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Creac:l..:a1e:n:toe eaz.a.cter-izaoão de
Mo~ocr-iata.ia Fotor-r-efr-a.ti~oa

-BSO e B'T'O-

Jesiel Freitas Carvalho

R.ES~O

Neste trabalho crescemos monocristais de Bi12Si02o

(BSO) e de Bi12Ti02o (BTO). Os cristais de BSO foram crescidos

pela técnica de Czochralski a partir da fase líquida com com

posição molar 6Bi20s:1Si02. Os melhores resultados foram obti

dos para taxas de puxamento entre 1 e 2,5mm/h, a velocidade de

rotação foi mantida constante em 20rpm. Os cristais de BTO fo

ram crescidos pelo método "top-seeded solution Growth" (TSSG)

a partir da composição molar 10Bi20s:1Ti02, com taxas de puxa

mento menores que 0,3mm/h e velocidade de rotação entre 16 e

30 rpm.

A qualidade dos cristais foi avaliada utilizando mi

croscopia óptica e eletrônica, corrosão seletiva e raios-x.

Por microscopia óptica identificamos os defeitos macroscópicos

e discutimos sua natureza e possíveis causas. Utilizando a

técnica de ataque químico seletivo, analisamos a morfologia

das figuras de ataque e estimamos a densidade de deslocações.

Visando identificar defeitos de estequiometria, fizemos medi

das de composição por microanálise eletrônica. Para a caracte

rização cristalográfica, calculamos o parâmetro de rede po~

difração de raios-x usando o método do pó e confirmamos a es

trutura cristalográfica através do método de Rietveld. E, ain~

da, medimos a atividade óptica que é uma constante caracterís

tica dos cristais.
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Gro'Wt'h. a:n..d Clv3a .•...acteriza:t.i.on. of
aso an.d BTO

Photorefr~cti~e S~~gle Cryatala

Jesiel Freitaa Carvalho

ABSTR.A.CT

In this work we grew Bi~2SiQ20 (BSQ) and Bi~2Ti020

single crystals. The BSO crystals have been grown from the

melt composition of 6Bi20s:1Si02 by the Czochralski method.The

best results were obtained at pulling rates from 1 to 2.5mmjh,

the rotation rate of 20rpm was constant. The BTO crystals have

been grown by the top-seeded solution growth technique from a

10Bi20s:1Ti02 solution with pulling rates less than O.3mmjh

and rotation rates from 16 to 30rpm.

The crystal quality was examined by optical and

scanning electron microscopy, selective etching, and x-ray

diffraction. We identified the macroscopic defects by optical

microscopy and discussed their nature and probable origino

Using selective etching, we ana1yzed the etching pits

morpho1ogy and eva1uated the dis1ocation density. To identify

stoichiometric defects, composition measurements by e1ectron

probe microanalysis were made. To obtain crysta110graphic

characterization, we calculated the ce1l parameter by powder

method x-ray diffraction and used the Rietve1d method to

verify the crystal10graphic structure. And, also, we measured

the optical activity, a constant of the crysta1s.
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INTRODUCAO

A fase y do óxido de bismuto (y-Bi20s) foi primeiro

identificada por 5illén em 1937[lJ. A partir deste trabalho,

vários pesquisadores - 5chumb and Rittner(1943), Aurivillius

and 5illén(1945), Gattow and 5chroder(1962), Levin and Roth

(1964)[1,2J - dedicaram-se não só ao estudo desta fase do

óxido de bismuto, mas também à síntese de outros compostos

acrescentando-se pequenas quantidades de óxidos de vários

elementos ao Bi20s. Os compostos assim obtidos são isoestru

turais ao y-Bi20s e sua estrutura é conhecida como sillenita

(grupo espacial 123). Atualmente, existem mais de 40 compostos

que possuem esta estrutura [3J. ° grupo varia em composição

desde o Bi20s puro a compostos de Bi20s com Ge02, 5i02, Ti02,

ZnO, Ga20S, A120s, Fe20S, P20B [4J.
A maior atenção, no entanto, devido suas notáveis pro

priedades, tem estado voltada para os compostos de óxido de

bismuto do tipo Bi12M02o, onde M = Ge, 5i ou Ti, respectiva

mente identificados como BGO, B50 e BTO. A preparação de mono

cristais com estas composições e o estudo de suas propriedades

começou entre o final da década de 60 e o início dos anos 70 e

continuam sendo objeto de recentes e intensas pesquisas. Estes

cristais são piezoelétricos, eletro e elastoópticos, optica

mente ativos e fotocondutivos[5J. De extraordinário interesse

é a combinação do apreciável efeito fotocondutivo que eles

apresentam com o efeito eletroóptico, que resulta no assim

chamado efeito fotorrefrativo.

