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RESUMO

O trabalho “Estudo da difração de raio-X e sua aplicação para caracterização da estrutura

SrTiO3 tem como objetivo obter informações estruturais do óxido perovskita SrTiO3 através

da difração de raio-X. Neste sentido apresenta-se uma revisão sobre fenômenos ondulatório,

difração em cristais e estruturas cristalinas e depois será abordado brevemente o conceito de

refinamento. Os dados experimentais do SrTiO3 foram cedidos pelo grupo de pesquisa CCAF

(Crescimento de Cristais Avançados e Fotônica) da UFPEL (Universidade Federal de Pelotas)

onde foram disponibilizados os dados experimentais  do SrTiO3 puro e com concentrações

diversificadas  de  cobalto.  Com esses  dados  foram gerados  os  difratogramas  utilizando  o

programa  Origin  onde  verificou-se  que  todos  os  dados  experimentais  correspondem

efetivamente as fases do SrTiO3 e foi possível definir os planos difratados, os parâmetros de

rede e os ângulos interaxiais, ao simular a estrutura no programa Powdercell. Finalizou-se a

caracterização  estrutural  do  cristal  através  dos  dados  de  projeções  de  planos,  fatores  de

intensidade, distância interplanar, intensidade dos picos, volume da célula unitária, densidade

e posições cartesianas. Posteriormente foi realizada o refinamento estrutural pelo método de

Rietveld utilizando o programa Powdercell onde observou-se tanto visualmente quanto com

base nos indicativos estatísticos que a curva experimental está bem próxima da curva teórica,

dentro do limite estipulado.
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ABSTRACT

The work "Study of X-ray diffraction and its application to characterize the SrTiO3 structure

aims to obtain structural information of the perovskite SrTiO3 oxide by X-ray diffraction. In

this  sense  a  review on  wave  phenomena,  diffraction  in  crystals  and  crystal  structures  is

presented and soon the concept of refinement will be briefly discussed. The experimental data

of SrTiO3 were provided by the research group CCAF (Growth of Advanced Crystals and

Photonics) of the UFPEL (Universidade Federal de Pelotas) where the experimental data of

pure SrTiO3 and with diversified concentrations of cobalt were made available. With these

data the diffractograms were generated using the origin program where it was verified that all

the experimental data corresponded effectively to the SrTiO3 phases and it was possible to

define the diffracted planes, the network parameters and the interaxial angles, by simulating

the  structure  in  the  Powdercell  program the  structural  characterization  of  the  crystal  was

finalized through the data of plane projections, intensity factors, interplanar distance, peak

intensity,  unit  cell  volume,  density  and  Cartesian  positions.  Subsequently,  the  structural

refinement was performed by the Rietveld method using the Powdercell program, 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.
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1-INTRODUÇÃO

Os fenômenos ondulatórios estão presentes no cotidiano humano como por exemplo:

Pular  corda,  ouvir  música,  usar  o  telefone,  automóvel,  luz  e  entre  outras.  Um fenômeno

ondulatório  muito  importante  é  o  fenômeno  da  Difração,  atualmente  este  fenômeno  vem

sendo amplamente utilizado na área de materiais para caracterização de cristais através da

difração de raio-X. No século XIX os estudos sobre os raios catódicos estavam no auge, o

cientista Wilhelm Corad Roentgen observou que através do tubo de crookes passava um raio

que tinha alto poder de penetração em razão de não saber o comportamento da natureza do

raio foi colocado o nome de raio-X [5]. Através da divulgação do raio-X, Max Von Laue teve

a ideia de incidir o feixe de raio-X num cristal e presenciou o padrão de interferência em

consequência valor da distância interplanar dos átomos ser próximo do valor do comprimento

de onda do raio-X [10]. Posteriormente  William Lawrence Bragg e William Henry Bragg

definiram um padrão de organização dos picos do DRX (difração de raio-X) ao incidir o Raio-

X sobre um material e variar o ângulo de incidência, a partir disso foi introduzido a difração

de raio-X no estudo de elementos químicos que se estendeu ao estudo de compostos e hoje

temos analise de difração de raio-X para diversos tipos de materiais. [5]

A partir  da  década  de  60  foi  possível  comparar  a  curva  experimental  obtida  pela

difração de raio-X com a curva  teórica  através  do refinamento  de estruturas  denominado

método de Rietveld desenvolvido em 1969 pelo cristalógrafo holândes Hugo M. Rietveld

[18]. Posteriormente ao seu trabalho diversos programas foram desenvolvidos no intuito de

realizar  esse  tipo  de  análise  onde  é  possível  obter  várias  informações  estruturais  dos

compostos. Neste contexto o trabalho tem como objetivo obter o DRX experimental usando o

programa Powdercel fazer o refinamento da estrutura da cerâmica ternária SrTiO3. O trabalho

foi dividido nas seguintes etapas:

1- Revisão dos fenômenos ondulatórios baseado nos livros [2] e [5], que é um dos

livros bases para o curso de licenciatura em física, onde buscou-se abordar todos

os tópicos referentes a fenômenos ondulatórios;

2- Revisão de difração em cristais baseado nos livros [5], abordando a difração em

redes tridimensionais e nos livros [7] e [6] abordando conceitos sobre estrutura

cristalina;

3- Revisão  de  estruturas  cristalinas,  onde  foi  abordado  todo  o  processo  dos  230

grupos pontuais, os três tipos de ligações principais: iônica, covalente e metálica,
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estrutura perovskita e a estrutura SrTiO3 Neste tópico não foi adotado um livro

base;

4- Refinamento de estrutura onde foram descritos o método e o programa Powdercell;

5- Resultados da difração de raio-X e do refinamento.
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2. DIFRAÇÃO

2.1 FENÔMENOS ONDULATÓRIOS

A onda é uma perturbação que possibilita a transmissão de um sinal de um ponto ao

outro, um exemplo simples disso é: um lago que se encontra parado, ao jogar se uma pedra,

ocorre  uma perturbação  na  água,  apresentando  assim várias  ondas  circulares  conforme a

figura1.1. Contudo, a onda não transporta matéria somente energia, tanto que uma garrafa no

mar chegará à praia em consequência do movimento da água, e não por causa das ondas. As

ondas ocorrem em três meios diferentes, sendo que umas necessitam de um meio material

enquanto outras não. 

Figura 2.1 – Perturbação no lago 

Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-classificacao-das-ondas.htm/ Acessado em 17/05/2019. 

Na  onda  mecânica  é  preciso  de  um  meio  material  para  se  propagar  isto  é  para

movimentar uma corda é preciso da matéria. temos vários exemplos deste tipo de ondas sendo

elas: sonoras, sísmicas e marítimas, a lei que rege as ondas mecânica é a newtoniana. 

A onda de matéria é mais atual e estudadas em laboratório em razão da dimensão dos

átomos e moléculas, está relacionado com o estudo da matéria seja ela formada pelos átomos

e moléculas. 
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A onda eletromagnética no hábito da física é muito estudada em consequência dos

fenômenos do cotidiano, pois não precisa de um meio material para se propagar logo propaga-

se no vácuo. 

O  movimento  das  ondas  pode  ser  dividido  em  duas  partes  sendo:  Propagação

longitudinal e transversal. Na propagação longitudinal a onda se movimenta somente num

sentido. A forma de vibração é no mesmo sentido do movimento, como temos na figura 2. 2.

O exemplo mais empregado em física é o da mola que tem seu movimento só no eixo X e ao

entrar em movimento tende a voltar para o ponto de origem. A onda transversal propaga-se

em dois sentidos tanto vertical quanto horizontal, de acordo com figura 2.2 Y é perpendicular

a propagação da onda que está em X. A onda eletromagnética possui essa característica pois

seu campo elétrico é perpendicular com o campo magnético. [1]

Figura 2.2 – Ondas longitudinal e transversal  

Fonte:http://idelfranio.blogspot.com/2010/09/0111-ondas-longitudinais-nunca-podem_12.html/   Acessado  em

17/05/2019

2.1.1 Onda progressiva

É definido uma onda progressiva como o movimento vibracional de maneira que a

amplitude  permanece  constante.  No  modelo  unidimensional  o  caso  mais  simples  que

utilizamos é que ao aplicar um pulso sobre uma corda é possível notar a deformação como

demonstrado  na  figura  2.3,  a  onda progressiva  é  representada  matematicamente  por  uma

função levando em consideração a equação 2.1 quando o tempo for zero. [2]

y(x,0) = f(x) (2.1)



21

Figura 2.3 – Onda progressiva 

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso de  física  básica.

As leis do movimento agem do mesmo modo em ondas, sendo assim a velocidade de

propagação é no mesmo sentido do deslocamento e como neste caso as ondas são periódicas

não existe aceleração em vista disso as ondas são exemplo de movimento uniforme. Para que

tenhamos as informações da respectiva onda é preciso utiliza o formalismo matemático onde

y é a função dependente do tempo e da posição, o elemento da corda é f(x) que representa o

deslocamento decorrente a aplicação de um pulso numa corda.[3]

y ( x , t )=f (x ') (2.2)

Fazendo análise em outro referencial o’x’y’ conforme a figura 2.3 e tendo entre eles a

equivalência com a referência de oxy. Onde x’ refere-se ao referencial s’ que caminha junto

com a onda temos,

x '=x−vt (2.3)

Logo 

y ( x , t )=f (x−vt ) (2.4)

O sinal vai depender do sentido da propagação no caso estiver no eixo positivo no eixo

x o sinal (-) no outro caso no sentido negativo de x o sinal vai ser (+). x é a direção de

propagação.   Na  onda  progressiva  é  capaz  de  movimentar-se  tanto  para  direita  quanto

esquerda quando a onda não atinge uma extremidade, no caso de encontrar a extremidade da

corda a onda muda o sentido assim sendo teremos a função descrita por [2].
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y ( x , t )=f ( x−vt )+g (x+vt) (2.5)

2.1.2 Ondas harmônicas

Ao se movimentar uma corda para cima e para baixo ocorre um movimento periódico,

é dito que é uma onda harmônica. Por isso a onda harmônica pode descrita por uma função

seno ou cosseno logo, [2]

f (x ' )=A cos¿¿ (2.6)

Usando a relação de onda progressiva equação que corresponde a posição da partícula

que se movimenta no sentindo positivo de x teremos. 

y ( x , t )=A cos¿¿ (2.7)

y ( x , t )=A cos¿¿

A frequência angular (w) de uma oscilação é definida fisicamente como uma oscilação

completa num intervalo de tempo, tanto que sua unidade de medida SI é rad/s 

w=kv=2πv=
2π
τ

(2.8)

Associando as equações (2.7) e (2.8) teremos a função como

y ( x , t )=A cos¿¿ (2.9)

No sistema internacional de medidas SI que corresponde as unidades referentes a cada

elemento físico, temos as seguintes relações no estudo de ondas.  

 é a constante de fase da onda (rad)

K número de onda (rad/m)

w  é a frequência angular (rad/s)

A é a amplitude (m)
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λ Comprimento da onda (m)

Escrevendo o argumento do co-seno é todo esse valor de

( x ,t )=kx−wt+¿ (2.10)

 

Considerando que fase é constante em consequência do deslocamento de um ponto ao

outro irá ser o mesmo, ou seja, 

( x ,t )=¿ constante (2.11)

 

Diferenciando em relação ao tempo teremos que 

( x ,t )=kx−wt+¿ (2.10)

∂
∂ t

=k
∂(x )
∂ t

−w
∂ ( t )

∂t
+0

∂
∂ t

=k
∂(x )
∂ t

−w

Como ¿constante=0 portanto 

w
k
=
∂ x
∂t

(2.11)

w
k
=V=v λ (2.12)

 

Além de analisar o fenômeno de maneira clássica, podemos escrever y ( x , t )=A cos¿¿

de maneira complexa pois pela relação matemática 

e iθ=cosθ+i sin θ (2.13)

Pela figura 2.4 temos que o seno está no eixo imaginário e o cosseno na parte real. O Z

correspondente é dado por 
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z=r (cosθ+i sinθ) (2.14)

Figura 2.4 –plano complexo

Fonte:https://www.if.ufrj.br/

~bertu/fis2/oscila/oscilacoes.html/

Acessado em 17/05/2019

Utilizando a relação anterior 

ℜ
iθ
=z (2.15)

Portanto podemos escrever a função como  

y ( x , t )=ℜ⌈e i¿ ¿ (2.16)

2.1.3 Equação unidimensional

Utilizando as equações (2.2) e (2.3) que tínhamos definido para uma onda progressiva

que tem seu movimento no sentido positivo do eixo, em virtude disso é possível descrever

uma equação fundamental para ondas unidimensionais.  A forma diferencial da velocidade e

aceleração é. [2]

V=
∂ y
∂t

(x , t) (2.17)
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a=
∂2 y
∂ t2

(x ,t )
(2.18)

 

Utilizando a regra da cadeia na equação 

∂ y
∂ t

=
∂ f
∂ x '

∂ x '
∂ t

=−V
∂ t
∂ t

∂ f
∂ x '

(2.19)

∂ y
∂ t

=−V
∂ f
∂ x '

Usando a equação (2.18) da aceleração temos,

∂2 y
∂ t2

=−V
∂
∂ t

∂ f
∂ x '

(2.20)

∂2 y
∂ t2

=V 2 ∂
2 f
∂ x2

Portanto a equação unidimensional é 

1
V 2

∂2 y
∂t 2 −

∂2 y
∂x2 =0

(2.21)

2.1.4 Onda plana

No estudo de fenômenos ondulatórios estava sendo analisado somente o movimento

de ondas em uma dimensão, agora no estudo das ondas planas é preciso analisar a propagação

em três dimensões. A figura 2.5 a seguir é onda plana é descrita conforme a equação 2.9 só

que teremos três coordenadas no sentido de propagação, vamos ter a direção de propagação da

onda dependendo de k=k ℶ̂ que é perperdicular o plano e sastifaz em todos os outros planos e

r .[2]
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       Figura 2.5 - Onda plana

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso  de  física  básica.

Considerando uma onda progressiva harmônica teremos 

φ (r , t )=A cos (kζ−wt+δ ) (2.22)

Analisando a figura 2.5 o vetor r=OP , a projeção da direção entre OP e OQ resulta

em,

ζ=ζ̂ . r (2.23)

Substituindo podemos escrever a função como

φ (r , t )=A cos (kζ−wt+δ)=ℜ [ Ae−i(kx−wt) ] (2.24)

O vetor de onda da equação seguinte terá dependência da direção

 

k=k ζ̂=
w
v
ζ̂ (2.25)

Reescrevendo o r e k coordenadas tridimensionais 

r=( x , y , z ) ;k=(kx , k y , kz) (2.26)
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Logo

k x
2 x+k y

2 y+k z
2 z=k2

=
w2

v2

(2.27)

E escrevendo a onda progressiva com o termo k x , k y , k z teremos 

φ (r , t )=A cos (k x . x+k y . y+k z . z−wt+δ ) (2.28)

Derivando a equação em relação a x ou a t temos os valores de,

∂2φ
∂ x2 =−k x

2φ
(2.29)

∂2φ
∂ t2

=−w2φ
(2.30)

Portanto o vetor  k⃗  é  o  vetor  de onda que indica  o sentido  de propagação e  r  é a

coordenadas tridimensional.  Fazendo analogia com a equação unidimensional contudo neste

tipo de onda as 3 coordenadas estão presentes por ser uma onda tridimensional e quando

ocorre a redução de uma onda unidimensional teremos a equação de onda:

∂2φ
∂ x2 +

∂2φ
∂ y2 +

∂2φ
∂ z2 =

1
v2

∂2φ
∂ t2

(2.31)

Foi demonstrado pela equação (2.31) que a onda plana é uma possível solução da 

equação de onda equação. 

