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INTRODUÇÃO

 As características de qualquer dispositivo eletrôni-
co são determinadas primordialmente pelos mate-
riais que o constituem. Na era atual,  os avanços 
tecnológicos requerem um conhecimento rigoro-
so, a nível atômico, dos fenômenos físicos respon-
sáveis pelas propriedades destes materiais. Muitos 
destes fenômenos ainda não foram totalmente ex-
plicados. É na contribuição para esta área de pes-
quisa que se encontra o presente trabalho.
      Simplificadamente, serão analisados aqui mo-
dos de vibração elementares em amostras de Sr-
TiO3 desoxigenadas. Para isso, será aplicada a téc-
nica de espectroscopia Raman. Sua base é a con-
servação de energia: se a luz espalhada por uma 
amostra não é igual à luz incidente, parte da ener-
gia foi convertida em vibrações na rede do cristal.
     O SrTiO3 é um dos óxidos de perovskitas mais 
estudados até hoje, exibindo uma gama de com-
portamentos  interessantes[1].  Seus  estudos  explo-
ram transições de fase, ferroeletricidade induzida 
por  substituição  de  isótopos[2],  comportamentos 
não  usuais  em filmes  finos[3] e  nanoestruturas[4], 
dopagens diversas[5], a alta permissividade dielétri-
ca  (atrativa  em  aplicações  tecnológicas[6]),  entre 
outros. 

    Em  temperatura  ambiente,  os  átomos  de  
SrTiO3 se  organizam  em  uma  estrutura  cúbica 
(vide  Fig.  1-a).  As  simetrias  deste  ordenamento 
permitem cinco formas de vibração na rede crista-
lina, classificadas como[7]:

Γ(vib.) = 4F1u + F2u          (1)

Nenhuma delas é visível em Raman. Em contra-
partida, quando o material é resfriado abaixo de  
T  ≈ 105  K,   uma  transição  antiferrodistorsiva 
(AFD) leva à estrutura tetragonal indicada na Fig. 
1-b.  A quebra de simetrias permite novos modos 
vibracionais, sendo 7 deles ativos em Raman[7]:

Γ(vib.) = A1g + B1g + 2B2g + 3Eg    (2)

Mais dois modos, A2u  e Eu,  podem ser observados 
apenas por espectroscopia no infravermelho.

Figura 1: Estruturas cúbica (a) e tetragonal (b) para o 
SrTiO3 [8].
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METODOLOGIA

  A amostra de referência foi um monocristal  de 
SrTiO3 sem dopagem. As demais  foram oxidadas 
através de tratamentos térmicos de 5 horas a tem-
peraturas distintas (vide Figuras 2-a e 2-d) em vá-
cuo dinâmico de 10−5 mbar dentro de um tubo 
de quartzo selado[8]. 
    Para avaliar se a dopagem com oxigênio foi uni-
forme ou apenas superficial,  a amostra tratada a 
900  ºC foi  clivada  (Fig.  2-b)  e  colada  no porta 
amostra  com  a  parte  recém-cortada  para  cima 
(Fig. 2-c).

Figura 2:  Em (a), amostras coladas sobre um porta 
amostra. Duas foram tratadas a 900 °C.  Uma delas, 
em destaque, foi polida, e posteriormente clivada (b) e 
posicionada conforme (c). Em (d), amostras tratadas a 
maiores temperaturas.

   Foram realizadas medidas de espectroscopia Ra-
man com a utilização de polarizadores. Além dos 
componentes  ópticos,  uma  bomba  de  vácuo 
(Edwards) e um controlador de temperatura liga-
dos ao criostato também são fundamentais. O la-
ser é de cor verde (532 nm).

  Os resultados aqui apresentados fizeram uso de 
duas montagens experimentais,  identificadas aqui 
como (a) e (b). A primeira, na Fig. 3-a, é otimizada 
para a filtragem do espalhamento inelástico da luz, 
fazendo uso de 3 filtros, além do espectrômetro 
no modo de estágio triplo. A lente (6) garante um 
foco micrométrico que permite sondar pequenas
regiões, como a superfície da amostra clivada da 
Fig. 2-c. 