° efeito fotorrefrativo consiste em mudanças optica

mente induzidas no índice de refração do cristal. Estas mu

danças são geralmente explicadas do seguinte modo: quando luz

de um conveniente comprimento de onda incide sobre um cristal,

fotoelétrons são gerados, migram na rede e são subsequentemen

te capturados em novos sítios. As cargas espaciais resultantes
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dão surgimento a uma distribuição de intensidade de campo elé

trico no material a qual muda o índice de refração via o efei

to eletroóptico[6]. Os cristais fotorrefrativos encontram

aplicações, entre outras, em processamento óptico de sinal,

holografia dinâmica e conjugação de fase[6].

Segundo Günter e Huignard[7] os cristais fotorrefra

tivos têm demonstrado potencialidades muito promissoras porque

eficientes interações de feixes e grandes coeficientes de ga

nho são agora obtidos com lasers de baixa potência. Para gra

vações holográficas, em contraste com materiais fotográficos,

as redes fotoinduzidas em monocristais fotorrefrativos adap

tam-se em tempo real a qualquer mudança das propriedades espa

ciais dos feixes de gravação; por outro lado, a fotosensibili

dade de alguns cristais é comparável àquela dos filmes foto

gráficos. Para eles a otimização adicional dos materiais deve

rá estimular um crescente interesse em não linearidades fotor

refrativas para aplicações em dispositivos ópticos de proces

samento de informação e controle de frente de onda de lasers.

Comparados com outros materiais fotorrefrativos, os

cristais com estrutura sillenita CBGO, BSO e BTO) são carac

terizados por possuirem alta sensibilidade fotorrefrativa e

resposta rápida[6]. Entre eles, o BTO é o mais promissor, pois

possui parâmetros fotorrefrativos mais elevados e atividade

óptica mais baixa [B].

As aplicações destes cristais requerem estritos requi

sitos quanto à qualidade óptica do material, incluindo homoge

neidade do índice de refração, uniformidade de densidade ópti

ca e ausência de defeitos espalhadores de luz[9]. Segundo

Arizmendi e outros[10], um bom conhecimento do comportamento

fotorrefrativo e, consequentemente, a otimização da resposta

correspondente dependem de um sólido conhecimento dos defeitos

físicos no cristal. Infortunadamente, o conhecimento das es

truturas de defeitos e processos nestes materiais está ainda

em estágio muito preliminar; e esta é uma séria dificuldade,

já que impurezas não controladas ou defeitos parecem ser res

ponsáveis pelas marcantes diferenças no comportamento de cris

tais de origens distintas[10].
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Laboratórios de pesquisa, acadêmicos e industriais, de

vários países têm se dedicado ao estudo dos processos de cres

cimento, estruturas de defeitos e propriedades destes mate

riais. Esta dissertação é resultado dos primeiros esforços de

pesquisa voltados para a sua preparação no Brasil.

Consideramos que a realização deste trabalho justifi

ca-se pelas seguintes razões principais: i) Os cristais de BSO

e BTO apresentam propriedades eletro-ópticas de grande inte

resse científico e potencialidade tecnológica; ii) o estudo

dos processos de crescimento e a caracterização destes mate

riais é de grande relevância e atualidade científica; iii) com

o domínio do processo de preparação, criamos, no país, a dis

ponibilidade de amostras para pesquisas relacionadas com suas

propriedades ópticas. Os laboratórios nacionais que pesquisam

estas propriedades têm importado cristais de outros países.

Nosso trabalho foi essencialmente experimental e atua

mos em todas as etapas do processo de crescimento e caracteri

zação dos cristais.

Preparamos o sistema de crescimento adaptando um equi

pamento comercial, originalmente construído para crescimento

de monocristais de silício. Fizemos modificações que possibi

litaram o acesso a taxas de puxamento mais baixas e contruimos

e determinamos a distribuição de temperatura do forno.

Com relação ao processo de crescimento, preparamos a

fase líquida a partir do carbonato de bismuto e dos óxidos de

silício e de titânio; fizemos investigações com o objetivo de

otimizar os parâmetros de crescimento e crescemos cristais a

partir dos quais foram preparadas amostras de boa qualidade.

Abordamos aspectos técnicos da preparação de amostras como

tratamento térmico, corte e polimento.

No processo de caracterização dos cristais, fizemos

observações por microscopia óptica para identificar os defei

tos macroscópicos e discutimos sua natureza e possíveis cau

sas. Utilizando a técnica de ataque químico seletivo, analisa

mos a morfologia das figuras de ataque e estimamos a densidade

de deslocações. Visando identificar defeitos de estequiome

tria, fizemos medidas de composição por micrnanálise eletrôni-
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ca. Para a caracteriza0.ãocristalográfica, calculamos o parâ

metro de rede por difracão de raios-x utilizando o método do

pó e confirmamos a estrutura cristalográfica através do método

de Rietveld. E, finalmente, medimos a atividade óptica que é

uma constante característica dos cristais.