2.1.5 Onda Esférica

Quando uma fonte de onda percorre distâncias longas com velocidade constante e fase,

o formato dessa fonte deve ser esférico. As ondas esféricas se propagam em três coordenadas

em relação a fonte, as ondas sonoras é um exemplo deste tipo de onda possui o movimento

sua harmônica progressiva.  Na figura 2.6 entre  uma onda e  outra é  formado por círculos
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concêntricos quando r é constante que são as frentes de ondas e a distância de uma frente de

onda até outra é representado por raios radicais que são perpendiculares. [2]

       Figura 2.6 – Onda esférica 

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.

A equação de uma onda esférica progressiva é dada por

φ (r , t )=A(r )cos(kr−wt+δ ) (2.32)

Pois  uma  onda  esférica  é  definida  pela  onda  que  apresenta  uma  frente  de  onda

esférica. Logo o r depende das coordenadas esféricas que pode ser definida como 

r=√x2
+ y2

+z2 (2.33)

Teremos assim o valor referente a onda esférica em consequência da amplitude cair 1/r

. 

φ (r , t )=
a
r

cos (kr−wt+δ) (2.34)

2.1.6- O princípio da superposição da onda

O princípio de superposição de onda ocorre quando duas ondas se encontram 

conforme a figura 2.7 no caso temos uma soma algébricas das ondas que dá um pulso 

resultante e segue a seguinte relação. [1]
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Figura 2.7- Superposição de onda

Fonte: https://descomplica.com.br/blog/fisica/resumo-ondas/

y ' ( x , t )= y1 ( x ,t )+ y2(x ,t ) (2.35)

Depois que o pulso resulta numa onda resultante as ondas continuam a se propagar no

sentido do movimento e não se afetam.

2.1.7 Interferência das ondas 

A interferência ocorre em razão do princípio da superposição de ondas progressiva

harmônicas. No caso de onda mecânica quando é possível ver a amplitude usando a função

seno  temos  que.  Supondo  que  duas  ondas  defasadas  de  mesma  amplitude,  frequência  e

comprimento de onda teremos, [1]

y1 (x , t )=A sin (Kx−wt ) (2.36)

y2 (x , t )=A sin ¿¿ (2.37)

 é a diferença de fase entre as ondas
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y ( x , t )= y1 (x , t )+ y2(x , t ) (2.35)

Sabendo os valores das equações da onda teremos

y (x ,t )=A sin (Kx−wt )+A sin ¿¿¿

Utilizando a seguinte relação de senos temos,

sin a+sin b=2cos ( a−b2 )sin( a+b2 )
(2.38)

Substituindo os valores de y1 e y2 

y ( x , t )=2 A cos¿¿

y ( x , t )=2 A cos(❑2 )sin (Kx−wt+❑
2 ) (2.39)

Quando ¿mπ  , sendo m par teremos que y(x,t)=2A logo a interferência é construtiva.

Quando ¿mπ , sendo m impar temos que y(x,t)= 0 logo a interferência é destrutiva.

Teremos a seguinte figura 2.8 correspondentes ao caso de interferência construtiva e

destrutiva já discutindo anteriormente.

Figura 2.8 - Interferência construtiva e destrutiva.

Fonte:http://midia.cmais.com.br/assets/file/original/80517082448e8ff158a827961539da88de9cb12d.pdf/Acesso

em 17/05/2019
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2.1.8 Interferência de Young

Em 1801 ainda não se sabia que a luz é onda eletromagnética, a comprovação só veio

através de Maxwell anos depois. Thomas Young neste ano fez um experimento analisando o

comportamento  da  luz  a  figura  2.9  a  seguir  consiste-se  em  uma  fonte  puntiforme  F  no

primeiro anteparo opaco continha dois furos dito como P1 e P2 e outra tela de observação. [2]

    Figura 2.9- Experimento de Young

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 2, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

 A luz ao passar por P1 e P2  atingia  P,  visto que tinha caminhos diferentes, sendo (

P1P) e (P2P), na tela apresentava-se zona escura e zona iluminada e  Young justificou que os

resultados  chamando  da  interferências  luz  ocorriam  devido  a  superposição.  Ora  elas  se

interferiam de maneira construtiva (franja clara) ora destrutiva (franja escura).  A interferência

pode ser chamada como superposição de ondas pois interferem entre si considerando essa

interferência de duas ondas com a mesma frequência. Pode-se ser escrita pelas equações da

onda plana e esférica ou harmônicas simples neste caso considerando harmônicas simples

temos [2]

y1 (x , t )=A1 cos (Kx−wt+δ1 ) (2.40)

y2 (x , t )=A2 cos (Kx−wt+δ2 ) (2.41)

Igualando as funções cosseno e considerando que φ=−kx−δ  teremos que
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cos ( kx−wt+δ )=cos(wt+φ) (2.42)

Quando ocorre a superposição de ondas temos que  y= y1+ y2 no caso a amplitude

resultante e a frequência é a mesma logo,

y=A cos (kx−wt+δ ) (2.43)

Utilizando a leis dos co-senos e dos senos ao triângulo

A2
=A1

2
+A2

2
+2 A1 A2 cos(δ2−δ1) (2.44)

Podemos escrever que a diferença de fase entre duas ondas pois ela possui a mesma

frequência 

δ 12=δ 2−δ 1 (2.45)

Como  em  alguns  casos  de  ondas  não  conseguimos  observar  a  amplitude  da

interferência  como por  exemplo  as  ondas  eletromagnéticas  e  ondas  sonoras,  neste  caso é

preciso escrever em relação a intensidade I que é a energia propagada por unidade de tempo e

por unidade de área. Mostra-se que I ≈ A2 e, portanto,  

I=I 1+ I 2+2√I 1 I 2 cosδ12 (2.46)

Quando  cos δ12=1 é  dito  que  a  intensidade  é  máxima  logo  ocorre  a  interferência

construtiva, 

δ 12=2mπ (m=0 , ±1 ,±2 ,…)∴ I=Imáx=(√I 1+√I 2 )
2 (2.47)

No mesmo raciocínio o menor valor que o cosseno pode ter é -1, em consequência

disso teremos uma interferência destrutiva.

δ 12=(2+m)π (m=0 , ±1, ±2 ,… )∴ I=Imáx=(√I 1−√ I 2)
2 (2.48)
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Quando tivermos os mesmos valores da intensidade teremos a intensidade resultante

nula. Na figura 2.10 temos um gráfico da interferência de uma onda, temos que a intensidade

depende da fase e mostra o valor máximo e mínimo que a fase pode ter. 

    Figura 2.10- Padrão de interferência

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 2, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

Imáx=4 I 1 , Imin=0( I 1=I 2) (2.49)

Analisando pelo princípio de Huygens, isto é, de maneira trigonométrica conforme a

figura 2.11, levando em consideração a ideia que a luz é uma onda e que a fonte vai gerar

ondas esféricas, como é a mesma fonte que passa pelos dois anteparos estes oscilarão com a

mesma fase e percorrerão caminhos distintos no ponto P a função de onda terá a contribuição

de v1e de v2.[5]
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Figura 2.11- Experimento de Young 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

v (P )=v1+v2=
A
r1

e−ik r1+
A
r2

e−ik r2 (2.50)

r1=P1 P e r2=P2P (2.51)

Realizando-se observação geométrica através da figura teremos que

r1≈R−
d
2

sin θ (2.52)

r2≈ R+
d
2

sin θ (2.53)

Considerando que  θ≪1, sendo  θ em radianos. Relacionado os valores de r1 e r2 na

equação 2.50 temos,

v (P )=
A
R

exp(ikR−
ikd
2

sinθ)+ AR exp(ikR+
ikd
2

sinθ)+O(R2
)

(2.54)

Portanto a intensidade resultante 
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I 1=I2=
A2

R2

(2.55)

A diferença de fase de duas ondas 

∆=φ2−φ1=kd sinθ (2.56)

O r2  e r1 é a diferença de caminho que a onda pode percorrer até chegar no ponto P

dependo assim também dos tamanhos das fendas.

d sin θ=r2−r1 (2.57)

Em virtude disso é capaz escrever a intensidade em relação aos caminhos percorridos, 

I=2 I I (1+cos∆ )=4 I I cos2(∆2 )
(2.58)

O experimento de Young o valor máximo que a intensidade pode ter é O’, isto é, θ=0,

portanto pela figura 2.12 o valor máximo que a intensidade pode adquirir é 4II e 0 que confere

com as franjas da interferência, no caso esse II é o valor da intensidade em uma fenda.

Figura 2.12 – Intensidade em função da defasagem

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso  de

(n=0 , ±1 ,… . ) (2.59)

r2−r1=n→∆=2nπ (2.60)

r2−r1=(n−1
2 )→∆=(2n+1) π

(2.61)
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Através do experimento de Young afastou a ideia antiga que incidindo um feixe uma

parte fica iluminada e ao redor apresentava uma sobra dependendo assim da distância da parte

iluminada com tela de observação, para Young apresentava várias faixas de ambos lados clara

e escura e no centro é bem iluminada. 

2.1.9 Fenômeno de batimento

Em ondas sonoras é comum apresentar dificuldades em compreender o que está saindo

nos  alto-falantes  de  dois  carros  quando  possuem  frequência  próxima.  O  fenômeno  de

batimento  ocorre  principalmente  em ondas  sonoras,  ora  uma vez  que  as  ondas  possuem

frequências próximas e estão no mesmo sentido de propagação e com amplitude equivalentes

é difícil distingui-las. Matematicamente vamos ter a fase. [2]

φ1=φ2=0 (2.62)

 

Considerando que a diferença de fase for igual 

A1=A2=A e  w1>w2 e k1>k2 (2.63)

y1 (x , t )=A cos (k1 x−w1t ) (2.64)

y2 (x , t )=A cos (k 2x−w2t ) (2.65)

O movimento resultante é a soma de y1 e y2, levando em consideração que w  e k  são os

valores da média referente a frequência angular, número de onda e que ∆ w e ∆ k é a diferença

de frequência angular e número de onda temos, 

y=A {cos [(k+ ∆k2 ) x−(w+
∆ w
2 ) t ]+cos[(k−∆k2 ) x−(w−

∆w
2 ) t ]}

(2.66)

Simplificando os termos teremos

y ( x , t )=a (x , t)cos(k x−wt¿)¿ (2.67)
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a ( x ,t )=2 A cos (∆k2 x−
∆w
2
t )

(2.68)

Utilizando o argumento da equação e diferenciado em relação ao tempo teremos 

φ ( x ,t )=k x−wt (2.69)

∂φ
∂ t

=k
∂ x
∂ t

−w

Usando a relação da fase do batimento temos 

                                     w=k vφ

Portanto 

vφ=
w
k

(2.70)

Normalmente utilizarmos uma frequência de uma onda conhecida para encontrar uma

desconhecida, isso é comum em afinação de instrumentos. Na figura 2.13 temos que as ondas

estão em defasagem em consequência da diferença de frequência e pode ocorrer delas terem

uma onda construtiva em um determinado tempo. 

    Figura 2.13 – Grupo de ondas

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.
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2.2 DIFRAÇÃO 

Por anos ocorreu um embate de ideias sobre a natureza da luz, de um lado a teoria

newtoniana que tinha vários adeptos em razão do renomado cientista Issac Newton e na outra

ondulatória  defendida  por  Fresnel.  Na  teoria  de  Newton  a  luz  se  propagava  de  maneira

retilínea tanto que ao colocar um objeto opaco a luz passava pela tangente do objeto formando

assim uma sobra aonde não era visto luz e a luz branca se decompunha em várias cores ao

passar por um prisma. 

No ano de 1819 foi proposto pela academia francesa um concurso de melhor trabalho

experimental  sobre  difração.  Fresnel  era  engenheiro  civil  na  França  e  nas  horas  vagas

pesquisava sobre a ótica,  iniciou seu trabalho analisando um feixe de luz passando numa

fenda. Para demostrar a comunidade acadêmica que a luz se comporta como onda apresentou

um documento que continha 135 páginas e a banca que avaliava o trabalho eram apoiadores

da teoria  corpuscular  que eram o júri  S.-D. Poisson, J.  B. Biot,  e P.  S.  Laplace.  Poisson

analisou e calculou o experimento e visto que estava correto começou divulgação da teoria

ondulatória. [4]

Pela ótica geométrica o esquema da figura 2.14 é explicado pela propagação retilínea

da luz, considerando que a luz seja monocromática isto é o comprimento de onda fixo, quando

iluminando o anteparo opaco a luz ao passar pelo orifício chegaria na tela com o mesmo

formato do orifício e ao redor era observado somente sombra.

Figura 2.14- Difração por um orifício circular

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

No ano  de  1665 Francesco  Maria  Grimalde  fez  o  mesmo experimento  contudo o

orifício apresentava o tamanho de um alfinete e entre o buraco e o anteparo a distância é

grande, através das observações na tela visto que apresentava franjas claras e escuras próximo
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ao limite da sombra. Em virtude dos desvios que a luz sofria foi chamado este fenômeno de

difração. [5]

Após a definição de difração foi estudada utilizando 2 hipóteses: Quando a distância

entre os 2 anteparos é longa (R→∞)  que é a difração de Fraunhofer e a difração de Fresnel

que considera a distância pequena. 

2.2.1 Princípio de Huygens-Fresnel 

Augustin Fresnel sob o ponto de vista do princípio de Huygens com o conceito da

interferência  utilizando  só  geometria,  modificou  considerando  primeiramente  a  onda

monocromática isto é a onda comprimento de onda fixo e usou três formalismo sendo eles: [5]

1. Ao originar ondas esféricas secundaria em consequência dos pontos de uma

frente de onda que tem fase constante é dito que são ondas coerente.

2. Pode-se definir um ponto que possui a resultante de todas as interferências das

ondas secundarias, fazendo somente uma análise diferente para cada percurso da fase da onda.

3. Numa superfície dσ  de uma frente de onda, figura 2.15, a amplitude não será a

mesma em outras direções.

        Figura 2.15 –Princípio de Huygens-Fresnel

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

Quando a frente de onda estiver na direção normal n̂ é dito que o valor da amplitude

será máximo pois utilizando a trigonometria temos que cosθ=1 o valor máximo que uma onda

pode ter. O valor de θ’ decresce lentamente para zero quando θ'<(P 'P ,N ) e por último vai

ser zero quando o ângulo θ’ for θ
'
=
π
2

. 
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Segundo Fresnel as contribuições no ponto P é devido a um ponto P’ e  v (P ') é a

função de onda e um F(o’) fator de obliquidade, assim sendo termos 

dv (P )=F (θ ' )v (P ' )
e iKr

r
dσ

(2.71)

r ≡|P ' P| (2.72)

A onda decorrente em P será 

v (P )=∫
∑

dv (P)=∫
∑

F (θ' )v (P' )
e iKr

r
dσ

(2.72)

É inserido o termo de ∑ que é a porção não-obstruida, ou seja, as ondas que sofrem

alteração em consequência de outros obstáculos ou anteparos não contribui na onda resultante.

A zona de Fresnel possibilita que seja observado as franjas da difração seja ela iluminada ou

escura e por essa razão é levado em consideração que a propagação da onda do tipo onda

plana, v(P) é uma onda que propaga na direção logo,

v (P' )=A eikZ=A (2.73)

v (P)=A∫
∑

F (θ ')
eiKr

r
dσ

(2.74)

Definindo  PO=Z como equação 2.75 e acrescentando as outras regiões desde que

obedeça a geometria dos vários raios diferentes e partindo da origem de acordo com a figura

2.16 teremos os seguintes valores dos raios.



