,0  2  0  0    4   21,341  10,671  0,1202  1,5104

 2,944  100,0  100,0  2  2  0    8   30,335  15,168  0,1698  2,1342

 2,406    2,0    2,0  2  2  2   12   37,344  18,672  0,2078  2,6115

 2,311    1,0    1,0  3  2  0   13   38,940  19,470  0,2164  2,7188

 2,082   30,0   42,0  4  0  0   16   43,428  21,714  0,2402  3,0179

 1,863    1,0    2,0  4  2  0   20   48,845  24,423  0,2684  3,3726

 1,701   35,0   61,0  4  2  2   24   53,852  26,926  0,2939  3,6938

 1,634    1,0    2,0  5  1  0   26   56,251  28,126  0,3060  3,8453

 1,603    1,0    2,0  5  1  1   27   57,439  28,720  0,3119  3,9196

 1,473   15,0   30,0  4  4  0   32   63,058  31,529  0,3394  4,2656

 1,408    1,0    2,0  5  3  1   35   66,333  33,166  0,3551  4,4625

 1,388    1,0    2,0  6  0  0   36   67,415  33,708  0,3602  4,5268

 1,317   14,0   31,0  6  2  0   40   71,588  35,794  0,3797  4,7708

 1,203    4,0   10,0  4  4  4   48   79,628  39,814  0,4156  5,2229

 1,114   14,0   37,0  6  4  2   56   87,491  43,745  0,4488  5,6402
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