Podemos destacar, como sendo o principal resultado

deste trabalho, a superação de dificuldades experimentais que

permitiram a obtenção de cristais com qualidade óptica e es

trutural comparável aos resultados referidos na literatura.

Por outro lado, os esforços para o domínio dos processos bási

cos de crescimento tiveram o efeito de treinamento para etapas

futuras de pesquisas relacionadas com os mecanismos de cresci

mento e caracterização de defeitos em cristais.
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SISTEMA DE CRESCIMENTO

Neste capítulo apresentaremos as características do

equipamento utilizado no crescimento dos cristais de BSO e

BTO. Trataremos dos detalhes de sua construção e da distribui

ção de temperatura do forno. Este último ítem inclui medidas

do perfil axial, cálculo do gradiente axial na interface lí

quido/ambiente, avaliação do gradiente radial e medidas de

flutuações de temperatura.

Para crescer os cristais de BSO e BTO utilizamos os

sistemas de rotação e puxamento de cristais e a base de apoio

de um equipamento de crescimento fabricado pela Kokusai

Electric Co., modelo DP-1300(3). Escolhemos este equipamento

devido à estabilidade de sua estrutura e às boas característi

cas, tanto mecânica como do controle eletrônico, dos sistemas

de rotação e puxamento.

Como este equipamento foi originalmente construído pa

ra preparação de monocristais de silício, foi necessário modi

ficar o sistema de puxamento visando obter velocidades compa

tíveis com o crescimento de cristais óxidos. Originalmente as

taxas de puxamento podiam variar de O até 5 mm/min. Adaptamos

um mecanismo de redução que permite o acesso independente a

dois intervalos de velocidades: de O a 5 mm/h, adeguado ao

crescimento do BSO e de O a 1 mm/h conveniente para o BTO.

O forno de crescimento propriamente dito foi por nós

construído.,Um desenho esquemático é mostrado na figura 2.1.

Ele é constituído de um cilindro central de alumina no qual

está enrolado a resistência -fio de Kanthal 18- formando uma

hélice com passo de 5 milímetros. A resistência total é de 28Q

5



e a potência máxima 115ÜW. Sobre a resistência foi colocada

uma camada de cimento refratário e o isolamento térmico late

ral foi completado ·com lã de vidro até a parede metálica ex-

terna. As partes superior e inferior do forno foram isoladas

260mm
70mm

305 mm.

11íllllil1llilr 9

Figura 2.1 - Desenhoesquemático do forno de crescimento(corte transver
sal). (l)Cerâmica para isolamento; (2)orifício para passagemdo dedo-frio;
(3)orifício para observação; (4)tubo cilíndrico de alumina; (5)refletor
(shield) de alumina; (6)cadinho de platina; (7)l/Jaterial para crescimento;
(8)ba.se de apoio do cadinho. emcerâmica; (9)resistência de fio de Kanthal;
(10)lã de vidro para isola.mento; (11)parede metálica externa; (12)fzmdo do
forno, emcerâmica; (13)terrnopar Pt x Ptl0%Rhpara l/Jonitora.mentoda tempe
ratura; (14)terl/Jopar Pt x Ptl0%Rhpara o controlador da temperatura.
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com cerâmica refratária. No interior do cilindro central ficam

a base de apoio do cadinho, um refletor(shield) destinado a

melhorar o acoplamento térmico entre as paredes do forno e o

cadinho, e dois termopares de Pt x Ptl0%Rh.

Um dos termopares, cuja junção está posicionada rente

à parede do forno e, portanto, próximo à resistência, alimenta

um controlador de temperatura microprocessado Ciklos, modelo

CM4808, com precisão nominal de ±l°C. O outro termopar, desti

nado a monitorar a temperatura no fundo do cadinho, conecta-se

a um termômetro digital Fluke, modelo 2190A, com saída para um

registrador gráfico.

No crescimento por Czochralski, como de resto em qual

quer método de crescimento de cristais, controlar as flutua

ções locais e conseguir uma adequada distribuição de tempera

tura são fatores decisivos para a obtenção de bons resultados.

Nesta secção apresentaremos resultados que permitem avaliar as

características do nosso forno quanto ao controle e distrui

buição de temperatura. As medidas foram realizadas a 930°C

utilizando um termopar de Pt x Ptl0%Rh ligado a um termômetro

digital Fluke, modelo 2190A.

A figura 2.2 mostra o perfil axial de temperaturas pa

ra o forno vazio. As medidas foram realizadas com o termopar

deslocando-se ao longo do eixo central do forno. O erro de me

dida é de aproximadamente 2°C. A posicão z=O corresponde à ba

se sobre a qual é assentado o cadinho. O intervalo entre

z~30mm e z~70mm corresponde a uma região de temperatura apro

ximadamente constante. Como os cadinhos utilizados para cres

cimento têm 60mm de altura, a região com temperatura constante

começa na posição que corresponde aproximadamente ao meio do

cadinho e termina cerca de 10mm acima de sua extremidade supe

rior. Isto assegura que a interface cristal/líquido esteja

sempre dentro desta região. Para z>70mm, temos o efeito da

perda de calor pela entrada do forno resultando em elevado

7



gradiente de temperatura. Devemos notar, no entanto, que este

perfil será alterado pela presença do cadinho, pois ele modi

fica as condições de condução de calor no interior do forno.