Figura 3: Setup óptico. Enumeradamente, os compo-
nentes são: (1)Laser CW; (2) Filtro de Bragg BPF, para 
limpar a linha do laser na entrada; (3) Polarizador; (4) e 
(12) são espelho planos; (5) BBS, que atua como divi-
sor de luz; (6), (9) e (11) são lentes; (7) Filtros de Bragg 
BPF, para rejeitar o sinal do espalhamento elástico do 
laser; (8) Polarizador; (10) CCD; (13) Íris. 

   O setup da Figura 4-b também apresenta boa re-
jeição ao sinal inelástico, ainda que com dois fil-
tros. Neste, porém, há menos focalização da luz 
no material. Assim, é possível incidir mais potên-
cia  com o laser sem aumentar a temperatura na 
amostra, o que  diminui consideravelmente o tem-
po da aquisição de dados, de 20 para 5 minutos 
por espectro.

   Variações de polarização são realizadas com os 
polarizadores numerados como (3) e (8) na Fig. 3. 
Neste texto, a notação “XY” significa que a luz in-
cidente foi polarizada na direção X, e a luz espa-
lhada, em Y. Além disso, as letras H e V serão uti-
lizadas em sinônimo de ‘horizontal’ e ‘vertical’ no 
referencial  do laboratório,  caso as  amostras  não 
estejam orientadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

   As Figuras 4 e 5 mostram espectros em função 
da temperatura para a amostra pura e a tratada a 
900 ºC. As nomenclaturas para alguns modos vi-
bracionais foram indexadas com base em estudos 
do composto puro [7, 9]. A notação TOm se refere a 
outros modos ópticos transversais. 
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Figura 4: Espectros em função da temperatura entre 
15 K e 320 K para a amostra não dopada (Setup a).

Figura 5:  Espectros em função da temperatura entre 
15 K e 320 K para a amostra dopada a 900 ºC (Setup a).

Figura 6: Variação da posição do modo A1g com 
a temperatura para diferentes amostras, em com-
paração com [3].

    Para 300 K, independentemente da dopagem, 
há apenas modos de 2ª ordem, uma vez que a 
estrutura cúbica do material, como já discutido 
na seção introdutória, não possui modos de pri-
meira ordem visíveis em Raman. Isso deixa de 
ocorrer na transição AFD para a fase tetragonal 
em 105 K, a partir de onde picos finos (confor-
me previsto na Eq. 2) surgem e se tornam cada 
vez mais evidentes. 
     Um deles, o modo A1g,  varia significativa-
mente a posição com o aumento da temperatu-
ra. Seu comportamento concorda com a biblio-
grafia  [3], além de não se alterar com a inserção 
de vacâncias de oxigênio no material. 
   Além dos novos picos  finos,  nota-se que a 
amostra tratada a 900 ºC tem algo  a mais: um 
pico largo no entorno de 150 cm−1 . Este pico 
desaparece  com o aumento  de  temperatura,  e 
não mostra  vestígios  em nenhuma das  demais 
amostras com menor dopagem. Isso sugere que 
pode haver um limiar para a quantidade de por-
tadores, a partir do qual este fenômeno ocorre. 
O  estudo  de  Tenne  et  al.  [9] fez  tratamentos 
térmicos mais longos que os realizados aqui,  e 
consequentemente verificou o pico largo em to-
das as suas amostras. Para um outro trabalho[6], 
esta formação não apareceu, visto que neste só 
foram  feitas  medidas  até  93  K,  alegando  que 
nada  mais  deveria  ocorrer  abaixo  da  transição 
em 105 K. Esta última observação revela um as-
pecto interessante: o novo pico não possui a tempe-ratura de transição em 105 K. 

Figura 7: Espectros em polarização paralela (VV) e cru-
zada (HV) para a superfície da amostra tratada a 900 ºC 
e seu interior. No canto superior, ilustração das orien-
tações da amostra durante as medidas (Setup a).
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    Medidas com polarizadores permitiram separar 
e  melhor  observar  este  pico  largo  de  150  cm-1. 
Com o setup (a) em polarização cruzada, foi ob-
servado que esta componente permaneceu intacta 
mesmo no interior da amostra, conforme é apre-
sentado na Fig. 7. As demais distinções nos espec-
tros são apenas devido às diferentes  orientações 
do cristal nas duas medidas.