41

        Figura 2.16 – Zonas de Fresnel  

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

PO=r0=Z (2.75)

PA=r1=ro+
λ
2
=Z+

λ
2

(2.75)

PB=r 2=Z+λ (2.75)

PC=r3=Z+
3 λ
2

(2.75)

PN=rN=Z+
Nλ
2

(2.75)

Analisando geometricamente o que cortam a frente da onda disporemos de 

OA=ρ1 (2.76)

OB=ρ2 (2.76)

OC=ρ3 (2.76)

Calculando separadamente cada triangulo retângulo 

ρ1
2
=r1

2
−ro

2
=(Z+

λ
2 )

2

−Z2
=Z λ+( λ2 )

2 (2.77)

ρ2
2
=r2

2
−ro

2
=(Z+λ )

2
−Z2

=2Z λ+λ2 (2.77)

ρ3
2
=r3

2
−r o

2
=(Z+

3 λ
2 )

2

−Z2
=3 λZ−(3 λ

2 )
2 (2.77)
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Quando o círculo apresentar n valores de zona teremos

ρn
2
=(Z+n λ2 )

2

−Z2
=n λZ+(n λ2 )

2 (2.78) 

Considerando que

Z≫ λ (2.79)

Resultando 

ρn=√nZ λ (2.80)

Analisando que o k que é a frequência angular as contribuições dos pontos será 

Ponto A: k r1=
2π
λ (Z+

λ
2 )=kZ+π

(2.81)

Ponto B: k r2=
2π
λ

(Z+λ )=kZ+2 π (2.81)

Ponto C: k r3=
2 π
λ (Z+

3 λ
2 )=kZ+3π

(2.81)

k rn=kZ+nπ (2.82)

k rn−kr=nπ (n=1,2,3 ,…) (2.89)

Em coordenadas polares só vamos ter dependência de (ρ ,∅ )e  (r , θ ) porém analisando

o valor de (∅ )=0, escrevendo a área desta figura teremos,

A=π ρ2 (2.90)

dA=dσ (2.91)

dσ=2πρdρ (2.92)

Usando a relação trigonométrica teremos 
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r2
=ρ2

+z2 (2.93)

Sabemos que z=constante=OP, diferenciando temos,

rdr=ρdρ (2.94)

Relacionado as equações (2.92) e (2.94)

rdr=
dσ
2π

(2.95)

dσ=2πrdr (2.96)

Considerando-se o fator de obliquidade F(θ) se tornar o valor de Fn em consequência

da variação é muito pequena pois z≫ λ. Portanto podemos retirá-lo da integral 

v (P )=2πA∑
n=1

∞

Fn∫
r n−1

r n
r e iKr

r
dr

(2.97)

Integrando teremos,

v (P )=2πA∑
n=1

∞

Fn|e
iKr

ik | rnrn−1 (2.98)

Sabemos que 

k=
2π
λ

(2.99)

v (P )=
2πA
ik

∑
n=1

∞

Fn (e ik rn−e ikrn−1 )

v (P )=
λA
i
∑
n=1

∞

Fn (eik rn−eik rn−1 )
(2.100)
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k rn=kz+nπ (2.101)

Substituindo na equação (2.100) o valor de k rn equação (2.101)

v (P )=−i λA e−ikz∑
n=1

∞

Fn (einπ−e i(n−1)π )
(2.101)

Usando a seguinte relação trigonométrica 

e−inπ=cosnπ+isinnπ (2.102)

Utilizando os números inteiros na equação (2.102) temos,

n=0→ei0π=1 (2.103)

n=1→e iπ=cos π+i sin π=−1 (2.103)

n=2→e2 iπ
=cos2 π+isin 2 π=−1 (2.103)

Portanto  observando  os  valores  de  cada  e−inπ pode-se  escrever  uma  função

equivalente para todos.

e−inπ= (−1 )
n (2.104)

No caso de e i(n−1)π é preciso utilizar o mesmo raciocínio para escrever a relação para

os N casos.

n=0→ei (0−1) π
=e−iπ=cos (−π )+ isin (−π )=−1 (2.105)

n=1→e i(1−1)π
=e0

=1 (2.105) 

n=2→e i(2−1)π
=e iπ=cos(π )+isin (π )=−1 (2.105) 

n=3→e i(3−1)π
=e2 iπ

=cos(2 π )+i sin (2π )=1 (2.105) 

Logo a relação será



45

e i(n−1)π
=(−1 )

n−1 (2.106)

Rescrevendo o v (p)

v (P )=−i λA e−ikz∑
n=1

∞

Fn [ (−1 )
n
−(−1 )

n−1 ]
(2.107)

v (P )=2i λA e−ikz∑
n=1

∞

Fn [ (−1 )
n+ 1 ]

(2.108)

Em virtude dos valores n ímpares é dito que interferem entre si de maneira construtiva

e no outro caso quando for par teremos interferência destrutiva em conformidade com as

zonas de Fresnel. 

Será descrito o somatório como uma soma de vetores colineares conforme a figura

2.17 do qual a intensidade cai lenta e monotonicamente a zero, que tem seu sentido opostos.

A resultante dos vetores será

 Figura 2.17 – Soma gráfica da série alternada 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

F⃗1−F⃗2+ F⃗3−F⃗4+…+(−1)
n F⃗n (2.109)

Como o primeiro vetor F⃗1 aponta para (−1)
n F⃗n temos que
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∑
n=1

∞

(−1)
n+1 F⃗n=

F⃗1

2

(2.110)

Deste modo reescrevendo v (P )

v (P )=2i λA e−ikz
F⃗1

2

(2.111)

v (P )=i λA e−ikz F⃗1

Considerando em primeiro lugar que v (P ) é igual a onda plana para definir o

valor de F⃗1 temos,

i λA e−ikz F⃗1=Ae
−ikz (2.112)

F⃗1=
1
i λ

(2.113)

E fazendo uma segunda consideração que é 

F (θ ' )=cosθ ' (2.114)

Pois F (θ ' ) pode ser 1, caso  θ'=0 e F(θ ' ) vai ser 0 caso θ
'
=
π
2

 e só a relação de cosseno

que  obedece  isso  logo  podemos  escrever  conforme  a  equação  (2.111).  Através  das  duas

considerações feitas a forma que o princípio de Huygens- Fresnel apresenta é,

v (P )=
1
i λ

∫
∑

cosθ ' v (P ')
e ikr

r
dσ

(2.115) 
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2.2.2 Difração de Fraunhofer 

Na breve introdução sobre difração já é mencionado a difração de Fraunhofer, que

neste caso é considerado a distância do anteparo da perfuração até o ponto P de analise

como sendo R grande também é levado em consideração que a abertura do anteparo for

menor que o raio da 1 ° zona de Fresnel. Considerando a figura 2.18 a origem num ponto

(O), sendo ele fixo na abertura.[5]

  Figura 2.18 – Difração de Fraunhofer 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

Fazendo a mesma analogia com o Fresnel temos que definir  inicialmente o  v (P ' ),

observando a figura 2.18, ûo é o versor da propagação da onda e û é o versor de propagação

entre a origem e o ponto P. O feixe ao chegar no anteparo no ponto P’ apresenta a forma de

uma onda plana e a distância entre a origem e o ponto P’ é X’, podemos escrever o v (P ') ao

sair do orifício pois a onda se propaga de P’ a P como,[5]

v (P' )=A eikx ' (2.116)

K⃗O=K û (2.117)

r ≡|OP−OP'|=|R−ûx '| (2.118)
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Substituindo na equação esférica (2.116) o valor encontrado da diferença de caminho

(2.118) em consequência de após a onda passar do ponto P’ é modificada para onda esférica.

 

v (P )=
e i k⃗ r⃗

r

(2.119)

eikr

r
=
eik|R−ûx'|

|R−ûx '|
(2.120)

Como o R é grande e o  ûx '  é pequeno não vai alterar no caso do denominador ficando

a equação 

eikr

r
≈
eikR e−ikûx '

R
(2.120) 

Como cosθ '=cosθ varia pouco e usando v (P ' ) equação (2.115) de Huygens- Fresnel

e relacionado a equação 2.119 e (2.120) é dado por

v (P )=
1
i λ

∫
A

cosθ ' a0e
i ko x' e

ik (R−û .x ')

R
d2 x '

(2.121)

Como r=R−ûx ' e R, cos θ’ e é constante temos,

v (P )=
a0cos θoe

ikR

Ri λ
∫
A

e i k⃗ox
'

e−i k⃗ ûx' d2 x '
(2.122)

Temos que o vetor de onda na direção û que é a direção da observação 

v (P )=
a0cos θo e

ikR

Ri λ
∫
A

e i(k0−k) x' d2 x '
(2.124) 

Definindo 
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(k ,û ,ûo)=
cosθ
i λ ∫

A

ei (k 0−k)x 'd2 x ' (2.125)

 

Teremos o v (P )

v (P )=
a0 e

ikR

R
f (k ,û , ûo)

(2.126) 

O v (P ) apresenta a intensidade da onda esférica,  a0 é amplitude da onda que

depende da incidência e da observação que foi descrito na fórmula (2.126) que é o fato de

f (k , û⃗ ,û⃗0). 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 , û ,ûo)=
cosθo
i λ

∫
A

eik (0) x' d2 x '
(2.127)

f (k ,û0)=
σa cosθo
i λ

(2.128)

f (k ,û)
f (k ,û0)

=
1
σa

2|∫A e
ik (ûo−û )x 'd2 x '|

2 (2.129)

 Sabendo que o valor de ûo⊥ x '

f (k ,û)
f (k ,û0)

=
1
σa
∫
A

eik ûx' d2x '
(2.130)

Através da relação vista em fenômenos ondulatórios que a intensidade é um fator

quadrado, fazendo a relação da intensidade é dada por 

¿¿ (2.131)

Considerando que û0 x
'
=0 pois os valores de û0 serem perpendicular 
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¿¿ (2.132)

A equação  (2.132) é a função geral da  a difração de Fraunhofer, a partir da agora

vamos  considerar  as  fendas  com  abertura  diferentes  para  saber  o  valor  da  razão  das

intensidades. 

2.2.3Abertura retangular 

Agora vai ser considerado a fenda com uma abertura retangular conforme a figura

2.19, as informações dadas é o valor da área no sentido de x é 2a e em y 2b, no anteparo

opaco a origem é O que está no centro da figura, podemos observar que no eixo z não tem

dependência logo z=0.[5]

Figura 2.19- Abertura retangular 

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.

 

Os cossenos diretores são os cossenos dos ângulos diretores, para figura 2.19 temos os

cossenos diretores (α ,β , γ),
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α=cosw w→ângulo entre ûe Ox

β=cosw ' w '→ângulo entre ûe Oy

γ=cosw ' '  w ' '→ângulo entre ûe Oz

Logo 

û .x '=(α , β , γ ) .( x' , y ' ,0) (2.133)

û .x '=α x'+βy ' (2.134)

Precisamos encontrar o valor da integral da equação (2.132) para saber o valor relativo

das intensidades, substituindo a equação (2.134) na (2.132) e separando a integral de maneira

que a dependência de dx e dy seja obedecida.

∫
A

e−ik û . x' d2 x '=∫
−a

a

e−ikαx' dx '∫
−b

b

e−ikβy ' dy '
(2.135)

Resolvendo a integral e substituindo os limites 

∫
A

e−ik û . x' d2 x '=[(−e
ikαx '

ikα ) a−a] [(−e
ikβy '

ikβ ) b−b]
∫
A

e−ik û . x' d2x '=[−e
ikαa

ikα
±
e ikαa

ikα ][−e
ikβb

ikβ
+
e ikβb

ikβ ]

Escrevendo a exponencial em termos de seno e cosseno então

e ikαa=cos (kαa )+i sin(kαa) (2.136)

−e ikαa=−cos (kαa )+ isin(kαa) (2.137)

Subtraindo as duas funções (2.136) e (2.137) temos 

e ikαa−e ikαa=2 isin kαa (2.138) 
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Da mesma maneira é feito para o temo de b, logo

 

e ikβb−e ikβb=2i sin kβb (2.139)

 

Por consequência a equação 2.135 ficará 

∫
A

e−ik û . x' d2x '=
4 sin kαa sin kβb

kα kβ
(2.140) 

Relacionando as equações (2.140) e (2.132) e substituindo o valor da área como se

trata de um retângulo 

σ A=4ab (2.141)

¿¿ (2.142)

Como 

x=kαa (2.143)

y=kβb (2.144)

Portanto 

¿¿ (2.145)

Utilizando a figura 2.20 para observar a difração os valores de n for inteiro isto é (

n=1,2,3…) pela relação vn=nπ  a função será nula, já quando (n=0) ou seja vn=(n+
1
2
)π

que é o valor máximo. O valor máximo vai ser 100% que é o pico máximo seguindo a

figura 2.20 e os outros valores decaem para zero rapidamente que são os braços da figura e

alguns nem possuem o valor. [5]
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Figura 2.20– Difração da abertura retangular 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

 

A semiabertura angular é inversamente proporcional ao lado do retângulo que deu

origem. Quanto menor a dimensão mais larga vai ser o feixe. 

∆ α=
λ

2a
(2.146)

∆ β=
λ

2b
(2.147)

 

2.2.4 Difração por uma fenda

Quando a abertura de uma fenda for retangular a difração que ocorre é um

caso  particular  que  a  abertura  é  inversamente  proporcional  a  dimensões  do  retângulo.

Considerando que b≫a analisando através da figura 2.21.[4]
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Figura 2.21– Abertura de uma fenda

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 5, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

α=cosw w→ângulo entre ûe Ox (2.148)

Somando os ângulos do triangulo teremos 

w+90 °+θ=180 °→w=90°−θ (2.149) 

Substituindo a equação  (2.149) na  (2.148) e usando a relação de cossenos diretores

temos 

α=cos (90 °−θ )=sinθ (2.150)

x=k OB=kaα=ka sin θ (2.151) 

ka sin θ=π

sin θ=
π
ka

(2.152)

Portanto 
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∆θ≈
π
ka

=
λ

2a
(2.153)

2.2.5 Abertura circular 

Quando tivermos uma abertura circular no anteparo as informações disponíveis via

figura 2.22, o valor do raio é a o û está no plano xy e é preciso usar as coordenadas polares

pois o sistema descreve um o ponto fixo em relação as  coordenadas.  Em coordenadas

polares vamos ter. [5]

    Figura 2.22– Abertura circular 

Fonte:  NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso de

û=(sin θ ,0 ,cosθ) (2.154) 

x '=( ρcos φ , ρ ,0) (2.155) 

û .x '=ρ sin θ cos φ (2.156) 

O fator de área também vai ser mudado de coordenadas logo, 

d2 x=ρdρdφ (2.157) 

Sabemos  que  a  função  da  intensidade  para  todos  é  dado  pela  equação  (2.132)

possibilitando  saber  o  valor  da  intensidade  da  fenda  circular  considerando  coordenadas

polares teremos, 

∫
A

e−ik (u⃗) x⃗ 'd2 x '=∫
A

e−ikρ sin θcosφ ρdρdφ (2.158)
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Definindo b=−k sin θ

∫
A

e−ikρ sin θ cosφ ρdρdφ=∫
0

a

∫
0

2π

e ibρcosφdφ
(2.159)

A função de Bessel é ∫
0

2π

e ibρcosφdφ para resolver primeiramente é definido 

Jo ( x )=
1

2π
∫

0

2 π

eixcosθdθ
(2.160)

Logo 

∫
0

2π

e ibρcosφdφ=2π Jo(bρ)
(2.161)

∫
0

2π

e ibρcosφ ρdρdφ=2 π∫
0

a

ρ Jo(bρ)dρ
(2.162)

Pela relação de Bessel 

d
dx

[xn J n( x)]=x
nJ n−1(x)

(2.163) 

De modo que 

∫
A

e−ik (u⃗) x⃗ 'd2 x '=[2πρ J1(bρ)
b ]a0

(2.164) 

A área circular será 

σ A=π a
2 (2.164) 

Utilizando a definição b=−k sinθ

∫
A

e−ik û . x' d2x '=[ 2πa (J1(ka sinθ))

(k sin θ) ]
2 (2.165)

∫
A

e−ik û . x' d2 x '=4 π 2a2
¿¿¿

Simplificando os termos equivalentes 
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∫
A

e−ik û . x' d2x '=4 ¿¿ (2.166) 

¿¿ (2.167)

É  possível  analisar  que  a  intensidade  através  dos  resultados  das  equações  das

diferentes fendas apresenta entre si semelhança. 