35
Perfil axial com forno vazio.

ã128
:1

.....
a2

•••••

IV

2.21
,-.
O
~
~
E-t 14

I

Figura 2.2 - Perfil axial de temperatura medido com o
forno vazio. O erro na medida de T é de :t2°C.

Para avaliar o perfil axial de temperatura com cadinho

e carga, fizemos medidas com uma carga de BSO até 20mm abaixo

da borda do cadinho. Os resultados são apresentados na figura

2.3, onde z=Omm corresponde ao fundo do cadinho, z=40mm é a

altura da coluna de líquido e z=60mm o extremo superior do ca

dinho. As medidas foram feitas com o termopar deslocando-se no

8



eixo do forno desde z=Omm até z=65mm.Para facilitar a discus-

são dos resultados dividimos o gráfico em quatro regiões:-região A:

de O até -10mm;

-região B:

de -10 até -30mm;

-região C:

de -30 até -50mm;

-região D:

de -50 até 65mm.

60

70

Perfil axil com cadinho e carga.
Zruilo do oadIDbo .•• Omm
Ztopo do oedIDbo ..• 60mm
Zu.w40 ... 4.0mm

Figura 2_3 - Perfil axial de temperatura com o cadinho
com carga no interior do forno. O erro em T é de :ti oCo

A região A é mais quente e com temperatura aproximada

mente constante. Esta região tem temperatura mais elevada por

que o fundo do cadinho está isolado por uma cerâmica refratá-

9



ria e, consequentemente, o fluxo de calor é essencialmente do

fundo do cadinho para a fase líquida. A situação oposta, isto

é, a perda de calor pela fase líquida através do fundo do ca

dinho, não é desejável pois pode levar ao surgimento de nu

cleações parasitas. Na região B temos um decréscimo de tempe

ratura que resulta da diferença entre as temperaturas no topo

e no fundo do cadinho. A região C inclui a interface líquido/

ambiente e as regiões imediatamente acima e abaixo dela. g a

zona de maior interesse pois aí ocorre o crescimento dos cris

tais. A pequena variação de temperatura nesta região pode ser

entendida se observarmos que acima da interface líquido/ambi

ente temos ainda 20mm de parede do cadinho formando um refle

tor que atua no sentido de homogeneizar a temperatura. Uma

maior variação de temperatura deve ser esperada para uma co

luna de líquido mais alta. O comportamento da região D é for

temente influenciado pela zona acima do cadinho, resultando

num rápido decréscimo da temperatura.

A diferença radial de temperatura foi medida para a

configuração da figura 2.3. Encontramos que a diferença de

temperatura entre o centro e a borda do cadinho, medida na su

perfície do líquido, é -12°C. Supondo que a temperatura cresça

linearmente do centro para a borda, o que corresponde a uma

situação extrema, podemos calcular o gradiente radial pelo

quociente AT/R, onde AT-12°C e R=2,3cm é o raio do cadinho.

Isto resulta no valor de -5°C/cm. Porém, medidas de temperatu

ra em outros pontos da superfície do líquido indicam que a

temperatura varia mais suavemente na região central do que

próximo à borda do cadinho. Isto é mais apropriado, já que a

situação ideal no crescimento por Czochralski requer um gradi

ente radial nulo. Podemos, portanto, com as medidas que fize

mos, afirmar apenas que em torno do centro do cadinho o gradi

ente radial é menor que 5°C/cm.

Visando estimar o gradiente de temperatura na interfa

ce líquido/ambiente fizemos as medidas mostradas na figura

2.4. Para obter uma condição mais próxima da situação real de

crescimento, prendemos o termopar no dedo-frio e colocamos no

cadinho uma carga igual àquela usada no início de cada experi-

10
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Perfil mal na interface
liquido/ ambiente

Z.t.faae ... Omm
z..,. •• oMIIabo •.• 5mm

I

Figura 2.4 - Perfil axial de temperatura na interface
liquido/dll1biente. O erro na medida de T é de:l:1 oCo A
curva foi ajustada para. z entre -3 e 4mm.

mento de crescimento, ou seja, com a superfície do líquido

aproximadamente 5mm abaixo do topo do cadinho. A posição z=ümm

corresponde à situação em que apenas a ponta do termopar esta

va submersa no líquido. Usando esta referência, medimos a tem

peratura para z variando de -9 até 9mm. Fizemos a interpolação

polinomial para os pontos com z entre -3 e 4mm e encontramos

que o melhor ajuste é dado pelo seguinte polinômio:

