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Resumo

Neste trabalho foram investigadas as propriedades vibracionais de óxi-

dos nanoestruturados (monóxidos) e molibdatos modificados com ítrio ou índio,

através de espectroscopia Raman. No estudo dos monóxidos nanoestruturados

Al2O3, CeO2, ZrO2, TiO2, MnO2 e SnO2, foram enfocados os efeitos da tempera-

tura sobre a estabilidade dos mesmos, ao passo que para os molibdatos de ítrio

e índio, além dos efeitos da temperatura também foram estudados os efeitos da

pressão sobre os mesmos. A modificação da concentração de ítrio nos molibdatos

permitiu, em alguns casos, a visualização da expansão térmica negativa (NTE). No

caso dos óxidos nanoestruturados, as nanopartículas de monóxidos ZrO2 e TiO2

apresentaram também transições de fases distintas derivadas desses óxidos em

temperaturas elevadas. Comparado com os óxidos tradicionais, os referidos óxidos

nanoestruturados exibiram um excelente desempenho catalítico na desidratação

do glicerol, devido aos efeitos sinergéticos oriundos da acessibilidade dos sólidos

aos sítios ativos devido à presença de defeitos na sua estrutura. Em virtude do

efeito promotor eletrônico do CeO2 e sua estabilização em elevadas temperaturas,

este material é promissor para aplicações catalíticas na produção de óxidos.

Palavras-chave: Espalhamento Raman, Nanomoldagem, Molibdatos,

Expansão Térmica Negativa, Transição de Fase, Óxidos Nanoestruturados, Pro-

priedades Vibracionais.
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Abstract

In this work we have been investigated the vibrational properties of

nanostructured oxides (monoxides) and modified molybdates with yttrium and in-

dium by means of Raman spectroscopy. In the monoxides nanostructured Al2O3,

CeO2, ZrO2, TiO2, MnO2 and SnO2, were focused the pressure and temperature

effects over the referred molybdates stability. While for the yttrium and indium

molybdates, besides temperature effects also has been studied the pressure effects

on them. The change of yttrium concentration in the molybdate allows in some

cases remark the Negative Thermal Expansion (NTE). For the nanostructured oxi-

des, the nanoparticles of ZrO2 and TiO2 exhibit different phase transitions at high

temperatures due each compound apart. When compared with traditional oxides,

the mentioned nanostructured oxides exhibit an excelent catalitic performance in

the dehidratation of the glicerol, due synergic effects arising from access to active

sites caused by defects in its structure. Due the electronic effect of the CeO2 and

its stability at high temperatures, this material is a promising option for catalytic

applications.

Keywords: Raman Scattering, Nanocasting, Molybdates, Negative Ther-

mal Expansion, Phase Transition, Nanostructured Oxides, Vibrational Properties.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Os Molibdatos e a Expansão Térmica Negativa

Molibdatos são materiais compostos por cátions ligados a ânions mo-

libdatos MoO2−
4 . Os ânions MoO2−

4 têm a geometria tetraédrica e pertencem ao

grupo de simetria pontual Td, onde os quatro átomos de oxigênio encontram-se nos

vértices dos tetraedros e o molibdênio nos seus centros. Genericamente, incluem-se

na família dos molibdatos, os materiais com estruturas do tipo AMO5 em queM =

Mo,P e A = Nb, Ta [1]. Outras estruturas como: AM2O7, em que M =Mo,P, V

e A = Zr [2, 3, 4]; AM2O8 com M =Mo,W e A = Zr, Sc,Hf [5, 6]; AB(MO4)2

em que M = Mo,W , A = metal alcalino e B = Sc, Y, Al, Fe,Bi, Ln [7, 8, 10]

são também inseridas na família dos molibdatos. E finalmente, a família de nosso

maior interesse que é A2(MO4)3, com M = Mo,W e A = In, Y, Fe, Sc, Bi, Lu.

Esta família se mostra bastante interessante pelo forte interesse científico e tecno-

lógico que dependem de suas propriedades termodinâmicas, óticas, ferroelétricas e

ferroelásticas.

Destacam-se também outras estruturas tais como, MO3 em que M =

Mo, [11, 12]; A2M2O7 em que M = Mo,W e A = Na,K,NH4 e A2MO6 em

que A = Bi e M = Mo,W . De modo geral, os cátions trivalentes são elementos

químicos aptos a formar molibdatos e tungstatos da família A2(MO4)3, com M =

Mo,W e A = elementos trivalentes. O raio iônico desses cátions tem influência

direta nos coeficientes de expansão térmica dos materiais[8].

1
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Do ponto de vista atômico, a expansão térmica de materiais com es-

trutura do tipo A2(MO4)3 ocorre devido ao fato de que a distância interatômica

entre dois íons aumenta com o aumento da temperatura. Pode-se entender este

fenômeno observando-se o potencial interatômico entre os íons, para uma molécula

diatômica. A Figura (1.1) descreve o gráfico típico de um potencial de interação

dos íons de uma molécula diatômica em função da posição. O gráfico parabólico

pode ser usado para calcular uma solução aproximada para os primeiros níveis de

energia no potencial de Morse.

Figura 1.1: Potencial de Morse. Comumente usado para descrever a interação entre íons. Ed

é a energia de dissociação.

O mínimo de energia Vmin(r0) corresponde à 0K (temperatura de zero

absoluto). A distância entre os íons da molécula r, r0 corresponde a distância

de equilíbrio e a frequência de oscilação é dada por ω20 =
1
2m

∂2

∂r2
V (r)|r=r0 . Para

energias E ≈ E0, a posição média é r ≈ r0 e não há mudança apreciável na

posição r0 porque a aproximação parabólica ainda é adequada. No entanto, quando

observamos os níveis de energia E1 e E2, de modo que estas últimas sejam maiores

que E0, observa-se que a posição média r1 e r2 são maiores que r0. Isto evidencia
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que existe dilatação à medida que a energia cinética aumenta, ou seja, com o

aumento da temperatura, o potencial já não é mais simétrico e a aproximação

parabólica não é mais válida. Portanto, a força não será mais harmônica, indicando

o estado de regime anarmônico do potencial ou das forças. Assim, há variação

de volume com a temperatura e consequentemente ocorre a dilatação.

O coeficiente de dilatação será dado por[9]

αT =
1

T

(
∂V

∂T

)

p

(1.1)

ou em termos da densidade

αV =
1

ρ

(
∂ρ

∂T

)

p

(1.2)

Usando uma expressão das relações de Maxwell, obtém-se:

(
∂ρ

∂T

)

p

= −
(
∂S

∂T

)

T

(1.3)

αV = − 1

V

(
∂S

∂T

)

T

(1.4)

Por outro lado,

K = − 1

V

(
∂V

∂p

)

T

(1.5)

logo,

αV = K

(
∂S

∂V

)

T

(1.6)

e usando uma outra relação de Maxwell,

(
∂P

∂T

)

V

=

(
∂S

∂V

)

T

(1.7)

tem-se que:

αV = K

(
∂P

∂T

)

V

. (1.8)

Uma análise na Equação (1.6) revela que para materiais normais αV

é positivo, e portanto, o volume aumenta com a elevação da temperatura como

mostra a Equação (1.1). Isso implica que na Equação (1.6), a entropia diminui com

a diminuição do volume, ou seja, elevando a pressão. Ocorre então, um aumento
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do ordenamento estrutural com o aumento da pressão.

Os valores de αV < 0 revelam que o aumento da pressão, provoca a

diminuição do volume, aumentando a desordem estrutural, e consequentemente, a

entropia, resultando em uma expansão térmica negativa.

A expansão térmica dos sólidos é definida pela vibração dos átomos e

aumento das distâncias interatômicas médias, com a elevação da temperatura. No

caso de monocristais, o aquecimento pode provocar contrações em uma direção

preferencial ou em todas direções. Nos materiais policristalinos, aumentar a tem-

peratura pode provocar redução de volume. Este comportamento está associado

ao fato de que a elevação de temperatura altera a pressão interna do material e

provoca mudanças nas suas dimensões para minimizar a energia livre de Gibbs. A

quantidade desta mudança é parcialmente controlada pelo módulo da estabilidade

do material [13].

O módulo da estabilidade ou parâmetro Grüneisen γ é definido pela

Equação (1.9) e (1.12) e relaciona as frequências dos fônons com a expansão tér-

mica.

γ =
V

CV

(
∂P

∂T

)

V

(1.9)

Rearranjando a Equação (1.8) temos que

(
∂P

∂T

)

V

=
αV

K
(1.10)

logo,

αV = γ
KCV

V
(1.11)

Por outro lado γ pode ainda ser descrito como

γ = − ∂ lnω
∂ lnV

(1.12)

Materiais com αV < 0, possuem γ < 0, implicando que (∂P
∂T
)V < 0,

demonstrando que a redução de volume devido ao aumento de pressão implicando

na redução da frequência dos modos de vibração, para que r seja menor que r0.

Assim, o aumento de temperatura resulta em um aumento da pressão interna,
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reduzindo o volume e "amolecendo" as frequências, caracterizando uma expansão

térmica negativa. No caso dos molibdatos e vanadatos existem algumas estruturas

que são formadas por uma rede de poliedros (tetraedros e/ou octaedros) ligados

através de seus vértices. Os átomos de oxigênio localizados nos vértices formam

uma ligação M −O−M (metal-oxigênio-metal) resultando em estruturas abertas.

A expansão térmica negativa é oriunda das vibrações transversais dos

átomos de oxigênio M −O−M e ocorre uma diminuição da distância de M −M
na ligação M − O −M . Tal fato é justificado por a ligação M − O ser forte o

suficiente para inibir mudanças nas distâncias M −O. Caso contrário, se ligações

do tipo M −O não fossem suficientemente fortes, permitiriam mudanças em suas

distâncias e resultaria no aumento das distâncias M −M , sem haver a necessidade

do modo de dobramento [14]. As Figuras (1.2) e (1.3) ilustram o processo da NTE

e as Figuras (1.4) e (1.5) mostram o arranjo estrutural dos poliedros nos sólidos

ZrW2O8 e Y2(MoO4)3 , respectivamente.

Figura 1.2: Movimento vibracional transversal de um átomo de oxigênio na ligação
M −O −M , causando diminuição da distância metal-metal.

Os modos transversais dos átomos de oxigênio dos vértices que formam

as ligações M − O − M são coordenados com a rede inteira. Considerando os

poliedros MOX como blocos ligados devido a forte ligação M − O, o movimento

de vibração transverso dos átomos de oxigênio dos vértices dos poliedros na ligação

M −O−M induzem a inclinação dos poliedros em movimento para frente e para

trás. Esse modelo descrito por Tao et al [15] é denominado RUM (do inglês Rigid

Unit Mode, Modo de Unidade Rígida) e foi utilizado para explicar a expansão

térmica negativa num longo intervalo de temperatura.
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Figura 1.3: Rocking cooperativo do poliedro causando a diminuição das distâncias médias
metal-metal.

Figura 1.4: Estrutura cristalina de a) ZrW2O8; b) ZrV2O7 (estrutura ideal à alta
temperatura); poliedros claros: octaedro ZrO6 e poliedros escuros: tetraedros WO4/V O4 . As

estruturas diferem apenas na orientação e conectividade do poliedro.

Os poliedros são unidades rígidas interligadas pelos vértices sempre

ocupados por um átomo de oxigênio. As Figuras (1.6) e (1.7), ilustram respecti-

vamente o modelo das unidades rígidas RUM, para o ReO3 [15] e NbOPO4 [16].

Portanto, existe um conjunto de pré-requisitos para um sólido apresen-

tar expansão térmica baixa ou negativa que podem ser resumidos a seguir [14]:

1. A estrutura cristalina deve ser aberta e constituída por poliedros rígidos

ligados pelos vértices. Além de baixa densidade e topologia suportam modos

vibracionais transversos de baixa energia.

2. Não ter íons, átomos ou moléculas intertisciais.
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Figura 1.5: Estrutura cristalina a) ortorrômbica, onde os poliedros escuros correspondem aos
tetraedros de MoO4. a) Pbcn− Y2Mo3O12, com o poliedros claros correspondendo ao Y On e
os escuros ao tetraedro MoO4. No polimorfo Pba2 mais denso, observa-se que o número de

coordenação do Ytrio é maior e o poliedro compartilha os vértices.

Figura 1.6: Movimento do octaedros com unidades rígidas (RUM: "Rigid Unit Mode") na
estrutura ReO3.

3. O número de coordenação dos átomos de oxigênio deve ser dois (2), para

permitir vibrações transversais.

4. A ligação M − O deve ser muito forte para que a expansão térmica M − O

seja desprezível e a vibração longitudinal dos átomos de oxigênio em direção

ao átomo M seja de pequena amplitude.

5. A amplitude de vibração térmica do oxigênio perpendicular à ligação M −
O −M deve ser grande.

Portanto, transições de fase ortorrômbica para monoclínica, proíbem

a existência de expansão negativa na nova fase monoclínica. Segundo Tao et
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Figura 1.7: Estrutura tetragonal NbOPO4, sendo NbO6 os octaedros e PO4 os tetraedros,
apresentando contração ao longo dos eixos "a"e "b"e expansão ao longo do eixo "c".

al [12], estruturas de óxidos formadas por poliedros que compartilham vértices

através de átomos de oxigênio de coordenação dois (2), possuem fórmula geral

AxMyO3x+2y, onde A e M são cátions octaedrais e tetraedrais, respectivamente.

Já foram identificadas cinco famílias que apresentam expansão térmica negativa:

AO3; AM2O7 e AM2O8; AMO5; MO2; A2M3O12.

Nosso interesse está focado na família A2M3O12, especificadamente para

os materiais onde A = In e Y eM =Mo. Porém, mostraremos antes algumas des-

sas famílias cúbicas. A Figura (1.8) mostra a estrutura do α−ZrW2O8 pertencente

ao grupo espacial P213, (T
4).

A família A2M3O12 é caracterizada por um metal de transição (A)

é de átomos Mo (M). Esta família apresenta uma transição de fase monoclí-

nica de baixa temperatura para a fase ortorrômbica em temperaturas mais altas.

A estrutura consiste de octaedros AO6 compartilhando seus vértices com tetrae-

dros MoO2−
4 , esses últimos compartilham seus vértices com outros octaedros AO6,

como mostrado na Figura (1.9) para o Sc2Mo3O12, onde ScO6 são octaedros e

MoO2−
4 tetraedros ligados pelos vértices [12].

A repulsão entre os átomos de oxigênio é o mecanismo dominante no

processo de transições de fase. Assim, se a eletronegatividade do cátion for grande,

a carga efetiva do átomo de oxigênio diminui, tornando menor a repulsão oxigênio-

oxigênio, fazendo com que a transição aconteça em temperaturas maiores. Por-

tanto, quando se substitui W por Mo, a temperatura de transição para os com-

postos A2W2O12 é menor que a dos compostos A2Mo2O12, devido ao fato de W
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Figura 1.8: Estrutura cristalina de (a) α− ZrW2O8; e (b) β − ZrW2O8 (estrutura ideal a
temperatura ambiente); sendo que os poliedros claros representam os octaedros de ZrO6 e os
escuros correspondendo aos tetraedros de WO4/V O4. As estruturas diferem entre si apenas

pela orientação e conectividade do poliedro.

Figura 1.9: (a)Estrutura monoclínica do Sc2(MoO4)3, em que os octaedros de ScO6

(poliedros claros) compartilham os vertices com os tetraedros de MoO4 (poliedros escuros).(b)
Ilustração da estrutura ortorrômbica do Sc2(MoO4)3 para T > 180K (Ilustração retirada de

[42]).

ter eletronegatividade menor do que Mo, para as mesmas espécies A.

O raio do cátion A trivalente também influencia, de modo que cátions

de raio pequeno como o Al (raio = 0, 54 Å), formam octaedros pequenos AO6, com

fortes repulsões entre os átomos de oxigênio devido as distâncias reduzidas das li-

gações oxigênio-oxigênio. Estas repulsões dão rigidez aos poliedros, o que reduz o

movimento coordenado dos poliedros [17, 18]. Por outro lado, cátions A de raio
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grande expandem o octaedro AO6, aumentando as distâncias oxigênio-oxigênio e

reduzindo a repulsão entre os mesmos e facilitando o movimento coordenado dos

poliedros. Este movimento coordenado dos poliedros provoca a distorção respon-

sável pela expansão térmica negativa. Portanto, quanto maior o cátion A, maiores

serão os octaedros e maiores serão as distorções e o coeficiente de expansão nega-

tiva.

1.2 Óxidos Nanomoldados

A aplicação catalítica de nanopartículas de óxidos dispersas em suportes

porosos vem se destacando nos últimos anos, sobretudo em catálise heterogênea,

devido ao fato de que a estrutura do sólido exerce um papel importante nas reações

catalíticas. Em particular, nanopartículas de Ce, Co, Ni e Ti são interessantes

aplicações em catálise,visto que as propriedades redox e ácido-base revelam como

o tamanho das nanopartículas, forma, estrutura, composição e morfologia ditam

as propriedades catalíticas. Neste contexto, monóxidos de Ce, Co, NiO e TiO2, na

forma de bulk ou suportados foram estudados em reações catalíticas. No entanto,

as nanopartículas desses óxidos podem sofrer deposição de carbono ao longo dos

testes catalíticos, recobrindo os sítios ativos e diminuindo o desempenho catalítico

dos sólidos [19, 20, 21].

O uso de óxidos nanomoldados, na forma de nanopartículas ou nano-

estruturas possibilita a proteção das nanopartículas contra a redução, bem como

diminui o crescimento e aglomeração das mesmas. Desta forma, óxidos nanomol-

dados a partir de fontes mesoporosas poderiam ser favoráveis na transformação do

glicerol, uma vez que a difusão dos reagentes ao interior dos poros ou na super-

fície catalítica seria facilitada pelo carácter poroso destes materiais. A deposição

de carbono sobre as nanopartículas também seria atenuada durante os ensaios

catalíticos, devido as elevadas propriedades texturais e estruturais destes sólidos.

Do ponto de vista comercial, é importante desenvolver métodos de sín-

tese para materiais nanoestruturados que sejam de fácil implementação em grande

escala de produção e que possam proporcionar excelente reprodutibilidade, em

termos de arquitetura de poros. Sob o ponto de vista catalítico, estes materi-
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ais são estáveis e resistentes a desativação nas reações em que foram empregadas

[22, 23, 24]. Isto justifica as potencialidades destes na desidratação do glicerol.



Capítulo 2

Propriedades Vibracionais:

Espectroscopia Raman

A espectroscopia Raman, ao lado da espectroscopia no infravermelho,

é uma das principais técnicas utilizadas no estudo das propriedades vibracionais

de moléculas. Neste capítulo discutiremos a técnica de Espectroscopia Raman,

a qual foi utilizada para determinar as propriedades vibracionais dos materiais

In2(MoO4)3 , Y0,5In1,5(MoO4)3 , YIn(MoO4)3 e de óxidos nanoestruturados.

2.1 Introdução Teórica do Efeito Raman e Com-

parações com a Absorção no Infravermelho

Quando a radiação eletromagnética incide sobre uma molécula, tal radi-

ação pode ser transmitida, absorvida ou espalhada. No Efeito Tyndall, a radiação

é espalhada por partículas (fumaça, poeira ou neblina, por exemplo)[25].Para es-

tudar o Efeito Raman1 em um determinado material, o mesmo deve ser irradiado

com uma luz monocromática estável numa frequência bem definida ν0. Esta por

sua vez interage com o material e sofre um espalhamento emitindo de volta uma luz

policromática. A maior parte da luz espalhada não é modificada e possui a mesma

1Em 1928 Chandrasekhara Venkata Raman descreveu o espalhamento policromático de
luz que ocorre em um material quando este é irradiado por uma fonte de luz monocromática
e este fenômeno ficou então conhecido como Efeito Raman. Este Efeito já havia sido previsto
teoricamente por Smekal antes da sua demonstração experimental por Raman, portanto, em
algumas fontes na literatura ele é referido como efeito Smekal-Raman

12
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frequência ν0. Esse processo é conhecido como espalhamento elástico ou Rayleigh.

Uma pequena fração (∼ 10−3) da luz espalhada possui frequência ν0 ± νv, sendo

νv a frequência de um modo vibracional da molécula. Esse fenômeno é conhecido

como espalhamento inelástico ou Raman. A Figura (2.1) ilustra os diversos tipos

de espalhamento e os compara com a absorção de radiação no infravermelho.

Figura 2.1: Diagrama esquemático dos processos de absorção no infravermelho, espalhamento
Rayleigh e Raman. Na absorção no infravermelho, o fóton incidente tem a mesma frequência ν
da vibração molecular. Nos espalhamentos Rayleigh e Raman o fóton incidente tem frequência
mais alta (7ν) e o fóton espalhado tem igual frequência para o Rayleigh ou frequência maior ou

menor no espalhamento Raman (7ν ± ν)[25].

Se uma molécula interage com o campo eletromagnético, uma transfe-

rência de energia acontece do campo para a molécula se a condição da frequência

de Bohr for satisfeita:

∆E = hν = h
c

λ
= hcν̄ (2.1)

Portanto, ∆E é a diferença de energia entre dois estados quantizados,

h é a constante de Planck e c é a velocidade da luz.

A Equação (2.1) compara as ordens de energia expressas em termos do

número de onda ν̄ (cm−1), λ (cm) e ν (Hz). Conforme mostrado na Tabela (2.1),

a magnitude de ∆E é diferente dependendo da origem da transição. Aqui, o foco

de interesse está nas transições vibracionais que são observadas em Raman. As
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transições aparecem na região 104 ∼ 102 cm−1, excitadas por um feixe de laser na

faixa da luz visível.

Tabela 2.1: Regiões espectrais com suas origens e correspondentes técnicas.

Técnica Espectroscópica Intervalo (cm−1) Origem
Raios-γ 1010 - 108 Rearranjo de partículas elementares no nú-

cleo.
Raios-X (EDX, XPS) 108 - 106 Transições entre níveis de energia de elé-

trons internos e átomos e moléculas.
UV visível 106 - 104 Transições entre níveis de energia de elé-

trons de valência e átomos e moléculas.
Raman e Infravermelho 104 - 102 Transições entre níveis vibracionais.
Microondas 102 - 1 Transições entre níveis rotacionais.
Ressonância eletrônica de spin (RES) 1 - 10−2 Transições entre níveis de spin de elétron

em um campo magnético.
Ressonância Magnética nuclear (RMN) 10−2 - 10−4 Transições entre níveis de spin nuclear em

um campo magnético.

De acordo com a Tabela (2.1), a espectroscopia Raman atua na mesma

região espectral que a espectroscopia de absorção no infravermelho e a resposta de

ambas é proveniente das transições entre níveis vibracionais. Portanto, a espec-

troscopia no infravermelho é uma técnica complementar à espectroscopia Raman,

visto que em geral, as bandas referentes aos modos normais de vibração que apa-

recem mais fracos em uma das técnicas costumam aparecer mais fortes na outra

e vice versa. Além disso, se o material for cristalino e possuir uma simetria de

inversão, este apresentará modos que se observados com Espectroscopia Raman

não serão observados no espectro de infravermelho, e de maneira complementar,

os modos observados no espectro infravermelho não será visto no espectro Raman.

Um modo normal de vibração é um movimento da molécula em torno

de sua posição de equilíbrio, em que o centro de massa da molécula permanece

inalterado, caso contrário o modo de vibração será acústico (translacional). Os

modos de vibração acústicos são devido à translação de todos os átomos da molé-

cula, simultaneamente, em uma dada direção. O número total de modos normais

que uma determinada molécula com n átomos pode ter é 3n − 6 modos, ou seja,

são considerados todos os graus de liberdade da molécula, subtraindo apenas as

translações e as rotações ao longo dos 3 eixos cartesianos. Uma molécula linear

tem 3n− 5 modos, uma vez que não há rotação ao longo do eixo da própria molé-

cula. E para o caso de um sólido, visto que não há rotações no mesmo, o número

total de modos é 3nZ − 3, sendo Z o número de moléculas por célula unitária do
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cristal. Nem sempre o número de modos normais de vibração corresponde exa-

tamente ao número de bandas observadas no espectro. Isso acontece devido à

existência de vibrações de mesma energia (estados degenerados), apresentando a

mesma frequência e, consequentemente, a mesma posição no espectro. A Figura

(2.2a) mostra os três possíveis modos normais de vibração da água e o esboço dos

espectros de infravermelho com diferentes polarizações para a molécula de água

Figura (2.2b) [26, 27].

Figura 2.2: Os três possíveis modos normais de vibração (a) e esboço dos espectros de
infravermelho com diferentes polarizações (b) para a molécula de água.