2.2.6 Par de fendas 

Neste caso temos um par de fenda figura 2.23, em vista que a origem é definida por

O’e O, que é o centro da fenda e tem a distância definida por d. Primeira análise será que a

fonte linear apresenta o feixe incoerente que implica que a fonte tem a mesma característica

ao percorrer todo o espaço até o ponto selecionado temos que.[5]

    Figura 2.23– Par de fendas 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. Vol. 4, 1º ed. Edgard Blücher, 1997

f ( k )=C∫
A

e−ikαx ' dx ' (2.168)

Levando em consideração os limites da fenda teremos,
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f ( k )=C {∫
−a

a

e−ikαx ' d x '+ ∫
d−a

d+a

e−ikαx ' dx '}
(2.169)

C é uma constante de normalização, a incidência é perpendicular em consequência é

preciso mudar a variável 

x '=d+x (2.170)

∫
d−a

d+a

e−ikαx ' dx '=∫
−a

a

e−kαde−ikαx dx
(2.171)

∫
d−a

d+a

e−ikαx ' dx '=e−kαd∫
−a

a

e−ikαx dx

Logo f (k ,α ) vai ter dependência de f 1 quando α o=0  que é correspondente a 1 fenda

f ( k ,α )=f 1 (k , α ) [1−e−ikαd ] (2.172)

A contribuição da outra fenda foi de e−ikαd que ocorre em consequência da diferença

de caminho, assim a intensidade fica

I (α )=I 1 (α ) .4 cos2 ∆
2

(2.173)

Com isso temos que o valor experimental de Young bate com o valor da região de

Fraunlhofer. Se tivermos N fendas aonde a largura é 2a e a distância entre o centro e a fenda

é de d, nesse caso é bem similar com um par de fendas só que o fator defasagem é preciso

escrever considerando N fendas teremos 

f ( k ,α )= f 1(k ,α ) [1+e−ikαd+e−2 ikαd
+…e−(N−1)ikαd ] (2.174)

Podemos  escrever  os  fatores  que  está  dentro  do  colchete  usando  progressão

geométrica pois temos uma sequência dos termos de e−ikαd para N fendas.
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1−e−iNkαd

e−ikαd
=

1−e−¿∆

1−e−i ∆
(2.175)

A defasagem é dada por  ∆, intensidade fica 

I (α )=I 1(α )|1−e−¿∆

1−e−i ∆|
2 (2.176)

Reescrevendo os termos seno e cosseno referentes ao exponencial 

|1−e−i ∆|
2
=(1−e i ∆ ) . (1−e−i ∆ )=1−(ei ∆+e−i ∆)+1 (2.177)

|1−e−i ∆|
2
=2 (1−cos∆ )=sin2(∆2 )

(2.178)

I (α )=I 1(α )

sin2(N ∆2 )
sin2(∆2 )

(2.179)

Portanto comprova mais uma vez independente o número de fenda e os formatos da

fenda a configuração da intensidade vai ser a mesma, quanto mais fendas mais estreitas vão

ser os picos de difração e sempre vai ter um fator da intensidade de uma fenda.
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3 – DIFRAÇÃO DE RAIO-X

No capítulo 2 é abordado modelos da difração com fendas caso unidimensional. Os

cientistas  tinham  ideia  de  uma  rede  tridimensional  nos  sólidos,  logo  pensaram  na

possibilidade  de  observação  da  difração  dos  cristais.  Para  que  seja  possível  observar  o

fenômeno de difração é preciso usar um comprimento de onda que tenha o mesmo valor do

espaçamento entre os átomos da rede, através do espectro eletromagnético a radiação que tem

o comprimento de onda nesse valor é o raio-X pois varia de 0,01nm até 10 nm. 

No final do século XIX o estudo sobre o tubo de raios catódicos estava no auge tanto

que foi responsável de algumas descobertas umas das mais famosas que é a do raio-X pela sua

vasta aplicação.  O experimento feito por Wilhelm Conrad Roentgen consistia um tubo de

crookes evacuado ao aplicar uma diferença de potencial  alta na ordem de kV, os elétrons

ficavam carregados com excesso de energia  posteriormente  os elétrons   saia  do cátodo e

percorria o tubo e colidiam com o ânodo, apresentando assim os raios que tinham grande

poder de penetração, contudo não se sabia a natureza do raio-X.  [5]

A primeira ideia de incidir um feixe de raio-x numa amostra de cristais foi feita

por  Max  Von  Laue  no  ano  de  1912,  pois  já  se  observava  que  o  cristal  apresentava

periodicidade. Levando em consideração que na rede apresenta três vetores primitivos que são

os valores de a⃗ b⃗ c⃗ e que o vetor x1 pode-se decompor em coordenadas tridimensionais com

isso é definindo o vetor equivalente com a base e assim também pode-se se escrever qualquer

outro ponto na rede. [5] 

x1=n a⃗+ p b⃗+q c⃗ 3.1

Temos que n,p e q são números inteiros e as coordenadas a⃗ b⃗ c⃗ com base na Figura 3.1

ao incidir um feixe de raio-X no cristal o formato da onda antes de chegar no cristal é de onda

plana onde ûoé o versor da incidência ao chegar no Pl o feixe sofre uma mudança de percurso

e considerando que a onda apresente característica de onda esférica. O ponto P é referente a

observação da difração.[5]
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Figura 3.1 – Espalhamento por um átomo num cristal 

Fonte: NUSSENZVEIG, H. Moysés.

Logo  podemos  escrever  a  equação  da  onda  de  cada  momento  antes  e  depois  do

espalhamento da onda, usando o fator de amplitude f1(û) difratada na direção û e distância

entre o ponto Pl e P, 

V o(r)=A e
ik ûo r (3.2)

V 1 (P )=V o(x1) f 1(ûo)
e ikr '

r '
(3.3)

Definindo r’ temos 

 

r '=|P1P| (3.4)

r ' ≈|R−û x1|

V 1 (P )=Ae ikûR f 1(û)
e ik (R−û x1)

R−û x1

(3.5)

Considerando que û x1é muito pequeno o valor não irá alterar o denominador R pois

leva em consideração a dimensão do cristal, logo como no cristal não se tem somente uma

figura da estrutura da estrutura teremos 

V 1 (P )=
A eikûR

R
f 1(û)e

ik (ûo−û) x1
(3.6)
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Já que no cristal tem vários átomos é preciso incluir uma somatória, 

V (P )=∑
I

V 1(P) (3.7)

V (P )=
A eikR

R
f 1(û)∑

I

e
−ik (ûo−û) x1

(3.8)

A ∑l é dito que é uma soma tripla. Levando em consideração que x1=n x̂+ p ŷ+q ẑ que

é o valor da tripla (n , p ,q ) podemos escrever em termos de (a,b,c) que é os vetores primitivos

de um solido, utilizando a figura do paralelepípedo para simulação teremos que 

V (P )=Ae ikR f 1(û)∑
n=1

N−1

e−ink(ûo−û) a∑
p=1

P−1

e−ipk (ûo−û )b∑
q=1

Q−1

e−iqk (ûo−û)c
(3.9)

O valor da intensidade em N fendas bem próximas, podemos escrever a intensidade

como 

I=I 1

sin2( N ∆a2 )
sin2(∆ a2 )

.

sin2( P∆b2 )
sin2(∆ b2 )

.

sin2(Q∆c2 )
sin2(∆c2 )

(3.10)

 

O fator da forma atômico é definido por

∆ a= k⃗ (û−ûo) a⃗ (3.11)

∆b= k⃗ (û−ûo) b⃗ (3.12)

∆ c=k⃗ (û−ûo) c⃗ (3.12)

Para satisfazer as três condições de interferência simultaneamente construtiva 

∆ a=2 π ma λ (3.13)

∆b=2 π mb λ (3.14)

∆ c=2πmc λ (3.15)

ma=mb=mc=(0 ,±1 ,…) (3.16)
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As equações anteriores (3.13),  (3.14),  (3.15) e  (3.16) são chamadas de condições de

Laue, através dessa análise matemática de fendas tridimensionais, conseguiu assim comprovar

experimentalmente a periodicidade dos cristais, consequentemente no ano de 1912 resultou

um nobel pelas contribuições citadas acima. [10]

3.1 REDE RECÍPROCA 

A rede é definida como uma abstração matemática que representa um conjunto

de  pontos  no  espaço,  logo a  rede  recíproca  também é  um conjunto  de  pontos.  A rede  é

definida por um conjunto de pontos,  cujo cada ponto pode ser representado pela  equação

(3.17). [6]

R⃗=n1 a⃗1+n2 a⃗2+n3 a⃗3 (3.17)

Os vetores primitivos são (a⃗1, a⃗2 , a⃗3) e (n1 , n2 ,n3) são os números inteiros. Cada valor

de  R  está  associado  com  uma  operação  de  simetria  de  translação.  Uma  propriedade

importante  dos  cristais  é  que  eles  são  invariantes  sob qualquer  translação,  logo  qualquer

função no espaço formado pelo arranjo periódico de átomos deve satisfazer  f ( R⃗ )=f (R⃗+ L⃗ ),

onde L⃗ é o vetor de translação definido por L⃗=l1 a⃗1+l2 a⃗2+ l3 a⃗3 .  Se a função é periódica ela

pode ser expandida  em uma série  de Fourier.  Fazendo a expansão de Fourier  numa rede

tridimensional, teremos:

∑ cne
i K⃗ R⃗

=∑ cne
i K⃗ R⃗e i K⃗ L⃗ (3.18)

Para que o lado esquerdo da equação 3.18 seja igual ao lado direito precisamos que 

k⃗ . L⃗=2πm (m→)número inteiro (3.19)

Onde k⃗  representa a periodicidade da rede recíproca e será definido por:

K⃗=k1 b⃗1+k2 b⃗2+k3 b⃗3 (3.20)
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Onde  k1 , k2 , k3 são números inteiros e  b⃗1,  b⃗2 e  b⃗3 são os vetores primitivos da rede

recíproca. Pela equação 3.19 temos o produto escalar entre os vetores primitivos da rede e os

vetores  primitivos  da  rede  recíproca,  pela  projeção  dos  vetores  na  rede  e  o  conceito  de

produto escalar temos que b⃗ i . a⃗ j=2π δ ij. Com isso definimos os vetores da rede recíproca:

 

b1=
2 π (a2×a3)

a1(a2×a3)

(3.21)

b2=
2 π (a3×a1)

a1(a2×a3)

(3.22)

b3=
2 π (a1×a2)

a1(a2×a3)

(3.23)

A rede recíproca é uma rede de Bravais, ao  calcular os valores de (b⃗1, b⃗2 , b⃗3) para uma

cúbica  simples  teremos  no espaço recíproco  uma cúbica  simples  enquanto  que  uma face

centrada resulta nos vetores primitivos da cúbica de corpo centrado.

3.2 ÍNDICES DE MILLER

Podemos representar uma estrutura através do tipo de rede, esse tópico será discutido

no próximo capítulo, ou podemos visualizar a estrutura através de pontos da rede situados

sobre o mesmo plano, sendo assim podemos reconstruir a rede através de um conjunto de

planos idênticos a esses paralelos e equidistantes.  Para caracterizar uma família  de planos

cristalográficos escolhemos três pontos não colineares que serão as intersecções do plano com

os três eixos cristalográficos, esses planos são caracterizados pelos índices de Miller que são

definidos da seguinte maneira:[8]

1- Considera-se uma família de planos numa rede cujos vetores fundamentais  têm

grandezas a, b, c que definem a célula unitária da rede;

2- Na célula unitária escolhe-se o plano da referida família que passa mais perto do

ponto tomado para origem;

3- Expressa-se  as  distâncias  a  que  esse  plano  intersecta  cada  um  dos  três  eixos

cristalográficos com frações das constantes a, b, c;

4- Os inversos desses valores representam o plano escolhido.
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Para a rede utiliza-se as letras h, k, l escritas dentro de parêntesis (h k l) para rede

recíproca  utiliza-se  (h  l  m).  A  Figura  3.2 apresenta  os  principais  planos  de  rede  cúbica.

Quando o número do índice for 1 é que o plano está no sentido negativo e 0 quando não tem

plano no caso está no infinito. 

Figura 3.2 – Planos da Rede cúbica 

Fonte: Lucy V. C. Assali “estrutura cristalina”

3.3 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 e definir o espaçamento entre os planos. Figura

3.3 mostra a representação de um plano, sabemos que um plano obedece a equação: 

n⃗ . A⃗P=0→ A⃗P=( r⃗−r⃗ 0) (3.24)

Figura 3.3 – Plano

Fonte: STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. McGraw-Hill, 1987.
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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 (3.25)

De um plano para outro considerando uma distância d temos que 

n⃗ . r⃗=d (3.26)

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

e um termo que vai multiplicar por números múltiplos o espaçamento d.

n⃗ . r⃗=md (3.27)

Reescrevendo  a  equação  multiplicando  ambos  os  lados  por  2π  de  modo  que

permanece equivalente com a original e passando o d para outro lado teremos 

r⃗ .
n⃗2π
d

=2πm (3.28)

Lembrando o conceito da rede recíproca equação 3.19 vemos na equação 3.28 que

n⃗2π
d

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

r⃗ . k⃗=2 πm (3.29)

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. Dessa maneira

podemos definir o espaçamento entre os planos: 

d=
2π
kmin

(3.31)

3.4 CONSTRUÇÃO DE EWALD

A  esfera  de  Ewald  se  trata  de  uma  esfera  numa  rede  recíproca  que  tem  sua

representação geométrica conforme a Figura 3.4 essa explicação possibilitou a observação dos

métodos  que  será visto  posteriormente.  Ela  é  utilizada  para  encontrar  os  vetores  da  rede

recíproca da difração de Van Laue. Na difração de Van Laue consideramos dois átomos (aqui

não vamos trabalhar  com a distância  entre  os planos,  esse conceito foi  introduzido pelos
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Bragg e será discutido mais adiante) ao incidir  radiação para que a diferença de caminho

optico entre os feixes seja construtiva temos que satisfazer: [9]

d⃗ .(k⃗−k⃗ ' )=2πm (3.32)

Pela equação 3.32 temos que k⃗−k⃗ '=K⃗  = vetor da rede recíproca e d⃗  é a distância entre

os dois átomos.

Figura 3.4 – A esfera de Ewald

Fonte: ASHCROFT,N. W, MERMIN, D. FÍSICA DO ESTADO SOLIDO. Editora Cengage Learnig, 2011.