Tez) -T(9) •• 23,56-6,65z+0,29z2+0,23z3-0,03z4

o valor estimado do gradiente foi tomado como a derivada desta

função em z=O, isto é, -6,5°Cjmm.
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Usando o mesmo procedimento, fizemos medidas com a co

luna de líquido 5mm mais baixa, isto é, -10mm abaixo da borda

do cadinho, e encontramos um valor para o gradiente de aproxi

madamente 5,5°C/mm. A variação 4z do nível do líquido durante

o crescimento de um cristal é pequena. Por exemplo, para um

cristal típico, com massa de 200g, 4z-15mm. Levando isso em

conta, podemos notar que a diferença entre o gradiente antes e

depois do crescimento não é muito grande, o que revela outra

boa característica do forno. Com estes resultados podemos es

timar que o gradiente na interface líquido/ambiente, para as

condições de crescimento que adotamos, deve estar entre 40 e
65°Cjcm.

Deve ser evidenciado, entretanto, que o gradiente de

temperatura na interface líquido/ambiente é diferente do gra

diente na interface líquido/cristal. Este último deve ser bem

menor que o primeiro. Esta diferença está relacionada com as

modificações dos fluxos de calor próximo à interface devido à

presença do cristal. Para estimar o gradiente na interface

cristal/líquido é necessário que sejam feitas medidas adicio

nais durante o crescimento. Isto deve ser objeto de um traba

lho futuro.

Para finalizar a análise térmica do forno, devemos

tratar ainda das oscilações de temperatura. Na figura 2.5 é

mostrado o registro de temperatura feito com a ponta do ter

mopar aproximadamente 2mm acima do nível do liquido. Observa

mos oscilações inferiores a 0,2°C.No registro da figura 2.6 a

ponta do termopar estava -2mm abaixo da superficie do liquido.

As oscilações chegam a -2,0°C, cerca de 10 vezes maiores que a

máxima variação encontrada no registro anterior.

Tais oscilações são caracteristicas de sistemas com

esta geometria. Elas estão relacionadas aos processos de con

vecção térmica resultantes dos gradientes de temperatura pre

sentes na fase liquida. Laudise[llJ refere-se a registros,

feitos sob condições idênticas àquelas utilizadas para obten

ção dos resultados da figura 2.6, onde variações de temperatu

ra maiores que 5°C são verificadas. Whiffin e Erice [12J en

contraram, em registros feitos com a ponta do termopar -2mm

12



dentro do líquido, oscilações da ordem de 2°C. Instabilidades

maiores podem ser introduzidas pela rotação do cristal[13J.

.--f-- J
~.t==-

•. - --I-
-

.-1.~-. o+-.-t. -1--' f-~.-4
I

I

-Ih.-' --J-
.~

.-
" .-- --- -

I

-~==-1--.I
--

Figura 2.5 - Registro de temperatura fei to com a ponta do termopar a-21l1m
acilDada superfície do líquido.

,-----------.-"j'-'- ....;-- ---:---,---,----.•
L--=:....'-----L~-I:_--~-
'I' -!-~--.---i-
r I'" .---'-- t----'---1--i--ir •• ~ -. i "

:::1.'1 __ ~:
:1

ff+ ·--Y!Y.- r=r:-~;~~-i--:---!1=J L

ê~~~~~~=::J~~;:-:~~t;~~~§~~
li.gura 2.6 - Registro de temperatura feito com a ponta do termopar-2mm
abaixo da superfície do líquido.

Instabilidades térmicas deste tipo na interface cris

tal/líquido produzem pequenas mudanças periódicas na taxa de

crescimento do cristal que podem levar ao aparecimento de im

perfeições cristalinas identificadas como bandas ou estrias.

Este tipo de oscilações não pode ser eliminado apenas melho

rando o sistema de controle da temperatura no forno. A rigor,

elas não podem ser inteiramente suprimidas, pois não podemos
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prescindir dos

cristais. Sua

redução, tanto

gradientes térmicos para o crescimento de

minimização, entretando, pode ser obtida pela

quanto possível, dos gradientes térmicos[ll] e

pela diminuição da altura da coluna de líquido[12].

------

r---

r--

-

_.-

l"iJlura 2.7 - Registro de temperatura fei to durante o crescimento com a
ponta do terroopar no fundo do cadinho .

•...

.

.-
- - .----

i--
--I- --

.. --.-

l1JIura 2.8 - Registro de temperatura feito durante o crescimento coma
ponta do terroopar no fundo do cadinho.

Nas figuras 2.7 e 2.8 são mostrados os registros de

temperatura feitos com o termopar colocado no fundo do cadi-

14



nho. As medidas foram realizadas durante o crescimento de

cristais. O comportamento predominante, verificado em todos os

registros, é aquele da figura 2.7, com oscilações menores que

Q,3°C. Perturbações com amplitude e período maiores, como mos

trado na figura 2.8, são também verificadas. Estas ocorrem

eventualmente e separadas por períodos de várias horas.