Enquanto que a espectroscopia Raman é dada por um espalhamento

inelástico dos fótons, a espectroscopia no infravermelho se baseia na absorção de

luz através de ressonâncias das vibrações moleculares, uma vez que estas vibram

com frequências bem definidas na região correspondente à radiação infravermelha

do espectro. Assim é possível fazer uma perfeita analogia com o oscilador harmô-

nico forçado, e quando a radiação incidente tem exatamente ou aproximadamente

a mesma frequência de oscilação de uma certa ligação química, esta é absorvida

pela mesma causando um pico no espectro de absorbância e consequentemente

permitindo identificar cada uma das ligações químicas e seus modos normais de

vibração [28]. Se uma energia radiante, com intensidade conhecida em todos os

comprimentos de onda de seu espectro, é fornecida à amostra por meio de um feixe

incidente e a intensidade do feixe transmitido ou refletido for analisada, poderá

ser observado que a intensidade será menor em alguns números de onda particu-
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lares e estes decréscimos de intensidade estão associados às absorções da radiação

incidente pelas vibrações das ligações moleculares que absorveram seletivamente

estas frequências.

Para que uma molécula absorva radiação infravermelha, é necessário

que a configuração dos átomos da mesma gerem um momento de dipolo, assim,

mesmo que a molécula não possua momento de dipolo permanente serão visíveis

apenas os modos normais que formam um momento de dipolo oscilante. Se expan-

dirmos o momento de dipolo em termos de uma coordenada normal q, obtemos:

µ = µ0 +

(
dµ

dq

)

0

q + . . . (2.2)

Pela mecânica quântica temos que a transição entre dois estados carac-

terizados pelas funções de onda ψm e ψn é descrita pelo momento de transição de

dipolo

µmn =

∫

ψmµψndτ (2.3)

onde dτ é um volume espacial arbitrário. Assim, substituindo a Equação (2.2) na

Equação (2.3), obtemos

µmn = µ0

∫

ψmψndτ +

(
dµ

dq

)

0

∫

ψmqψndτ + . . . (2.4)

A primeira integral é igual a zero devido à ortogonalidade das funções

de onda (exceto quando m = n, caso onde não há transição e µmn é o valor do

dipolo permanente e não mais o de transição). Para o segundo termo ser diferente

de zero é necessário que[29]:

X (dµ/dq)0 6= 0, indicando que houve oscilação do valor do momento de dipolo

em relação seu valor de equilíbrio.

X
∫
ψmqψndτ 6= 0. Para esta integral ser diferente de zero é necessário que

o produto ψmqψn seja par. Como q é ímpar ψmψn deve ser par, isto é, as

funções ψm e ψn devem ter diferentes paridades.

Por outro lado, no efeito Raman tanto moléculas diatômicas homo-

nucleares quanto heteronucleares apresentam atividade, pois ocorre variação da
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polarizabilidade com a vibração em ambos os casos. O momento de transição

induzido pode ser escrito ~Pnm = ~E · (αij)mn, onde (αij)mn são componentes do

tensor de polarizabilidade. A relação entre os dipolos induzidos é dado por:
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(2.5)

essa relação vale para o espalhamento Rayleigh, onde é considerada a polarizabili-

dade intrínseca. No Espalhamento Raman deve-se considerar, na Equação (2.5), as

derivadas dos componentes de α em relação ao modo vibracional, α′ij = (dαij/dq)0,

que formam um tensor simétrico com, α′xy = α′yx, α
′
xz = α′zx, α

′
yz = α′zy, conhecido

como tensor Raman.

Na transição entre os estados vibracionaism e n devem ser considerados

os componentes (αij)mn, onde i e j são x, y ou z. Para haver atividade no Raman

pelo menos um dos componentes das 6 integrais do momento de transição

(αij)mn =

∫

ψmαijψndτ (2.6)

deve ser diferente de zero. Assim, de maneira análoga a Expressão (2.2), podemos

expandir a polarizabilidade em uma séria de Taylor em função de uma coordenada

interna q:

α = α0 +

(
dα

dq

)

0

q + . . . (2.7)

e substituindo (2.7) em (2.6), obtemos

(αij)mn = (αij)0

∫

ψmψndτ +

(
dαij

dq

)

0

∫

ψmqψndτ + . . . (2.8)

O primeiro termo do segundo membro na Expressão (2.8) deve ser igual

a zero, devido a ortogonalidade da função de onda, uma vez que no Espalhamento

Raman os estados vibracionais m e n são diferentes. No caso em que m = n, esse

termo corresponde ao Espalhamento Rayleigh. Para o segundo termo ser diferente

de zero é necessário que [29]:
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X (dαij/dq)0 6= 0, sugerindo que, pelo menos um dos componentes da matriz

dos tensores de polarizabilidade deve oscilar em relação seu valor de equilí-

brio.

X
∫
ψmqψndτ 6= 0. Esta condição já foi discutida para a atividade no infra-

vermelho. A regra de seleção para o oscilador harmônico, por exemplo, é

∆ν = ±1, onde o sinal "+"é para Stokes e o "−"é para anti-Stokes.

Todas essas regras podem ser visualizadas na Figura (2.3), para os casos

mais triviais de moléculas diatômicas homonucleares, diatômicas heteronucleares

e triatômicas simétricas.

Figura 2.3: Modos vibracionais e regras de seleção para moléculas diatômicas homonucleares,
diatômicas heteronucleares e triatômicas simétricas.

As linhas Stokes e anti-Stokes são simetricamente distribuídas em torno

do pico do Espalhamento Rayleigh. Essas linhas não são bem definidas em uma

única posição, mas na verdade obedecem a uma distribuição lorentziana em torno

de um valor máximo ωi. A Figura (2.4) mostra o espectro Raman do clorometano

[30]. É possível notar que os picos Stokes são mais intensos do que os picos anti-

Stokes. Isso deve-se ao fato de que é muito mais provável criar um fônon no
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Figura 2.4: Espectro Raman para o clorometano evidenciando as porções Stokes e
anti-Stokes.

material do que destruir um fônon no mesmo, uma vez que estes obedecem uma

distribuição estatística que depende da energia e da temperatura do sistema. A

partir da expressão: [26],

ni = Agie
−Ei/kBT (2.9)

onde ni é o número de moléculas no estado i, A é uma constante de normalização

adimensional, kB é a constante de Boltzmann, Ei é a energia da molécula no estado

i, gi é o fator de degenerescência e T é a temperatura; é possível determinar então

a relação entre as populações de dois estados i e j através da razão,

nj

ni

=
gj
gi
e−∆Ei/kBT (2.10)

Uma molécula diatômica pode ser aproximada para um oscilador harmô-

nico, sendo assim, a energia E0 para o estado fundamental E0 será
1
2
~ω e a energia

Ej para um estado qualquer será (j + 1
2
)~ω. Substituindo então na Expressão

(2.10) e admitindo que não há estados degenerados (gj = gi = 1), obtemos

nj

n0
=
e−(j+

1

2
)~ω/kBT

e−
1

2
~ω/kBT

= e−j~ω/kBT. (2.11)
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Esta expressão relaciona a população de moléculas em um estado qualquer j com o

número de moléculas no estado fundamental. Quanto maior a temperatura maior

será a população de moléculas em estados excitados, e no caso de um cristal, maior

será a população de fônons. Portanto, se por alguma razão fosse de interesse ana-

lisar as fracas linhas Anti-Stokes, a melhor maneira seria aquecendo o material

para assim aumentar a população de fônons e consequentemente, aumentar a pro-

babilidade de promover uma colisão com o mesmo. Entretanto, esse aumento de

temperatura muito provavelmente, resultaria em mudanças no espectro do mate-

rial, o que faria com que as propriedades óticas mensuradas no mesmo se difiram

das desejadas.

2.1.1 Tratamento Clássico do Espalhamento Raman

Todos os processos de espalhamento, sejam eles elásticos ou inelásticos,

estão vinculados à conservação da energia do sistema. Dessa forma, podemos

escrever a equação de conservação,

hν0 = hν ± hνi (2.12)

onde h é a constante de planck, ν0 a frequência da luz incidente, ν a frequência da

luz espalhada e νi é a frequência da vibração molecular.

Para compreender melhor como acontece a interação da radiação com

a matéria, consideremos um campo elétrico senoidal ~E com frequência angular ν0

dado por,

~E(ω) = ~E0cos(2πν0t) (2.13)

onde ~E0 é o valor máximo do campo elétrico. Como está mostrado na Equação

(2.14), o momento de dipolo elétrico ~p está relacionado com o campo elétrico

através da polarizabilidade

~p = α~E. (2.14)

Se uma molécula é posicionada no campo elétrico representado pela

Equação (2.13), um momento de dipolo elétrico ~pind é induzido na mesma, pois

o núcleo se desloca na direção do campo e a nuvem eletrônica na direção oposta.
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Assim, temos que,

~pind = α~E0cos(2πν0t) (2.15)

Entretanto, α é uma propriedade molecular, cuja magnitude varia quando a molé-

cula oscila, assim, assumindo harmonicidade a polarizabilidade varia em torno de

um valor de equilíbrio α0 com uma frequência natural de vibração νi da ligação

química temos que essa propriedade oscilará no tempo obedecendo a função abaixo

(Expressão 2.16), como mostrado no gráfico da Figura (2.5),

Figura 2.5: Esboço do gráfico que representa o comportamento da polarizabilidade em função
do tempo.

α = α0 + (∆α)cos(2πνit) (2.16)

onde ∆α é a variação máxima da polarizabilidade. Substituindo a Equação (2.16)

na Equação (2.15), obtemos

~pind = [α0 + (∆α)cos(2πνit)] ~E0cos(2πν0t). (2.17)

Esta última expressão pode ser reorganizada com o auxílio da identidade trigono-

métrica cosθcosφ = 1
2
[cos(θ + φ) + cos(θ − φ)]. Sendo assim, temos

~pind = α0 ~E0cos2π(ν0t) +
1

2
(∆α) ~E0[cos2π(ν0 + νi)t+ cos2π(ν0 − νi)t] (2.18)

Embora um modelo clássico simplificado tenha sido usado, a Equa-

ção (2.18) prediz que o momento de dipolo induzido oscila com componentes de
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frequência νo (espalhamento Rayleigh), ν0 − νi (radiação Stokes) e ν0 + νi (radia-

ção anti-Stokes) [26, 27]. Este resultado é consistente com o que foi mencionado

anteriormente.

Em materiais cristalinos, os quais as moléculas se arranjam periodica-

mente, os fônons são bem definidos em cada uma das orientações x, y ou z e se

propagam quase que livremente ao longo da rede. Porém, em materiais amorfos

como a maioria dos polímeros, não há uma periodicidade no arranjo das moléculas

e por essa razão a espectroscopia Raman em polímeros é mais voltada para estudo

da composição, grupos funcionais, estrutura configurational, concentração de um

determinado composto, dentre outras propriedades estruturais.

2.2 Vibrações Moleculares e Coordenadas Normais

No tratamento de moléculas poliatômicas, o sistema vibracional pode

ser expressado em função das coordenadas internas qi, as quais caracterizam os

deslocamentos das posições de equilíbrio ou ângulos de equilíbrio entre as ligações.

A vantagem em se utilizar coordenadas internas é que as mesmas permitem des-

crever a configuração das moléculas independentemente de sua posição no espaço

e facilitam a representação dos campos de força moleculares. Considerando que

para as moléculas a condição das equações do centro de massa sejam nulas, ou

seja,

N∑

α=1

mαxα = 0,
N∑

α=1

mαyα = 0,
N∑

α=1

mαzα = 0, (2.19)

que indica que a origem está no centro de massa e que os momentos angulares

sejam nulos, isto é,

N∑

α=1

mα(xαżα − zαẏα) = 0,
N∑

α=1

mα(zαẋα − xαżα) = 0,
N∑

α=1

mα(xαẏα − yαẋα) = 0,

(2.20)

os quais correspondem os eixos de rotação que giram junto com a molécula. Sa-

bemos que ao eliminar os movimentos de translação e rotação podemos definir as

3N − 6 (ou 3N − 5 para moléculas lineares) coordenadas internas. Ao considerar-
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mos as 3N coordenadas cartesianas na equação secular, 6 das raízes da equação

secular, correspondentes às rotações e translações serão nulas. Considerando a

função potencial V = V (q1, q2, ..., qn), próximo à posição de equilíbrio (qi = 0)

podemos expandí-la numa série de potências:

V = V0+
∑

i

(
∂V

∂qi

)

+
1

2!

∑

i

∑

j

(
∂2V

∂qi∂qj

)

qiqj+
1

3!

∑

i

∑

j

∑

k

(
∂3V

∂qi∂qj∂qk

)

qiqjqk+...

(2.21)

em que V0 é independente das coordenadas e não contribui para o problema vi-

bracional; seu valor define apenas o zero da escala de energia potencial e podemos

fazer V0 = 0. Na posição de equilíbrio, sendo as coordenadas qi independentes,

pela condição (∂V/∂qi)0 = 0. Se desprezamos os termos cúbicos e de ordem mais

alta (aproximação de oscilador harmônico), teremos para função potencial:

V =
1

2!

∑

i

∑

j

(
∂2V

∂qi∂qj

)

qiqj (2.22)

A derivada da energia cinética, T = 1/2
∑
miq̇i

2, em relação a qi,

resulta em miq̇i, que é o momento linear Pi, associado à coordenada interna qi:

Pi =
∂T

∂q̇i
(2.23)

A energia cinética pode ser escrita em termos dos momentos lineares e

a energia potencial em termos das coordenadas internas:

T =
1

2

∑

i

∑

j

gijPiPj e V =
1

2

∑

i

∑

j

fijqiqj (2.24)

onde os somatórios são para as 3N −6 coordenadas e os gij dependem das massas.

Como escrevemos a energia cinética em função dos momentos Pi, em-

pregaremos as equações de Hamilton:

q̇i =
∂H

∂Pi

e Ṗi = −
∂H

∂qi
(2.25)

Se as forças derivam de um potencial, o hamiltoniano será a energia
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total do sistema, H = T + V . As equações de Hamilton são obtidas das equações

de Lagrange. Efetuando as derivações das Equações (2.24), as Equações (2.25) se

tornam:

q̇i =
∑

j

gijPj e Ṗj = −
∑

j

fjkqk (2.26)

pois gij = gji e fij = fji, de forma que gijPiPj = gjiPjPi e fijqiqj = gijqjqi. Se

derivarmos a equação de q̇i em relação ao tempo e substituindo Pj pelo seu valor

na Equação (2.26) teremos:

q̈i = −
∑

j

∑

k

gijfjkqk ou q̈i +
∑

j

∑

k

gijfjkqk = 0 (2.27)

que possui a forma da seguinte equação ∆ẍ+
(

k
m

)
∆x = 0.

Uma solução particular dessa equação seria:

qi = Aicos(2πνt+ φ) (2.28)

Substituindo qi e a sua derivada segunda na Equação (2.27), podemos

obter para as amplitudes, um sistema de equações algébricas lineares e homogê-

neas:

−(2πν)2Ai = −
∑

j

∑

k

gijfjkAk (i = 1, 2, ..., 3N − 6)

Esse sistema pode ser reescrito como

∑

k

(
∑

j

gijfjk − λ)Ak = 0 (i = 1, 2, ..., 3N − 6) (2.29)

em que λ = (2πν)2 e δik é o delta de Kronecker, que vale 1 para i = k e 0 para

i 6= k. Significa que o termo δikλ apenas somente será diferente de zero (e igual

a λ), na i-ésima equação quando k = i, como observa-se no determinante secular
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para esse sistema de equações:











∑

j g1jfj1 − λ
∑

j g1jfj2
∑

j g1jfj3 . . .
∑

j g2jfj1
∑

j g2jfj2 − λ
∑

j g2jfj3 . . .
∑

j g3jfj1
∑

j g3jfj2
∑

j g3jfj3 − λ . . .
...

...
...

. . .











= 0

este determinante nos dá 3N − 6 valores de λ, que por sua vez correspondem às

frequências vibracionais, ν = 1
2π

√
λ.

Para um determinado valor λα, as Equações (2.29) nos fornecem um

conjunto arbitrário de amplitudes A1α, A2α, A3α, . . . , AA(3N−6)α. As coordenadas

generalizadas serão então dadas pela soma das Equações qiα = Ai cos(λαt + φ).

Aplicando este mesmo procedimento para outros valores de λ, teremos 3N − 6

coordenadas generalizadas, cada uma com 3N − 6 soluções particulares.

Entretanto, ainda será necessário normalizar as soluções e para isso po-

demos multiplicar cada uma delas por uma constante de normalizaçãoNα definindo

então a relação Liα = NαAiα. Assim:

qiα = Liα cos(2πναt+ φα) (2.30)

A solução geral da Equação (2.27) será dada pela combinação linear

das soluções particulares:

qi =
∑

α

Q0αqiα =
∑

α

Q0αLiα cos(2πναt+ φα) =
∑

α

LiαQα (2.31)

onde Qα = Qα0 cos(2πναt + φα) são as coordenadas normais. A Expressão (2.31)

é de grande importância, pois ela relaciona as coordenadas internas com as coor-

denadas normais.

2.3 Cadeia Linear com Dois Átomos

Embora seja um modelo bastante simplificado da realidade, esta abor-

dagem tem grande importância para o entendimento e visualização dos modos
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óticos e acústicos. Vale ressaltar, que as ondas vibracionais ao se propagarem em

determinadas estruturas, se comportam como uma cadeia linear. Isso ocorre em

algumas direções específicas em determinadas estruturas, dentre elas a cúbica[31].

Tomando o cristal unidimensional mostrado na Figura (2.6), no qual a

a base é formada por átomos A e B, em princípio diferentes, e que se encontram

separados por uma distância a
2
, onde a é a distância entre dois átomos iguais.

Figura 2.6: Figura representativa de uma rede diatômica linear unidimensional.

De acordo com a Figura (2.6a) podemos representar as posições dos

átomos através das equações:

X(A)
n = na (2.32a)

X(B)
n =

(

n+
1

2

)

a (2.32b)

Se chamarmos de un a posição relativa da enésima partícula A em re-

lação ao equilíbrio, bem como vn para enésima partícula B (Figuras 2.6b e 2.6c),

podemos então construir a equação de movimento para as duas partículas, consi-

derando a aproximação Harmônica, onde a força resultante que atua em cada um

dos átomos obedece a Lei de Hooke F = −C∆x, onde C é a constante elástica da

"mola"(ligação química). Assim, se MA for a massa dos átomos tipo A, MB for a

massa do tipo B e considerarmos apenas as interações entre os primeiros vizinhos,

temos que a força resultante sobre o enésimo átomo A será dada por,
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MA
d2un
dt2

= −C(un − vn)− C(un − vn−1) = C(vn + vn−1 − 2un) (2.33)

Escrevendo o mesmo para B, temos o seguinte sistema de equações

MA
d2un
dt2

= C(vn + vn−1 − 2un)

MB
d2vn
dt2

= C(un + un+1 − 2vn) (2.34)

As soluções para essas equações são oscilantes na forma de uma funções

de onda que se propagam com diferentes amplitudes u e v, assim podemos propor

que

un = ueinKae−iωt; vn = veinKae−iωt (2.35)

Substituindo as soluções propostas nas Equações (2.35) no sistema de

Equações (2.34), obtemos

−MAω
2u = C(v + ve−iKa − 2u)

−MBω
2v = C(u+ ueiKa − 2v) (2.36)

Este sistema de equações pode ser organizado da seguinte forma

(2C −MAω
2)u− C(1− e−iKa)v = 0

−C(1− eiKa)u+ (2C −MBω
2)v = 0

⇒

Determinante nulo
︷ ︸︸ ︷


(2C −MAω

2) −C(1− e−iKa)

−C(1− eiKa) (2C −MBω
2)



·




u

v



 = 0

(2.37)

Uma vez que as amplitudes u e v não são nulas, podemos concluir que a

Expressão (2.37) só poderá ser nula se o determinante da matrix quadrada também

for nulo, logo teremos a seguinte equação biquadrada

MAMBω
4 − 2C(MA +MB)ω

2 + 2C2(1− cos(Ka)) = 0 (2.38)
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cuja solução exata é

ω2 = C

(
MA +MB

MAMB

)

±

√

C2

(
MA +MB

MAMB

)2

− 4C2

MAMB

(1− cos(Ka)) (2.39)

Entretanto, é mais simples analisar as situações limites para essa equa-

ção quando Ka≪ 1 e Ka = ±π nas imediações da zona de contorno. Para peque-

nos valores de Ka, podemos fazer uso da aproximação cos(Ka) ∼= 1− 1
2
K2a2+ . . . ,

e assim as duas raízes serão

ω2+
∼= 2C

(
1

MA

+
1

MB

)

(Ramo Ótico); (2.40)

ω2−
∼=

1
2
C

MA +MB

K2a2 (Ramo Acústico) (2.41)

A Figura (2.7) ilustra a relação de dispersão na primeira zona de Bril-

louin de um cristal diatômico unidimensional.

Figura 2.7: Relação de dispersão para uma cadeia unidimensional diatômica, onde é dado um

destaque para os Ramos ótico e acústico.

Substituindo Equação (2.40) em (2.36), ficamos com

u

v
= −MA

MB

(2.42)

Esta última equação indica que os átomos da base se deslocam antipa-

ralelamente, visto que as amplitudes têm sinais contrários. No caso de estes átomos

serem íons (A e B serem respectivamente cátions e ânions), a radiação eletromag-
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nética teria a capacidade de excitá-los. Por essa razão, a relação de dispersão da

Equação (2.40) é denominada de Ramo Ótico.

de maneira similar, se utilizarmos a Equação (2.41) em (2.36), resulta

em

u = v (2.43)

no segundo caso, os átomos se deslocam paralelamente, o que só é possível se as

ondas produzidas forem do tipo acústicas. Por essa razão, a relação de dispersão

da Equação (2.41) é denominada de Ramo Acústico.

Em experimentos convencionais de espectroscopia Raman, assumindo-

se que se utiliza luz visível (λ ∼ 500nm) os momentos das radiações incidente e

espalhada serão da ordem de 105 cm−1. Esse valor é muito menor que a extensão

típica da Zona de Brillouin (k < π/a ≈ 108 cm−1) da maior parte dos materiais.

Portanto o espalhamento Raman de primeira ordem envolve apenas oscilações com

momentos próximos do centro da Zona de Brillouin, isto é, k ∼= 0.

2.4 Tratamento Quântico do Espalhamento Raman

Do ponto de vista quântico, o espalhamento Raman é considerado como

um processo de terceira ordem, no qual o fóton incidente excita um par elétron-

buraco virtual; então o elétron é espalhado por um fônon e posteriormente decai

retornando ao buraco para emitir o fóton espalhado.

Qualitativamente podemos dizer que a flutuação da susceptibilidade

eletrônica está modulada pelo movimento dos íons. Como consequência dessa

modulação, aparecem bandas laterais ωl − ω (Stokes) e ωl − ω (Anti-Stokes), obe-

decendo leis de conservação de energia e momento:

hωl − hω = hω′ (Stokes) h ~Kl − h ~K = h ~K ′ (2.44)

hωl + hω = hω′′ (Anti− Stokes) h ~Kl + h ~K = h ~K ′′ (2.45)

onde ωl corresponde a frequência de luz incidente e ω′ e ω′′ da luz espalhada, ω

se refere as frequências dos fônons; Kl, são os vetores de onda de quasi-partícula
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da radiação incidente e ~K ′ e ~K ′′ são os vetores de onda referentes a radiação e

espalhada e ~K o vetor de onda do fônon ótico.

Das Equações (2.44) e (2.45) temos que o módulo do vetor de onda do

fônon ótico, tem a mesma intensidade do vetor de onda do fóton, ou seja | ~K| ≈ π
d
,

onde d é a dimensão linear da célula unitária. Portanto, no espalhamento Raman

de primeira ordem (onde um único fônon participa), apenas fônons óticos dentro

da zona de Brillouin estão envolvidos, ou seja (| ~K| ≈ 0).

O mecanismo para o espalhamento inelástico de luz pode ser visto como

uma modulação da susceptibilidade dielétrica por alguma excitação elementar do

sólido. A secção de choque diferencial para o espalhamento por unidade de ângulo

dΩ e de frequências dΩs é dada por:

dσ2

dΩdωs

= υV
ω4s
c4
|ε̂s · χ′ · ε̂l| < uu+ >ω (2.46)

sendo χ′ o tensor susceptibilidade apropriado a excitação elementar de amplitude;

u, εl e ε̂ são os vetores unitários de polarização da luz incidente e espalhada, υ é

o volume de interação e V é o volume da amostra. O termo < uu+ >ω representa

o espectro de potência |u|2.
A secção diferencial de choque dada na forma da Equação (2.46), apre-

senta a vantagem de separar a secção de choque, em um fator de forma dado por

< uu+ >ω, que descreve o espectro da frequência de excitação estudada e um fator

de "eficácia"(strength) |ε̂s · χ′ · ε̂l|2, que contém a contribuição da interação da

luz com a excitação elementar, através das possíveis excitações intermediárias no

sólido. Assim para um fônon do processo Stokes temos que:

< uu+ >ω=
h

2Nωi

(ηi + 1)gi(ω) (2.47)

onde N é o número de osciladores no sólido, ηi = |exp(hωi/KT ) − 1|−1 é o fator

de população térmica de Bose e gi(ω) é a função resposta, que para o caso de

osciladores desacoplados é dada por:

gi(ω) =
2Γiωωi

(ω2i − ω2)2 + Γ2iω 2
(2.48)
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ou tomando-se como Lorentziana para os casos em que Γi ≪ ωi, ou seja, para

linhas estreitas é dada por:

gi(ω) =
2Γi/2

(ω2i − ω2)2 + (Γi/2)2
(2.49)

Vejamos agora como fatores externos atuam nos sólidos. A pressão

atua da seguinte maneira: ela altera o espaçamento interatômico de equilíbrio dos

sólidos. Desse modo, a pressão pode causar mudanças na energia e na interação

das excitações dentro de um sólido e mudanças no espectro Raman desses sóli-

dos, ocorrerão com a variação de pressão sobre os mesmos. Grande parte dessas

mudanças que ocorrem devido ao aumento da pressão no espectro Raman, estão

ligadas as mudanças nas frequências de vibração da rede ωi.