Pela figura 3.4 temos uma rede recíproca desenhada, considerando que no ponto O é a

origem, que se encontra na extremidade e é traçado um vetor de onda de modo que ele seja o

raio e que não se encontra num ponto da rede e assim feito uma esfera em cima desse vetor.

Os  pontos  da  rede  que  estiverem  na  borda  da  esfera  são  os  pontos  para  qual  haverá

interferência  construtiva.  Esses  pontos  são  bem  difíceis  de  serem  encontrados  pois

algebricamente temos:

( k⃗−k⃗ ') . a⃗1=2 π n1
(3.33)

( k⃗−k⃗ ') . a⃗2=2 π n2
(3.34)

( k⃗−k⃗ ') . a⃗3=2 π n3
(3.35)

Temos um sistema com 3 equações e 2 incógnitas pois  k⃗ '  é conhecido, sendo assim

fica difícil encontrar os vetores da rede recíproca que se interferem construtivamente.

3.5 MÉTODO DE LAUE
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É  um  dos  métodos  de  Ewald  porém  neste  caso  temos  que  onda  incidente  é

policromática  que  possui  vários  comprimentos  de  onda.  Pela  figura  3.5 temos  uma onda

incidente fixa e direção definida e o se o comprimento muda os valores logo o valor mínimo é

λ1 e o máximo é λ0 que são as considerações feitas por Laue, temos que o número de onda é

inversamente proporcional ao comprimento de onda temos a relação seguinte. [9]

Figura 3.5– Método de Laue

Fonte: ASHCROFT,N. W, MERMIN, D. FÍSICA DO ESTADO SOLIDO. Editora Cengage Learnig, 2011.

k o=
2π
λ

(3.36)

O valor do comprimento de onda está no intervalo de

 

λ1≤ λ≤ λ0 (3.36)

Se traçamos no comprimento mínimo uma esfera conforme a esfera de Ewald teremos

a segunda circunferência na figura 3.5 e que possui o raio maior. Dessa maneira consegue-se

encontrar as interferências construtivas, o que não era possível com a onda monocromática.

3.6 O MÉTODO CRISTAL ROTATIVO 

Nesse método temos a mesma construção de Ewald contudo gira-se o cristal. Ao fazer

isso, um ponto que não interferia construtivamente passa a interferir, sendo que esse ponto

pode contribuir para a interferência mais de uma vez. A figura 3.6 apresenta os pontos que

podem varrer a rede recíproca e as reflexões que ocorrem.[9]
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Figura 3.6 – Método cristal rotativo

Fonte: ASHCROFT,N. W, MERMIN, D. FÍSICA DO ESTADO SOLIDO. Editora Cengage Learnig, 2011.

O feixe incidente vai ficar fixo pois não é conveniente variar o aparato incidente, o

cristal é rodado através da plataforma móvel e girando em várias direções também é colocado

um contador que detecta   a interferência  construtiva podendo também girar de modo que

possibilite observar a interferência construtiva o conter também varia de modo que absorve as

interferências.

3.7 O MÉTODO DO PÓ OU DEBYE-SCHERRER

 

Neste método o eixo rotacional varia em outras direções possíveis e a amostra sendo

pó formada por vários grãos apresenta uma escala  atômica alta  em consequência é capaz

difratar o raio. Ao girar o cristal em várias direções teremos uma esfera, a intersecção do

ponto da esfera da rede recíproca com a esfera de Edwald dão origem a um círculo cujos

pontos correspondem as interferências construtivas originando cones, conforme figura 3.7. [9]

Figura 3.7 – Método do pó ou Debye-Scherrer
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Fonte: ASHCROFT,N. W, MERMIN, D. FÍSICA DO ESTADO SOLIDO. Editora Cengage Learnig, 2011.

3.8 DIFRAÇÃO DE BRAGG 

Nas  discussões  anteriores  trabalhos  com  interferência  construtiva  sem  analisar  a

distância existente entre dois planos de um cristal, toda a discussão foi realizada apenas em

cima de uma distância d que separa dois átomos dentro de um cristal. Essa nova técnica foi

formulada pelos Bragg e se diferencia da difração de Laue pelo fato de podermos determinar

os vetores primitivos da rede bem como obter informações estruturais do cristal. Por conta

disso a difração de Bragg é a difração utilizada para caracterizar os mais diversos tipos de

materiais.  No  ano  de  1913  pai  e  filho  William  Lawrence Bragg e  William

Henry Bragg definiram  que  as  substâncias  forneciam  um  padrão  de  organização.  Bragg

incidiu o raio-X numa amostra, que segundo ele os planos eram separados por uma distância

d, o feixe ao chegar na amostra conforme a figura 3.8  era refletido pelos átomos. Pela figura

3.8 temos que a diferença de percurso é o quanto um raio percorre a mais do que o outro e

possuem a mesma fase para que ocorra interferência máxima. Se traçamos uma reta entre

aonde o feixe bate no primeiro átomo e no segundo que tem uma distância d e traçarmos

também o feixe entre a onda incidente e difrata  dos dois feixes irá se formar uma figura

trigonométrica e com isso podemos formular a lei de Bragg.[7]

Figura 3.8- Reflexão espacial 

Fonte: https://www.if.ufrgs.br/tex/fis01101/home.html /Acesso em 28/05/2019

2d sinθ=nλ (3.37)
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4. ESTRUTURA CRISTALINA 

4.1 DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA CRISTALINA

A morfologia dos cristais começou a ser estudada por Rene-Just Hauy no ano de 1781,

observou  que  alguns  sólidos  tinha  repetições  de  blocos,  pois  mesmo  que  partindo-se

continuava a ter o mesmo plano, contudo não se tinha explicação cientifica que comprovasse

a periodicidade dos átomos num solido somente uma ideia vaga do conceito de periodicidade.

Posteriormente    através  da descoberta  de  Röntgen do Raio-X,  em 1912 Max von Laue,

Walter Friedrich e Paul Knipping incidiram feixe de raio-x nos cristais (ZnS, Cu2SO4 ) e com

isso obtiveram a imagem 4.1 que permitiu a explicação da natureza do raio-X concluindo que

tinha  característica  de  radiação  eletromagnética  em  virtude  do  padrão  de  interferência  e

constatou que os átomos internos tinham periodicidade [10].

Figura 4.1- Exposição do raio-x no cristal de ZnS

Fonte: ROMÃO, M. J; SILVA, T.S; BENTO, I; FREIRE, F;

SANTOS, M, F, A; CARVALHO,A.L. MARCOS HISTÓRICOS EM CRISTALOGRAFIA

O cristal  ideal  possui os átomos de maneira  periódica  numa estrutura.  A estrutura

cristalina  pode  ser  definida  de  maneira  didática  como  sendo  uma  rede  que  são  pontos

imaginários, tendo em cada ponto um motivo que é um aglomerado de átomos ou moléculas

que se repete de maneira infinita conforme a figura 4.2.
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Figura 4.2 - Estrutura Cristalina

Fonte:http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/slides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

Para  escrevermos  a  rede,  inicialmente  temos  que  definir  os  vetores  primitivos  da

translação sendo a⃗1, a⃗2 e a⃗3, contudo ao analisar um ponto P e um ponto P’ os seus vetores r⃗ e

r⃗’em relação a mesma origem devem satisfazer a condição [7]:

r⃗ '=r⃗+ l1 a⃗1+l2 a⃗2+l3 a⃗3
(4.1)

l1, l2 e l3 são números inteiros e l é o vetor de translação

r⃗ '−r⃗=l=l1 a⃗1+l2 a⃗2+ l3 a⃗3 (4.2)

Para explicar como funciona a rede considerando a seguinte figura 3.3, teremos que no

ponto P o ponto associando com os vetores unitários e os números inteiros vamos ter o valor

da translação que segue a equação [3.2]. Na figura 4.3 observa-se que o ponto P definido em

termos dos vetores primitivos a⃗1 e a⃗2 o vetor translação será a⃗1+2a⃗2.

Figura 4.3 – Exemplo de translação 
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Fonte: https://www.if.ufrj.br/~capaz/fmc/cap3-estrutura.pdf/ Acesso em 10/04/2019

Complementando a breve definição dita anteriormente referente a estrutura cristalina,

a rede é o arranjo de pontos de maneira  regular no espaço em cada ponto vamos ter um

aglomerado definindo assim as  estruturas  dos  materiais.  As posições  dos  aglomerados  de

átomos ou moléculas é definida por:

r⃗ j=x j a⃗1+ y j a⃗2+zk a⃗3 (4.3)

Em alguns casos quando não ocorre essa regularidade conforme a figura 4.4 é dita que

o material é amorfo, exemplos: Vidro, madeira etc.

Figura 4.4 - Estrutura amorfa

Fonte:http://www.magmattec.com.br/materiais-magneticos-e-aplicacoes/o-que-sao-materiais-nanocristalinos

/Acesso em 10/04/2019

4.1.1 Célula primitiva

A célula primitiva pode ser descrita como célula unitária de uma rede cristalina com estrutura

tridimensional formada pelos eixos primitivos a,b e c, tendo o seu volume mínimo. A figura

para definição é o paralelepípedo pois, possuem três conjuntos de faces paralelas e em cada

vértice possui uma rede e célula [7]. A célula vai ter todas a operações de simetria.

O volume da célula unitária é definido pela seguinte equação 

V=|a×b .c| (4.4)
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4.2 GRUPOS PONTUAIS E ESPACIAIS

Discutimos  anteriormente  que  dentro  da  rede  teremos  a  relação  entre  dois  pontos

quaisquer  através  da  equação  3.2,  porém  não  foi  discutido  como  esses  pontos  são

“originados” definimos apenas a relação entre as posições. Cada ponto dentro de uma rede

pode ser obtido através de uma operação de simetria, para cada tipo de operação de simetria

temos  um elemento  associado  e  uma  nomenclatura  correspondente  originando  os  grupos

pontuais e grupos espaciais. Assim veremos nesta parte do trabalho como são obtidos esses

pontos quais as suas representações e como classificamos os sistemas cristalinos através dos

grupos espaciais.

4.2.1 Grupo pontual 

Os grupos pontuais correspondem as operações de simetria que ocorre no ponto de

uma rede e se repete em toda estrutura. Posteriormente vamos ver os 10 elementos básicos e

que a combinação entre as operações forma 32 grupos pontuais. [8]

Rotação: Na rotação temos que seu componente principal é o eixo aonde de maneira

imaginaria passa pelo centro geométrico e tem sua representação dada por (n) figura 4.5.

Figura 4.5 - Rotação 

Fonte:http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/

s lides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

E  assim  teremos  a  seguinte   figura  4.6  com  rotações

possíveis, a rotação 5 e acima de 6 não é possível porque não tem como obter uma simetria

regular, tanto que fazendo a relação de θ=
3600

n
com n=5 teremos que o ângulo será 72° e o

formato seria de pentágono.[11]

Figura 4.6 - Possíveis Rotações 
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Fonte:http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/slides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

A figura 4.6 anterior são referentes as possíveis rotações mostrando também que é

possível ter eixos de grau 2 (binários), 3 (ternários), 4 (quaternários) ou 6 (senários).

Reflexão:  Nesse  caso  teremos  como elemento  o  plano,  conforme a  figura  4.7,  de

funcionamento similar à de um espelho tal  que sua imagem seja invertida da direita  para

esquerda e com tendo a mesma distância, a representação da reflexão é definida por (m):[11]

Figura 4.7 – Reflexão  

Fonte:http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/slides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

Inversão:  temos nesta simetria a combinação da rotação + reflexão formando assim a

inversão aonde combinação de eixo e plano, conforme a figura 4.8, é definida por (i).

Figura 4.8 – Inversão  

Fonte:

http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/slides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

Trançando as retas que coincidem com o objeto conforme a figura 4.9 termos um

ponto chamado de centro de inversão aonde se cruza os pontos e é representado por (I).

Figura 4.9 – centro de inversão
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Fonte:

Rotação impropria: Os eixos de rotação têm mais de duas combinações de simetria.

Temos a Roto-inversão figura 4.10 que é combinação de (rotação + inversão), sabemos que a

inversão é a operação de rotação com reflexão e a representação da roto-inversão é dada por n

, a ordem 1 é a mesma que pela inversão que é vista para definição do centro de simetria.[11].

FIGURA 4.10 - Rotação impropria

Fonte:http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/valmir/cursos/slides/aula7.o.pdf/ Acesso em 10/04/2019

Essas operações dos grupos pontuais formam 12 grupos  sendo eles m1 23 4 6 i 123 46

contudo  as  simetria  de  1=ie  2=mcomo  são  equivalentes  podemos  escrever  somente  10

elementos básicos sendo eles m1 123 46 34 6 e através das 10 principais combinações temos

mais 22 operações de simetria, logo teremos 32 operações de simetria no grupo pontual sendo

eles combinações conforme a tabela 3.1 a seguir: [12]

Tabela 4.1- 32 operações de simetria

n Elementos básicos

m1 1 23 463 4 6

n+1 Combinação de eixo  de rotação

com centro de inversão
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2
m

, 
4
m

, 
6
m

nnn Combinação de eixos de rotação

222 ,32 ,422 ,622 ,432,23

nnn+1 Combinação  de  três  eixos  de

rotação com centro de inversão

mmm ,3m ,
4

mmm
,

6
mmm

,m3m ,m3

nnn mm2 ,3m,4mm,4m2 ,6mm,6m2 ,4 3m

4.2.2 GRUPO ESPACIAL 

Para obter os grupos espaciais temos que associar as operações de grupos pontuais que

são 32 grupos com as 14 rede de Bravais formando assim 230 grupos espaciais. Para originar

os 230, é aplicado nos grupos pontuais de cada rede de Bravais a translação em relação ao

eixo ou plano, são divididos em dois sendo:[8]

Eixo helicoidal (np)

Nesta  operação  ao  ocorrer  a  rotação  temos  a  relação  de   θ=
3600

n
aplicando  uma

translação que segue a fração da ordem do eixo p/n. Temos que a quantidade da ordem do

eixo helicoidal será n-1 tanto que nas seguintes eixos temos 21, 31, 32, 41, 42, 43, 6,1, 6,2, 63, 64 e

65. A operação dos eixos deve ser sempre no sentido anti-horário. Utilizando o exemplo de

n=2 teremos que a rotação vai ser de 180° e assim teremos que a fração da translação vai ser

de ½ da célula unitária no eixo conforme a figura 3.11. [8]

 

Figura 4.11 - Eixo helicoidal 2
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Fonte:http://cristal.iqsc.usp.br/files/Cap-6-Elementos-de-Simetria-com-transla%C3%A7%C3%A3o.pdf/

Acesso em 11/04/2019

O plano de deslizamento apresenta-se como operação de simetria na qual a reflexão

num plano está ligada com um deslizamento contudo são translações que ocorrem nos eixos

tridimensionais a, b e c pois estamos trabalhando com plano figura 4.12 a seguir:[13]

Figura 4.12- Plano de deslizamento

Fonte: cap 6 elementos de simetria (usp)/ Acesso em 11/04/2019

O deslizamento ocorre ½ na unidade direção dos eixos a, b e c tendo vista que só pode

ocorrer em um plano ou em duas definida por n que pode ter o valor de que n = ½ a + ½ b ou

também que podemos ter o deslizamento de ¼.  