O que podemos verificar é que nosso sistema de contro

le de temperatura é bom e que as oscilações maiores, que podem

ser causadoras de imperfeições nos cristais, são derivadas de

processos convectivos associados aos gradientes de temperatura

presentes no ambiente de crescimento.
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CRESCIMENTO DE CRISTAIS DE BSO

Vários trabalhos têm sido publicados tratando dos di

versos aspectos envolvidos no cresci~ento de cristais de

Bi~2SiQ2o (BSQ) pela técnica de Czochralski[9,10,14-25], pelo

método hidrotermal[26], por Bridgman[27] e no crescimento de

fibras monocristalinas[2B,29]. A técnica de Czochralski tem

sido a mais amplamente usada e vários autores têm comunicado o

crescimento, por esta técnica, de cristais com boa qualidade

óptica. Porém, o aparecimento de defeitos estruturais, princi

palmente estrias e "core", tem sido referido em vários traba

Ihos[9,16,lB,19,27].

84 85

8960C~

Cl

ml

T

t 894

12.0 12.5 130

86%8;]03I
r~_~~~~~

13.5-x
Figura 3_1 - Parte do diagr8/1Jdde fase do sistema Bi20:r
Si02. "Liq" composição do liquido. "Sol" composição do
sólido. [15]
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Os cristais de BSO são usualmente crescidos com o lí

quido tendo a composição estequiométrica 6Bi203:1Si02. Entre

tando, como mostra o diagrama de fase na figura 3.1, são

possíveis variações de composição tanto na fase líquida como

na fase sólida. Escrevendo a composição do material como

BixSi01.õx+2, verifica-se que x pode variar de 10 a 14 no lí

quido e de 11,77 a 12,05 no cristal[15J. Os valores máximo e

mínimo no cristal e no líquido não são correspondentes. Como é

mostrado no diagrama de fase, as combinações m1(composição no

líquido)-c1(composição no cristal) e m2-C2 é que correspondem

aos valores extremos de x no cristal. O crescimento de cris

tais quando x difere significativamente de 12 na fase líquida,

requer baixas taxas de crescimento, pois, do contrário, inclu

sões de excesso de óxido aparecem no cristal[15J. Pode ser

observado que a temperatura de crescimento também muda com a

composição do líquido. Cristais com diferentes composições po

dem apresentar diferenças nas suas propriedades e no conteúdo

de defeitos pontuais intrínsicos[lOJ.

A temperatura de fusão do BSO é 895 ± 5°C[15]. O cres

cimento pode ser feito tanto por aquecimento resistivo como

indutivo. A maioria dos trabalhos, entretanto, usa aquecimento

indutivo. Devido a alta reatividade do líquido, são utilizados

cadinhos feitos de platina pura. Usualmente os cristais são

crescidos a partir de sementes do mesmo material orientadas

nas direções <100>, <110> ou <111> e em atmosfera de oxigênio

ou no ar. As velocidades de puxamento e rotação durante o

crescimento e as taxas de resfriamento do cristal após o cres

cimento dependem do diâmetro do cristal, dos gradientes de

temperatura e outros parâmetros.

Brice e outros[15] estudaram as condições de cresci

lllUUt..Uelo 1330 e UUeUUL.L'<..I.L'<..I.lIl(lUC <..I.L.u.x<..l.ele t...:L'cscime;ntomáxima,

fJDaX' par";.; ()bt,ew.~Êlo de cristais livres de inclusões é propor

cional a R-1/2 se o cristal tiver raio R<15mm. Se R>15mm, são

necessárias taxas de puxamento menores para evitar a quebra do

cristal durante o crescimento provocada por tensões térmicas.

Os resultados de Brice podem ser resumidos do seguinte modo:
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Ímax CIC R-1/2

fmax - R-3/2 :,
R<15mm
R> 15.mm

A taxa de rotação dos cristais também apresenta um li

mite superior. Brice e outros[14,15] encontraram que acima de

uma taxa de rotação crítica o crescimento estável é impossível

porque o diâmetro do cristal varia rapidamente e de uma manei

ra incontrolável. Esta taxa de rotação crítica é função do

gradiente de temperatura no líquido, da sua viscosidade, do

raio do cristal e do cadinho e da taxa de puxamento. Na refe

rência [15J, Erice e outros mostram os valores, encontrados

experimentalmente, para o gradiente de temperatura, taxa de

crescimento e velocidade de rotação crítica para cinco combi

nações diferentes de diâmetros do cristal e cadinho.

O resfriamento do cristal após crescido deve obedecer

a certos critérios visando evitar que os gradientes térmicos

provoquem o desenvolvimento de trincas. Segundo Brice e

outros[15] a taxa máxima de resfriamento para um cristal com

20mm de raio é de 20°C/h para temperaturas próximas ao ponto

de fusão e de 35-40°C/h para valores próximos da temperatura

ambiente. Para cristais com raio de 10mm, taxas

aproximadamente quatro vezes maiores são satisfatórias.