Essas mudanças se apresentam como deslocamento espectral da linha

Raman ou na estrutura da densidade de estado. Se a vida média desse fônon é

afetada pela vibração da pressão através de interações anarmônicas, então além

do deslocamento dessa linha é observado mudança na forma da linha. Assim

mudanças fortes podem ocorrer com a largura de linha Γi ou com a intensidade

integrada.

As regras de seleção para o espalhamento Raman estão contidas dentro

do produto interno |ε̂s · χ′ · ε̂l|, que seleciona as específicas componentes do tensor

χ′ frequentemente chamado de tensor Raman. A forma desse tensor geralmente

simétrico é determinada pela simetria do cristal. Tomemos como exemplo o β −
LiIO3, que tem estrutura tetragonal do grupo pontual C4h, os componentes do

tensor Raman se transformam como as representações irredutíveis desse grupo e é

dado por London:

Ag =








a 0 0

0 a 0

0 0 b








Bg =








c d 0

d −e 0

0 0 0








Eg =








0 0 l

0 0 f

l f 0








Eg =








0 0 −f
0 0 e

−f e 0
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Figura 2.8: Espalhamento Raman em um semicondutor, onde |c〉 é o estado da banda de
condução, |V 〉 é o estado da banda de valência e ωg é a energia do gap.

Apenas excitações elementares tendo funções de onda que se trans-

formam como essas representações serão ativas ao ao Raman, ou seja, somente

contribuirão as componentes do tensor Raman associado com suas representações.

Se a variação de pressão provocar uma transição de fase estrutural, envolvendo

uma mudança de simetria pontual, então mudanças na regra de seleção também

acontecerão. Suas manifestações no espectro Raman serão detectadas através do

aparecimento de novas linhas antes proibidas ou levantando a degenerescência.

Para esse caso a nova fase sempre será de maior densidade que a fase anterior-

mente observada.

A intensidade da componente do tensor Raman permitido, pode tam-

bém ser afetada pela pressão sem que ocorra uma transição de fase. Consideremos

por exemplo, o espalhamento Raman em semicondutores. Nesses materiais, pode-

mos descrever pictoricamente esse processo como na figura abaixo:

Nesse processo as duas bandas contribuem para o termo ε̂s ·χ′ · ε̂l e tem

a forma dada por

|ε̂s · χ′ · ε̂l| ∼
< V |~εs · ~P |c >< c|H1

ep|c >< c|~p · ~εl|V >

(ωg + ωi − ωl)(ωg − ωl)
(2.50)

onde ~p é o momento do elétron, H1
ep a parte do hamiltoniano relevante na interação
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elétron-fônon; |V > e |c > definem os estados na banda de valência e condução e

ωg é a energia de separação das bandas (energia do "gap").

A pressão pode modificar ora os elementos das matrizes ou a energia no

denominador da Equação (2.50). Mudanças nos elementos das matrizes não tem

sido estudadas com detalhes. Um recente cálculo estimou ser esse efeito bastante

pequeno e mostrados em observações feitas no Si. m contraste, um forte aumento

no espalhamento Raman causado pela ressonância, pode ser produzido pela vari-

ação da energia do "gap"com a pressão modificando de forma sensível o valor do

termo ε̂s · χ′ · ε̂l, pelo quase aumento do denominador da Equação (2.50), ou seja,

ωg = ωl − ωΓ.

Resumindo, os quatro efeitos de maior importância que a variação de

pressão provoca no espalhamento Raman são: deslocamento da frequência das ex-

citações elementares, mudanças na forma da linha Raman dessa excitações, quebra

da regra de seleção acompanhando variação de fase e espalhamento Raman resso-

nante. Uma abordagem mais detalhada dos cálculos para a descrição quântica do

espalhamento Raman é mostrada no Apêndice A.

2.5 Montagem Experimental

Nas medidas de espectroscopia Raman foi utilizado um espectrôme-

tro da Jobin Yvon modelo T64000 de três estágios: um duplo subtrativo e um

espectrógrafo, como mostra o diagrama da Figura (2.9)

Nessa configuração, o subtrativo duplo é usado como um filtro sinto-

nizável na região do espectro definida pelos mecanismos de varredura e grades de

difração, como mostra a Figura (2.10). A luz policromática espalhada pelo mate-

rial entra pela fenda S1 e é dispersa pela grade de difração G1. A saída do primeiro

monocromador, a fenda Si 1
2

seleciona uma banda espectral entre λ1 e λ2. A grade

de difração G2, no segundo monocromador, recombina a radiação dispersa na fenda

de saída Si 2
3

, resultando novamente em uma luz policromática, porém limitada ao

intervalo de comprimento de onda λ1 − λ2.
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Figura 2.9: Diagrama óptico do modelo T64000 equipado com microscópio.

Figura 2.10: Funções do subtrator e do espectrógrafo.

Essa radiação então segue para o espectrógrafo que serve como um

dispersor, onde a luz vinda da fenda Si 2
3

é dispersa pela grade G3. Em seguida é

detectada em um dispositivo de carga-acoplada (CCD) resfriado com N2 líquido de
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1024×512 pixels, com pixels de 26×26 µm2. Em nosso sistema, a luz de um laser

Coherent modelo Innova de luz verde cujo comprimento de onda λ = 5145 Å foi

levada à amostra por meio de um microscópio confocal Olympus modelo BX40 com

uma lente Nycon 20X/0,35, o que permite realizar apenas medidas na configuração

de retroespalhamento. Os dois monocromadores servem para garantir uma melhor

resolução do espectro detectado pelo CCD.

Nas amostras da família AxB2−x(MoO4)3 , as medidas foram feitas con-

figurando o espectrômetro no modo triplo, com 4 Acumulações de 60s, 45mW de

potência e um filtro de densidade neutra na posição 6.

2.5.1 Medidas de Espalhamento Raman à Baixas Tempera-

turas

Nas medidas de espalhamento Raman no regime de baixas tempera-

turas, foi utilizado um refrigerador compressor de hélio modelo HC-2D-1, da

APD Cryogenics, acoplado a um expansor DE202A, utilizando um controlador

Lakeshore 300 responsável pela automação do controle da temperatura e uma

bomba de vácuo turbo para eliminar a atmosfera interna do porta-amostra no ex-

pansor. A Figura (2.11a) mostra o expansor com a câmara de vácuo desmontada,

onde é possível visualizar o cabeçote de cobre onde é depositado a amostra. Uma

resistência elétrica, pela qual passa uma corrente elétrica modulada pelo contro-

lador de temperatura Lakeshore 300, é responsável por aquecer o cabeçote a fim

de compensar a refrigeração causada pelo constante fluxo de hélio líquido e por

equilibrar a temperatura conduzindo-a a um valor aproximadamente constante.

A Figura (2.11b) mostra todo o aparato experimental montado com a amostra

no interior da câmara com vácuo. Através da janela de vidro o laser incidirá na

amostra e a luz retroespalhada será direcionada para o espectrômetro.
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Figura 2.11: Aparato utilizado nas medidas de espectroscopia Raman à baixas temperaturas.
Em (a) diagrama exibindo a localização da amostra no cabeçote de cobre do dedo frio e em (b)
podemos ver o equipamento completamente montado e acoplado à geladeira de hélio líquido,

bomba de vácuo turbo e controlador de temperatura.



Capítulo 3

Espectroscopia Raman com

Temperatura

3.1 O Molibdato de In2(MoO4)3

Em 1968 Plyasova et al [32], utilizando a técnica de difração de raios-X

à temperatura ambiente (293K), determinaram que o In2(MoO4)3 foi cristalizado

em uma estrutura monoclínica, pertencente ao grupo espacial P121/a1 (C5
2h), com

oito moléculas por célula unitária (Z = 8). Assim, os 16 íons de In3+ ocupariam

4 sítios d, cada um com simetria C1(4) e os 24 íons de MoO2−
4 ocupariam 6 sítios

d de simetria C1(4). Isto ocorre porque a distribuição de sítios no grupo C5
2h é

∞[eC1(4)] + (a + b + c + d)Ci(2). Entretanto, o ânion MoO2−
4 livre tem simetria

tetraedral (Td) e Ci não é subgrupo de Td. Logo, esse último não pode ser ocupados

pelos íons molibdatos, restando somente os sítios d de simetria C1(4), que serão

em número de seis sítios para poderem acomodar os vinte e quatro molibdatos.

Na fase monoclínica, o In2(MoO4)3 se comporta como uma material

normal e tem expansão térmica positiva nos três eixos. Os valores encontrados

na literatura são αa = 12, 1 × 10−6 ◦C−1, αb = 13, 3 × 10−6 ◦C−1, e αc = 12, 1 ×
10−6 ◦C−1, e o coeficiente de expansão térmica volumétrica γ = 12, 1× 10−6 ◦C−1

[33].

Estudos de propriedades térmicas revelaram que o In2(MoO4)3 possui

uma transição de fase de primeira ordem em torno de 340 ◦C passando de uma

37
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fase monoclínica para uma fase ortorrômbica [34, 35]. Investigações através de

difração de raios-X [36] em função da temperatura entre 100◦C e 760 ◦C e pos-

terior aplicação do método de refinamento Rietveld [37], seguido de uma análise

da distorção poliedral para a estrutura ortorrômbica usando o programa LUTON

[38], permitiram levantar com precisão os parâmetros da fase ortorrômbica. Os

coeficientes de expansão foram obtidos e seus valores são αa = 5, 46 × 10−6 ◦C−1,

αb = −4, 43× 10−6 ◦C−1, e αc = −6, 4× 10−6 ◦C−1 e γ = −1, 85× 10−6 ◦C−1 para

o coeficiente de expansão volumétrica.

O In2(MoO4)3 na fase ortorrômbica segue a mesma tendência da grande

maioria dos compostos da família A2Mo3O12, onde A é um metal trivalente de tran-

sição, nesta fase, esses compostos apresentam expansão térmica negativa (NTE)

e/ou expansão térmica quase nula e também apresentam uma forte anisotropia no

que diz respeito aos valores dos coeficientes de expansão térmica segundo a direção

dos eixos cristalinos. A maioria dos compostos tem dois dos coeficientes negativos

e um positivo. O coeficiente de expansão volumétrica pode ser negativo ou, como

na maioria das vezes, muito baixo.

As Figuras (3.1) e (3.2) mostram o comportamento do coeficiente de

expansão linear em função da temperatura para o In2(MoO4)3 e Sc2Mo3O12. A

Figura (3.2) descreve o comportamento do coeficiente de expansão linear em função

da distorção inerente do volume do octaedro AO6 na família A2Mo3O12 e a Figura

(3.3) ilustra como ocorre a contração térmica causada pela inibição do dobramento

da ligação M −O −M .

Os estudos de difratometria de raios-X comprovaram que o In2(MoO4)3

exibe uma fase ortorrômbica no intervalo de 370 ◦C a 760 ◦C, onde ele se apresenta

como um material com coeficiente de expansão térmica negativa e com forte ani-

sotropia entre seus coeficientes lineares e de expansão térmica.

Entre os materiais da família A2Mo3O12, destaca-se o Y2(MoO4)3 por

exibir uma fase ortorrômbica no intervalo de temperatura de 130 ◦C a 900 ◦C [39],

com coeficiente de expansão térmica negativa α1 = −1, 26 × 10−5 ◦C−1. Esses

materiais pertencem ao grupo espacial Pbcn (D14
2h), com quatro moléculas por cé-

lula unitária (Z = 4) e seus íons distribuídos em 2 sítios d, com simetria C1(8) e

mais um sítio c de simetria C2(4). Os íons Y3+ encontram-se em um sítio dC1(8)
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Figura 3.1: Gráficos retirados de Marinkovic et al [33] que apresentam as variações
logarítmicas naturais lineares dos parâmetro da cela unitária (a, b e c) e o volume da cela em
função da temperatura na estrutura ortorrômbica, com grupo espacial Pbcn. A regressão linear
do logaritmo natural plotado (respectivos valores de R aparece em cada gráfico) foi usada para

calcular os coeficientes de expansão térmica. Incertezas padrão são incluídas, mas são tão
pequenas que não aparecem nos gráficos.

e os doze MoO2−
4 se encontram em dC1(8) + cC2(4). Os coeficientes de expan-

são térmica lineares são αa = −0, 922 × 10−5 ◦C−1, αb = −1, 33 × 10−5 ◦C−1, e

αc = −1, 53 × 10−5 ◦C−1. Ressalta-se também que este é o único molibdato cu-

jos coeficientes lineares apresentam o mesmo comportamento na fase ortorrômbica,

sugerindo que nas três direções exibem expansão térmica negativa [13]. As Figuras

(3.4a) e (3.4b) mostram a estrutura monoclínica e ortorrômbica do Y2(MoO4)3 ,

onde é possível observar que a fase monoclínica Pba2 (C5
2h) do Y2(MoO4)3 é de

alta densidade e que a fase Pbcn (D14
2h) do Y2(MoO4)3 é ortorrômbica e contém

muitos espaços vazios. O íon Y3+ é muito grande, com raio atômico igual a 0, 90 Å.

O aumento do raio iônico do cátion faz aumentar o volume dos poliedros AO6 au-

mentando as distâncias oxigênio-oxigênio, provocando uma redução das repulsões

dos mesmos no poliedro. Tal fato facilita o movimento coordenado dos poliedros

ao suportar as distorções causadas nos mesmos, devido ao aumento do tamanho

do cátion octaédrico [40]. Portanto, temos que para os molibdatos o menor valor
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Figura 3.2: Gráficos retirados de Marinkovic et al [33]: Coeficiente de expansão térmica linear
(α1) em função parâmetro de distorção do volume inerente de AO6 (υ) na família A2M3O12

Figura 3.3: Esquema de contração térmica causada por movimento térmico.Os círculos
preenchidos são cátions e os vazios são os átomos de oxigênio. Quando estes átomos vibram, os

cátions são aproximados.

de α1 é para o elemento Ho (hólmio), cujo raio é maior dentre todos os elementos.

Podemos então escrever a seguinte sequência para os molibdatos [39].

αHo < αY < αEr < αY b < αLu < αTm < αFe < αSc

r+3Ho < r+3Y < r+3Er < r+3Tm < r+3Y b < r+3Lu < r+3Sc < r+3Fe .

Com o aumento do tamanho do cátion A, aumenta-se também os espa-

ços vazios na estrutura desses molibdatos. Assim, os molibdatos passam a admitir

água em sua estrutura, a qual ocupará tais espaços vazios, inibindo o movimento

coordenado dos poliedros. Por consequência, o composto agora hidratado passa a

exibir uma expansão térmica positiva. Este fato tem sido discutido para diversos

molibdatos, entre eles os constituídos de Y, Er, Yb e Lu [8, 17].

Com a finalidade de melhor compreender as propriedades vibracionais
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Figura 3.4: Estruturas cristalinas do (a) Pba2-Y2(MoO4)3 ; (b) Pbcn-Y2(MoO4)3 ; Poliedros
claros: octaedros YOn; Poliedros escuros: tetraedros MoO2−

4
.

das fases monoclínica e ortorrômbica, bem como o mecanismo de transição de

fase entre a fase NTE (Expansão Térmica Negativa) e a fase não NTE, realiza-

mos um estudo de espalhamento Raman despolarizado em função da temperatura

em amostras de YxIn2−x(MoO4)3 com x = 0, 5 e 1. A introdução dos íons de Y

no In2(MoO4)3 tem por finalidade reduzir a temperatura de transição, conforme

mencionado acima, pois a influência do aumento do raio iônico de 0, 69 do In para

0, 90 para o Y, quando se aumenta a isotropia, resultando em valores negativos

dos coeficientes αa, αb e αc que no Y2(MoO4)3 e no In2(MoO4)3 apenas dois desses

coeficientes são negativos.

Assim, é esperado uma redução na temperatura de transição da fase

monoclínica-ortorrômbica à medida que a concentração de Y aumenta, aumen-

tando portanto a faixa da fase da expansão térmica negativa (NTE). No Apêndice

B são apresentadas as tabelas com os valores dos modos das principais bandas

para cada uma das temperaturas.

3.1.1 In2(MoO4)3 sob Variação de Temperatura

O molibdato de índio In2(MoO4)3 , cristaliza-se em uma estrutura mo-

noclínica pertencente ao grupo espacial C5
2h(P21/c) com oito moléculas por célula

unitária (Z = 8), de acordo com os dados de raios-X citado em [41]. A distribuição
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dos íons nos sítios de simetria permitidos para este grupo espacial é portanto,

∞[eC1(4)] + (a+ b+ c+ d)Ci(2).

Como a simetria do íon MoO2−
4 livre é Td (tetraédrica) e a simetria

de inversão não é subgrupo de Td, os íons molibdatos só poderão ocupar sítios de

simetria C1(4) na estrutura monoclínica C5
2h.

Os dados de raios-X revelam ainda que temos 6 sítios do tipo e de si-

metria C1(4), onde todos são equivalentes. Portanto, teremos 6 conjuntos de 4

moléculas de molibdato (MoO2−
4 ) que se diferem entre si, ou seja, são não equi-

valentes. Assim, teremos 6 modos de vibração simétrica do tipo ν1 pertencentes

às representações irredutíveis Ag e Bg do grupo C2h de forma degenerada. Sendo

assim, teremos a seguinte distribuição para cada um dos sítios de simetria C1(4)

mostrado na Tabela (3.1),

Tabela 3.1: Tabela de correlação dos modos internos para os íons MoO2−

4
localizados em um

sítio C1(4) no composto In2(MoO4)3 em uma estrutura monoclínica com simetria C2h.

Td C1(4) C2h

A1(ν1)

E(ν2)

F2(ν3, ν4)

A✧
✧
✧
✧✧

❜
❜
❜
❜❜

✧
✧
✧
✧
✧✧

✥✥✥
✥✥✥

❵❵❵❵❵❵
❜
❜
❜
❜
❜❜

Ag(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

Au(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

Bg(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

Bu(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

Como são 6 sítios não equivalentes, teremos em cada representação

irredutível do grupo C2h 6 modos ν1, 12 ν2, 18 ν3 e 18 ν4, perfazendo um total de

54Ag, 54Bg, 54Au, 54Bu, em um total de 216 modos normais de vibração do tipo

internos. Para os modos externos tem-se oriundos dos íons de In3+ 4×[3Ag+3Bg+

3Au + Bu] = 12Ag + 12Bg + 12Au + 12Bu devido os 16 íons de In3+ ocuparem 4

sítios e de simetria C1 com 4 moléculas cada.

Por outro lado, os 24 íons de molibdato contribuem com 72 modos

translacionais externos distribuídos como 6×[3Ag + 3Bg + 3Au + 3Bu] = 18Ag +

18Bg + 18Au + 18Bu, uma vez que os mesmos ocupam 6 sítios e com simetria C1.
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Com cada sítio contendo 4 moléculas sendo que a quantidade de modos vibracionais

internos é a mesma quantidade de modos vibracionais externos e translacionais,

os quais são oriundos do mesmo processo de ocupação dos 24 íons de molibdato.

Portanto, teremos 192 modos vibracionais externos e 216 modos vibraci-

onais internos, perfazendo um total de 408 modos normais de vibração distribuídos

da seguinte forma,

ΓRaman = ΓRa = 102Ag + 102Bg, (3.1a)

ΓInfravermelho = ΓIV = 101Au + 100Bu, (3.1b)

ΓAcustico = ΓAC = Au + 2Bu. (3.1c)

Os espectros despolarizados de In2(MoO4)3 foram medidos no intervalo

de temperatura de 298K (Temperatura Ambiente) a 13K com um intervalo de 20

K entre as medidas. As Figuras (3.5) e (3.6) mostram os espectros despolariza-

dos do In2(MoO4)3 para essas várias temperaturas nas regiões entre 80 cm−1 e 600

cm−1 e entre 600 cm−1 e 1050 cm−1. Os resultados revelam que o In2(MoO4)3 neste

intervalo de temperatura e sob pressão ambiente (1 atm) não sofre nenhuma tran-

sição de fase e se mantém na estrutura monoclínica pertencente ao grupo espacial

C5
2h, estando de acordo com o estudo de raios-X realizado por [41]. Nesse traba-

lho os autores afirmam que seus íons se distribuem entre os ∞[eC1(4)] sítios de

tal forma que 24 íons de de molibdato ocupam 6 sítios e C1(4) não equivalentes.

Consequentemente, o número de modos de respiração simétrica νi permitidos serão

12 modos, 6 provenientes da representação Ag, 6 da representação Bg. Quando

observados por espectroscopia Raman, um número menor que 12 pode ocorrer em

virtude de degenerescência acidental.

O espectro Raman despolarizado do policristal de In2(MoO4)3 a qual-

quer temperatura é bastante singular. Podemos observar três regiões distintas: a

primeira que vai até 250 cm−1, onde se encontram os modos externos; a segunda

região que se situa entre 250 cm−1 e 450 cm−1; e a terceira região que vai de 780

cm−1 a 1050 cm−1, na qual possui duas bandas que se interceptam. A primeira

região é rica em bandas de baixa intensidade e bastante numerosas. A segunda

região apresenta uma banda larga e intensa que é resultado da superposição de
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Figura 3.5: Espectros do material In2(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.
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Figura 3.6: Espectros do material In2(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.
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vários modos do tipo ν2, de frequências baixas e de modos ν4 de frequências mais

altas dentro do intervalo citado. Na região 3, no trecho de 780 cm−1 a 900 cm−1,

encontram-se os modos ν3 agrupados em um conjunto de modos de intensidade

elevada seguidos de modos de baixa intensidade, formando assim, um agregado de

13 modos com frequências que variam de 796 cm−1 a 881 cm−1. O segundo con-

junto de modos da região 3 está localizado entre 940 cm−1 e 1000 cm−1, formando

um conjunto de 8 modos do tipo ν1 com intensidade variável, sendo alguns modos

bastante intensos, e suas frequências variam de 945 cm−1 a 994 cm−1.

O efeito do abaixamento da temperatura sob o material consiste em

reduzir a energia total de vibração e no espectro Raman observa-se também uma

redução da largura de linha das bandas Raman, favorecendo o aparecimento de

linhas que antes não eram tão bem resolvidas, muito embora as mesmas fossem

permitidas. Assim, nas três regiões do espectro, novas linhas surgem em virtude

da diminuição da largura das linhas existentes. Mesmo assim, na região entre 940

cm−1 e 1050 cm−1, a região do ν1 dos íons de molibdatos, os 8 modos se mantém

apesar de haver uma diminuição das larguras de linha dos modos existentes. As

frequências discretamente "endurecem" um pouco com a diminuição da tempera-

tura conforme o esperado.

Do espectro à 13 K podemos determinar as frequências dos modos nor-

mais de vibração de forma mais precisa. Portanto, fazendo uma análise podemos

afirmar que temos 8 dos 12 modos do tipo estiramento simétricos permitidos ν1 de

frequências respectivamente iguais a 949 cm−1, 954 cm−1, 961 cm−1, 965 cm−1, 972

cm−1, 977 cm−1, 985 cm−1 e 1002 cm−1. Na região dos estiramentos assimétricos

ν3 conseguimos determinar 14 dos 36 permitidos, cujas frequências são respectiva-

mente 801 cm−1, 808 cm−1, 814 cm−1, 821 cm−1, 825 cm−1, 832 cm−1, 842 cm−1,

850 cm−1, 852 cm−1, 864 cm−1, 869 cm−1, 873 cm−1, 880 cm−1 e 890 cm−1. Na

região compreendida entre 240 cm−1 e 600 cm−1, onde encontramos as flexões si-

métricas ν2 e assimétricas ν4, encontramos 21 dos 60 modos permitidos sendo 36

do tipo ν4 e 24 do tipo ν2 de menor frequência. Nessa região, temos os modos

de frequências iguais a 242 cm−1, 251 cm−1, 263 cm−1, 273 cm−1, 293 cm−1, 300

cm−1, 304 cm−1, 312 cm−1, 322 cm−1, 329 cm−1, 342 cm−1, 346 cm−1, 357 cm−1,

362 cm−1, 377 cm−1, 382 cm−1, 387 cm−1, 396 cm−1, 412 cm−1, 427 cm−1 e 438
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cm−1. Dos modos translacionais externos e libracionais, conseguimos determinar

as frequências de apenas 21 modos. Esses são modos normais de vibração do tipo

translacional e libracional, localizados entre 10 cm−1 e 240 cm−1.