4.2.3 Rede de Bravais 

Acerca  de  1845 Auguste  Bravais  foi  responsável  por  enumerar  as  redes  possíveis

sendo elas em 2 e 3 dimensões, a mais analisada são as redes 3D tendo 14 redes [4]. Essas 14

redes são uma célula unitária aonde cada forma apresenta uma periodicidade referente a uma

estrutura cristalina. [8]

Para analisar uma estrutura com simetria espacial tridimensional vai ser utilizado a

figura 4.13, vamos ter 6 variáveis (t1, t2, t3) que são os vetores primitivos e (α ,β e γ) são os
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ângulos interaxiais fazendo um estudo de cada combinação. O valor de (t1, t2, t3) pode ser

escrito também por (a,b,c). 

Figura 4.13 - simetria espacial tridimensional

Fonte:http://cristal.iqsc.usp.br/files/Cap-5-C%C3%A9lula-

Unitaria-e-Reticulos-de-Bravais.pdf/ Acesso em 11/04/2019

Quando temos empilhamento conforme a figura 4.13 aonde (t1=t2=t3) e (α=β=γ=90°)

temos a célula unitária compatível ao cubo e sendo capaz formar as seguintes configurações

dependo  da  análise  dos  pontos  da  estrutura   uma  cubica  simples,  face  centrada  e  corpo

centrada.  Uma  maneira  de  simplificar  estrutura  simples  (P)  de  acordo  com a  translação

teremos que todo os pontos irão estar nos vértices, face centrada (F) vai possuir a mesma

característica do sistema simples tendo em cada face terá um átomo e Corpo centrada (I) vai

ter os pontos nos vértices e no centro da célula um átomo e isso seguirá também para os

outros retículos, conforme figura 3.14.

Figura 4.14 - Sistema cúbico 

Fonte:http://cristal.iqsc.usp.br/files/Cap-5-C%C3%A9lula-Unitaria-e-Reticulos-de-Bravais.pdf/  Acesso  em

10/04/2019

Quando (t1=t2≠t3) logo (α=β=γ= 90°) conforme 3.15 temos somente P e I porque ao

sobrepor teremos o sistema tetragonal.
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Figura 4.15 - sistema tetragonal

 

Fonte:http://cristal.iqsc.usp.br/

files/Cap-5-C%C3%A9lula-

Unitaria-e-Reticulos-de-

Bravais.pdf/  Acesso  em

10/04/2019

E fazendo analogia teremos para os outros sistemas cristalinos Tabela 4.2 formando

assim os 14 retículos de Bravais. 

Tabela 4.2 – 14 rede de Bravais  

Arestas Ângulos Sistema

Cristalino 

Redes de Bravais

t1  t2 

t3

      90° Triclínico

t1  t2 

t3

    90°,   90° Monoclínico

t1  t2 

t3

      90° Ortorrômbico

t1 t2  t3       90° Tetragonal
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t1  t2 

t3

    90°, 120° Hexagonal

t1  t2 

t3

      90° Trigonal 

t1  t2 

t3

      90° Cúbico

t1  t2 

t3

     ≠ 90° romboédrico

No  caso  do  monoclínico  e  ortorrômbico  temos  uma  particularidade  os  vértices

dispõem de pontos e o centro da face pode ser definida como A, B ou C dependendo das faces

que irá apresentar os pontos.

Utilizando os retículos Bravais com operação simetria pontual e associando-lhe com

eixo helicoidal ou com plano de deslizamento é formado 230 grupos espaciais. Os grupos

espaciais  na  seguinte  tabela  4.3  é  um exemplo  de  como é  associado  grupo pontual  com

espacial neste caso vamos utilizar do sistema monoclínico e temos também na tabela 4.4 as

230 operações de cada reticulo com seu grupo pontual e a quantidade de grupo espacial que é

formado através das operações. [13]

Tabela 4.3 - Sistema Monoclínico

Retículo Grupo Grupo espacial
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pontual

P 2 P2 (PRIMITIVO)

P 2 P2_1 (Eixo helicoidal)

P m Pm (PRIMITIVO)

P m Pc (Plano de deslizamento)

P 2/m P2/m (Plano de deslizamento)

P 2/m P2/c (Plano de deslizamento)

P 2/m P2_1/m (Eixo helicoidal)

P 2/m P2_1/c (Eixo helicoidal)

C 2 C2 (Primitivo)

C m Cm (Primitivo)

C m Cc (Plano de deslizamento)

C 2/m C2/m (Primitivo)

C 2/m C2/c (Plano de deslizamento)

Tabela 4.4 – Quantidade de grupos espacial de cada sistema cristalino 

7-Sistema

Cristalino

14-Retículos de Bravais 32- Grupos Pontuais 230-Grupos

Espaciais

Triclínico P 1   e   1 2

Monoclínico P C 2           m          2/m 13

Otorrômbic

o

 PC(A,B) IF 222     2mm   mmm 59

Tetragonal P I 4    4    4/m   4mm

422    2m   42m

68
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4/mmm

Cúbico P I F 23     m3       432

43m     m3m

36

Hexagonal P  6    6      6m  6mm

622     6/mmm     6m2

27

Trigonal  P 3   3    3m   32      3m 25

4.3  LIGAÇÕES EM CRISTAIS

Para  que  tenhamos  os  sólidos  cristalinos  é  preciso  que  os  átomos  se  organizam

geometricamente  de  maneira  ordenada,  contudo  para  que  o  motivo  forme  o  solido  não

devemos pensar somente em atração eletrostática e temos que analisar a interação colombiana

e quântica para explicar a energia de ligação que pode ser definida como energia de coesão

esta energia pode ser definida como a diferença entre a energia total do solido e a energia

ligação dos elétrons [7]. Dentro desse contexto temos três tipos de ligações principais: ligação

iônica,  covalente e metálica,  será abordada de forma simples pois as ligações  exigem um

formalismo matemático um pouco rigoroso.

4.3.1- Ligação Iônica 

Quando estudado em química a ligação iônica está relacionado com os grupos dos

metais alcalinos com os halogênios, de nível estrutural de um sólido temos essa união entre os

N íons e N cátions não de maneira isolada de íons e cátions e ao se associarem as camadas

vão ter a camada eletrônica completa. 

Os íons com cargas opostas à medida que as nuvens se aproximam podem ter força

atrativa e força repulsiva também num determinado momentos as forças se anulam tendo uma

distância de equilíbrio. A figura 4.16 mostras cristal unidimensional de cargas +q e -q para

termos  a  energia  dos  sistemas  tem predominância  eletrostática  então  utilizando  a  Lei  de

Coulomb. [6]

Figura 4.16 - Cadeia unidimensional de íons
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Fonte: https://www.if.ufrj.br/~capaz/fmc/cap2-coesao.pdf/ Acesso em 20/05/2019

Segundo a força eletrostática temos que a força resultante das partículas é a soma de

todas que agem nos íons. 

FTotal=∑ F (4.5)

Como a que está agindo somente os íons são a força atrativa e repulsiva podemos

escrever a força 

FTotal=F A+F R (4.6)

FA força atrativa

FB força atrativa

Usando a lei de Colomb para a força atrativa teremos 

F A=
−(Z1e ) (Z2e )

4 π e0R
2 =

−Z1Z2e
2

4 π e0 R
2

(4.7)

Z1 e Z2 são o número de elétrons removidos ou adicionados aos átomos durante a

formação dos íons. Adicionando o termo do número de mol temos que 

F A=
−NaZ1Z2 e

2

4 π e0R
2

(4.8)

e é carga do elétron (SI)

R0 é a distância interiônica 

e0 é a permissividade do vácuo 

Agora precisamos saber o valor da força repulsiva de acordo com análise experimental

está força deve ser inversamente proporcional à distância interatomica e escrita da seguinte

forma

FR=
nb

Rn+1

(4.9)
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b  e  n  são  constantes,  logo  podemos  escrever  a  força  total  pela  equação  3.6

Substituindo o termo atrativo equação (3.8) e repulsivo (3.9) teremos 

FTotal=
−Z1Z2e

2

4π e0 R
2 −

nb

Rn+1

(4.10)

Para obter o equilíbrio entre a atração e repulsão temos, 

dF
dR

=0→R=Ro
(4.11)

Portanto teremos a força como

FTotal=
−N aZ1Z2e

2

4 π e0
(1−

1
n )

(4.12)

Pela equação temos que a constante de Madelung só tem dependência na geometria da

estrutura cristalina em consequência disso a constante é importante na energia de ligação que

é a interação eletrostática que age sobre os cristais. 

rij=pij d (4.13)

O d é distância entre íons vizinhos, onde Pij é um múltiplo da distância mínima (d)

Aonde teremos que 

α=−∑
J ≠i

±1
p ij

 
(4.14)

A constante de Madelung depende da estrutura do cristal a figura 4.17 a seguir mostra

os valores específicos de cada substâncias:

Figura 4.17- Constante de Madelung

Fonte:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187893X2009000500012/Acesso  em

20/05/2019
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Para concluir temos que a força pode ser escrita da seguinte maneira: 

FTotal=
−N aα Z1Z2e

2

4 π e0
(1−

1
n )

(4.15)

4.3.2-Ligação covalente 

Em química é associado a ligação covalente com o compartilhamento de elétrons, as

famílias que fazem esse tipo de ligação são (IIIA-VA). Os sólidos formados por esse tipo de

ligação  podem  possuir  características  como  dureza,  quebradiços,  figura  4.18,  quando

aplicamos uma alta energia conseguimos deformar os átomos isso explica que para quebrar o

diamante é necessário uma grande força mais ao quebrar um pedaço ele fica quebradiço em

razão do deslocamento dos átomos pois deforma a estrutura conforme a figura 4.18. [6]

Figura 4.18- Distorção de uma estrutura 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=W3CbyIbp_Ak&t=217s/ Acesso em 20/05/2019

A  teoria  dos  orbitais  moleculares  consiste  na  combinação  de  orbitais  atômicos  é

utilizado as equações de Schorodiger para descrever as combinações dos orbitais atômicos das

moléculas.  Considerando  a  estrutura   H2
+¿¿

 que  é  a  mais  simples  para  análise  da  orbital

teremos dois núcleos A e B iguais e um único elétron e escrevendo as funções de ondas dos

elétrons isolados teremos a energia de ligação molécula. [6].

E=±
H AA±H AB

1±s
(4.16)
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Para obter a energia escreveremos o Hamiltoniano geral 

Ĥ=K̂ N+ K̂ E+Û NN+ÛNE+Û EE (4.17)

Onde K̂N é o operador  energia cinética dos núcleos, K̂ E o operador  energia cinética

do elétron, ÛNN operador  energia repulsão núcleo - núcleo, ÛNE operador energia potencial de

interação entre o núcleo e o elétron e Û EE operador energia repulsão elétron-elétron.

 O  operador  K̂N é  desconsiderado  pela  aproximação  de  Born-Oppenheimer  e  o

operador Û EE pelo fato de termos apenas um elétron. A ligação relacionada com a função de

onda utilizando a energia escrita pelo hamiltoniano

Hψ=Eψ (4.18)

Resolvendo  a  equação  3.18  encontramos  a  energia  da  molécula  dado  pelo  valor

esperado de H:

E=
∫ψmol

¿ Hψmol d
3r

∫ψmol
¿ ψmol d

3r

(4.19)

Usando uma combinação linear dos orbitais atômicos dos núcleos A e B como solução

aproximada

ψmol=C Aψ A+CBψB (4.20)

Inserindo a equação 3.20 bem como a sua similar  para o complexo conjugado da

função 3.20, resolvendo 3.19 com algumas definições teremos 

E=
C A

2 H AA+CB
2 HBB+2CACBH AB

CA
2
+CB

2
+2C ACBS

(4.21)

Onde S é a integral de sobreposição definida como:

S=∫ψ A
¿ ψ Bd

3r=∫ψB
¿ ψ Ad

3r (4.22)

Aplicando  a  condição  de  mínimo  e  considerando  que  os  núcleos  são  os  mesmos

obtemos 
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E±=
H AA±H AB

1±S
(4.23)

A  equação  3.23  define  o  valor  da  energia  para  o  orbital.  A  superposição  da

combinação das funções de onda da equação 4.20 vai gerar duas novas funções. O nível de

energia baixo é chamado de estado ligante na qual ψ+¿¿mol e o antiligante tem o valor mais

alto que ψ−¿ ¿mol como temos a figura 4.19 apresenta a configuração energética dos níveis de

energia. [6]

Figura 4.19-Niveis de energia na ligação covalente 

Fonte: OLIVEIRA, Ivan S.; DE JESUS, Vitor LB. Introdução à física do estado sólido. Editora Livraria da

Fisica, 2005.

4.3.3 Ligação metálica 

Os metais ocupam 66% da tabela periódica como temos na tabela periódica conforme

a figura 4.20, os metais possuem características de boa condutividade como também de calor

e maleabilidade.  

Figura 4.20 - Tabela Periódica 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=InLvy_CFKUQ/Acesso em 20/05/2019

O primeiro modelo exposto para explicar esse tipo de ligação foi o modelo de Drude

que através da descoberta do elétron em 1897 feita por J.J. Thomson iniciou-se a investigação

para explicar a ligação em metais incluindo os elétrons. Drude utilizando as teorias clássicas

para explicar a condução elétrica e metálica, nesse modelo temos que conforme a figura 4.21

é levado em considerações 3 ideias principais sendo: [9] 

Figura 4.21 – Trajetória dos elétrons do modelo de Drude 

Fonte:http://www.ifsc.usp.br/~strontium/Teaching/

Material20181%20SFI5708%20Eletromagnetismo/Monografia%20-%20Bernardo%20-%20Modelo

%20Drude.pdf/Acesso em 20/05/2019

1) É introduzindo o  tempo de  relaxação  que  é  o tempo  de colisão  elástica,  a

probabilidade do elétron sofra uma colisão entre os instantes t e t+dt é dada por dt/relaxação.

2) Entre duas colisões, o elétron viaja em linha reta como partícula livre

3) Após a colisão o elétron sofre uma perda de memória sobre sua velocidade

anterior e sua nova velocidade tem direção aleatória. 

Esse modelo foi valido em alguns casos, contudo não foi satisfatório ao calcular o

coeficiente de hall pois só era equivalente em alguns materiais. Posteriormente veio o modelo

semi-quântico e posteriormente o modelo de bandas. 
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4.4 ESTRUTURAS PEROVKITAS

A  fórmula  geral  desse  tipo  de  estrutura  é  Am Bn X pem  conformidade  com  a

configuração das cerâmicas  ternarias  pelo tipo de estrutura no qual  se tem mais  de um

cátion, A e B são dois cátions diferentes. No próximo capítulo vai ser abordado de maneira

mais  profunda  as  cerâmicas  as  leis  que  rege  e  a  divisão  das  cerâmicas  conforme  as

configurações dos átomos. O grupo das perovskita possui um grande potencial de aplicação

tecnológica  em  consequência  de  possuir  propriedades  magnéticas,  dielétricas  e

luminescentes, dependendo assim da maneira sintetizada pode ter suas características físicas

mudadas para isolantes ou semicondutores. A figura 4.22 apresenta o mineral Perovkitas, o

nome perovskita veio em razão do mineralogista russo Lev. A. Perovski que encontrou o

primeiro material sendo este o CaTiO3 os estudos foram feitos por  por Gustav Rouse em

1839, a fórmula química deste grupo são ABX3 aonde o cátion A na tabela periódica são os

metais alcalino e tem o seu tamanho maior comparado ao outro cátion, o B são os metais de

transição e o X3 são da família dos halogênios estes são: flúor, cloro, bromo ou oxigênio etc.

Ela pode apresentar simetria cúbica, tetragonal, ortorrômbica, romboédrica ou monoclínica.

