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1 INTRODUÇÃO 
 

O Zirconato de Bário (BaZrO3 ou BZO) é um óxido cerâmico de alta simetria 
pertencente ao grupo das perovskitas, compostos caracterizados por apresentar 
uma estequiometria ABO3, sendo A um cátion conhecido como modificador de rede 
e B normalmente um cátion metálico, designado como formador de rede. Os últimos 
estudos feitos sobre o Zirconato de Bário revelaram propriedades luminescentes e 
modos Raman ativos, dependentes das propriedades estruturais e eletrônicas, 
incluindo estequiometria e a presença de impurezas e defeitos estruturais, o que 
leva esse composto a possuir inúmeras aplicações tecnológicas, como refratários 
cerâmicos para isolantes térmicos, supercondutores para formação de pinning, entre 
outros.  

Analisar a presença desses modos vibracionais Raman ativos é o foco 
principal do nosso trabalho, e nesse campo foram implementadas as simulações 
computacionais ab initio, a fim de revelar características estruturais de ordem local 
desse composto. 

 

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Para os cálculos ab initio da estrutura cúbica do zirconato de bário foi usado o 
programa computacional CRYSTAL 09, onde análises teóricas resultam em 
informações sobre os modos vibracionais do composto. O programa basicamente 
consiste em três etapas de entrada: a entrada da geometria, entrada de bases, e 
entrada do hamiltoniano e SCF. 

 Nesta primeira entrada estão contidos dados como a informação 
cristalográfica, parâmetros de rede, número de átomos não equivalentes, posição 
atômica, e grupo espacial. A definição do conjunto de base é no segundo bloco de 
entrada. O conjunto de base e a configuração eletrônica inicial devem ser dados 
para cada átomo com diferente número atômico identificado na entrada da estrutura 
cristalina. A última entrada permite escolha de Hamiltoniano, e os valores padrão são 
fornecidos para garantir a precisão razoável para um grande número de diferentes 
sistemas cristalinos. 

Nestes cálculos foram utilizados palavras-chave “FREQCALC” para 
determinar os modos vibracionais Raman para a estrutura cúbica do Zirconato de 
Bário. A modificação na estrutura do composto foi feita deslocando 0.01 até 0.3 
angstrom nos átomos de zircônio e bário, separadamente. Em seguida, foram feitas 
comparações com o cálculo do zirconato de bário, no qual não foi promovido 
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deslocamento e com os resultados experimentais obtidos via espectroscopia Raman. 
Depois de feita essa análise nos cálculos, selecionamos aqueles que apresentaram 
resultados mais interessantes e ampliamos sua célula unitária, no intuito de 
examinar a dispersão de defeitos no composto. 

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
Devido à alta simetria do zirconato de bário ser cúbica todos os modos 

vibracionais de primeira ordem são inativos para este composto. Assim ao 
simularmos o composto sem deslocamentos, nenhum modo vibracional ativo foi 
identificado. Porém, desde um ponto de vista experimental, modos Raman de 
primeira ordem se mostraram ativos para o cristal sintetizado pelo método de 
hidrotermalização assistida por micro-ondas, MOREIRA (2010). Desta forma, ao 
efetuar o deslocamento de 0.01 até 0.3 angstrom, através do CRYSTAL 09, surgiram 
modos vibracionais Raman ativos do Zirconato de Bário. 

Os cálculos realizados com a ampliação da célula ainda estão em andamento, 
mas alguns resultados preliminares foram analisados, e registraram-se valores de 
modos Raman ativos próximo dos modos obtidos experimentalmente. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acredita-se que as simulações computacionais aliadas às técnicas 
experimentais são complementares, e assim oferecem suporte bastante confiável 
para a compreensão de fenômenos de ordem local do Zirconato de Bário e pode ser 
estendida a outros compostos. Esta metodologia nos permite identificar a origem das 
polarizações de curto alcance no BZO e auxilia na compreensão das emissões 
luminescentes de cristais a temperatura ambiente. 
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