A baixa intensidade do campo cristalino, aliado ao fato de termos es-

pectros despolarizados do policristal de In2(MoO4)3 , além da quantidade de dege-

nerescência acidental são os fatores que contribuem fortemente para ter um número

de bandas Raman bastante limitado ou com número reduzido. Observa-se que com

o aumento da temperatura provoca um aumento da largura das bandas Raman e

aquelas de baixa intensidade são superpostas pelas mais intensas. Porém não há

alterações nos espectros que permitam serem interpretados como uma mudança na

simetria. Novas bandas não foram observadas e nem o desaparecimento de bandas

existentes. O que se observa é somente o efeito da elevação da temperatura sobre

o espectro que implica no alargamento e redução da intensidade.

As Figuras (3.7) e (3.8) mostram o comportamento das frequências ω

em função da temperatura desde 15K até a temperatura ambiente, onde podemos

observar um suave amolecimento do valor das frequências com o aumento da tem-

peratura, mantendo o número de modos. Para temperaturas maiores que 370◦C

o In2(MoO4)3 , pertence ao grupo espacial D14
2h(Pbcn) com Z = 4 e os íons distri-

buídos em sítios do tipo "d" de simetria C1(8) e sítios do tipo "c" com simetria

C2(4). A Tabela (3.2) mostra a carta de correlação nessa nova simetria.

Para os íons localizados no sítio do tipo "d" com simetria C1(8), temos:

Γtrans In = 3Ag + 3B1g + 3B2g + 3B3g + 3Au + 3B1u + 3B2u + 3B3u

ΓlibMoO2−

4
= 3Ag + 3B1g + 3B2g + 3B3g + 3Au + 3B1u + 3B2u + 3B3u

Γint = (Ag +B1g +B2g +B3g + Au +B1u +B2u +B3u)(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

Do sítio "d" de simetria C1(8) temos 144 modos, sendo 72 modos exter-

nos e 72 modos internos. Os modos externos são 6 translacionais por representação
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Figura 3.7: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do In2(MoO4)3 em baixas
temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Figura 3.8: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do In2(MoO4)3 em baixas
temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

irredutível do grupo D2h e 3 libracionais para cada uma das representações

Γext. = 6(Ag +B1g +B2g +B3g + Au +B1u +B2u +B3u)t +

+6(Ag +B1g +B2g +B3g + Au +B1u +B2u +B3u)l
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Tabela 3.2: Tabela de correlação para os modos internos dos íons MoO2−

4
localizados em um

sítio C1(8) no composto In2(MoO4)3 em uma estrutura ortorrômbica com simetria D2h.

Td C1(8) D2h

A1(ν1)

E(ν2)

F2(ν3, ν4)

A✧
✧
✧
✧✧

❜
❜
❜
❜❜

✑
✑
✑
✑
✑
✑

✟
✟
✟
✟
✟✟

✘✘
✘✘

✘✘

✭✭✭
✭✭✭❤❤❤❤❤❤❳❳❳❳❳❳

❍
❍
❍
❍
❍❍

◗
◗
◗
◗
◗
◗

Ag(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B1g(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B2g(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B3g(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
Au(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B1u(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B2u(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)
B3u(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)

e 72 modos internos, sendo 9 para cada representação irredutível do grupo D2h:

Γint. = 9(Ag +B1g +B2g +B3g + Au +B1u +B2u +B3u)t.[(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)]int.

As demais moléculas ocupariam o sítio de simetria C2(4), assim temos:

Γtrans.MoO2−

4
= Ag + Au + 2B1g + 2B2u +B2g +B2u + 2B3g + 2B3u

Γlib.MoO2−

4
= Ag + Au + 2B1g + 2B2u +B2g +B2u + 2B3g + 2B3u

Γint = (Ag+Au+B1g+B2g+B2u)(ν1, 2ν2, ν3, ν4)+(B1g+B1u+B3g+B3u)(2ν3, 2ν4)

e a seguinte carta de correlação mostrada na Tabela (3.3), abaixo

Tabela 3.3: Tabela de correlação para modos internos dos íons MoO2−

4
localizados em um

sítio C2(4) no composto In2(MoO4)3 em uma estrutura ortorrômbica com simetria D2h.

Td C2(4) D2h

A1(ν1)

E(ν2)

F2(ν3, ν4)

A

B

★
★
★
★★

✥✥✥✥✥ ✥✥✥✥✥

PP
PPP

✥✥✥✥✥
✥✥✥✥✥

✟
✟
✟
✟
✟✟

✏✏
✏✏

✏✏

✭✭✭
✭✭✭

❵❵❵❵❵❵

✭✭✭
✭✭✭

❛❛❛❛❛❛

Ag(ν1, 2ν2, ν3, ν4)
Au(ν1, 2ν2, ν3, ν4)
B2g(ν1, 2ν2, ν3, ν4)
B2u(ν1, 2ν2, ν3, ν4)
B1g(2ν3, 2ν4)
B1u(2ν3, 2ν4)
B3g(2ν3, 2ν4)
B3u(2ν3, 2ν4)

A partir do sítio c temos 12 modos translacionais externos e 12 modos
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libracionais externos totalizando 24 modos externos e 36 modos internos. Todos

esses modos seguem a distribuição abaixo que totalizam 60 modos:

Γext. = (Ag + Au +B1g +B2g +B2u)[t+ l]+

(B1g +B1u +B3g +B3u)[2t+ 2r] = 8 + 16 = 24

Γint. = (Ag + Au +B1g +B2g +B2u)[(ν1, 2ν2, ν3, ν4)]+

+(B1g +B1u +B3g +B3u)[(2ν3, 2ν4)] = 20 + 16 = 36

Um total geral de 144 modos provenientes da simetria C1(8) e 60 modos

da simetria C2(4), totalizando 204 modos conforme o previsto. Desse modo, temos:

Γtotal = (Ag + Au +B2g +B2u)[7t+ 4l]ext.+

+(B1g +B1u +B2g +B3u)[8t+ 5l]+

+9(Ag + Au +B2g +B2u)(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)+

+9(B1g +B1u +B3g +B3u)(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)+

+1(Ag + Au +B2g +B2u)(ν1∗, 2ν2∗, ν3∗, ν4∗)+
+2(B1g +B1u +B3g +B3u)(ν3∗, ν4∗)

ΓRaman = (Ag + 2B2g)[7t+ 4l]ext. + (B1g +B3g)[8t+ 5l]ext.+

+(Ag + 2B2g)(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4) + 9(B1g +B3g)(ν1, 2ν2, 3ν3, 3ν4)+

+1(Ag + 2B2g)(ν1∗, 2ν2∗, ν3∗, ν4∗) + 2(B1g +B3g)(ν3, ν4)

Nas Figuras (3.9) e (3.10) se encontram os espectros Raman despola-

rizados dos policristais de In2(MoO4)3 no intervalo de temperatura que abrange

de 30◦C a 400◦C. Como descrito nas referências [33, 34, 35] para temperaturas

menores que 370◦C o In2(MoO4)3 exibe uma estrutura monoclínica pertencente a

simetria C2h(P121)/a1) com Z = 8 e todos os íons ocupam os sítios de simetria

C1(4) não equivalentes. Assim, os 24 íons de MoO2−
4 ocupam 6 sítios de simetria

C1 e portanto, o número máximo de modos ν1 presentes no espectro Raman de

policristais será 12 modos, sendo 6 da representação Ag e 6 da representação Bg.

Um número de modos ν1 menor que 12 é permitido devido às degenerescências

acidentais.

Uma análise rápida nos espectros revelam que sua estrutura se man-
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Figura 3.9: Espectros do material In2(MoO4)3 em altas temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.
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Figura 3.10: Espectros do material In2(MoO4)3 em altas temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.
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tém em qualquer temperatura. As três regiões se mantém separadas e localizadas

basicamente nos mesmos intervalos de frequências para cada região, ou seja, em

nenhuma temperatura as frequências se superpõem. O que se observa é que a

medida que se aumenta a temperatura, as bandas Raman de cada região se super-

põem para formar uma ou duas bandas largas. Dos 6 modos Raman na região de

ν1 identificadas em 30◦C podemos observar apenas quatro em 400◦C. Na região

de ν3 das 12 bandas visíveis à 30◦C, duas delas deixam de ser visível em 400◦C e

na região de ν2 + ν4 das 10 bandas visíveis em 30◦C apenas uma única banda em

400◦C deixou de ser observada.

Com a finalidade de melhor visualizar o comportamento das frequên-

cias dos modos Raman em função da temperatura, foi realizada uma análise dos

espectros para determinar as frequências dos modos, realizando ajustes de lorent-

zianas e adotando valores de frequências que minimizassem o qui-quadrado (r2)

para cada valor de temperatura. O resultado da análise é mostrado nas Figuras

(3.11) e (3.12), onde os valores das frequências dos modos normais de vibração ν1,

ν2, ν3 e ν4 foram dados em função da temperatura.

Figura 3.11: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do In2(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Observa-se claramente que na temperatura de 370◦C as frequências de
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Figura 3.12: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do In2(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

alguns modos sofrem descontinuidades. Na região dos modos ν1 para temperaturas

menores que 370◦C o número de modos são reduzidos de seis para quatro modos.

Na região dos modos ν3, o modo de frequência de 843 cm−1 à temperatura de 30◦C

tem sua frequência reduzida para 836 cm−1 a 360◦C, 826 cm−1 em 370◦C e 821

cm−1 em 400◦C, revelando um comportamento bastante anarmônico. Na região

dos modos Ag dois modos na região de altas temperaturas são proibidos de se

propagarem para temperaturas menores ou iguais a 370◦C. São esses, o modo ν4

de frequência 397 cm−1 em 400◦C e se desloca para 394 cm−1 a 380◦C e um outro

modo em 339 cm−1 que mantém seu valor nas temperaturas de 380◦C e 400◦C e se

desdobra em dois nas temperaturas menores que 370◦C de frequências 342 cm−1

e 349 cm−1.

Como previsto pela teoria de grupos na fase ortorrômbica teremos no

máximo seis modos ν1, sendo quatro modos provenientes dos sítios "d"de simetria

C1(8) distribuídos com um modo em cada representação irredutível do grupo D2h

ativa no Raman e dois modos distribuídos nas representações Ag e Bg oriundos

dos sítios de simetria Cy
2 (4). Nas outras regiões existe uma forte degenerescência

acidental de tal forma que o número de modos já se encontra reduzido, ainda assim



Capítulo 3. Espectroscopia Raman com Temperatura 55

é importante notar que os modos da região ν2+ν4 são proibidos de se propagarem

abaixo da temperatura de transição T ≤ 370◦C. Na fase monoclínica nessa região

o número de modos ν2 + ν4 é maior do que na fase ortorrômbica.

O que caracteriza a transição é a proibição da propagação de alguns

modos do tipo ν4 e surgimento de um modo a alta frequência na fase monoclínica,

que nos espectros sua presença é indicada pelo aparecimento de uma banda lateral

à uma banda de maior intensidade na região dos modos ν1 e que em 30◦C tem

frequência de 943 cm−1, característico de uma ligação Mo−O.

As Figuras (3.13a), (3.13b), (3.14a), (3.14b), (3.15a), (3.15b), (3.16a),

(3.16b), exibem desenhos esquemáticos das estruturas ortorrômbicas e monoclí-

nicas para o Sc2Mo3O12, Al2Mo3O12 e para o Y2Mo3O12, afim de uma melhor

visualização das mesmas

Figura 3.13: (a)Estrutura monoclínica do Sc2(MoO4)3, em que os octaedros de ScO6

(poliedros claros) compartilham os vertices com os tetraedros de MoO4 (poliedros escuros).(b)
Ilustração da estrutura ortorrômbica do Sc2(MoO4)3 para T > 180K (Extraída de [42]).

Como podemos observar a estrutura ortorrômbica é aberta e comporta

poliedros ligados pelos vértices, onde se encontra um oxigênio com coordenação

2. Essa fase é de baixa densidade, com a topologia capaz de suportar modos

vibracionais transversais de baixa energia. As ligações dos átomos de oxigênio são

fortes de tal maneira que nessa fase não são permitidas mudanças das distâncias

e ângulos dos poliedros interconectados pelos vértices.

A fase monoclínica é bem mais densa, como consequência do aumento

de repulsão entre os átomos de oxigênio aumentando a distância oxigênio-oxigênio
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Figura 3.14: Estrutura cristalina do Al2Mo3O12; em que (a) representa a fase ortorrômbica e
(b) a fase monoclínica em que os octaedros de AlO6 são os poliedros claros) e os tetraedros de

MoO4 são os poliedros escuros.(Extraída de [43]).

Figura 3.15: Estrutura cristalina do (a) Pba2− Y2Mo3O12; (b)Pcn− Y2Mo3O12 ; com os
poliedros claros representando o Y On os tetraedros de MoO4 (estruturas escuras). No

polimorfo Pba2, o número de coordenação do Ítrio aumenta e os poliedros compartilham as
faces(Extraída de [43]).

no poliedro, aumentando as distorções nos poliedros para atender as distâncias

das ligações M − O. Das quatro ligações iguais do Mo− O antes do tetraedro se

distorcer, agora teremos uma cuja distância é menor que as dimensões e portanto,

sua frequência será necessariamente maior que antes.

Dessa forma, na fase monoclínica existirá um modo do tipo ν1 com

frequência maior que qualquer outra frequência de ν1 exibida na fase ortorrômbica.

Na fase ortorrômbica os átomos de oxigênio dos vértices vibram com movimento
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Figura 3.16: Estruturas cristalinas dos polimorfos (a)Pcn e (b)Pba do Y2Mo3O12 visualizado
do ponto de vista o eixo z. Os poliedros escuros representando os tetraedros de MoO4 e os
poliedros claros representam o poliedro de Ítrio de coordenação 6 e 7, respectivamente. Os

poliedros estão conectadas apenas pelo compartilhamento do vértice na estrutura Pcn,
enquanto no polimorfo Pba2 as unidades de Y O7 compartilham as faces(Extraída de [44]).

transversal a ligação M −O−M que são coordenados com a rede inteira, onde os

poliedros MOx são blocos rígidos ligados pelos vértices que se inclinam para frente

e para trás como consequência dos movimentos térmicos transversais dos átomos

de oxigênio [45]. Esse modo é de baixa energia e do tipo ν4 e se torna proibido na

fase de alta densidade, ou seja, na fase monoclínica.

Devido à distorção dos poliedros o número de modos do tipo ν2, ν3

e ν4 apenas crescem quando ocorre a transição da fase ortorrômbica para a fase

monoclínica. O fato de não resolvê-los totalmente se deve a forte degenerescência

acidental. Contudo, mesmo assim 12 modos ν3, 10 modos ν2 + ν4 a temperatura

de 400◦C na fase ortorrômbica foram observados.

O modo ν4 de frequência 397 cm−1 em 400◦C que representa na fase

ortorrômbica o movimento transverso dos átomos de oxigênio dos vértices na tran-

sição não é mais permitido sua propagação e um novo modo ν4, uma deflexão

assimétrica, com valor de frequência de 384 cm−1 a 370◦C agora é permitido na

nova fase monoclínica. Algo semelhante ocorre com o modo de frequência de 339
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cm−1 a 400◦C, na fase ortorrômbica que se desdobra em dois modos de frequência

de 335 cm−1 e 343 cm−1, respectivamente em 370◦C na nova fase monoclínica.

3.2 Os Molibdatos de Y0,5In1,5(MoO4)3 e YIn(MoO4)3

O coeficiente de expansão térmica negativa do Y0,5In1,5(MoO4)3 au-

menta proporcionalmente com o aumento do tamanho do cátion octaédrico [39].

Portanto, o Y2(MoO4)3 tem α1 = 12, 8 × 10−6◦C−1 e r3+Y = 0, 93 Å [46] e o

In2(MoO4)3 tem α1 = 1, 85× 10−6◦C−1 e r3+In = 0, 61 Å [33].

Por outro lado, o Y2(MoO4)3 mantém sua estrutura ortorrômbica no

intervalo de temperatura de 130◦C a 900◦C, enquanto o In2(MoO4)3 apenas exibe

uma estrutura ortorrômbica, no intervalo de 370◦C a 760◦C. Desse modo, à medida

que se substitui In por Y fazendo o composto YxIn2−x(MoO4)3 com x 6= 0, se

aumenta o valor do coeficiente de expansão térmica negativa (NTE). A decorrente

substituição de cátions do octaedro por cátions de raio maior é observada quando

a faixa de temperatura em que o coeficiente é negativo, é reduzido na temperatura

da transição ortorrômbica-monoclínica.

3.2.1 O Y0,5In1,5(MoO4)3 sob Variação de Temperatura

De maneira idêntica ao que foi feito para o In2(MoO4)3 , foram ana-

lisadas as propriedades vibracionais do composto Y0,5In1,5(MoO4)3 via espectros

Raman despolarizados em uma amostra policristalina desse material em função

da temperatura até 30◦C após a transição monoclínica-ortorrômbica. As Figuras

(3.17) e (3.18) mostram os espectros Raman despolarizados em função da tempe-

ratura para os policristais de Y0,5In1,5(MoO4)3 no intervalo de temperatura entre

13 e 298K.

Embora tendo substituído 25% do total dos íons de In3+ por Y3+ no

composto de In2(MoO4)3 , os espectros mantiveram o padrão obedecido para esse

composto. Assim temos para frequências menores que 250 cm−1 e entre 250 cm−1

e 450 cm−1 temos os modos de deflexão ν2 e ν4 e entre 750 cm−1 e 900 cm−1 os

estiramentos assimétricos ν3 entre 950 cm
−1 e 1050 cm−1 os estiramentos simétricos
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Figura 3.17: Espectros do material Y0,5In1,5(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.
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Figura 3.18: Espectros do material Y0,5In1,5(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.
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ν1. Além disso, os espectros se assemelham muito com os do In2(MoO4)3 o que leva

a acreditar que a estrutura monoclínica é a estrutura na qual o Y0,5In1,5(MoO4)3 se

cristaliza nesse intervalo de temperatura e certamente no mesmo grupo espacial

C5
2h que o In2(MoO4)3 .

Uma análise dos espectros Raman foi realizada e a frequência do modos

foi discutida a partir da degenerescência em função da temperatura. Os resulta-

dos demonstraram que existe a influência da substituição dos 25% dos ions de In

por de Y. O número de modos ν1 a temperatura de 13K que no In2(MoO4)3 era

de oito modos, no Y0,5In1,5(MoO4)3 é de apenas quatro modos. Para os ν3 tí-

nhamos 14 modos para o In2(MoO4)3 e no Y0,5In1,5(MoO4)3 apenas oito modos

e na região do ν2 + ν4 que antes tínhamos dez modos para o In2(MoO4)3 , o

Y0,5In1,5(MoO4)3 possui oito modos. Assim, na frequência de 13K temos que as

frequências dos modos ν1 são 980 cm−1 e 1000 cm−1; para ν3 as frequências são

746 cm−1, 801 cm−1, 809 cm−1, 834 cm−1, 849 cm−1, 864 cm−1 870 cm−1 e 876

cm−1 para ν2 + ν4 são 302 cm−1, 312 cm−1, 322 cm−1, 331 cm−1, 342 cm−1, 342

cm−1, 356 cm−1, 375 cm−1 e 407 cm−1.

As Figuras (3.19) e (3.20) mostram o comportamento no intervalo de

13 a 298K das frequências dos modos internos ν1, ν2, ν3 e ν4 em função da tempe-

ratura. Todos os modos têm um comportamento quase linear com a temperatura

experimentando pequenas variações. Ao atingir a temperatura ambiente os valores

das frequências para os modos do tipo ν1 são as seguintes: 944 cm−1, 964 cm−1,

974 cm−1 e 992 cm−1. Para os modos ν3 são 804 cm−1, 815 cm−1, 827 cm−1, 841

cm−1 e 860 cm−1, enquanto para os modos ν2 + ν4 são 313 cm−1, 325 cm−1, 333

cm−1, 344 cm−1, 355 cm−1, 369 cm−1 e 398 cm−1.

O que observamos nos espectros é apenas o alargamento dos modos

em virtude do aumento da temperatura. Não existe nenhuma evidência de que o

Y0,5In1,5(MoO4)3 experimenta uma transição de fase nesse intervalo de tempera-

tura, portanto, o mesmo se mantém na fase de estrutura monoclínica, semelhan-

temente ao In2(MoO4)3 o qual é mais higroscópico.

Realizamos também um estudo detalhado analisando o espectro Ra-

man em função da temperatura no intervalo de 30◦C a 250◦C. Os resultados desse

experimento se encontram nas Figuras (3.21) e (3.22), nas quais podemos observar
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Figura 3.19: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Figura 3.20: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

que os espectros mantém a mesma estrutura que os espectros no intervalo de tem-

peratura entre 13 e 298K. Uma análise das frequências em função da temperatura

e os resultados da mesma se encontra nas Figuras (3.23) e (3.24). Na tempera-
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tura até 200◦C as frequências dos modos vibracionais do Y0,5In1,5(MoO4)3 variam

pouco com a variação de temperatura. Basicamente, os modos de 400 cm−1, 310

cm−1, 375 cm−1, 819 cm−1, 840 cm−1, apresentam um comportamento não linear

com a temperatura nesse intervalo.

Os modos de frequência de 958 cm−1 e 985 cm−1 do tipo ν1 ficam

proibidos de se propagarem na fase ortorrômbica de baixa densidade, portanto

apresentam uma forte descontinuidade na temperatura de 100◦C. Os modos do

tipo ν3 de frequência 817 cm−1 e 830 cm−1 a 200◦C experimentam um forte com-

portamento anarmônico a partir de 100◦C na fase ortorrômbica. Na região de ν2

e ν4 o modo de frequência de 387 cm−1 a uma temperatura de 210◦C torna-se

proibido na fase monoclínica e seu novo valor de frequência em 200◦C é de 384

cm−1, fato semelhante ao que ocorre com os modos de frequência 302 cm−1 e 330

cm−1 na fase ortorrômbica, o segundo se desdobra em dois na fase monoclínica de

frequências iguais a 300 cm−1, 326 cm−1 e 333 cm−1.

Embora tendo substituído 25% do In pelo Y, as mudanças nos espectros

não foram tão acentuadas no que diz respeito à estrutura dos espectros. A forte

mudança se deve a temperatura de transição ortorrômbica/monoclínica que no

In2(MoO4)3 ocorre em 370◦C e passa então a ocorrer em 200◦C. Nas três regiões

dos espectros, ou seja, nas regiões dos modos ν1, ν3 e ν2 + ν4 o comportamento dos

modos são mais uniformes e suaves no Y0,5In1,5(MoO4)3 do que no In2(MoO4)3 na

vizinhança da transição de fase ortorrômbica.

Esse comportamento relativo à diminuição da temperatura de transição

na fase ortorrômbica conduzem a uma grande mudança produzida pela substitui-

ção de 25% do In por Y no In2(MoO4)3 . Tal comportamento está associado ao

aumento do raio iônico dos ions de rIn3+ e rY 3+ . Isso implica no aumento do es-

paços vazios na fase ortorrômbica aumentando o coeficiente de expansão térmica

negativa (NTE). O aumento do octaedro YO6 no lugar do InO6 diminui a repulsão

oxigênio-oxigênio aumentando a faixa de temperatura da fase ortorrômbica.

O modo de frequência de 388 cm−1 na fase ortorrômbica para tempera-

turas menores que 200◦C, representa a vibração perpendicular à ligação A−O−M ,

que fica proibida na fase monoclínica e assume um valor de 384 cm−1 represen-

tando agora uma deflexão assimétrica do MoO2−
4 , o qual foi deformado na fase
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Figura 3.21: Espectros do material Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.
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Figura 3.22: Espectros do material Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.
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Figura 3.23: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Figura 3.24: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

monoclínica. A distorção do tetraedro MoO2−
4 gera uma aproximação de um dos

oxigênios com o molibdênio, produzindo um modo do tipo ν1, de frequência maior
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que os demais em virtude de ser essa a menor distância entre os átomos de oxigênio

e o molibdênio. De maneira análoga ao que ocorre no In2(MoO4)3 um modo de

frequência de 338 cm−1 que se desdobra em dois modos de frequência 335 cm−1 e

340 cm−1. Para o Y0,5In1,5(MoO4)3 temos um desdobramento do modo de frequên-

cia de 331 cm−1 em dois modos, cujas frequências são 326 cm−1 e 333 cm−1. Esse

material é mais higroscópico do que In2(MoO4)3 .

3.2.2 O YIn(MoO4)3 à Baixas Temperaturas

O policristal YIn(MoO4)3 também foi investigado, onde 50% dos íons

In3+ foram substituídos por ions de Y3+ . As Figuras (3.25) e (3.26) mostram os

espectros Raman despolarizados de policristais de YIn(MoO4)3 , no intervalo de

temperatura de 13 a 298K. Embora tendo sido substituído 50% do In3+ por Y3+ os

espectros mostram a mesma estrutura que no In2(MoO4)3 , ou seja, mostram três

regiões distintas em cada espectro, sendo que na região entre 250 cm−1 e 450 cm−1

temos os modos ν2 e ν4 e na região entre 900 cm−1 e 1050 cm−1 se encontram os

modos do tipo ν1.