Neste trabalho, os cristais foram crescidos a partir

da composição estequiométrica 6Bi20s:1Si02. A fase líquida

inicial foi preparada a partir da mistura, nas proporções

apropriadas, de carbonato de bismuto, (BiO)2COs (99,5%), e

óxido de silício, Si02 (99,9%). Inicialmente a mistura era

aquecida até 700°C, e deixada nesta temperatura por aproxima

damente 12 horas. Isto é necessário para eliminação do dióxido

de carbono pela decomposição térmica do carbonato de bismuto

segundo a reação
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Concluída esta etapa, a composição restante, constituída de

óxido de bismuto e óxido de silício na proporção molar de 6:1,

era aquecida até 950°C e deixada nesta temperatura por cerca

de 72 horas visando a homogeneização do líquido. Ao final des

te período, a temperatura era abaixada e o crescimento inicia

do. Após cada experimento a carga do cadinho era reposta se

guindo o mesmo procedimento.

Utilizamos sementes tanto do próprio BSO como de cris

tais de BGO (Bi12Ge02o) orientadas na direção <100> e com di

mensões aproximadas de 4x4x30mm3. A fixação das sementes ao

dedo-frio era feita usando fios de platina.

Um cadinho de platina com 3% de irídio tendo diâmetro

interno de 46mm e altura interna de cerca de 60mm foi utili

zado na preparação do BSO. O volume de líquido no início do

crescimento era de aproximadamente 95ml e foi mantido o mesmo

para a maioria dos experimentos.

Para iniciar o crescimento, primeiro abaixávamos a

temperatura até próximo da temperatura de crescimento e a se

guir abaixávamos o dedo-frio até que a extremidade da semente

tocasse o líquido. Esta posição era mantida durante alguns mi

nutos para fusão de uma pequena parte da semente visando obter

de uma superfície de contato menor e lisa. Em seguida a tempe

ratura do líquido era ajustada para a temperatura de cresci

mento, encontrada experimentalmente, e o puxamento era ini

ciado. Alterações posteriores da temperatura eram feitas para

controlar o diâmetro do cristal.

Realizamos doze experimentos de crescimento de BSO. A

taxa de rotação de 20 rpm foi mantida a mesma para todos eles.

Os parâmetros variados foram a taxa de puxamento e o diâmetro

do cristal. Como não dispunhamos de controle automático de

diâmetro, o diâmetro do cristal era monitorado visualmente e

/ os ajustes feitos através de mudanças na temperatura. As taxas

de puxamento variaram entre 3,5mm/h e lmm/h e os diâmetros dos

cristais entre 15 a 24mm. Como os cristais apresentaram faces
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bem definidas, resultando numa secção transversal com forma

poligonal, consideramos como "diâmetro" do cristal o diâmetro

da circunferência inscrita neste polígono. A secção transver

sal do cristal é ilustrada na figura 3.2. As faces {100} são

sempre as mais proeminentes, enquanto aquelas com índices

{110} são significativamente menos desenvolvidas. A indexação

das faces foi obtida pelo método de Laue.

<011>/

(100) _ <001>

Fi.gura 3.2 - Representação esquemátics. ds.
secção transversal do cri s ts.1 de ESO. As
direções crists.lográficas for8.IIJ confirms.ds.s
pelo método de L8.ue.

Os melhores resultados foram obtidos para as seguintes

combinações: taxa de crescimento média f=3,3mm/h com diâmetro

médio do cristal d=15mm e taxa de crescimento f=1,4mm/h com

diâmetro d=21mm. O diâmetro médio foi estimado para a região

abaixo do cone de crescimento inicial. A taxa de crescimento

média foi estimada usando a equação seguinte, que é derivada

com base na conservação de massa na interface cristal/líqui

do [30], e é escrita como

f = fI1PLR~
2

PLRc - P.R2
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onde:

fp é a taxa de puxamento,

PL=7,63 g/cm3[15J é a densidade do líquido,

Ps=9,206 s/cm3[15J é a densidade do cristal,

Rc o raio do cadinho e

R é o raio do cristal.

Taxas de crescimento maiores resultaram em cristais com alto

conteúdo de inclusões. As figuras seguintes mostram alguns

cristais obtidos dos experimentos mais ilustrativos.

Figura 3.3 - Cristal BSO-J3. f- 3,9mm/h,
d ••16m1I1,1 - 57l/JlIJem- 99g.

!1111111~IIIIIIII ~IIIIIIII ~11111111~11111111~1111111~".Iqnm~nln~,mln~.llnllllA ... '<'<'<~«<'~'<~"

Figura 3.4 - Cristal BSO-J2. f- 3,3mm/h,
d - 15 11JlI1,l-54 l/JlIJem- 95 g.
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Na figura 3.3 é mostrado o cristal BSO-J3. A taxa de

crescimento média foi f-3,9mm/h, o diâmetro médio d-16mm, o

comprimento do cristal é 1-57mm e sua massa m-99g. O cristal

apresentou alta densidade de inclusões. Os veios vistos na sua

superfície refletem este fato.