Figura 8: Espectros a baixa temperatura com polari-
zações distintas para o cristal puro (acima) e a amos-
tra tratada a 1050 ºC (abaixo). As medidas para a po-
larização X’Y’ foram propositalmente realizadas em 
mais altas frequências, onde o centro de atenção está 
no pico indicado pela seta (Setup b).

  Prosseguindo com as medidas de polarização, a 
Fig. 8 compara a amostra pura e a tratada termi-
camente a 1050 °C. Além de identificar as orien-
tações cristalinas das amostras, cada polarização 
permite observações interessantes. Assim, todas 
as  polarizações  foram  medidas  em  função  da 
temperatura para estas duas amostras.
  Em particular, a polarização XY foi explorada 
na amostra de 1050 ºC pela priorização na visua-
lização do pico em 150 cm-1, conforme é descrito 
na Fig. 9. Nela, observamos a sua evolução lado 

a lado com um pico fino da fase tetragonal. As-
sim como os outros picos finos, sua intensidade 
diminui  com a temperatura,  até desaparecer na 
transição de 105 K. O pico mais largo, por outro 
lado, decai mais rapidamente, não sendo obser-
vado acima de 60 K (vide Fig. 10). Assim, clara-
mente,  as  duas  espécies  vibracionais  possuem 
temperaturas  de  transição  distintas,  e,  conse-
quentemente, estão associados a fenômenos físi-
cos diferentes. 
  No caso deste material, é possível que o aumen-
to de vacâncias de oxigênio possa ter dado ori-
gem a pequenas regiões ferroelétricas. 

Figura 9: Espectros selecionados para a amostra trata-
da a 1050 ºC medida em polarização XY (Setup b). 

Figura 10:  Intensidades integradas para os dois picos 
em destaque da Fig. 9. 
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  Um material ferroelétrico é aquele no qual pode-
mos encontrar uma polarização elétrica espontâ-
nea. Regiões assim poderiam ser criadas pelos íons 
ao redor das impurezas inseridas (neste caso, lacu-
nas de oxigênio) [10]. Para o SrTiO3−δ, isso é ainda 
mais plausível, uma vez que este composto já pos-
sui previamente um modo associado à ferroeletri-
cidade, e que deveria governar uma transição de 
fase do gênero, mas cuja frequência não vai a zero 
(e o material não se torna ferroelétrico) apenas por 
efeitos de flutuações quânticas[8]. 

  Além disso,  mesmo em cristais  nominalmente 
puros, pode ser observado um pico em 173 cm-1, 
atribuído  a  microrregiões  ferroelétricas  causadas 
pela existência mínima de vacâncias de oxigênio [7]. 
Este  pico  foi  encontrado  aqui  na  amostra  pura 
(Fig. 4), e desaparece nas menos dopadas (tratadas 
700 °C e 800 °C).  Foi verificado em outros traba-
lhos que a dopagem do composto com Cálcio leva 
a um aumento na intensidade deste mesmo pico[7], 
agora devido à ferroeletricidade  no entorno dos 
íons de Ca2+. Curiosamente,  seu comportamento 
com a temperatura é similar ao do modo no en-
torno de 150 cm-1 graficado na Fig. 10.

   De fato, a formação que chamamos de “pico 
largo em 150 cm-1” é a composição de mais  de 
uma componente. Uma destas componentes mui-
to provavelmente é o modo em 173 cm-1. Apesar 
disso, este está acompanhado de um outro fenô-
meno, que é diferente do observado devido a do-
pagens  com Ca ou  pouco oxigênio,  mas  possui 
um comportamento relativamente semelhante.

CONCLUSÃO

Este estudo avaliou efeitos de desoxigenação em 
amostras de SrTiO3-δ com dopagens relativamente 
baixas. Foi verificado que  esta dopagem, a partir 
de certo limiar,  cria modificações no cristal.  Em 
particular, uma nova fase (possivelmente compos-
ta de pequenas regiões pontuais  no entorno das 
vacâncias de oxigênio) foi encontrada. As medidas 
de temperatura permitiram a primeira observação 
de sua transição. Através de polarizações, também 
caracterizamos as simetrias associadas ao modo vi-
bracional que provém deste fenômeno.
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