Com o aumento da temperatura os modos de cada região se superpõe de

tal forma que visualmente temos a nítida impressão que o número de modos diminui

bastante. Para determinar com precisão o comportamento das frequências dos

modos em função da temperatura realizamos uma análise de cada modo permitido

e os resultados dessas análises de todos os espectros para todas temperaturas são

mostradas nas Figuras (3.27) e (3.28).

Na Figura (3.28) podemos observar que para temperaturas menores

que 260K todos os modos apresentam pequenas variações de frequências com o

aumento da temperatura. Nenhum modo sofre uma descontinuidade brusca. Nessa

temperatura temos 6 modos ν1 de frequências 942 cm
−1, 947 cm−1, 964 cm−1, 973

cm−1, 979 cm−1 e 992 cm−1 e 6 modos ν3 de frequências 806 cm−1, 814 cm−1,

822 cm−1, 830 cm−1, 842 cm−1 e 859 cm−1. Na região de ν2 e ν4 temos 8 modos

de frequência 302 cm−1, 309 cm−1, 322 cm−1,330 cm−1, 342 cm−1, 351 cm−1, 362

cm−1 e 390 cm−1. Nessa temperatura os modos de frequência de 362 cm−1 e de

390 cm−1 ambos de flexões assimétricas ν4 do tetraedro distorcido são proibidos de
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Figura 3.25: Espectros do material YIn(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.
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Figura 3.26: Espectros do material YIn(MoO4)3 em baixas temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.



Capítulo 3. Espectroscopia Raman com Temperatura 70

Figura 3.27: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do YIn(MoO4)3 em baixas
temperaturas na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Figura 3.28: Gráficos de ν̄ × T para os principais modos do YIn(MoO4)3 em baixas
temperaturas na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

se propagarem para temperaturas menores que 260K sendo que o mesmo ocorre

para o modo de deflexão simétrica ν2 de frequência 302 cm−1

Em temperaturas menores que 260K também temos 6 modos do tipo ν1
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e 6 modos do tipo ν3. Para temperaturas maiores que 260K permanecem apenas

4 modos na região dos modos ν1 e 5 modos na região dos modos ν3.

Na fase ortorrômbica dos 4modos do tipo ν1 dois deles merecem atenção

pelo seu comportamento anarmônico. O modo de frequência 960 cm−1 experimenta

uma forte descontinuidade em 260K e o modo de frequência 987 cm−1 apresenta

um comportamento não linear para temperaturas menores que 260K. Na região

de ν2 e ν4 temos para temperaturas maiores que 260K o modo de vibração trans-

versa dos átomos de oxigênio perpendiculares a ligação In-O-Mo de frequência

378 cm−1. Além desse, temos os modos de frequências 355 cm−1 e 360 cm−1 que

são descontínuos na temperatura de 260K e apenas existem na fase ortorrômbica.

Nas temperaturas menores que 260K temos que as frequências dos mo-

dos variam pouco com o aumento da temperatura. Podemos destacar 3 modos

que exibem descontinuidade nas frequências na temperatura de 260K que são esse

dois modos do tipo ν4 com frequência de 362 cm−1 e 390 cm−1 e um modo na

região de ν2 cuja frequência é 309 cm−1. O modo de 350 cm−1 experimenta uma

descontinuidade em 260K.

O aumento de ions Y 3+ de 25% para 50% tem como consequência ime-

diata a diminuição da temperatura de transição monoclínica-ortorrômbica para

260K, ou seja, menos treze graus centígrados (−13◦C). Assim, a substituição de

In3+ por Y3+ diminui a temperatura de transição monoclínica-ortorrômbica para o

YxIn2−x(MoO4)3 de 370◦C para x = 0, para 200◦C quando xZ = 0, 5.

Mudanças substanciais praticamente não existem nos espectros das fa-

ses monoclínicas e ortorrômbicas, a não ser uma pequena redução do número de

modos em algumas regiões dos espectros para certos valores de temperatura e

concentração de Y. A substituição de 50% de In por Y implica que o novo mate-

rial se torne mais higroscópico dos que aqueles descritos anteriormente em outras

condições de temperatura.

O aumento do teor de Y aumenta os espaços vazios na cela unitária

na fase ortorrômbica, aumentando a capacidade do material de absorver água,

tornando-o mais higroscópico à medida que se aumenta o percentual de íons Y3+ .

O aumento da concentração de íons Y3+ no YxIn2−x(MoO4)3 , aumenta a higrosco-

picidade do material na faixa de temperatura em que a fase ortorrômbica é estável
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e consequentemente ocorre uma NTE à 298K.



Capítulo 4

Espectroscopia Raman em

YxIn2−x(MoO4)3 sob Altas Pressões

A pressão é uma variável termodinâmica que, tal como a temperatura,

pode ser usada como parâmetro para se verificar o que ocorre com a energia de

um sistema. Uma grande vantagem da aplicação de pressão hidrostática é que

através desta técnica pode-se atingir mais altos valores de pressão do que se con-

seguiria com a aplicação de pressão uniaxial. Os valores normalmente atingidos

pelas pressões uniaxiais quase sempre ultrapassam a rigidez mecânica, levando à

destruição das amostras sob estudo. Por outro lado, dificilmente uma amostra é

destruída pela aplicação da pressão hidrostática. O efeito prevalente da aplicação

de pressão hidrostática em sólidos é a redução das distâncias interatômicas do

material (podendo ser denominado de parâmetro de rede no caso de um cris-

tal) e consequente redução de volume. Essa diminuição do volume, normalmente

implica em um trabalho realizado sobre o sistema. Em amostras cristalinas, este

efeito faz com que os átomos que compõem o material se acomodem em posições

que procurem minimizar a energia do cristal, tentando preservar a simetria do

mesmo. No entanto, existe uma situação limite onde a simetria da estrutura não

consegue mais minimizar a energia para maiores pressões. Neste caso, os átomos

que compõem a estrutura são forçados a se organizar em uma outra estrutura que

possibilite a minimização da energia do sistema. Quando isso acontece, diz-se que

o cristal sofreu uma transição de fase estrutural.

73
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Para estudar o efeito das pressões em um dado material, uma minúscula

amostra do mesmo deve ser colocada em uma célula de pressão (Fig.4.1), que é

explicada na seção 4.1.

4.1 Célula de Pressão

A célula de pressão está ilustrada na Figura (4.1), onde é observado um

parafuso, onde um torque é aplicado e a força é transmitida por meio de um braço

de alavanca e um pistão móvel, para o diamante inferior móvel, que por sua vez

transmite para a câmara que é pressionada contra o diamante superior fixo. Na

câmara, se encontra uma gaxeta, que é uma placa de aço inoxidável de dimensões

1, 0cm X 1, 0cm X 0, 1cm, na qual uma furo de aproximadamente 200µm é realizado

e neste orifício é colocado a amostra e o rubi imersos em um fluido transmissor.

Portanto, a pressão exercida no diamante inferior é transmitida à amostra e ao

rubi por intermédio do fluido, para que a pressão seja aplicada uniformemente em

ambos.

Figura 4.1: Célula de pressão: (a) visão externa e (b) visão interna.

Alguns cuidados deve ser tomados na montagem, como a verificação

do paralelismo entre os diamantes, para que não estejam sujeitos a quebra, caso
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estejam mal alinhados quando a força for aplicada aos mesmos e também das con-

dições de limpeza desses diamantes, para não ocasionar uma obstrução do feixe

do laser devido à impurezas macroscópicas. Outros cuidados consistem em girar

cuidadosamente o parafuso, pois o número de voltas não implica em uma aumento

linear na pressão, isso é devido ao processo de acomodação das arruelas do para-

fuso, por esse motivo giros iguais podem levar à diferentes valores de incrementos

de pressão.

O líquido transmissor, geralmente é constituído de uma mistura de

metanol etanol, na proporção de 4 de metanol para 1 de etanol ou de óleo mineral,

sendo esse último utilizado no nosso experimento. Após colocada a amostra e o

rubi no orifício da gaxeta, o fluido compressor (Nujol ou álcool) deve ser injetado

cuidadosamente com o auxílio de uma seringa, tomando cuidado para que não haja

formação de bolhas no interior da cavidade, pois isso interferirá no experimento.

A determinação da pressão no interior da cavidade da gaxeta pode ser

realizada por intermédio da observação das duas linhas de luminescência do rubi,

essa é a finalidade dele ser colocado junto à amostra no fluido transmissor. Dessa

forma, calculando a seguinte fórmula empírica [47].

P =
ωri − ω0ri
7, 535

(4.1)

onde i pode designar a linha 1 ou a linha 2 de luminescência do rubi, sendo que

qualquer umas das duas pode ser tomada como referência; ωri é a frequência da

linha luminescente do rubi após um giro, isto é, um incremento de pressão e ω0ri é

frequência da linha do rubi à pressão ambiente.

4.2 Resultados

4.2.1 In2(MoO4)3 sob Pressão

Um estudo do espalhamento Raman despolarizado no In2(MoO4)3 foi

realizado em função da pressão hidrostática desde a pressão ambiente até a pressão

de 7,7 GPa. Os resultados desses experimentos se encontram registrados nas
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Figuras (4.2a) e (4.2b):

Inicialmente com o aumento da pressão observa-se várias mudanças no

espectro Raman (Fig.4.2), embora nenhuma delas mostre claramente se ocorre uma

transformação de fase abrupta. Entretanto, as mudanças no espectro Raman são

muito evidentes, caracterizando transformações estruturais do material. Para que

se possa analisar detalhadamente as transformações apresentadas pelo material

é necessário realizar outros tipos de análise do espectro, como por exemplo, a

variação do número de onda em função da pressão ou através das modificações da

forma do espectro com o aumento da mesma.

As primeiras modificações observadas no espectro Raman ocorrem na

região de pressão em torno de 1,8 GPa, as quais caracterizam a primeira transição

de fase estrutural sofrida pelo In2(MoO4)3 . Na região de baixa frequência o modo

em 158 cm−1 desaparece e observamos nessa pressão apenas um único modo em

170 cm−1; além disso, observamos o desaparecimento das bandas em 222 cm−1 e

300 cm−1, como também várias modificações no espectro entre 300 cm−1 e 400

cm−1 para os valores iniciais de pressão.

Na região de alta frequência, observamos que as bandas de 800 cm−1

e 816 cm−1 vão se fundindo gradualmente originando a uma única banda em 1,8

GPa. Podemos também observar que a intensidade de duas bandas localizadas em

835 cm−1 e 840 cm−1 diminui e essas bandas vão desaparecendo continuamente no

meio do espectro, o qual vai ficando mais alargado com resultado do aumento da

desordem do sistema. Entre 840 cm−1 e 940 cm−1 observamos pequenas bandas,

porém bem definidas, que vão perdendo sua definição e acima de 1,8 GPa visuali-

zamos apenas quatro bandas bem definidas nessa região e no máximo duas bandas

que se escondem no espectro.

Em torno de 946 cm−1 é observado a 0 GPa uma banda muita clara que

vai continuamente aumentando de número de onda e perdendo a definição virando

sideband em torno de 1,0 GPa e dando lugar a uma nova banda que aparece em

936 cm−1 a uma pressão de 1,8 GPa. Essa modificação é mais uma evidência da

transição de fase que ocorre entre 1,5 GPa e 1,8 GPa.

Em ∼960 cm−1, observa-se uma banda que vai continuamente aumen-

tando sua intensidade até que em 1,0 GPa a mesma é bem resolvida e estreita
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Figura 4.2: Espectro Raman da amostra In2(MoO4)3 em função da pressão no interval de 0GPa a 6, 4GPa para as regiões

entre 80 cm−1-600 cm−1 e 600 cm−1 e 1200 cm−1.
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caracterizando uma baixa anarmonicidade. Além disso outras bandas localizadas

em 976 cm−1 vai lentamente desaparecendo dando lugar a uma outra banda em

1,8 GPa que aparece em 978 cm−1. Já em 992 cm−1 é observado uma outra banda

que provavelmente deve estar relacionada a um estiramento simétrico que vai per-

dendo definição e intensidade, dando essa banda lugar a uma nova banda menos

definida e mais alargada, com maior razão largura meia-altura.

Na Figura (4.2a), encontramos modos vibracionais externos e os modos

internos do tipo ν2 e ν4, enquanto que na Figura (4.2b) encontramos apenas os

modos internos do tipo ν1 e ν3. Uma análise visual revela que há 3 tipos de regiões

nos espectros que compõem a Figura (4.2). A primeira para pressões menores

que 1,5 GPa, onde os espectros guardam semelhança com o espectro de pressão e

temperatura, ambas ambiente. A frequência dos modos vibracionais evoluem com

a pressão, como podemos observar nas Figuras (4.3) e (4.4).

Figura 4.3: Gráficos de ν̄ × P para os principais modos do In2(MoO4)3 em altas pressões na
região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Em pressões menores que 1,5 GPa o comportamento das frequências

com a pressão hidrostática é linear ou constante conforme o esperado. Entre 1,5
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Figura 4.4: Gráficos de ν̄ × P para os principais modos do In2(MoO4)3 em altas pressões na
região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.

GPa e 5,0 GPa os espectros embora semelhantes entre si, são diferentes dos es-

pectros da pressão ambiente e como mostrado nas Figuras (4.3) e (4.4) alguns

modos vibracionais apresentam comportamento não-linear exibindo muito anar-

monicidade no In2(MoO4)3 nesse intervalo de pressão.

A descontinuidade observada da frequência de alguns modos com o au-

mento da pressão somados a presença de comportamento fortemente anarmônico

de outros modos são bons indicadores que In2(MoO4)3 experimentou nesse inter-

valo uma nova fase que acreditamos ser monoclínica. Para pressões maiores que

5,0 GPa os espectros Raman possuem a mesma forma e as poucas bandas rema-

nescentes vão perdendo intensidade de tal forma que a partir de 6 GPa apenas são

visíveis pequenas bandas na região de frequência de 950 cm−1 superposta a uma

banda muito larga com máximo em 950 cm−1.

É visível também que a separação entre as bandas de modos ν3 cuja

maior frequência era de 881 cm−1 à pressão ambiente, atinge o valor de 915 cm−1

a uma pressão de 7,7 GPa. Nesse mesmo intervalo de pressão o modo ν1 de menor
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frequência se desloca do valor de frequência de 945 cm−1 para 925 cm−1 . Assim

a diferença em cm−1 dos modos ν1 e ν3 que eram inicialmente de 64 cm−1 diminui

para 15 cm−1. Portanto, os valores das frequências dos modos ν1 e ν3 se aproximam

com o aumento da pressão hidrostática.

Entre 2,0 GPa e 4,5 GPa várias anomalias podem ser observadas nos

espectros Raman. Para uma melhor descrição vejamos o comportamento das

frequências em função da pressão conforme exibido nas Figuras (4.3) e (4.4). Nes-

sas figuras, podemos observar que os modos de frequências de 155 cm−1, 170 cm−1,

180 cm−1, 290 cm−1, 300 cm−1, 310 cm−1, 350 cm−1, são descontínuos para pres-

sões menores que 2,0 GPa no caso da Figura (4.3). Ainda nessa figura observamos

o aparecimento de novos modos de frequência de 225 cm−1, 290 cm−1, 310 cm−1,

335 cm−1, para pressões da ordem de 3,0 GPa.

Na Figura (4.4), por volta de 3, 0GPa observamos o surgimento de

um modo de frequência de 900 cm−1 e 950 cm−1, enquanto que o modo de 970

cm−1 experimenta uma descontinuidade. No intervalo de 1,5 GPa a 5,0 GPa os

modos de frequência de 970 cm−1, 960 cm−1, 945 cm−1, 995 cm−1 exibem um

comportamento fortemente anarmônico. Esse comportamento é acompanhado por

outros modos de forma mais suave, porém, o mesmo se torna mais acentuado para

o modo externo de frequência de 240 cm−1 (Fig. 4.3).

Uma outra forma de análise está baseada na variação de intensidade

para cada frequência em função da pressão. Para isso tomamos o espectro mais

amorfizado, ou seja, o espectro de maior pressão, como o espectro de referência e

a partir desse calculamos o desvio médio padrão relativo dos espectros para outras

pressões (Equação 4.2). Assim temos que o desvio residual é dado por

ε =
1

N

∑

N

| I(ωN)− Iref (ωN) |
Iref (ωN)

(4.2)

onde, I(ωN) representa a intensidade de um determinado espectro para uma dada

pressão e Iref (ωN) representa a intensidade do nosso espectro de referência. Para

valores de ε tendendo a zero implica amorfização e mudança da derivada dε
dP

, tran-

sição de fase.

Entretanto, para podermos utilizar essa equação foi necessário primei-
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ramente subtrair a linha de base dos espectros obtidos experimentalmente e após

feito isso normalizar todos os espectros pela área. Na Figura (4.5a), podemos

ver as curvas dos desvios residuais para os espectros não tratados, ou seja, sem a

subtração da linha de base e a normalização; a Figura (4.5b) apresenta todas as

curvas dos desvios residuais para os espectros obtidos a diferentes pressões após o

tratamento isto é, com a linha de base subtraída e normalizados, essa região do

espectro Raman refere-se aos modos de dobramento.

Realizamos essa análise nas regiões de 100 cm−1 a 600 cm−1, onde se

encontram os modos externos e modos de deflexão simétricos ν2 e assimétricos ν4,

como também na região de 600 cm−1 a 1050 cm−1 onde se encontram os modos de

estiramento simétrico ν1 e assimétrico ν3. Os resultados dessas análises são mostra-

dos nas Figuras (4.5). Em ambas figuras fica evidente que In2(MoO4)3 experimenta

uma transição de fase com pressão da ordem de 1,2 GPa que permanece estável

até por volta de 5,0 GPa, onde se inicia o processo de amorfização que parece se

completar em 7,6 GPa.Essa transição de fase para fase amorfa é irreversível.

A pressão foi retirada e novas medidas foram realizadas a pressões de

6,15 GPa, 5,0 GPa, 2,98 GPa, 0,65 GPa e ambiente e os espectros se mantive-

ram idênticos aos espectros de pressão de 7,58 GPa. Portanto, o In2(MoO4)3 se

encontra na fase amorfa, sem recuperar a estrutura cristalina.

4.2.2 Y0,5In1,5(MoO4)3 sob Pressão

De maneira análoga, para o In2(MoO4)3 foi realizado um estudo do

espalhamento Raman despolarizado em policristais de Y0,5In1,5(MoO4)3 em função

da pressão hidrostática desde a pressão ambiente até 6,4 GPa. O resultado desse

estudo se encontra na Figura (4.6a), onde estão os espectros Raman despolarizados

em função da pressão de 100 cm−1 até 600 cm−1. Nessa região foram observados os

modos externos cuja frequência é menor que 250 cm−1 juntamente com os modos

internos do tipo ν2 e ν4, na região do espectro compreendida entre 250 cm−1 e 450

cm−1.

Os modos externos são de baixa intensidade e com o aumento da pressão

esses perdem rapidamente suas intensidades. Os modos internos do tipo ν2 + ν4
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se alargam com o aumento da pressão e já para pressões de 1,47 GPa temos um

modo largo centrado em 360 cm−1. Esse modo apenas se alarga com o aumento

de pressão e tende a torna-se mais simétrico e seu máximo se desloca até atingir o

valor de frequência de 390 cm−1 para pressão de 5,0 GPa, a partir desse frequência

se mantendo constante com o aumento pressão.

Figura 4.5: ε em função da pressão no interval de 0GPa a 6, 4GPa para a amostra
In2(MoO4)3 , onde temos os dados para os espectros não tratados (a) e tratados (b).
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Na outra região do espectro onde se encontram os modos ν1 e ν3, ob-

servamos um endurecimento dos modos ν3 ao mesmo tempo que os modos ν1

amolecem à medida que aumentamos a pressão. Esse comportamento diminui

a distância em cm−1 das frequências entre os modos ν1 e ν3 com o aumento da

pressão.
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Figura 4.7: Gráficos de ν̄ × P para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
pressões na região entre 80 cm−1 e 600 cm−1.

Figura 4.8: Gráficos de ν̄ × P para os principais modos do Y0,5In1,5(MoO4)3 em altas
pressões na região entre 600 cm−1 e 1050 cm−1.
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Podemos observar claramente que a partir de 4,0 GPa os modos ν3 já

perderam bastante a intensidade, enquanto que os modos ν1 mantém uma boa

parcela de sua intensidade, ou seja, para pressões maiores que 5,0 GPa as inten-

sidades dos modos ν3 são praticamente desprezíveis, entretanto, as intensidades

dos modos ν1 não se alteram, permanecendo constantes. Assim, os modos ν1, são

menos afetados no processo de amorfização.

Na região dos modos ν2 e ν4 para pressões maiores que 5,0 GPa observa-

se uma banda larga e de intensidade baixa, de característica muito semelhante ao

modo ν1 que é um modo simétrico. Naquela região se encontram ν2, a deflexão

simétrica e ν4, a deflexão assimétrica. Certamente a banda larga centrada em 390

cm−1 se trata de uma banda remanescente do modo ν2 oriunda do efeito das altas

pressões em que o Y0,5In1,5(MoO4)3 está submetido.

Nas Figuras (4.9a) e (4.9b) encontramos a análise da intensidade em

função da frequência para cada pressão, onde o desvio residual em função da pres-

são para cada uma das regiões do espectro. Como podemos observar o composto

Y0,5In1,5(MoO4)3 experimenta no intervalo de pressão ambiente até 6,0 GPa três

fases distintas. A fase I que abrange a região da pressão ambiente até 1,5 GPa,

de estrutura monoclínica. A fase II se estabelece entre 1,5 GPa e 5,0 GPa, a qual

acreditamos ser ainda monoclínica, pertencente ao grupo espacial Cn
2h, com n 6= 5.

Nessa nova fase os 24 molibidatos que antes eram distribuídos em 6 sítios do tipo

"e" com quatro moléculas cada, agora estão distribuídos em dois ou mais sítios de

simetria distintas do tipo C1, C2 e ou Cs dependendo do valor do índice n, por

exemplo, se n = 1, podemos ter 4oC1(4) + 2(n +m)Cs(2), ou se n = 4, teríamos

4gC1(4) + 2(f + e)C2(2).

A outra transição de fase ocorre para pressões iguais a 5,0 GPa. Para

pressões maiores que 5,0 GPa a nova fase é amorfa. As Figuras (4.9a) e (4.9b)

mostram que os valores do desvio residual tende a zero a partir desse valor de

forma assintótica. Em torno de 5,0 GPa existe uma troca de curvatura, revelando

uma mudança no comportamento das propriedades ópticas do Y0,5In1,5(MoO4)3 .

Nessa mesma pressão se inicia a perda de correlação de longo alcance tornando o

espectro Raman invariante com o aumento da pressão, aparentemente sem bandas

Raman definidas.
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Uma análise comparativa entre as Figuras (4.5) e (4.9), revela que para

as mesmas pressões os valores do desvio residual para o Y0,5In1,5(MoO4)3 são me-

Figura 4.9: ε em função da pressão no interval de 0GPa a 6, 4GPa para a amostra
Y0,5In1,5(MoO4)3 , onde temos os dados para os espectros não tratados (a) e tratados (b).



Capítulo 4. Espectroscopia Raman em YxIn2−x(MoO4)3 sob Altas Pressões 87

nores do que para o In2(MoO4)3 . Isso torna-se mais evidente quando analisamos a

pressão em 5,0 GPa. Para o In2(MoO4)3 em 5,0 GPa o valor do desvio padrão era

de ordem de 0, 175 e 0, 3 respectivamente para as duas regiões do espectro. Por ou-

tro lado, no Y0,5In1,5(MoO4)3 esses valores eram de 0, 75 e 1, 0 aproximadamente,

fazendo com que o Y0,5In1,5(MoO4)3 amorfize mais rapidamente.

Essa amorfização mais rápida do Y0,5In1,5(MoO4)3 se deve a substitui-

ção dos átomos de Y de raio iônico 0, 93 que é maior do que o raio do In (0, 81).

Mesmo substituindo apenas 2 dos 8 átomos de In por Y, o aumento do raio atômico

resulta em um aumento da pressão interna, refletindo no aumento da instabilidade

da rede fazendo com que o material reduza a pressão de amorfização, ou sofra os

efeitos antes que o material puro.



Capítulo 5

Investigação Espectroscópica de

Óxidos Nanoestruturados para a

Produção de Álcoois via

Desidratação Catalítica do Glicerol

A técnica de nanomoldagem para a fabricação de compostos inorgânicos

consiste em produzir estes materiais nos "nanoespaços" fornecidos pela estrutura

de um sólido poroso (Do inglês hard template, direcionar duro). Após a utilização

da estrutura destes agentes direcionadores, a síntese do material é efetuda através

da remoção do direcionador duro por via ácida ou básica (Figura 5.1), seguida

de calcinação e o produto inorgânico é obtido com propriedades texturais e e

morfólogicas semelhantes aquelas do sólido poroso que lhe deu origem [19, 21].