[14]

Figura 4.22 – Mineral PeroVskita

Fonte:  http://clubedosminerais.blogspot.com/2016/12/mineral-perovskita.html/ Acesso  em

18/04/2019

O Titanato de bário (BaTiO3) da figura 4.23 que irá ser utilizado como exemplo para

de cerâmicas ternarias, analisando as posições de cada átomo na estrutura temos o Ba 2+ nos

vértices do cubo já o íon de Ti4+ encontra-se no centro do cubo e o O2- nas seis faces. 

Figura 4.23– Titanato de bário (BaTiO3)
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Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/ESTRUTURAS%20E

%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf/ Acesso em 18/04/2019

4.5  CERÂMICAS 

As cerâmicas vão além da argila que tem sua aplicação essencial para construções, a

palavra  grega  é  Keramikos tendo  seu  significado  de  matéria-prima  queimada  [15].  As

cerâmicas são divididas em dois grupos sendo eles:  Cerâmicas tradicionais e avançadas, a

tradicional  é  utilizada  em  construção  para  obter  essa  temos  que  aquecer  em  elevadas

temperaturas como podemos observar na seguinte figura 4.24 a temperatura deve ser alta para

que ocorra ligação.

Figura 4.24 – Temperatura de fusão de alguns materiais cerâmicos 

Fonte: http://www.fem.unicamp.br/~caram/capitulo5.pdf /Acesso em 18/04/2019

A cerâmica avançada possui uma vasta aplicação tecnológica em consequência ser

produzida em laboratório, pois pode-se ser manipulada em meio as combinações químicas,

visto que dependendo da mistura teremos características especificas que só é possível fazendo

ligação entre os elementos, suprindo assim necessidade específica de cada área. A principal

aplicação desse tipo de cerâmica é na indústria aeroespacial e eletrônica. 
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A maioria dos cerâmicos são ligados por ligação iônica também podem possuir ligação

covalente eles não vão ter somente uma ligação de exclusividade, tanto que depende do valor

da eletronegatividade para saber o caráter iônico, na figura 4.25 temos o caráter de ligação de

alguns  materiais  cerâmicos.  Vamos  utilizar  a  equação  4.24  para  demonstrar  a  ligação

predominante usando a relação de Pauling do composto. Quando o valor tem seu valor alto

teremos a ligação iônica agindo na estrutura já quando o valor for baixo teremos a ligação

covalente. [15]

carater iônico=¿ (4.24)

XA é a eletronegatividade do elemento a e XB é a eletronegatividade do elemento b 

Figura 4.25- Caráter de ligação de alguns materiais cerâmicos 

Fonte: http://www.fem.unicamp.br/~caram/capitulo5.pdf/ Acesso em 18/04/2019

As cerâmicas podem ser compostas pelo menos por 2 elementos. A estrutura pode ser

influenciada através da carga elétrica dos íons e o tamanho dos cátions e ânions. Os critérios

são:[12]

1) O número de cátions e ânions tem que ser igual para ocorrer o balanceamento

das cargas assim teremos também que a fórmula química indicará a razão entre os cátions e

ânions.

Quando  os  elementos  metálicos  cedem  elétrons  ficando  ionizado  os  cátions  são,

ordinariamente,  menores  que  os  ânions  consequentemente  a  razão  entre  rc/ra  é  a  menor

unidade que é o número de coordenação que vai ser específica de cada estrutura está relação

indica o contato do cátion e ânions. 

N .C=
RC
RA

(4.25)
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Na figura 3.26 temos a definição de estrutura instável e estável dependendo assim da

distância dos ânions com o cátion, no caso dos ânions estejam distantes eles devem estar em

contato com o cátion para estar estável caso contrário a estrutura vai ser instável. 

Figura 4.26- Configurações

Fonte:https://pt.scribd.com/document/

9 8845860/Captulo-2-Estrutura-

CristalinaDasCeramicas

2) Considerando o balanceamento de

cargas vista na regra 1 para ocorrer neutralidade de cargas dos poliedros devem estar nas 3

dimensões para facilitar a observação temos a seguinte figura 4.27.

Figura 4.27 – Contribuição do Íons 

Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/ESTRUTURAS%20E

%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf/Acesso em 5/06/2019

3)  Os poliedros tendem a se compartilhar  pelos vértices  ou arestas com mais

facilidade do que as faces inteiras em consequência da distância entre os cátions, figura 4.28

pois eles tendem a procurar uma estabilidade vista no critério 1 contudo através do critério 1

preferem vértices às arestas.  

FIGURA 4.28 – Coordenação tetraédrica 



96

Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/ESTRUTURAS%20E

%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf Acesso em 5/06/2019

4)  Está  regra  é  um complemento  do  que  já  foi  visto  na  anterior  o  poliedro

formado ao redor dos cátions de baixo número de coordenação e carga elevada tendem a ser

ligadas apenas pelos vértices.

5) Na última regra os átomos tendem a preferir estruturas mais simples às mais

complexas em razão da do gasto de energia para ligação. 

A estrutura do tipo AX é dita como cerâmica binaria, pois, equivalência da quantidade

de cátion com a de ânions, essa configuração é chamada como estrutura binaria, vamos ver a

seguir alguns exemplos de cerâmicas binarias: [15]

A Estrutura de Sal-gema é muito popular tanto quando é estudado física do estado

sólido como no cotidiano sendo chamada popularmente com sal ou NaCl figura 4.29, nesse

casso temos uma estrutura cúbica de face centrada, tem o número de coordenação igual a 6.

Há vários exemplos desse tipo de estrutura sendo elas: NaCl,MgO, MnS, LiF e FeO. 

Figura 4.29 - Estrutura NaCl

Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/

ESTRUTURAS%20E%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf Acesso em 12/03/2019.
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A Estrutura de cloreto de Césio conforme a figura 3.30 representa-se uma cúbica de

corpo centrado e o número de coordenação é de 8 para ambos os íons. 

Figura 4.30 – Estrutura CsCl

Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/ESTRUTURAS%20E

%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf/ Acesso em 12/03/2019.

 A Estrutura da Blenda de Zinco tem o número de coordenação dos íons são de 4

ânions e cátions.  O S forma uma CFC já o Zn sua posição é tetraédrica conforme a figura

4.31. A ligação que rege esse tipo de estrutura é a covalente, temos essas ZnS, ZnTe e SiC

com essa configuração. [15]

Figura 4.31-Estrutura do ZnS

Fonte:http://files.adesilvaftec.webnode.com/200000024269d327965/ESTRUTURAS%20E

%20PROPRIEDADES%20DE%20CER%C3%82MICAS.pdf / Acesso em 12/03/2019.

Esse tipo de Estrutura Cristalina do tipo AmXp apresenta quando m e/ou  P≠1caso as

cargas dos cátions e dos ânions não forem a mesma. Um exemplo é fluorita CaF2 (AX2) o

número de coordenação é de 8 cátions e 4 aníons, os íons de cálcio estão no vértice do cubo

como apresenta a figura 4.32 e o flúor está nos interstícios tetraédricos. [15]
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Figura 4.32 – Estrutura fluorita

Fonte:https://pt.scribd.com/document/98845860/

C aptulo-2-Estrutura-Cristalina-Das-Ceramicas/

A cesso em 12/03/2019.

A fórmula do Espinélio geral é AB2O4, sua estrutura representa Estruturas cristalinas

ternárias, conforme a figura 4.33, o mineral cerâmico mais visto é MgAl2O4 e temos também

o espinélio de alumínio, ferro, cromo e entre outros. 

Figura 4.33 – Estrutura do Espinélio

Fonte: Aula de cerâmica 1 

A  Calcita  é  cerâmica  ternaria  sua  principal  aplicação  em dispositivos  óticos,  sua

fórmula geral é A6 B3 X4
4  e sua estrutura tem o seguinte formato como a figura 3.34. 

Figura 4.34 – Estrutura Calcita
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Fonte:(https://slideplayer.com.br/slide/362977/)/(http://www.eagps.info/angelus/cap19/calcita.htm).  Acesso  em

12/03/2019.

4.6 ESTRUTURA SRTIO3

Quando a fórmula química for ABO3 é dito como óxidos perovskitas é uma estrutura

ternaria ao analisar a fórmula. A figura 4.35 a seguir indica as posições dos cátions do Sr2+¿ ¿

estão nos vértices do cubo, O2−¿¿ está situado no quadrilátero e por último está no centro do

cubo se encontra o T i4+¿¿. O grupo espacial que o titanato de estroncio pertence é o (P m3m)

significa que o reticulo é um cúbico simples pois pela rede de Bravais P é sistema simples e

m3m faz parte do grupo pontual cúbico aonde temos que 2/m 3 2/m que é a combinação três

eixos de rotação com centro de inversão. [16]

Figura 4.35- Posição dos átomos de SrTiO3

Fonte:<http://repositorio.ul.pt/bitstream/

10451/1643/10/19741_ulsd_re487_10_Chapter2.pdf>Acesso em 02/06/2019

Foi definido na literatura o fator de tolerância  deste grupo das cerâmicas  ternarias

ABO3 aonde que faz uma estimativa entre os tamanhos dos íons que ocorre a ligação iônica

com uma estrutura cristalina é definida pela seguinte fórmula. [17]
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t ≡
r A+rO

√2(rB−r o)

(4.26)

 rA é o raio iônico do átomo A, rB é o raio iônico do átomo B e rO é o iônico raio de

oxigênio. 

Quando o fator  de  tolerância  for  menor  que  1 isso  implica  que  o íon  A tem seu

tamanho inferior ao tamanho normal e tem a possibilidade que íon B seja dimensões grande.

Quando t  for  maior  que 1 temos  que é  dito  que são perovskita  estável.  Já  foi  obtido  na

estrutura  SrTiO3 o  valor  de  tolerância  sendo t=1,  ra= 44.1  Å,  rb=605 .0  Å,  e  r0=40.1  Å.

Fazendo os cálculos é visto que esse tipo não é ideal. [17]

5.  REFINAMENTO DE ESTRUTURAS

5.1 MÉTODO DE RIETVELD

Através dos dados da difração de raio-X ou nêutrons o método Rietveld faz o ajuste

difratograma da curva experimental com a teórica através do método dos mínimos quadrados,

consisti em retirar informações analítica da estrutura cristalina a partir dos picos de difração.

O método não é programa caso fosse já  haveria  outros programas com a mesma função,

contudo existem vários programas que usam o método de Rietveld “o próprio vem ajustado

aos programas que fazem análise do DRX”. [18]

A  intensidade  de  cada  pico  observado  no  difratograma  depende  dos  fatores  de

estrutura, polarização, Lorentz, e fator de multiplicidade. Na realidade possui mais fatores,
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porém iremos discutir apenas esses pois são os mais relevantes. O fator de estrutura de certa

forma é o mais importante, ele é inerente ao processo experimental da difração por isso ele

será mais discutido do que os demais tendo um subcapítulo apenas para isso.

5.1.1 Fator de estrutura

O fator de estrutura é definido por [8]

Fhkl= ∫
celula

n( r⃗)e−i G⃗ r⃗ dr (5.1)

Para uma base que possui mais de um átomo, a densidade eletrônica será

n (⃗r )=∑
J=1

S

nJ(r⃗− r⃗ j)

                   Logo

(5.2)

Fnkl=∑
J=1

S

∫
celula

(⃗r¿−r⃗ j)nJ e
−i G⃗ r⃗ dv¿

(5.3)

Fazendo a substituição ρ⃗=⃗(r¿− r⃗ j)¿

Fnkl=∑
J=1

5

e−iG⃗ r⃗J ∫
celula

nJ ( ρ⃗)e
−i G⃗ ρ⃗dv

(5.4)

Fnkl=∑
J=1

5

f J e
−i G⃗ r⃗ J

(5.5)

Onde f j= ∫
celula

nJ ( ρ⃗)e
−i G⃗ ρ⃗dv  é o fator de atômico, esse fator é proporcional a sem θ/ʎ e será

obtido posteriormente por outro conceito, através da interação da radiação com a matéria.

Aplicando o exponencial 

G⃗ . r⃗ J=(G1 b⃗1+G2 b⃗2+G3 b⃗3)(X J a⃗1+Y J a⃗2+ZJ a⃗3) (5.6)
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 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 r⃗J=2π (hxJ+k yJ+l z J) (5.7)

Substituindo temos, 

Fnkl=∑
J=1

S

f J e
−i2π (h xJ+k y J+l z J)

(5.8)

O fator de estrutura permite calcular os planos dos índices detectados. Os valores de

xJ , yJ , zJ é a posição dos S átomos presentes no material.  

Agora vamos obter o fator de estrutura atômico fj, como descrito anteriormente ele

será discutido através da interação da radiação com a matéria. No átomo sabemos que existe

elétrons distribuídos num volume finito. Cada elétron irá interagir com o campo elétrico da

radiação, isso fará com que o elétron oscile e emita radiação. As radiações emitidas pelos

elétrons  presentes  na  estrutura  irão  se  interferir.  Inicialmente  vamos  considerar  apenas  1

átomo. Ao incidir no elétron terremos uma onda esférica e num certo ponto podemos observar

uma onda refletida definida por:[8]

u=
f e Ae

ikD

D

(5.9)

k 0→onda incidente

k→onda refletida

f e→fator daamplitudedoeletron

Levando em consideração que os k sejam iguais em consequência de ocorrer uma

colisão elástica, conforme a figura 5.1 temos que analisando os dois elétrons em um ponto

teremos assim, [8]

Figura 5.1– Onda difratada  
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Fonte: COSTA, M.M.R.R;ANDRADE,LCR. Física do estado solido. FCTUC.2004

A interferência vai resultar numa onda resultante de: 

u '=
f e A

D
[e ikD+e i(kD+δ) ]

(5.10)

O δ  é a diferença de fase entre os dois feixes difratados no elétron 1 e 2.