Basicamente, o percurso da nanomoldagem compreende três etapas: i)

infiltração do direcionador com uma solução contendo os precursores dos compostos

inorgânicos; ii) tratamento térmico, sob uma atmosfrea controlada do direcionador

impregnado para converter o precursor infiltrado no material inorgânico e iii)

remoção do direcionador.

Em outro contexto, o glicerol pode ser convertido à acroleína e hi-

droxicetona (reações I e II) através de desidratação do glicerol [19, 21]. A hi-

drogenação da acroleína pode originar 1, 2− ou 1, 3−propanodiol (reações III)

88
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Figura 5.1: Representação esquemática da técnica de nanomoldagem para obtenção de óxidos
nanoestruturados, utilizando-se como direcionador duro, a sílica gel (adaptado de [48])

[48, 49, 50, 51, 52, 53]. Especificamente, a acroleína oriunda da desidratação do

glicerol é utilizada para a produção de resinas acrílicas, ésteres e polímeros. A

representação esquemática para a desidratação catalítica do glicerol é mostrada

na equação (I):

Os sólidos ácidos são excelentes materiais para a produção de acroleína,

comparando-se com os catalisadores homogêneos, devido à redução de problemas

relativos ao descarte, corrosão e separação [19, 20, 21, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54].

Vários catalisadores, tais como heteropoliácidos, níquel, paládio, cobre, cobalto,

ródio e rutênio dispersos em suportes, como sílica, alumina, carvão ativo, óxido de

cério e óxido de crômio [54] apresentaram um desempenho satisfatório na produ-

ção de acroleína. Outros materiais, tais como óxido de nióbio, resina amberlystr,

Náfionr, zeólita HMS (Sílica Hexagonal Mesoporosa), dentre outros, foram tam-

bém avaliados. Apesar de serem ativos na reação, os sólidos supracitados mos-

traram baixa estabilidade, em temperaturas superiores a 200◦C. A utilização de

pressões elevadas (> 10bar)melhorou o desempenho dos catalisadores, porém a

seletividade à acroleína diminuiu consideravelmente [19].
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Estratégias experimentais baseadas em técnicas como sol-gel ou méto-

dos de micro-emulsão vêm sendo aplicadas para a obtenção dos materiais nano-

estruturados. Em geral, estes métodos requerem grandes quantidades de líquidos

orgânicos, tensoativos, precursores organometálicos e complexos. No entanto, es-

tes inconvenientes podem ser ultrapassados pelo uso de uma estratégia baseada na

rota sintética de nanocasting ou nanomoldagem.

Após a dissolução do direcionador duro (isto é, sílica, carvão ativo, zeó-

litas e materiais mesoporosos) por dissolução ou por oxidação em alta temperatura,

o precursor metálico se transforma, por exemplo, em um óxido. Devido ao fato

da síntese ocorrer em um "nanoespaço" confinado, a sintetização das partículas

é restrita e a preparação de óxidos com alta área superficial (nanoestruturas ou

nanopartículas) é atingida. Desta forma, inúmeros óxidos inorgânicos de alta área

superficial podem ser obtidos apesar das altas temperaturas que são necessárias

para sintetizá-los. Além disso, esta estratégia sintética claramente sugere que a es-

trutura dos compostos inorgânicos sintetizados pode ser adaptada dependendo do

tamanho dos poros de direcionador selecionado. Recentemente, trabalhos científi-

cos sobre sistemas baseados em óxidos nanoestruturados tem alcançado destaque

em catálise. Por exemplo, SnO2, ZrO2, Mn2O3, Fe2O3, NiO, CeO2, estão sendo

sintetizados por esta técnica e os resultados alcançados foram promissores nas

reações em que forma avaliados cataliticamente [20].

Considerando estes aspectos, esta parte desse trabalho visa como pro-

posta principal sintetizar, caracterizar por espectroscopia Raman, óxidos nanoes-
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truturados ativos e seletivos na produção de alcóois via desidratação do glicerol. A

investigação espectroscópica destes sólidos em diferentes condições de temperatura

é justificada pelo fato que praticamente inexistem trabalhos na literatura acerca da

estabilidade destes materiais para a reação sob certas condições de temperatura.

Dessa forma, nossa proposta consiste em analisar as características estruturais dos

sólidos por espectroscopia Raman e difração de raios-X para melhorar o desempe-

nho dos mesmos na desidratação do glicerol, visando à produção de dióis.

5.1 Procedimento Experimental para Sintetização

e Caracterização dos Óxidos Nanoestruturados

5.1.1 Metodologia de Preparação dos Catalisadores

Síntese das peneiras moleculares e utilização de sílica porosa para a

obtenção de óxidos nanoestruturados

Os materiais de partida foram amostras de peneiras moleculares meso-

porosas SA− 15 e MCM − 41 na forma protônica. Os sólidos foram sintetizados

e calcinados com o objetivo de obtê-los na forma protônica e com os mesoporos

acessíveis. O gel obtido corresponde a cada síntese foi lavado, seco e calcinado

para obtenção das referidas peneiras moleculares, de acordo com a metodologia

descrita por Oliveira et al [52].

Em seguida, os referidos moldes foram utilizados para a obtenção dos

óxidos nanoestruturados, através da técnica de nanomoldagem. Tal técnica con-

sistiu em utilizar um sólido que funciona como molde rígido, em seguida, impreg-

nar um precursor de carbono, carbonizá-lo sob tratamento térmico e posterior-

mente remover o molde por via ataque ácido ou base ou sonificação. Desta forma,

adicionou-se a 1 g de cada molde, a fonte do nitrato do metal em solução etanólica,

sob agitação mecânica até a evaporação do solvente. Os sólidos resultantes foram

submetidos a uma pré-calcinação 200 ◦C durante 10 horas, para remover os sais

precursores dos óxidos. Em seguida, os sólidos foram calcinados à 650 ◦C durante

5 horas, à 1 ◦C/min sob o fluxo de ar, obtendo-se o solido final. A impregnação
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dos precursores inorgânicos foi repetida sucessivamente para o preenchimento dos

poros dos moldes. As fonte de sílica, utilizadas como moldes foram removidas,

sobre alguns sólidos, lavando-se o sólido com HF 10% enquanto aqueles moldes

à base de carbono forma removidos por calcinação à 650 ◦C durante 10 horas, à

1 ◦C/min sob o fluxo de ar. Assim, monóxidos Ti, Zr, Ce, Mn e Sn foram obtidos

pela referida técnica, utilizando-se as peneiras moleculares citadas.

Síntese de materiais das peneiras moleculares SBA− 15 e MCM − 41

As peneiras moleculares contendo sílica SBA−15 e MCM −41, foram
preparadas de acordo com a metodologia descrita por Oliveira et al [52][53], com

algumas modificações. Em uma síntese típica, 20 g do copolímero tribloco (Pluro-

nic 123, Aldrich) foi dissolvido em 15ml de água e 60ml de uma solução de ácido

clorídrico 2M , sob agitação. Posteriormente, 425 g de tetraetilortosilicato (TEOS,

Aldrich) foi adicionado ao sistema. Após envelhecimento or 24 horas, o gel foi

submetido à tratamento hidrotérmico. O sólido resultante foi calcinado à 550◦C,

gerando a SBA− 15. A MCM − 41 foi sintetizada de acordo com a metodologia

descrita por Lima et al [53].

5.1.2 Caracterização dos Catalisadores

Os sólidos foram caracterizados através de técnica como isotermas de

adsorção de nitrogênio, utilizando-se o método de BET, análise química, micros-

copia eletrônica de transmissão (TEM), difração de raios-X (DRX) e publicadas

previamente [49][50][55][22]. As medidas de espectroscopia Raman em diferentes

condições de temperatura será o foco do trabalho.

Difração de Raios-X

Os difratogramas de raios-X forma obtidos no Laboratório de Raios-X

do Departamento de Física da UFC, através do instrumento XPert Pro MPD-

Panalytical, usando-se radiação de CuKα, gerada a 30 kV e 20mA, com compri-

mento de onda de 1, 77 Å. As amostras foram analisadas na forma de pó, com

passo de 0, 02(2θ) e numa faixa angular de 2θ = 3◦− 80◦ (alto ângulo). A identifi-
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cação das fases cristalinas foi realizada utilizando-se o software X´Pert High Score

Plus da Philips. Os padrões de difração obtidos foram comparados ao JCPDS. As

análiser em baixo ângulo (2θ = 1− 10◦) foram realizadas em um aparelho Rigaku,

modelo DMAXB, usando-se radiação CuKα, gerada a 30 kV e 20mA, com filtro

de níquel. O tamanho das partículas foi estimado através da equação de Scherrer.

As amostras foram acondicionadas diretamente em um porta-amostra sendo em

seguida analisadas tanto em ângulo alto como em ângulo baixo.

Espectroscopia Raman e no infravermelho

Os espectros Raman foram obtidos no Laboratório de Espectroscopia

Vibracional e Microscopia (LEMV) no Departamento de Física da UFC. O apa-

relho utilizado foi o espectrômetro Raman Confocal alfa 300 da Witec. A linha

de laser usada para a excitação do espectro foi 532nm. A potência incidente na

amostra foi de 5mW . Os espectros de infravermelho foram obtidos em um aparelho

Bruker FTIR VETEC 70.

Microscopia eletrônica de transmissão e varredura (TEM e SEM)

Os experimentos de TEM foram conduzidos em um equipamento FEI

TECNAI G2S-Twin, operando em 200kV . As amostras foram dispersas em etanol

e sonicadas por 30 minutos. Os sólidos foram dispersos em grades de cobre e

posteriormente analisadas.

Propriedades texturais

As propriedades texturais foram analisadas através de isotermas de

adsorção-dessorção de nitrogênio à −196 ◦C em um equipamento de fisissorção

ASAP 2000. Os sólidos foram degaseificados por 12h a 150 ◦C, sob vácuo de

5X10−3 Torr. A área superficial específica foi calculada utilizando a equação de

BET no intervalo de pressão realtiva 0, 02 < P/P0 < 0, 025. O diâmetro de poro

foi calculado utilizando-se o método BJH, através do Ramo de observação das

isotermas.

Os perfis de redução à temperatura programada (TPR) foram obtidos
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em um aparelho feito sob medida contendo um detector de condutividade térmica

(DCT), no qual 20mg de amostra foram previamente aquecidas 300 ◦C sob fluxo

de N2. As medidas foram realizadas utilizando uma mistura de gases 8% (H2/N2)

sob fluxo de 25ml/min na faixa de 100− 950 ◦C.

Os resultados de espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS) foram

obtidos em um aparelho XPS Escalab MKII e VG, equipamento com uma fonte

padrão AlKα (1486, 6 eV ). O aparelho foi calibrado assumindo energia de ligação

do pico de C1s do carbono (284, 8 eV ), no Instituto de Química da Universidade

Federal da Bahia, instituição com a qual mantemos colaboração.

5.1.3 Análise Química

Os teores de metais foram determinados através de um espectrômetro

de emissão ótica em plasma indutivamente acoplado (ICP/OES) sequencial, marca

ARL, modelo 3410 com mini-tocha. Na preparação das amostras, 0, 1 g do sódio foi

dissolvido em 10ml de ácido fluorídrico concentrado e aquecido em banho de areia

a 200 ◦C. A solução foi evaporada até a secura completa e, em seguida, adicionou-

se 3, 4ml de ácido clorídrico e 10ml de água. A determinação do teor de alumínio

(razão Si/Al) nas amostras obtidas, foi realizada em um espectrofotômetro de

absorção atômica, marca Varian, modelo Cary 5 com lâmpada de cátodo oco,

usando amostras previamente solubilizadas em solução aquosa de ácido clorídrico

e ácido fluorídrico, como descrito anteriormente.

Avaliação catalítica na desidratação do glicerol dos sólido sintetizados

A avaliação catalítica dos sólidos obtidos foi realizada na reação de de-

sidratação do glicerol, em fase gasosa do glicerol. O teste microcristalino possui

um reator de aço inox de leito fixo, equipado com termopares. O leito é formado

usando-se lã de rocha para acondicionar cerca de 50mg de amostra. Essas foram

submetidas a ativação in situ por 30 minutos sob o fluxo de nitrogênio A 250◦C

e pressão atmosférica de 1 atm. Iniciou-se a adição dos reagentes através de uma

bomba peristáltica usando o fluxo de 1, 8mL/h de solução aquosa de glicerol (Qui-

mis, 99, 5%) igual a 10wt.%. Os produtos líquidos foram recolhidos em uma trap
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Figura 5.2: Imagem ilustrativa da linha reacional utilizada na reação de desidratação a vapor
do glicerol.

de gelo, sendo coletados em intervalos regulares de 30 minutos.

Após serem dissolvidos num padrão interno (acetato de etila/metanol),

os produtos líquidos foram analisados por um cromatógrafo a gás (Simple Chrom

model) conectado a um detector de ionização de chamas (FID-CG) e CG 300

integrador. A identificação dos produtos condensados obtidos foi realizada em um

cromatógrafo gasoso GC − 2014, Shimadzu, equipado com coluna capilar Nukol e

ZBwax plus, no IRC Lyon-França, onde o processo de derivatização foi realizado.

O 1 − butanol foi utilizado como padrão interno. A técnica CG-MS foi também

empregada para a identificação dos compostos com um aparelho Shimadzu. Os

cálculos de conversão e seletividade foram realizados de acordo com as equações:

Conversão(%) =
nG1(entrada)− nG1(saida)

nG1(entrada)
× 100 (5.1)

Seletividade(%) =
nx

converso
× 100 (5.2)

onde nG1(entrada) é o número de mols total de glicerol, nG1(saida) é o número de

mols de glicerol que permanece em solução após o teste e nx é o número de mols

do referido produto.

A atividade catalítica foi calculada como mols de glicerol consumidos

por grama por hora de reação e expressa em mol.g−1.h−1. Os balanços de carbono

foram próximos a 98%.
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5.2 Resultados e Discussão

O sumário das propriedades físico-químicas dos sólidos encontram-se na

Tabela (5.1). Detalhes acerca dos resultados de caracterização dos óxidos binários

e ternários encontram-se nos artigos publicados [49, 50, 52, 55, 22]. Este trabalho

terá como foco o efeito da temperatura sobre a estabilidade dos monóxidos Al2O3,

CeO2, T iO2, MnO2 e SnO2, obtidos por nanomoldagem.

Tabela 5.1: Composição química, parâmetros cristalográfico, áreas superficiais (Sg) e volume
dos poros (Vp).

Amostra DRX Composição Dpa Propriedades Vp
(fases)a Química (%)b (nm) texturaisc (cm3g−1)

Metal Si C Sg (m2g−1)
Ce CeO2 79 20, 4 10, 5 260 0, 80

Mn
MnO2 80 1 24, 3 201 0, 58
Mn2O3

Al γAl2O3 80 19, 2 124 0, 37
Ti TiO2 80 103 0, 22
Zr ZrO2 80 28 93 0, 23
Sn SnO2 78 1 86 0, 15

aDRX bEDX cIsotermas de N2

As linhas de difração dos monóxidos (Figura 5.3) foram largas devido

ao método de preparação conduzir a materiais nanoestruturados, exceto para Mn

e Sn. Para o sólido Al, o difratograma típico com os principais picos em 37, 4, 46

e 66, 8◦ de γ-Al2O3 (JCPDS 75 − 0921) foi detectado. Não foi possível estimar o

tamanho da partícula devido à largura dos picos. Os padrões de difração para a

amostra de Sn mostram picos característicos da fase SnO2 (JCPDS 41− 1445).

No caso do MnO2 (amostra Mn), tanto a bixbita Mn2O3 (JCPDS

89 − 4836) cúbica e espinélio Mn3O4 foram observadas. O tamanho do cristal

estimado pela fórmula de Scherrer a partir do plano (222) para o Mn2O3 foi de

42nm. Sabe-se que a fase α-Mn2O3 pode ser obtida em temperaturas superiores a

500◦C, quando precursor MnOOH foi calcinado em ar [56]; No entanto, sob estas

condições, espéciesMnOx em qualquer fase α (JCPDS 44 − 0141) ou β (JCPDS

24 − 0735) podem ser formadas. Infere-se que os óxidos MnO2 coexistem com

α-Mn2O3, devido as condições de síntese empregadas. Além disso, todas as re-

flexões de óxidos de cério puro no sólido Ce pertencem a fluorita cúbica (JCPDS
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34 − 0394) e corroboram com dados anteriores para o CeO2 [23]. o tamanho do

cristal, estimado a partir da relfexão (111) para o CeO2 foi de aproximadamente

10nm.

O sólido Zr mostra reflexões bem definidas com picos de difração de

valores de 2θ igual a 28, 3 e 31, 5◦ correspondentes às reflexões a partir da (111) e

(111) de zircônia monoclínica (JCPDS 83− 0940)e em 32, 2◦ correspondente para

as reflexões do plano (101) da fase tetragonal (JCPDS 81− 1545) [24]. Os valores

calculados de ZrO2 em fases monoclínica e tetragonal forma respectivamente, 56%

e 44% e estas fases foram encontradas em Zr. O tamanho do cristal estimado a

partir de Zr (111) foi de 17nm.

O padrão de DRX de Ti corresponde à reflexão (200) da fase TiO2

rutilo, a qual é tetragonal, com valor 2θ igual a 39, 18◦. Porém os picos em 23, 3◦,

36, 6◦, 48, 0◦, 54, 5 e 62, 6◦ podem ser indexados para os planos (003), (101), (004),

(105) e (204) de anatase cúbica, respectivamente, de acordo com JCODS 21-1272.

O tamanho do cristal estimado a partir do plano (101) para a anatase foi de 28nm,

enquanto aquele para o rutilo em (110) foi de 22nm.

Simultaneamente o padrão de TiO2 mostra outros picos em valores

de 2θ de 27, 43◦, 36, 0◦, 41, 2◦, 54, 3◦, 56, 6◦ e 69, 3◦ (JCPDS 75 − 1757). Isto

indica que cerca de 71% de anatase titânia coexiste com 29% de TiO2 na fase

rutilo. Tal fato é consistente com aquele relatado na literatura [57]. Para o Sn,

o padrão exibe todos os picos de difração de cassiterita SnO2 com estrutura de

rutilo cristalizado (JCPDS 21−1250), como observado para sólidos nanomoldados

baseados em estanho [20, 57].Deve-se ressaltar porém, que os picos do sólido de Sn

são mais intensos que aqueles mostrados por Ti, Ce e Zr, fato que corrobora com

o maior tamanho de cristal obtido para o Sn (aproximadamente 35m).

Padrões de DRX em baixos ângulos de difração para sólidos exibem

apenas um pico relativamente largo, após a remoção parcial de matriz de sílica.

É sugerido que a formação de nanopartículas Ce e Al no interior dos poros de

SBA − 15. No entanto, a ausência dos (100), (110) e (200) reflexões, que são

característica da bidimensional simetria hexagonal P6mm da ordenada SBA− 15
poros [52], sugeriu que quaisquer partículas aglomeradas fora dos poros, devido a

temperatura relativamente elevada usada resultando no encolhimento dos poros,



Capítulo 5. Investigação Espectroscópica de Óxidos Nanoestruturados para a

Produção de Álcoois via Desidratação Catalítica do Glicerol 98

Figura 5.3: Difratogramas de raios-X dos sólidos estudados: (a) Mn, Zr, Ce e Sn e (b) Ti e Al.
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antes da remoção da sílica. Com efeito, o estreitamento dos picos corresponde

ao crescimento do tamanho de partículas (Tabela 5.1). Isto é consistente com a

composição química do sólido medido por EDX que mostra de forma homogênea

na distribuição dos CeO2 e Al2O3 sólidos obtidos sobre sílica em algumas regiões

(Tabela 5.1). Estes resultados serão corroborados com as análises de espectroscopia

Raman, mostradas posteriormente. No caso de sólidos obtidos por carbono ou

MCM − 41 como molde, a combustão térmica da matriz de carbono mesoporosas

produz os óxidos de nanopartículas. No entanto, esses materiais se mostraram

amorfos para a difração de raios-X.

O presente método de preparação produz cristalitos menores que têm

uma maior área superficial e volume de poros (Tabela 5.1), o que indica que uma

quantidade apropriada de sílica (SBA− 15) pode desempenhar o papel de estabi-

lizar os óxidos, impedindo a sinterização e crescimento dos nanocristais para obter

maiores propriedades texturais. Com efeito, a amostra de Al possuindo α−Al2O3

tem maior área e volume de poros, entre os sólidos estudados enquanto que os

outros têm monóxidos de superficies maiores, quando comparado com análogos de

sólidos nanomoldados [58]; SnO2 é uma exceção, porque a presença de estanho na

estrutura de carbono mesoporoso (Sn tem raio iônico 69 pm, sendo de fato o menor

em um entre os cátions estudados). Sabe-se que o raio iônico de Al3+, Sn4+, T i4+,

Zr4+, Mn3+ e Ce4 são respectivamente, 68, 69, 75, 86, 72 − 79, 94 pm [17 − 20].

Espera-se que o pequeno raio do estanho induza um aumento do volume do poro,

tal como o molde de carbono mesoporoso possui tamanho de poro de 2 − 50nm.

Além disso, não pode ser excluída a possibilidade de que a área de superfície tenha

sido aumentada em virtude de ser atribuído a sílica residual [58].

5.2.1 Espectroscopia Raman

Os experimentos de espectroscopia Raman foram realizados a fim de se

obter informações sobre os modos vibracionais dos sólidos estudados e correlacionar

suas estruturas. Os espectros Raman são mostrados na Figura 5.4.

A Figura (5.4a) mostra um modo típico para a amostra Ce, obtida a

temperatura ambiente. Dados da literatura mostram o principal modo de CeO2
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Figura 5.4: Espectros Raman dos sólidos dos monóxidos: (a) Ce .(b) Sn. A figura inclusa
mostra o espectro de FAR para o sólido Sn. (c) Variação da posição dos modos da amostra de

Sn em função da temperatura.
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em aproximadamente 461 cm−1 [60, 61]. Tal modo foi relacionado à vibração de

estiramento F2g simétrica das ligações O − Ce− O [60, 61], pertencente a sólidos

com estrutura do tipo fluorita. Outro modo em 620 cm−1 é atribuído à respiração

simétrica dos átomos de oxigênio, em torno dos átomos de cério, causado pela

existência de vacâncias de oxigênio CeO2 [60].

A medida realizada à temperatura ambiente (por exemplo, 25 ◦C) mos-

tra o modo em 452 cm−1, o qual reflete a típica simetria de respiração de átomos

de oxigênio das ligações O − Ce − O. Tal modo aparece deslocado comparado

aos valores dos óxidos de cério encontrados na literatura, devido a existência de

um maior número de defeitos intrínsecos e extrínsecos presentes nos materiais na-

noestruturados em virtude do método de nanomoldagem [19, 20, 21]. Nota-se

também que um modo de baixa intensidade surge em torno de 599 cm−1 (A1g).

Esse modo também fornece informações sobre as vagas de oxigênio no CeO2 e cor-

responde ao modo duplamente degenerado longitudinal ótico de estrutura fluoríta

cúbica [62, 63]. Ressalta-se também que o aparecimento de um modo fraco em

281 cm−1 e um ombro próximo à 529 cm−1, após deconvolução do espectro obtido

em 25 ◦C, correspondem à modos inativos Raman (porém, ativos no infraverme-

lho). A relação da intensidade dos modos de 281 e 454 cm−1 (I281/I452) foi de

aproximadamente 0.16 para o sólido obtido à temperatura ambiente e revela a

alta concentração relativa de vacâncias de oxigênio em CeO2.

Observa-se claramente que todos estes modos deslocam-se a valores

de números de onda baixo aquecendo-se o sólido, em relação à CeO2 avaliada

em 25 ◦C, devido a um fenômeno de tamanho induzido pela temperatura, como

observado no caso dos óxidos nanoestruturados [62]. Após a decomposição do

espectro, na temperatura de 150 ◦C um ombro centrado em 382 cm−1 refere às

contribuições das vacâncias das espécies céria (aumento do número de vacâncias

de oxigênio, por eliminação de água adsorvida). Na literatura este modo surge

como um ombro em 281 cm−1 e também é atribuído à quebra parcial da simetria

da fluorita CeO2 [61]. Além disso, defeitos gerados em CeO2 coexistem com uma

subcamada de Ce3+-O−-Ce4+ e a migração de oxigênio subsuperfície pode ser ser

induzida através da variação da temperatura e/ou subsituindo átomos no retículo

céria [60, 61]. Os modos em 733 e 972 cm−1 (possíveis modos Eg) estão relacionados
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com as vibrações de íons OH (eliminação de água estrutural ou íons OH−) da

estrutura do material.

A FWHM (Full Width at Half Maximum, largura a meia altura) do

modo Raman principal em 452 cm−1, aumenta de 2, 8 à 4, 5 cm−1 quando se au-

menta a temperatura de ambiente para 150 ◦C. Ao comparar as relações FWHM

com o tamanho do cristalito, os valores calculados não são constantes, sendo o mais

alto para CeO2 à 150 ◦C. Isto pode indicar pequenas diferenças na densidade de

defeitos que podem também levar a diferentes propriedades estruturais dos sólidos.

Os resultados também sugerem que o aumento de FWHM relaciona-se com uma

diminuição do tamanho do cristalito e/ou uma maior quantidade de vacâncias de

oxigênio CeO2 [64].

Com o aumento da temperatura de 25 ◦C para 450 ◦C, não houve alte-

ração significativa em termos de intensidade, assim como a posição dos modos. O

aquecimento até 650◦C de CeO2 poderia alterar tanto a intensidade e as posições

dos modos Raman observados. Por exemplo, o modo F2g em 452 cm−1 desloca-se

para 455 cm−1 e tornando-se mais nítido e simétrico. Assim, a mudança se correla-

ciona com o aumento do tamanho do cristal (Tabela 5.2). Outro fator pode ser por

efeitos de coalescência ou sinterização do CeO2. Assim, constata-se que a energia

de superfície de CeO2 em sílica é afetada com a elevação da temperatura, como

indicado pela mudança dos planos {100} observado na literatura [65]. De fato,

isto tem sido provado experimentalmente para aquecimento à 650 ◦C do sólido

Ce, visto que o modo F2g localiza-se em 455 cm−1 e tornou-se mais intenso, o que

comprova a maior concentração de defeitos extrínsecos no sólido [63]. Isto pode

também ser atribuído a maior cristalização da céria ou o aumento dos nanocristais,

na temperatura de 650 ◦C. Este fato foi relatado e resulta no deslocamento das

bandas Raman para baixo número de onda e estreita a FWHM, devido à tempe-

ratura induzir o crescimento de grãos [66, 67, 68], com o aumento da temperatura

de anelamento dos sólidos.

O tamanho médio dos cristal obtidos a partir dos dados de espectros-

copia Raman em diferentes temperaturas foi determinado a partir da equação [68]:

Γ(cm−1) = 5.5 + 98/D(nm)→ Dcalc(Raman) = 98/(Γ(cm−1)− 5.5), (5.3)
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e os resultados encontram-se na Tabela (5.2). O valor do tamanho do cristal obtido

por DRX para o sólido à temperatura ambiente foi 10nm, próximo daquele obtido

por espectroscopia Raman (11nm, Tabela 5.2). Este dado também foi próximo

daquele de CeO2 obtido por decomposição térmica, o qual foi aproximadamente

de 6nm [67]. O aumento do tamanho das partículas com o aquecimento corrobora

as hipóteses supracitadas.

Tabela 5.2: Variação de temperatura, deslocamento dos modos Raman e valor do tamanho
do cristal calculado através da equação 5.3.

Temperatura Modo Raman(cm−1) DcalcRaman(nm)
5 452 11
150 453 12
350 453 15
450 454 19
600 467 [69] 20
650 455 22
700 467 [68][69] 38
−30 453 25

O modelo para a desidratação da estrutura hipotética para o óxido de

cério é dado a seguir [68]:

Primeira etapa:

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(OH
−)n(H2O)m(H2O)p →

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(OH
−)n(H2O)m + pH2O (p = 4)

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(OH
−)n(H2O)m →

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(OH
−)n +mH2O (m = 1.6)

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(OH
−)n →

Ce4+1−xCe
3+
x O2−

2−y(✷ox)z(✷ox)z′ + n/2H2O (com z′ = n/2 en = 0, 8) (5.4)

onde ✷ox são defeitos vacantes de oxigênio. De acordo com a proposta acima,

a formação de defeitos é intensificada com o aumento da temperatura. Nota-se
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também através dos espectros obtidos a 650 ◦C (Fig. 5.4a), que os modos relativos

às vibrações OH têm sinais pouco intensos, que sugere uma remoção da água

estrutural a altas temperaturas, de acordo com o mecanismo proposto [68, 69]

(H2O)lattice → (H2O)gas +✷ox(30
◦C < T < 300◦C)

OH− +OH− → (H2O)gas +O2−
lattice +✷ox(T > 350◦C)

Além disso, o resfriamento do sólido recupera todos os modos Raman

observados à temperatura ambiente, ressaltando-se o fato de que o sólido se torna

mais cristalino que seu precursor à 25 ◦C. Estes resultados indicaram que a tempe-

ratura induz transformações reversíveis e com uma coexistência de CeO2 e Ce2O3,

em um equilíbrio dinâmico, em uma estrutura com mais defeitos em temperaturas

mais elevadas.

A Figura (5.4b) mostra os espectros Raman do sólido Sn. SnO2 crista-

liza na estrutura D4
4h pertencente à família do rutilo [63, 70]. A Teoria de Grupos

demonstra que as vibrações normais da rede do ponto C da zona de Brillouin

obedece a equação:

Γ = 1A1g + 1A2g + 1A2u + 1B1g + 1B2g + 2B1u + 1Eg + 3Eu (5.5)

De acordo com a teoria de grupos devem existir quinze modos vi-

bracionais, quatro dos quais são ativos no Raman (por exemplo, no intervalo

100 − 800 cm−1, compreendendo os modos B1g, Eg, A1g e B2g). É importante sa-

lientar que sete modos são ativos no infravermelho (por exemplo, no intervalo de

250− 600 cm−1) e dois são inativos.

Devido a ausência de modos Raman de espécies de carbono residuais

sobre os sólidos, o modo de vibração intenso em 634 cm−1 (A1g), juntamente

com vibrações fracas em 434 cm−1 (B1g) e 775 cm−1(B2g), correspondem a uma

vibração de alongamento da ligação Sn-O [64, 70]. Além disso, a deconvolução do

espectro mostra os modos em 250, 312, 442, 505, 546, 579 e 703 cm−1, que estão

associados ao efeito de confinamento de fônons em SnO2; tal fato também ocorre

em nanofios de dióxido de estanho [64] devido a contaminação e/ou impurezas
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presentes no sólido. Os modos pouco intensos em 312 e 579 cm−1 correspondem

ao modo Eu transversal ótico dos fônons e ao modo longitudinal ótico dos fônons

Au [70], respectivamente. Adicionalmente os modos ativos no infravermelho que

são mostrados no espectro FIR em 279 e 360 cm−1 (Fig. 5.4b) relacionam-se às

vibrações de alongamento da ligação Sn-O.

O aquecimento até 650 ◦C desloca os modos para menor número de

onda e estreita a FWHM. Por exemplo, o número de ondas para o principal modo

de SnO2 à 650 ◦C é significativamente mais baixo (620 cm−1 para o modo Eg)

e a largura de linha é a mais estreita. Isso poderia ser explicado por efeitos de

crescimento de cristal, conforme mostra o tamanho dos cristais calculado pela

Equação (5.3) e mostrados na Figura (5.4c). Observa-se que o aquecimento na

faixa de 300−650 ◦C da amostra de Sn pode provocas a mudança de SnO2 cúbico

ou tetragonal para transformá-lo em SnO2 metaestável ortorrômbica e aumentar

o tamanho dos cristais do óxido nanoestruturado. Os modos ativos associados

às vibrações de alongamento de ligação Sn-O persistem no sólido (Fig. 5.4b)

indicando que a estrutura do material não foi afetada pela temperatura.

O nanocompósito contém grupos hidroxila superficiais [64] que são su-

geridos pelos modos de cerca de 994 cm−1, devido à vibração simétrica da ligação

OH, oriunda de desidroxilização ou remoção de água estrutural. Estes modos são

ativos no infravermelho e são deslocados com o aumento da temperatura; isso in-

dica claramente que a ligação OH tornou-se mais fraca, resultando na remoção

de água estrutural e um aumento da cristalinidade do sólido Sn em 650 ◦C , em

comparação com o Sn 25 ◦C. Adicionalmente, os modos Raman tornaram-se mais

nítidos e foram recuperados para os mesmos valores do espectro original, quando a

amostra é resfriada até a temperatua de −23◦C e posterior temperatura ambiente.

Esta é uma prova do fato que o Sn4+ é um íon estável, mas a estrutura cassiterita

progressivamente sofre distorção da tetraédrica para ortorrômbica a altas tempera-

turas. À temperatura ambiente a simetria tetragonal ou cúbica preserva-se dentro

das últimas espécies iônicas. Não foram observados modos do SnO2 até 1000 cm−1.

O espectro Raman do sólido Mn é mostrado na Figura (5.5). A espécie

de MnOx exibe modos Raman de intensidade muito baixa em 99, 315 449, 493,

638 e 700 cm−1. Entre eles, os modos de 315, 638 (A1g) e 700 cm−1 são atribuídos à



Capítulo 5. Investigação Espectroscópica de Óxidos Nanoestruturados para a

Produção de Álcoois via Desidratação Catalítica do Glicerol 106

vibrações Mn-O-Mn de estiramento do Mn2O3, o que é coerente com a estrutura

detectada pela técnica DRX. Além disso, estes modos podem ser atribuídos ao

modos flexão fora do plano de MnOx e ao estiramento assimétrico de espécies em

ponte de oxigênio (Mn-O-Mn) e o estiramento de forma simétrica de MnOx [65].

Uma vez que as fases α ou β-MnO2 exibem diferentes propriedades reticulares

vibracionais, alguns dos quatro modos de simetria B2g de β-MnO2 (∼750 cm−1),

A1g(667 cm−1),(538 cm−1) e B1g(162 cm−1) podem ser detectados através dos

espectros Raman presentes.

O espectro de infravermelho do sólido Mn (Fig. 5.5a) mostra modos

vibracionais de 670, 601, 572, 523, 496, 445 cm−1. Tais modos ativos no infraver-

melho corroboram com a proposta da espécie MnO2.

Modos Raman mais intensos aparecem em aproximadamente 1000 cm−1

e são atribuídos às vibrações OH e esses não são afetados pela variação de tempe-

ratura. Além disso, o modo de MnO2 foi observado a 540 cm−1 e foi atribuído ao

estiramento de octaedros MnO6 de β-MnO2, como observado nos óxidos de man-

ganês [66]. Mn2O3 pertence ao grupo de espacial Pcab enquanto MnO2 pertence

a um espinélio cúbico e estas estruturas são estáveis a temperaturas relativamente

elevadas, tais com 650 ◦C. Assim, podemos sugerir que o modos Raman MnOx

foram devido ao Mn2O3 e MnO2 coexistirem, de acordo com os dados de DRX.

Os íons Mn4+ e Mn3+ têm raio de 53 e 65 pm, respectivamente, e se encaixam

perfeitamente em uma estrutura de espinélio do tipo Mn3O4. No entanto, esta

fase não foi observada por DRX, em virtude da largura dos modos no espectro,

embora pudesse existir como um óxido de dispersar na superfície sólida.

Os modos Raman de baixa intensidade MnOx foram deslocados para

números de onda menores, em temperaturas superiores a 300 ◦C, provavelmente

devido à transformação parcial de fase para a coexistência α ou β-MnO2 e Mn2O3

em Mn.

Além disso, o modo em 655 cm−1 é atribuído aos grupos de estiramento

simétrico MnOx, o qual poderia existir finamente dispersa ou em dimensão nano-

métrica no sólido Mn. Em temperaturas inferiores a 300 ◦C, os modos não foram

afetados e os espectros Raman têm características semelhantes. Isto sugere que a

estrutura desses óxidos é estável em temperaturas moderadas. Por um lado, em
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Figura 5.5: (a)Espectro Raman e (a1) Espectro infravermelho para o sólido Mn.
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temperaturas próximas a 650 ◦C, os efeitos térmicos afetam significativamente o

sólido de modo que há mudanças observadas nos espectros Raman MnOx, prin-

cipalmente àquela relativa ao modo A1g em 638 cm−1 (Tabela 5.3). Isto indica a

transformação parcial de MnOx para Mn2O3. Por outro lado FWHM permanece

bastante invariável.

A Tabela (5.3) mostra a variação dos modos Raman em função da

temperatura e do tamanho do cristal para o sólido Mn.

Tabela 5.3: Variação de temperatura e modos de vibração para o sólido Mn.

Temperatura Modo Raman Modo Raman Modo Raman Dcalc
◦C cm−1 cm−1 cm−1 (Raman)
25 315 638 699 39
150 314 628 698 39
300 307 628 697 40
450 307 625 684 41
650 307 620 698 43
−30 315 636 700 45

Nota-se também que o aumento do tamanho do cristal acompanhou a

elevação da temperatura, somente em 650◦C, devido a um efeito de coalescência

das partículas presentes no material. Tal fato pode ser corroborado pela proposta

de estabilidade de fases presentes no sólido Mn. Portanto, podemos inferir que

não há transições de fase visíveis neste sólido e sua estabilidade deve-se ao método

de preparação gerar partículas dispersas e estabilizadas em um suporte poroso (a

sílica).

O espectro Raman do sólido Zr é mostrado na Figura (5.6). ZrO2 tem

a estrutura fluorita relativos a esta estrutura. O espectro Raman descreve modos

em 147, 267, 314, 463 e 647 cm−1, que são típicos da zircônia tetragonal [64]. A

zircônia exibe modos típicos em 115, 153, 192, 335, 347, 382, 476(intenso), 617 e

638 cm−1 [23], os quais correspondem ao ZrO2 na fase cúbica.

Os modos em 117, 650, 709 e 774 cm−1 podem ser atribuídos a zircô-

nia tetragonal [67]. Vale salientar que o espectro Raman de ZrO2 à temperatura

ambiente exibe os modos de 89, 178, 189, 305, 333, 347, 382, 476, 502, 560, 615,

638 e 755 cm−1, os quais estão relacionados com ambas as fases tetragonal e mo-

noclínica de acordo com o resultado de DRX. O espectro de infravermelho (Figura
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Figura 5.6: (a)Espectro Raman e (a1) Espectro infravermelho para o sólido Zr.
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5.6b) corrobora a coexistência das fases tetragonal e monoclínica com modos de

vibração em 465, 577, 658, 722, 795, 819 e 883 cm−1. A este respeito, houve um au-

mento na fração de fase monoclínica de ZrO2 (temperaturas maiores que 150 ◦C),

tornando-se significativo em 650 ◦C; isto foi devido ao grande aumento da fração

tetragonal de ZrO2 (em torno de 76% do ZrO2), a qual transformou-se em mono-

clínica. Tal fato sugere que a simetria original de ZrO2 tetragonal é perdida após

o aquecimento e a fase estável ZrO2 monoclínica foi formada. Adicionalmente, a

FWHW do modo em 476 cm−1 para o sólido à temperatura ambiente, à partir de

ZrO2 monoclínico diminui com o aumento da temperatura. Tal fato é resultante

da formação de cristais maiores por efeitos térmicos, enquanto tendências opostas

foram observadas para o modo em 643 cm−1 a partir de ZrO2 em fase tetragonal.

Isto confirma que a fase monoclínica prevalece sobre a tetragonal em temperatu-

ras em torno de 650 ◦C. Deve-se salientar que o espectro Raman do sólido Zr

apresenta modos adicionais aos reportados na literatura, fato que pode ser devido

a quebra de simetria cúbica e tetragonal, provocando uma distorção na estrutura

como um todo. O óxido de zircônio pode ter adquirido a forma pseudo cúbica du-

rante o aquecimento; entretanto o resfriamento seguido do retorno à temperatura

ambiente restabelecem os modos originais do sólido, apesar do tamanho do cristal

aumentar de 10nm, em relação ao ZrO2 em 23 ◦C.

O espectro Raman da amostra Ti é mostrado na Figura (5.7). O sólido

Ti mostrou modos vibracionais em 79, 146, 198, 298 e 520 cm−1 atribuídos ao

T iO2, na fase anatásio, além de uma banda intensa em 440 cm−1 que corresponde

à fase rutilo T iO2 [23]

Não há variação significativa na intensidade, bem como também na po-

sição dos modos, mostrando a estabilidade do sólido. Deve-se ressaltar, entretanto,

que o tamanho do cristal situou-se na faixa de 15−39nm com o aquecimento, suge-

rindo sinterização, porém, a mesma foi pouco significante para alterar a estrutura

do sólido.

Resumindo, o que observamos foi que as nanopartículas de óxidos de

CeO2, SnO2, MnO2 e T iO2 obtidas dispersas em sílica ou carvão por nanomolda-

gem, ocorre a coexistência de fases devido ao aquecimento. E que as nanopartículas

de céria foram estabilizadas em diferentes condições de temperatura, indicando que
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Figura 5.7: Espectro Raman dos sólidos registrados para o sólido Ti em diferentes condições

de temperatura.

as mesmas podem ser empregadas nas transformações do glicerol em temperaturas

mais altas, a fim de que o desempenho catalítico dos sólidos seja favorecido.



Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho foram estudadas as propriedades vibracionais de mo-

libdatos do tipo YxIn2−x(MoO4)3 e óxidos nanoestruturados mediante o uso de

Espectroscopia Raman. Além das tradicionais medidas em Condições Normais de

Temperatura e Pressão (CNTP), foram também realizadas medidas de espalha-

mento Raman variando os parâmetros Pressão e Temperatura. Para os molibdatos

foram realizados experimentos com altas pressões e altas e baixas temperaturas,

e para os óxidos nanoestruturados foram realizados apenas medidas de altas tem-

peraturas.

Os materiais da família YxIn2−x(MoO4)3 apresentam em seus espectros

Raman, independentemente da temperatura, três regiões distintas: a primeira que

vai até 250 cm−1, onde se encontram os modos externos; a segunda região que

se situa entre 250 cm−1 e 450 cm−1, onde se encontram as flexões simétricas e

assimétricas (modos do tipo ν2 e ν4); e a terceira região que vai de 780 cm−1 a

1050 cm−1, na qual possui duas bandas que se interceptam. A terceira região está

compreendida no trecho que vai de 700 cm−1 a 1050 cm−1, onde se encontram

os modos de estiramentos assimétricos (ν3) agrupados em em um conjunto de

modos de intensidade elevada seguidos de modos de baixa intensidade situados

entre 796 cm−1 a 881 cm−1 e os modos de estiramentos simétricos (ν1) localizados

entre 940 cm−1 e 1000 cm−1. Os molibdatos da família em questão apresentam

Expansão Térmica Negativa (NTE) em pelo menos um de seus eixos quando estes

se encontram na fase ortorrômbica.
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Três amostras da família YxIn2−x(MoO4)3 , com x respectivamente

iguais a 0, 0, 5 e 1, foram estudadas variando a temperatura. Nesses resulta-

dos foi observado que o material In2(MoO4)3 tem a temperatura de transição

monoclínica-ortorrômbica mais alta, T = 370◦C. Ao passo que, para o material

Y0,5In1,5(MoO4)3 , a temperatura de transição foi observada em torno de 200 ◦C,

para o material YIn(MoO4)3 a transição de fase ocorreu em torno de −13◦C
(260K). Esses resultados mostram que o ato de substituir íons In3+ por Y3+ resulta

no abaixamento da temperatura de transição de fase, aumentando a aplicabilidade

tecnológica do material, devido o aumento do intervalo de temperatura em que

este se encontra na fase ortorrômbica que é a responsável pela NTE.

Entretanto, a presença do ítrio no material também o torna mais hi-

groscópico, aumentando os espaços intersticiais e tornando possível a ocupação

desses mesmos espaços por moléculas de água. A presença de água causa um

aumento da pressão interna no material e torna inviável a transição enquanto o

mesmo está hidratado, sendo necessário aquecer para que este perca as moléculas

de água presas em seus interstícios e retorne à sua fase anidra.

As amostras In2(MoO4)3 e Y0,5In1,5(MoO4)3 também tiveram suas pro-

priedades vibracionais estudadas enquanto submetidas à altas pressões. Nesses

experimentos foi observado que a presença do ítrio induz a ocorrência da transição

à pressões mais altas, porém a amorfização, se inicia em torno de 5 GPa em ambos

os casos. Além disso, a amorfização ocorre de maneira mais gradual na amostra

que não contém ítrio e isso se deve ao fato de o raio iônico do ítrio ser maior,

causando uma maior pressão interna e dificultando o rearranjo dos poliedros, ou

seja, os poliedros perdem bastante mobilidade após a amorfização.

Para os óxidos nanoestruturados, os experimentos de espectroscopia

Raman foram realizados em CeO2, SnO2, MnO2, ZrO2, TiO2 e Al2O3. Para o

CeO2, foi observado um modo em 461 cm−1 que foi relacionado à vibração simétrica

F2g da ligação O-Ce-O. Um outro modo em 620 cm−1, sendo este atribuído à

respiração simétrica dos átomos de oxigênio em torno dos átomos de cério. Com

um aumento da temperatura de 25◦C para 450◦C, não houve alteração significativa

na intensidade ou posição dos modos. Porém, o aquecimento até 650◦C altera

levemente a posição e intensidade dos picos, o que sugere um aumento do tamanho
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dos grãos cristalinos do material. Constatou-se também através dos espectros à

650 ◦C, que os modos referentes às vibrações OH têm sinais pouco intensos, o que

sugere uma remoção da água estrutural. E após o resfriamento, o sólido recupera

todos os modos à temperatura ambiente porém bem mais definidos, o que indica

um aumento na cristalinidade do mesmo.

Na amostra de SnO2 ocorre o mesmo efeito de estreitamento e desloca-

mento das bandas que ocorre no CeO2, o que sugere um aumento no tamanho das

partículas do material.

Para o MnO2 foram observados modos de baixa intensidade entre 99 e

700 cm−1. Dentre estes modos, os localizados em 315, 638 e 700 cm−1 são atri-

buídos às vibrações de estiramento Mn-O-Mn. Os modos mais intensos aparecem

em torno de 1000 cm−1 e são atribuídos às vibrações OH e esses não são afetados

pela variação de temperatura.

O espectro Raman do ZrO2 é típico da estrutura fluorita e apresenta

modos que são característicos de uma estrutura tetragonal. O aumento da tempe-

ratura implica na mudança da estrutura monoclínica estável que prevalece sobre

a fase tetragonal.

O espectro Raman para o TiO2 exibiu modos vibracionais de uma fase

anatásio e uma banda próximo de 440 cm−1 que corresponde à fase rutilo. No

espectro a 650◦C a fase de rutilo se torna mais visível, entretanto, não há variação

significativa na posição dos modos, mostrando que o sólido ainda é estável até essa

temperatura, estando apenas no limiar de uma transição de fase.

A amostra de Al2O3 não apresentou resultado satisfatório devido a ele-

vada luminescência apresentada por este material, o que impossibilitou sua aná-

lise.
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Apêndice A

Descrição Quântica do

Espalhamento Raman

Na Seção 2.1.1 abordamos o tratamento clássico para o espalhamento

Raman e na Seção 2.4 discutimos mais qualitativamente o tratamento quântico

para o espalhamento Raman. Nesta seção, abordaremos mais detalhadamente a

matemática envolvida na descrição quântica do espalhamento Raman.

Podemos propor uma função de onda não perturbada e dependente no

tempo para descrever a molécula:

Ψ(0)
r = ψ(0)r e−it(ωj−iΓr) (A.1)

onde Γr está relacionado com a Largura Média a Meia Altura.

A função de onda perturbada, expressa na notação de Dirac, pode ser

escrita na forma:

|Ψ′r〉 = |Ψ(0)
r 〉+ |Ψ(1)

r 〉+ . . . (A.2)

A partir disso, podemos definir o momento de dipolo elétrico de tran-

sição para a transição i→ f quando o sistema é perturbado, logo

(P )fi = 〈Ψ′f |P̂ |Ψ′i〉 (A.3)
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Substituindo a Equação A.2 na Equação A.3, temos:

(P )fi = 〈Ψ(0)
f |P̂ |Ψ

(0)
i 〉+ 〈Ψ

(1)
f |P̂ |Ψ

(0)
i 〉+ 〈Ψ

(0)
f |P̂ |Ψ

(1)
i 〉+ . . . (A.4)

Podemos escrever o momento de dipolo de transição também como uma

expansão em séries

(P )fi = (P (0))fi + (P (1))fi + . . . (A.5)

e comparando os termos da Expressão A.5 com a A.4, identificamos

(P (0))fi = 〈Ψ(0)
f |P̂ |Ψ

(0)
i 〉 (A.6)

(P (1))fi = 〈Ψ(1)
f |P̂ |Ψ

(0)
i 〉+ 〈Ψ

(0)
f |P̂ |Ψ

(1)
i 〉 (A.7)

O termo principal da expansão mostrado na Equação A.6 é referente

à transição direta de um estado inicial não perturbado para um estado final não

perturbado. A correção de de primeira ordem (P (1))fi, mostrado na Equação A.7,

é referente ao momento de dipolo induzido na molécula e é o responsável tanto

pelo espalhamento Rayleigh quanto pelo espalhamento Raman e por essa razão

focaremos nossa atenção no mesmo.