δ=
2π
λ

(P1 A−P2B )=
2 π
λ

( r⃗ Ŝ−r⃗ Ŝ0 )
(5.11)

S⃗= Ŝ− Ŝ0 (5.12)

δ=
2π
λ

( r⃗ S⃗ ) (5.13)

Reescrevendo o u ' contudo calculando o valor da onda resultante incluindo a interação

de N elétrons.

u '=
f e Ae

ikD

D [∑
J=1

N

e i(k r⃗ S⃗)]
(5.14)

O  e i(k r⃗ j−S⃗ ) é  o  termo de  interferência  pois  a  diferença  de fase  entre  os  vetores  de

difração.  Logo a diferença de fase de  u '  para 1 elétron para N elétrons podem ser escrito

como

f N=f e∑
J=1

N

ei (k r⃗ j− S⃗)
(5.15)

Definindo o fator entre a razão teremos  

f=
f n
f e

=∑
J=1

N

e i(k r⃗ j .S⃗ )
(5.16)

Essa soma somatória pode ser escrita em forma de integral 
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f=∫
0

∞

ρ(r)e
i(k r⃗ j . S⃗)dV '

(5.17)

Pela figura é possível escrever a equação 5.2 utilizando as coordenadas da seguinte

figura logo,

Figura 5.2- Eixos ortogonais 

Fonte: COSTA, M.M.R.R;ANDRADE,LCR. Física do estado solido. FCTUC.2004.

r⃗=r cos∅ (5.18)

|S⃗|=2 sinθ (5.19)

ik r⃗ S⃗=
4 π sin θ cos∅

λ
=u (5.20)

f=2π∫
0

∞

ρ(r)e i u rcos ∅r2 sin∅dr d∅
(5.21)

d cos∅=−sin∅d∅ (5.22)

f=−2 π∫
0

∞

ρ(r )e i u rcos ∅d∅
(5.23)

f=−2 π∫
0

∞

ρ (r )r2dr .∫
−1

1

ei u rcos ∅ dcos∅
(5.24)
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f=−2 π∫
0

∞

ρ (r )r2dr
sin (ur)
ur

dr
(5.25)

f=4π∫
0

∞

ρ (r ) r2 sin (ur)
ur

dr
(5.26)

Lembrando que  U (r )=4 πρ r2dr  que é a probabilidade de encontrar o elétron entre as duas

superfícies esféricas de r e r+dr.

f=∫
0

∞

u(r)
sin(ur )
ur

dr
(5.27)

Se toda carga estiver concentrada em um único ponto r=0, lembrando que 

lim
n→ 0

sin (ur)
ur

=1
(5.28)

f=4π∫
0

∞

ρ (r ) r2dr=z
(5.29)

De maneira geral temos 3 considerações 

1) θ=0→f=z 

2) θ=aumentar→f=diminui 

3) θ permanece constante, f é diretamente proporcional Z.

f≅ sinθ
λ

(5.30)

5.1.2 Fator de polarização

 No fator de polarização só irá ocorrer polarização quando o feixe de luz passar pelo

material polarizador. Considerando a figura 5.3, o feixe de luz apresenta-se como dois vetores

perpendiculares com módulo de √2/2 ao movimentar-se na direção do movimento os elétrons

estará em modo de vibração. O feixe ao se encontrar com a amostra imediatamente sofrerá

reflexão é dito que não ocorreu polarização em virtude disso o feixe necessitará do ângulo da
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amostra. O feixe difratado terá sua intensidade mudada em consequência de os elétrons não

emitir energia no sentido da vibração.[18]

Figura 5.3 – Polarização do feixe em uma amostra

 

Fonte:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/77765/000277586.pdf?sequence=1/Acesso  em

25/05/2019

Iα (√2/2)
2
+(√2/2)

2
cos22θ (5.31)

Iα
2
4
+

2
4

cos22θ (5.32)

Iα
1
2
(1+cos2 2θ) (5.33)

Caso o feixe de luz passe num cristal monocromador o fator de polarização visto que

terá outro tratamento pois o feixe incidente será polarizado. Assim sendo o feixe difratado

depende do ângulo de difração do cristal é 2θM.

Iα
1+2 cos2 2θM cos2 2θ

1+cos2 2θM

(5.34)

5.1.3 Fator de Lorentz

No Fator de Lorentz é feito uma correção em virtude de considerar que o feixe de

incidência  não  é  monocromático  isto  é  o  comprimento  de  onda  não  tem um  valor  fixo

podendo ter alteração no valor e nem ser paralelo. No método de Laue a intensidade é 



107

I α
1

sin 2θ
(5.35)

A correção feita apresentava o fator monocromático de Lorentz

1α
1

(2sin2θ cosθ)
=

1
sin 2θ sinθ

(5.36)

Inclusive  pode-se  associar  o  fator  de  Lorentz  com  o  polarizador  ao  utilizar  o

monocromador p e possui a seguinte forma 

IαLp=L . p (5.37)

Lp=
1

sin 2θ cosθ
.
1+2 cos2 2θM cos2 2θ

1+cos2 2θM
≅

1+2cos2 2θM cos2 2θ

sin 2θ cosθ

(5.38)

5.1.4 Fator multiplicidade

O  fator  multiplicidade consiste  em  utilizar  a  simetria  da  estrutura  cristalina.  É

adicionado os planos (hkl) para fazer correções da superposição de reflexões. No exemplo do

cristal cúbico simples que a relação mais simples de resolver o plano d(hkl) é 

d (hkl )=
a

√h2
+k2

+l2
(5.39)

5.2 SOFTWARE POWDERCELL

O programa  Powdercell  é  utilizado  para  simular  a  difração  de  qualquer  estrutura

obtendo  assim  sem  a  parte  experimental,  só  através  das  informações  cristalográfica,  os

difratograma (DRX), também é possível comparar o resultado teórico com um experimental. 

O Powdercell possibilita que seja inserido as informações para construir um modelo

estrutural.  Conforme  a  figura  5.4  deve-se  acrescentar  o  nome  da  estrutura  no  (noname),

adicionar o grupo espacial da estrutura cristalina (space-group No), os parâmetros da célula

que  são  os  vetores  primitivos  da  célula  (a⃗ , b⃗ , c⃗ )  ângulos  interaxiais  (α ,β , γ).  Ao  ser

adicionado o grupo espacial o programa preenche os dados referente aos parâmetros da célula.

No name é introduzido os elementos da estrutura de maneira  separado, no z é inserido o

número  atômico  de  cada  elemento,  na  opção  ion  é  apresentado  o  símbolo  do  elemento

químico,  símbolo   Wyck(  parâmetro  de  estrutura,  esse  dado  é  consultado  no  livro  de
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cristalografria [19], Sof (fator de ocupaão geralmente preenchido por 1) e B (fator térmico

geralmente preenchido por 1).

Figura 5.4- Powdercell structure data

Inicialmente  foram inseridos  os  paramentos,  grupo espacial,  número  atômico  e  as

posições  dos  átomos  conforme  a  figura  5.3,  esses  dados  são  encontrados  na  ficha

cristalográfica PDF74-1296. 

Figura 5.5 – Dados do SrTiO3
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Após inserido os valores foi pressionado a opção Ok e com isso obtivemos a figura 5.5

que é célula unitária do  Titanato de estrôncio figura 5.6. Com a estrutura formada pode-se

extrair  algumas  informações  a  respeito  da estrutura  bem como alterar  a  sua visualização.

Essas ferramentas ficam no canto direito superior sendo, as 8 primeiras setas referentes a

modo de visualização, posteriormente temos a opção de: mudar o ângulo, indicar os átomos,

deixar apenas os átomos (rede imaginaria), duplicação que são os principais. 

Figura 5.6 – Estrutura SrTiO3

Para aplicar a difração é usado a seleção da ferramenta de diffraction que apresenta a

opção de difrraction OFF e após é preciso apertar na difração ON e assim obtemos O DRX

da estrutura. Novamente aparece no canto superior a direita opções para alteramos o padrão

de difração. A figura 5.7 corresponde a difração de raio-X da estrutura titanato de estrôncio

gerado pelo  programa com base  nos  dados  da  ficha  cristalográfica.  Os  conjuntos  picos

representam a fase do cristal  e os números associados a cada pico representa os planos

cristalográficos representados pelos índices de Miller.

Figura 5.7– Drx SrTiO3
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Para inserir os dados experimentais é utilizado a opção de diffraction- Lonad Powder

Pattern,  que aparece  uma janela  para  buscar  o  arquivo referente  aos  dados experimentais

figura 5.8.  Essa configuração é responsável por plotar em cima do resultado teórico o Drx do

método experimental e com isso pode-se compará-los, conforme figura 5.9.

Figura 5.8- Opção de selecionar arquivos 

Figura 5.9 Curva teórica com experimental 

Os dados experimentais que foram enviados estavam na  configuração de data para ser

inserido  no  PowderCell  primeiramente  é  necessario  normalizar  a  função  e  para  isso  foi

utilizado  o programa Origin  após gerar  os  resultados  foi  copiado as  colunas  referente  ao

ângulo e a intensidade e lançando no bloco de notas para substituir virgula para ponto e após

isso é preciso transformar os dados em formato de  DifracPlus.RAW figura 5.10 consiste no

conversor de documento.

Figura 5.10– Conversor ConvX-XRD
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X

No capítulo 4 na seção do item 4.4, tratou-se do conceito das cerâmicas visando as

perovskitas principalmente o titanato de estrôncio. Ao sintetizar um material não podemos
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garantir  que  efetivamente  tivemos  o  cristal,  para  que  possamos  fazer  essa  afirmativa

precisamos aplicar a técnica de caracterização estrutural conhecida com difração de Bragg

que conforme mencionado anteriormente nos permite obter as fases do material e assim poder

identifica-lo. No nosso trabalho não foi realizada a síntese, pegamos os arquivos txt que são

gerados experimentalmente e plotamos no origin. A figura 6.1 apresenta o difratograma do

SrTiO3 experimental do SrTiO3 puro e com concentrações diferentes de Cobalto comparado

com a cristalográfica PDF74-1296 (APÊNDICE A). A dopagem é feita em alguns materiais

para adicionar impurezas de maneira que altere as características física da substância., aqui

não será discutido as implicações do efeito de dopagens pois o foco do trabalho é analisar os

DRX experimental e teórico e caracterizar o SrTiO3  . No difratograma observa-se os picos

referentes  a  fase do SrTiO3 e  uma fase  seundária  fase pertencente  ao  carbonato  de bário

(BaCO3) que é consequência da umidade [20]. Esses picos são identificados através da ficha,

pela ficha também podemos extrair as informações referentes ao parâmetro de rede a = b = c

= 3,905 Ȧ, os ângulos interaxiais α = β = γ = 90 °.

Figura 6.1 – Difratograma 
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 Na função projection plane do programa Powdercell apresenta a opção de inserir os

planos da estrutura para análise da contribuição de cada elemento da estrutura. No caso das

figuras  6.2  é  referente  aos  planos  (111),  (110),  (200)  e  (211).  No  (111)  o  titânio  não

contribui para o cálculo da intensidade pois não tem alteração do fator atômico.  

Figura 6.2- Estrutura SrTiO3 referentes aos planos

A seguinte tabela 6.1 mostra as principais informações estruturais referente a difração

de raio-X como por exemplo o plano  (h , kl),  ângulo (2θ/Deg),  distancia  interplanar  (
d
Ȧ

),

intensidade relativa (I /rel)  e  fator  atômico  F (hkl) esses valores é informado pela  função

HKL na barra de ferramentas  do PoWdercell.
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Tabela 6.1- Informações estruturais SrTiO3 

(hkl) (2θ/Deg) (d / Ȧ) (I /rel) F (hkl)

(100) 22,729 3,90920 3,98 7,79

(110) 32,361 2,76422 100,00 40,17

(111) 39,912 2,25698 20,53 28,06

(200) 46,419 1,95460 38,62 52,64

(210) 52,286 1,74825 2,65 7,90

(211) 57,719 1,59592 32,87 31,10

(220) 67,743 1,38211 19,03 39,89

(300) 72,476 1,30307 0,29 7,47

(310) 77,089 1,23620 12,24 25,62

(311) 81,617 1,17867 4,69 16,60

(222) 86,093 1,12849 5,55 32,36

Outros valores referentes ao cristal foram obtidos através do programa: Volume da

célula  unitária:  59,587  Ȧ3,  Densidade:  5,118 g/cm3,  Massa relativa:  183, 518, Coeficiente

massa absorvida: 116,871 cm2/g.

Posições dos átomos no cristal e nas coordenadas:

No   name       crystal coordinates          cartesian coordinates 

                                 x        y        z           x        y        z  

  ------------------------------------------------------------------

  1     estr   0,0000   0,0000   0,0000    -1,9525  -1,9525  -1,9525

  2     titâ   0,5000   0,5000   0,5000     0,0000   0,0000   0,0000

  3     oxig   0,0000   0,5000   0,5000    -1,9525   0,0000   0,0000

  4     oxig   0,5000   0,0000   0,5000     0,0000  -1,9525   0,0000

  5     oxig   0,5000   0,5000   0,0000     0,0000   0,0000  -1,9525

  6     estr   1,0000   0,0000   0,0000     1,9525  -1,9525  -1,9525

  7     oxig   1,0000   0,5000   0,5000     1,9525   0,0000   0,0000

  8     estr   0,0000   1,0000   0,0000    -1,9525   1,9525  -1,9525

  9     oxig   0,5000   1,0000   0,5000     0,0000   1,9525   0,0000

  10    estr   1,0000   1,0000   0,0000     1,9525   1,9525  -1,9525

  11    estr   0,0000   0,0000   1,0000    -1,9525  -1,9525   1,9525

  12    oxig   0,5000   0,5000   1,0000     0,0000   0,0000   1,9525
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  13    estr   1,0000   0,0000   1,0000     1,9525  -1,9525   1,9525

  14    estr   0,0000   1,0000   1,0000    -1,9525   1,9525   1,9525

  15    estr   1,0000   1,0000   1,0000     1,9525   1,9525   1,9525

6.2 REFINAMENTO 

Os refinamentos  feitos  pelo programa PCW apresentam as  seguintes  figuras  (6.3),

(6.4), (6.5), (6.6), (6.7) e (6.8). A difração depende da estrutura cristalina é viável fazer o

ajuste que é chamado de refinamento para obter assim a correção de erros que o difratograma

apresenta.  A linha  em vermelhos  do difratograma apresenta  o valor  calculado  através  do

porwcell e bola em preto sobre a curva calculada é o valor experimental do material. A linha

amarela é chamada de Backgroud que indica a fase amorfa, quando temos uma dissintonia

entre os picos é preciso analisar a linha. No caso da nossa amostra do SrTiO3 não apresenta

desorganização dos picos. Os picos são modelados pela função perfil Pseudo-Voigt. Funções

de  perfil  são  funções  utilizadas  para  se  aproximar  da  curva  experimental  e  assim  poder

otimizar as duas através dos mínimos quadrados. Quando a difração é de raio-X as funções de

perfil mais utilizada são as Pseudo – Voigt e Pseudo – Voigt THC, que são combinações

lineares das funções gaussianas e Lorentizianas.

Figura 6.3- SrTiO3 sem dopagem 
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Figura 6.4 – SrTiO3 com dopagem 2%

Figura 6.5 – SrTiO3 com dopagem 4%

Figura 6.6 – SrTiO3 com dopagem 8%



117

Figura 6.7 - SrTiO3 com dopagem 16%

Figura 6.8 - SrTiO3 com dopagem 32%

Para
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analisar se houve ou não um bom refinamento utilizamos a recurso visual verificando as duas

curvas bem como a curva da diferença e utilizamos os indicadores estatísticos. Os indicadores

mais utilizados são resíduos (esse é utilizado no cálculo da minimização), R- esperado, R-

perfil, R- perfil ponderado, Goodness off it, R- Bragg e R- fator de estrutura. Vamos utilizar o

Resíduo que já é implementado diretamente e o R-perfil ponderado (Rwp) que é informado

pelo programa, ao refinar o material o valor do Rwp tem que está entre 10 e 20% para que

seja  considerado  um  bom  refinamento.  [16].  A  tabela  6.2  apresenta  todos  os  Rwp  dos

refinamentos, observa-se que todos os refinamentos estão dentro do limite estipulado.

Tabela 6.2: Resultados dos refinamentos pelo método de Rietveld

Rp RwP

SrTiO3 11,98 10,23

SrTiO3  -2% 12,66 10,90

SrTiO3  -4% 12,79 10,61

SrTiO3 -8% 12,33 10,84

SrTiO3 -16% 13,85 11,11

SrTiO3 -32% 15,87 12,63

7. CONCLUSÃO

Os valores obtidos experimentalmente ao incidir a difração de raio-X no titanato de

estrôncio possibilitou obter resultado satisfatório como é possível observar  o difratograma do

SrTiO3 conforme a figura  (6.1)  que  apresenta  o elemento  SrTiO3 com valores  uma certa

porcentagem de dopagem e que através da ficha cristalográfica observamos que é equivalente

do experimental com o teórico. 

Além disso foi possível obter através do programa Powdercell diversas informações

estruturais sobre o cristal, portanto caracterizamos o SrTiO3 através da difração de raio-X.

Por último conclui-se que obtivemos um bom refinamento estrutural do SrTiO3 pois

todos os refinamentos apresentam percentual dentro do limite indicado.
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