Se aplicarmos a correção de primeira ordem da Teoria da Perturbação

Dependente do Tempo discutida em textos como [72, 73], temos

|Ψ(1)
i 〉 =

∑

r

air|Ψ(0)
r 〉 e |Ψ(1)

f 〉 =
∑

r

afr|Ψ(0)
r 〉. (A.8)

Substituindo a as Expressões A.8 em A.7,

(P̃ (1))fi =
∑

r

a∗fr〈Ψ(0)
r |P̂ |Ψ

(0)
i 〉+

∑

r

air〈Ψ(0)
f |P̂ |Ψ

(0)
i 〉, (A.9)

onde o til sobre o P é para lembrar que este termo é geralmente complexo. Como é

possível ver na Figura 2.1, o fóton incidente excita um fônon de um estado inicial

i até um nível virtual (que nesse cálculo é denotado por r). Por estado virtual,

podemos entender como um estado de curta duração, de modo que ao atingir esse

estado o fônon imediatamente decai para um estado final f . Se o nível final f for
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maior que o nível inicial i, então o espalhamento é Stokes, por outro lado, se o nível

final f for menor que o nível inicial i, então temos o espalhamento anti-Stokes.

Os coeficientes são determinados através do Hamiltoniano de perturba-

ção gerado pelo fóton incidente. As expressões para calcular os mesmos também

são dadas pela Teoria da Perturbação Dependente do Tempo discutida em [72, 73]:

air = − i
~

∫ t

0

〈Ψ(0)
r |Hp|Ψ(0)

i 〉dt′ (A.10)

a∗fr =
i

~

∫ t

0

〈Ψ(0)
f |Hp|Ψ(0)

r 〉dt′, (A.11)

sendo Hp o hamiltoniano de perturbação causada pelo fóton incidente que é escrito

como

Hp = −P̂σEσ, (A.12)

P̂σ é a projeção de P̂ em Eσ e este último representa o campo elétrico da radiação

incidente e pode ser escrita como

Eσ = Ẽσ0e
−itω0 + Ẽ∗σ0e

itω0 , (A.13)

As funções de onda para os estados inicial e final podem ser obtidas

fazendo Γi = Γf = 0 na Equação A.1

|Ψ(0)
i 〉 = |ψ

(0)
i 〉e−itωi e |Ψ(0)

f 〉 = |ψ
(0)
f 〉e−itωf . (A.14)

Substituindo as Equações A.10, A.11 e A.14, na Equação A.9 podemos

escrever

(P (1))fi =
∑

r

i

h
〈Ψ(0)

r |P̂ |Ψ
(0)
i 〉

∫ t

0

〈Ψ(0)
f |Ĥp|Ψ(0)

r 〉dt′−
∑

r

i

h
〈Ψ(0)

f |P̂ |Ψ(0)
r 〉

∫ t

0

〈Ψ(0)
r |Ĥp|Ψ(0)

i 〉dt′

(A.15)

Resolvendo a 1a integral:

∫ t

0

〈Ψ(0)
f |Ĥp|Ψ(0)

r 〉dt′ =
∫ t

0

〈ψ(0)f | − P̂σẼσ0e
−iω0t′ |ψ(0)r 〉eit

′ωf e−it
′(ωr−iΓr)dt′ +

+

∫ t

0

〈ψ(0)f | − P̂σẼ
∗
σ0e

iω0t′ |ψ(0)r 〉eit
′ωf e−it

′(ωr−iΓr)dt′(A.16)
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retirando do integrando as funções que não dependem do tempo, temos

∫ t

0

〈Ψ(0)
f |Ĥp|Ψ(0)

r 〉dt′ = 〈ψ
(0)
f | − P̂σẼσ0|ψ(0)r 〉

∫ t

0

e−it
′(

ωrf

︷ ︸︸ ︷
ωr − ωf +ω0−iΓr)dt′ +

+〈ψ(0)f | − P̂σẼ
∗
σ0|ψ(0)r 〉

∫ t

0

e−it
′(ωr−ωf−ω0−iΓr)dt′ (A.17)

Fazendo ωr−ωf = ωrf , temos a seguinte solução para a primeira integral

∫ t

0

〈Ψ(0)
f |Ĥp|Ψ(0)

r 〉dt′ = 〈ψ
(0)
f |P̂σẼσ0|ψ(0)r 〉

e−it(ωrf+ω0−iΓr)

i(ωrf + ω0 − iΓr)
+

〈ψ(0)f |P̂σẼ
∗
σ0|ψ(0)r 〉

e−it(ωrf−ω0−iΓr)

i(ωrf − ω0 − iΓr)
(A.18)

onde ωrf é chamada de Frequência de Bohr.

Resolvendo agora a 2a integral:

∫ t

0

〈Ψ(0)
r |Ĥp|ψ(0)i 〉dt′ =

∫ t

0

〈ψ(0)r | − P̂σẼσ0e
−iω0t′ |ψ(0)i 〉eit

′(ωr+iΓr)e−it
′ωidt′ +

∫ t

0

+〈ψ(0)r | − P̂σẼ
∗
σ0e

iω0t′ |ψ(0)i 〉eit
′(ωr+iΓr)e−it

′ωidt′ (A.19)

retirando do integrando as funções que não dependem do tempo, temos

∫ t

0

〈Ψ(0)
r |Ĥp|ψ(0)i 〉dt′ = 〈ψ(0)r | − P̂σẼσ0|ψ(0)i 〉

∫ t

0

eit
′(ωr−ωi−ω0+iΓr)dt′ +

+〈ψ(0)r | − P̂σẼ
∗
σ0|ψ

(0)
i 〉

∫ t

0

eit
′(ωr−ωi+ω0+iΓr)dt′. (A.20)

Fazendo ωr−ωi = ωri, temos a seguinte solução para a primeira integral

∫ t

0

〈Ψ(0)
r |Ĥp|Ψ(0)

i 〉dt′ = −〈ψ(0)r |P̂σẼσ0|ψ(0)i 〉
eit(ωri−ω0+iΓr)

i(ωri − ω0 + iΓr)
+

−〈ψ(0)r |P̂σẼ
∗
σ0|ψ

(0)
i 〉

eit(ωri+ω0+iΓr)

i(ωri + ω0 + iΓr)
. (A.21)

Assim, aplicando as as Expressões A.18 e A.21 em A.15 e substituindo
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as funções de onda não integradas por as funções representadas em A.14, temos

(P (1))fi =
∑

r 6=i,f

i

~

〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉eit(ωr+iΓr)e−itωi〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉
i(ωrf + ω0 − iΓr)

Ẽσ0e
−it(ωrf+ω0)e−tΓr +

+
∑

r 6=i,f

i

~

〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉eit(ωr+iΓr)e−itωi〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉
i(ωrf − ω0 − iΓr)

Ẽ∗σ0e
−it(ωrf−ω0)e−tΓr +

+
∑

r 6=i,f

i

~

〈ψ(0)f |P̂ |ψ
(0)
r 〉eitωf e−it(ωr−iΓr)〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉
i(ωri − ω0 + iΓr)

Ẽσ0e
it(ωri−ω0)e−tΓr +

+
∑

r 6=i,f

i

~

〈ψ(0)f |P̂ |ψ
(0)
r 〉eitωf e−it(ωr−iΓr)〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉
i(ωri + ω0 + iΓr)

Ẽ∗σ0e
it(ωri+ω0)e−tΓr (A.22)

combinando as exponenciais,

(P (1))fi =

1

~

∑

r 6=i,f

[

〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉
ωrf + ω0 − iΓr

+
〈ψ(0)f |P̂ |ψ

(0)
r 〉〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉

ωri − ω0 + iΓr

]

Ẽσ0e
−it(ω0+ωr−ωf−ωr+ωi)+

1

~

∑

r 6=i,f

[

〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉
ωrf − ω0 − iΓr

+
〈ψ(0)f |P̂ |ψ

(0)
r 〉〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉

ωri + ω0 + iΓr

]

Ẽ∗σ0e
−it(ωr−ωf−ω0−ωr+ωi).

(A.23)

Na Expressão anterior (Equação A.23) as frequências ωrf e ωri foram

substituídas por seus valores em termos de ωr a fim de eliminá-lo. Simplificando

então as exponenciais, podemos escrever a frequência de Bohr com dependência

dos estados inicial e final. Assim, fazendo ωfi = ωf − ωi, a Equação A.23 se torna

(P (1))fi =
1

~

∑

r 6=i,f

[

〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉
ωrf + ω0 − iΓr

+
〈ψ(0)f |P̂ |ψ

(0)
r 〉〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉

ωri − ω0 + iΓr

]

Ẽσ0e
−it(ω0−ωfi)+

+
1

~

∑

r 6=i,f

[

〈ψ(0)f |P̂σ|ψ(0)r 〉〈ψ(0)r |P̂ |ψ(0)i 〉
ωrf − ω0 − iΓr

+
〈ψ(0)f |P̂ |ψ

(0)
r 〉〈ψ(0)r |P̂σ|ψ(0)i 〉

ωri + ω0 + iΓr

]

Ẽ∗σ0e
it(ω0+ωfi).

(A.24)

Uma vez que ω0 é a frequência do fóton incidente e ωfi é a frequência

do fônon criado ou destruído na rede, temos então que a radiação emitida após a

colisão pode ocorrer em duas frequências distintas. A primeira, ω0−ωfi, representa
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a frequência de um fóton emitido após colidir com um fônon e excitá-lo, cedendo

energia para o sistema. E a segunda, ω0 + ωfi, representa um fóton emitido após

colidir com um fônon excitado e rebaixá-lo para o nível fundamental, retirando

energia do sistema.

Vale ressaltar ainda que esses cálculos foram feitos considerando um

processo simplificado, onde apenas temos uma interação direta de um fônon e um

fóton. Todavia, isso não acontece na natureza visto que bosons não interagem entre

si. Na prática esse processo ocorre conforme descrito na Seção 2.4, a qual afirma

que o espalhamento Raman é um processo de terceira ordem e onde um fóton

incidente excita um par elétron-buraco que por sua vez interage com um fônon e

assim libera um fóton com frequência maior ou menor que a do fóton incidente, ou

seja, o processo é intermediado por um par elétron-buraco. A descrição completa

desse processo envolveria um hamiltoniano mais complexo que levaria em conta

cada interação do processo de espalhamento Raman.



Apêndice B

Tabelas com os Valores dos

Números de Ondas dos Modos

Raman para as amostras da família

YxIn2−x(MoO4)3

Nas Tabelas (B.1) a (B.5) estão listados os valores dos números de

onda das principais bandas obtidas nos ajustes das lorentzianas para os materiais

da família YxIn2−x(MoO4)3 em baixas e altas temperaturas.
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Tabela B.1: Tabela com os valores dos conjuntos de picos ν2 + ν4, ν3 e ν1, para as os experimentos em alta temperaturas realizados nas amostras
In2(MoO4)3 .

In2(MoO4)3 - Altas Temperaturas
Temperatura (◦C)

30 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 270 290 300 320 350 360 370 380 390 400

ν 2
+

ν 4
F
le
x
õ
es

299 298 299 301 301 301 300 301 303 303 304 303 304 303 301 302 300 300 302 301 301 302

310 309 311 315 315 315 311 316 316 316 317 317 317 317 314 314 312 313 314 314 315 315

320 319 320 321 322 322 319 322 322 322 322 322 323 322 321 321 321 321 323 321 323 323

327 327 325 329 328 328 327 328 328 328 327 328 328 327 326 328 327 326 328 327 330 330

331 330 330 335 333 333 332 333 334 334 333 333 334 334 332 334 334 334 335 335 – –

340 340 340 341 342 342 342 343 343 343 342 342 342 342 341 342 342 342 343 342 339 339

353 352 352 351 352 351 352 351 351 352 351 352 351 352 350 349 349 348 350 349 348 348

364 363 362 362 361 360 362 360 360 361 360 360 360 361 359 357 357 356 357 358 359 359

378 378 374 375 375 374 377 374 373 374 372 372 372 374 370 369 369 368 369 371 373 373

406 403 402 401 400 400 401 399 396 396 395 395 393 395 393 390 390 386 387 387 394 397

ν 3
E
st
ir
a
m
en
to
s

A
ss
im

ét
ri
co
s

796 795 795 794 793 793 793 794 792 795 795 796 792 792 796 794 765 777 766 766 765 767

801 801 800 800 798 799 798 799 798 799 796 799 799 798 804 799 798 799 799 799 800 800

805 806 805 807 804 805 804 804 803 804 803 803 805 804 805 804 – – – – – –

812 812 811 811 810 810 809 809 809 809 808 808 809 809 808 807 807 807 808 807 809 808

817 817 816 815 815 816 815 814 815 813 813 813 813 811 813 811 812 813 813 812 813 813

834 834 836 820 818 822 820 818 820 818 817 815 817 814 814 816 – – – – – –

843 841 842 839 839 839 838 838 837 835 837 836 832 834 836 834 836 836 826 824 823 821

850 – 851 858 852 848 848 849 847 840 – – 838 – – – – – – – – –

859 859 858 860 856 856 855 855 853 853 – 853 – – – – – – – – – –

864 863 863 863 860 860 859 859 858 859 857 859 858 859 857 858 857 860 860 860 860 859

871 870 870 869 869 869 868 867 867 866 – – – – – – – – – – – –

880 879 880 878 877 876 875 876 876 872 869 – – – – – – – – – – –

ν 1
E
st
ir
a
m
en
to
s

S
im

ét
ri
co
s

944 944 945 944 943 944 943 942 942 942 941 941 941 941 941 941 940 942 942 942 942 940

964 959 958 958 956 957 956 955 955 955 956 958 956 956 957 958 959 960 – – – –

969 968 968 967 967 967 966 966 966 965 966 966 966 966 966 967 967 971 968 960 961 954

976 975 975 974 974 974 973 973 972 972 972 971 971 971 971 971 970 974 974 973 974 973

991 988 987 986 986 987 986 986 985 984 985 984 984 985 984 984 985 982 981 979 982 979

996 992 992 991 991 991 991 990 989 988 987 986 986 985 984 985 985 985 – – – –
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Tabela B.2: Tabela com os valores dos conjuntos de picos ν2 + ν4, ν3 e ν1, para o experimento em alta temperatura realizado na amostra
Y0,5In1,5(MoO4)3 .

Y0,5In1,5(MoO4)3 - Altas Temperaturas
Temperatura (◦C)

30 60 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

ν 2
+

ν 4
F
le
x
õ
es

299 300 299 299 300 300 300 300 302 302 301 301 300 300 302 302 302 302 303

310 312 310 310 311 312 312 313 315 315 315 314 314 315 314 316 314 316 316

320 321 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 322 322 323 324 323 324 324

328 328 327 327 327 327 326 327 326 327 327 326 326 326 – – – – –

334 333 332 332 332 333 332 332 333 333 333 333 333 333 330 330 330 331 331

341 340 340 340 340 341 340 340 341 340 340 340 340 340 340 339 340 340 341

349 348 348 348 347 347 347 347 348 347 347 347 347 347 347 346 347 346 346

359 357 358 358 357 356 356 355 356 356 356 355 355 355 356 354 357 354 356

376 369 370 371 370 367 368 367 367 366 367 365 366 365 365 364 367 364 367

397 391 394 395 393 391 393 391 388 388 387 384 384 384 388 388 388 388 388

ν 3
E
st
ir
a
m
en
to
s

A
ss
im

ét
ri
co
s 805 804 804 803 802 801 801 802 801 802 802 801 802 801 801 801 800 801 801

815 814 813 812 811 812 811 812 811 812 812 810 812 810 808 809 807 810 810

826 825 825 824 823 824 824 825 825 825 826 819 823 817 815 816 813 818 821

840 839 839 836 837 838 837 838 836 838 838 833 834 830 829 830 827 831 832

860 860 858 857 857 858 858 857 859 857 857 857 856 856 856 856 855 856 855

ν 1
E
st
ir
a
m
en
to
s

S
im

ét
ri
co
s

942 943 943 942 941 942 941 941 941 941 941 941 941 941 941 942 940 941 940

964 963 962 962 960 960 960 960 960 959 960 960 959 958 – – – – –

972 973 973 972 971 972 971 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 971

992 991 990 989 989 989 988 988 986 987 986 986 986 985 – – – – –
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Tabela B.3: Tabela com os valores dos conjuntos de picos ν2 + ν4, ν3 e ν1, para o experimento em baixa temperatura realizado na amostra In2(MoO4)3 .

In2(MoO4)3 - Baixas Temperaturas
Temperatura (◦C)

-260 -253 -233 -213 -193 -173 -163 -153 -143 -133 -123 -113 -103 -93 -83 -73 -53 -33 -13 7 25

ν 2
+

ν 4
F
le
x
õ
es

301 301 301 301 301 301 301 301 301 300 300 303 298 298 299 299 299 299 299 298 298

312 312 313 312 313 313 313 313 313 312 312 314 310 310 310 310 310 310 310 309 310

322 322 322 322 322 322 322 322 322 321 321 323 319 319 320 320 320 320 320 319 319

330 330 330 330 330 330 330 330 330 329 329 329 327 326 328 328 328 329 328 328 327

336 335 335 335 335 335 335 334 334 333 333 333 331 331 332 332 332 331 332 333 333

343 342 342 342 342 342 342 342 342 341 341 342 339 339 340 340 340 339 340 340 340

360 360 360 360 360 360 359 359 359 358 358 355 356 355 356 356 355 354 354 352 352

379 377 377 378 376 376 376 375 376 375 374 371 372 371 372 371 371 370 368 366 366

394 390 389 394 385 386 386 385 386 386 385 386 384 380 384 382 381 380 378 381 381

413 412 412 413 411 412 411 411 411 410 408 405 407 406 407 404 407 406 406 406 405

ν 3
E
st
ir
a
m
en
to
s

A
ss
im

ét
ri
co
s

801 800 800 801 800 800 800 800 800 799 798 796 797 797 797 797 797 797 797 797 796

808 808 808 808 808 808 808 808 807 806 806 803 804 804 804 804 804 804 804 803 803

814 814 814 814 814 814 814 814 813 812 812 810 810 810 811 811 811 810 810 810 810

821 821 820 821 820 820 820 820 819 818 818 815 816 816 816 816 816 815 815 815 815

825 825 825 825 825 824 824 824 824 823 822 820 820 820 821 821 820 820 820 820 819

832 831 831 831 831 831 831 830 830 829 829 825 826 826 827 826 826 826 825 826 826

842 842 842 842 842 842 842 841 841 840 840 837 838 838 839 839 838 838 838 838 838

850 850 849 849 849 849 849 850 849 847 847 846 846 846 847 846 846 846 845 845 845

852 851 851 851 851 851 851 – – 849 849 – – – – – – – – – –

864 864 864 864 864 864 864 863 864 862 862 859 860 860 860 860 860 860 859 860 859

869 869 869 869 868 869 869 868 868 866 866 864 864 864 864 864 863 862 862 862 861

873 872 872 872 872 872 872 872 871 870 869 867 868 868 868 868 867 867 866 866 865

880 879 879 879 879 879 879 878 878 877 877 874 875 875 875 875 875 874 874 873 873

890 889 889 889 888 889 889 888 888 886 886 884 885 884 885 884 884 883 883 882 881

ν 1
E
st
ir
a
m
en
to
s

S
im

ét
ri
co
s

949 949 949 949 949 949 949 949 949 948 948 945 945 945 946 946 946 946 946 945 945

954 954 954 954 954 954 953 953 953 952 951 949 949 949 950 950 949 949 949 949 948

961 961 961 960 960 960 960 960 960 959 958 956 957 956 957 957 957 957 956 956 956

965 966 965 965 965 965 965 965 965 964 963 961 961 961 962 962 962 961 961 961 960

972 972 971 971 971 971 971 971 970 969 968 966 966 966 967 967 967 966 966 964 964

977 976 976 976 976 976 976 976 975 974 974 972 972 972 973 972 972 972 972 971 971

985 985 985 985 985 984 984 984 983 982 982 980 980 980 980 980 980 979 979 978 978

1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1000 999 999 997 997 997 997 997 997 996 996 995 994
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Tabela B.4: Tabela com os valores dos conjuntos de picos ν2 + ν4, ν3 e ν1, para o experimento em baixa temperatura realizado na amostra
Y0,5In1,5(MoO4)3 .

Y0,5In1,5(MoO4)3 - Baixas Temperaturas
Temperatura (◦C)

-260 -253 -233 -213 -193 -173 -163 -153 -143 -133 -123 -113 -103 -93 -83 -73 -53 -33 -13 7 27

ν 2
+

ν 4
F
le
x
õ
es

302 301 301 301 301 301 301 302 – – – – – – – – – – – – –

312 313 312 311 312 311 312 319 – – – – – – – – – – – – 313

322 322 322 322 322 322 322 322 323 322 322 323 323 324 324 324 324 324 324 325 325

331 331 331 331 332 331 331 332 334 331 331 332 331 332 332 332 332 332 332 333 333

342 342 342 341 343 342 343 345 348 341 341 342 340 341 341 341 341 341 341 344 344

356 357 357 357 356 356 357 362 – 355 354 357 352 352 353 352 352 352 353 354 355

375 375 375 374 374 374 375 378 368 373 372 372 371 369 370 369 369 369 372 370 369

407 408 408 407 406 406 400 420 405 405 405 407 406 405 406 404 404 403 408 402 398

– – – 592 594 596 598 596 598 598 596 – – 567 575 660 667 618 648 485 –

ν 3
E
st
ir
a
m
en
to
s

A
ss
im

ét
ri
co
s

801 801 800 801 801 802 – – – – – – – – – – – – – – –

809 809 809 809 808 809 809 810 804 806 805 804 804 804 805 805 805 805 805 805 804

820 820 821 821 820 820 820 821 818 819 817 816 816 816 817 816 816 816 815 815 815

838 838 836 838 837 838 835 831 833 831 830 829 829 833 830 828 830 828 825 826 827

849 849 849 850 848 849 848 844 844 843 841 843 843 845 843 843 843 842 840 840 841

864 865 865 865 864 865 864 866 865 866 864 862 862 862 861 862 862 862 861 861 860

876 877 877 876 876 877 876 877 – – – – – – – – – – – – –

ν 1
E
st
ir
a
m
en
to
s

S
im

ét
ri
co
s

950 950 950 950 950 950 950 950 949 949 948 947 946 945 944 944 944 943 943 943 942

974 975 975 975 974 975 970 972 970 970 968 967 967 968 968 968 967 967 965 966 964

980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 978 976 976 975 975 975 974 974 973 973 972

1000 1000 1000 1000 999 999 999 1000 998 998 996 995 995 995 995 995 995 995 994 993 992
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Tabela B.5: Tabela com os valores dos conjuntos de picos ν2 + ν4, ν3 e ν1, para o experimento em baixa temperatura realizado na amostra YIn(MoO4)3 .

YIn(MoO4)3 - Baixas Temperaturas
Temperatura (◦C)

-260 -253 -233 -213 -193 -173 -163 -153 -133 -113 -93 -73 -63 -53 -43 -33 -23 -13 -3 17 22

ν 2
+

ν 4
F
le
x
õ
es

299 299 299 299 299 300 300 301 301 302 302 302 300 299 299 301 302 304 305 306 307

310 311 310 311 310 311 311 311 310 312 310 310 309 309 307 309 309 – – – –

319 319 319 319 319 319 320 320 320 321 321 321 321 321 321 322 322 323 325 324 321

326 326 327 327 327 327 328 328 329 329 330 329 329 329 329 329 330 330 330 328 327

335 335 335 336 335 342 342 341 341 342 343 340 341 340 341 342 342 342 343 343 342

346 345 344 345 344 351 352 349 351 351 352 347 348 349 350 351 351 355 354 352 355

– – – – – – – – – – – – – – – – – 378 378 382 386

368 368 368 368 367 366 366 365 366 364 365 361 363 363 363 362 362 – – – –

397 399 398 398 400 398 396 396 396 395 394 396 393 395 394 393 390 – – – –

ν 3
E
st
ir
a
m
en
to
s

A
ss
im

ét
ri
co
s 808 808 808 808 806 808 807 808 808 808 805 806 807 805 805 806 806 808 808 808 808

817 816 815 816 814 816 814 815 816 816 812 815 816 814 813 813 814 817 817 817 817

827 824 822 823 821 826 822 823 824 825 818 823 825 821 820 820 822 – – – –

835 833 831 832 831 834 832 832 832 833 829 832 833 830 830 830 831 830 830 830 829

845 843 842 842 842 844 842 843 842 843 841 843 843 840 841 841 842 841 842 842 839

862 863 863 862 862 862 861 861 859 860 860 860 860 860 859 858 859 859 859 859 858

ν 1
E
st
ir
a
m
en
to
s

S
im

ét
ri
co
s

944 944 944 944 944 944 944 944 944 943 943 944 943 943 943 943 942 943 943 943 943

958 958 958 958 958 958 958 957 957 957 954 957 957 956 957 954 947 – – – –

967 967 967 967 967 967 967 967 966 966 966 966 966 965 966 966 964 962 958 956 955

975 976 976 976 975 975 975 975 974 974 974 974 974 973 973 973 973 974 975 975 974

985 985 985 984 984 983 983 983 983 981 980 983 982 981 980 981 979 989 986 984 983

996 996 997 996 996 996 995 995 995 994 995 994 994 993 993 994 992 – – – –
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