A figura 3.4 mostra o BSO-J2 crescido com f-3,3mm/h,

d-15mm, 1-54mm e m-95g. A parte inicial apresentou muitas in

clusões e a parte final, após pequena redução do diâmetro, fi

cou transparente e livre de inclusões. A presença de inclusões

no início do crescimento, o que ocorreu para quase todos os

experimentos que realizamos, pode estar relacionada com a for

ma da interface criôtal-líquido. No estágio inicial do cresci

mento a interface é usualmente convexa e facetada e temos

constatado que, nesta situação, há o aparecimento de inclusões

na periferia do cristal. A densidade de inclusões diminui se a

taxa de crescimento é diminuida. Neste estágio ocorre, também,

uma modificação na forma da interface. A convexidade diminui

progressivamente e, subitamente, a interface passa de convexa

a plana para, logo em seguida, tornar-se côncava. Estas modi

ficações ocorrem entre o cone inicial de crescimento e uma

parte da região com diâmetro constante. Estas transições brus

cas são também acompanhadas pela captura de inclusões.

O cristal mostrado na figura 3.5 é o BSO-J7 com taxa

de c~escimento média f-3mm/h, d-23mm, 1-73mm e m-306g. A parte

inicial tem alta'densidade de inclusões, a parte intermediária

é transparente e livre de inclusões macroscópicas e a parte

final volta a ter muitas inclusões. A perda de qualidade cris

talina na parte final do cristal foi causada pela redução

brusca no diâmetro do cristal provocada pelo aumento da tempe

ratura. Inclusões relacionadas com a redução rápida no diâme

tro foram observadas por Brice e outros[14J.

A figura 3.6 mostra o cristal BSO-J6 crescido com taxa

de puxamento fp-3mm/h, l-55mm e m-254g. A parte inicial apre

senta boa qualidade, porém, o abaixamento muito rápido da tem

peratura levou aO aumento excessivo do diâmetro, que provocou

a captura de inclusões com consequente quebra da qualidade

cristalina.
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Figura 3_5 - Cristal BSD-J7. f "3mm/h, d "23mm..
1 ••73mmem" 306g.

~
1cm

Figura 3.6 - Cristal BSO-J6. fp" 3mm/h,
1 ••551/1llJ em" 254g.

23



No nosso sistema os melhores resultados são obtidos

para taxas de crescimento menores que 3mm/h e diâmetro do

cristal dS20mm. Taxas de crescimento da ordem de 1mm/h são ne

cessárias para diminuir a densidade de inclusões na fase ini

cial de crescimento. Estes valores da velocidade de crescimen

to são inferiores àqueles prescritos por Erice e outros[15J.

Isto é uma indicação de que, no nosso forno, o gradiente na

interface cristal/líquido é menor que aquele sugerido por

Erice.

Mesmo sob as melhores condições de crescimento por nós

utilizadas, os cristais apresentaram defeitos estruturais in

desejáveis. Os dois principais problemas são a transição na

forma da interface e a ocorrência de estrias. No capítulo 6

discutiremos mais detalhadamente a natureza e possíveis causas

dos defeitos mais importantes que ocorrem nos cristais de ESO.

Ao final do processo de crescimento, os cristais eram

submetidos a tratamento térmico objetivando minimizar as ten

sões internas geradas pelos gradientes de temperatura. Em ge

ral, os cristais eram submetidos a dois estágios de tratamen

to, ambos no ar. O primeiro tinha lugar dentro do próprio for

no de crescimento. Ao final do crescimento, o cristal era dei

xado na posição em que se desprendera do líquido, a tempera

tura era abaixada, a uma taxa de -O,5°C/mim, até 800°C e esta

temperatura era mantida constante por aproximadamente 12 ho

ras. Em seguida a temperatura era abaixada lentamente até a

temperatura ambiente. A outra fase de tratamento térmico era

feita em forno separado e constituia-se dos seguintes está

gios:

i) Aquecimento: da temperatura ambiente até 800°C a

uma taxa de O,5°C/mim;

ii) Temperatura constante: 800°C por 48 a 72 horas;

iii) Resfriamento: de 800°C até a temperatura ambiente

a uma taxa de O,5°C/mim.

Somente após o tratamento térmico os cristais eram

preparados para a realização de medidas ópticas. O corte e

polimento dos cristais foi feito no laboratório de preparação

de amostras do Grupo de Crescimento de Cristais/DFCM/IFQSC.
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Para cortá-los foi utilizada uma serra diamantada. A lapidacão

foi realizada numa matriz de ferro fundido utilizando como

abrasivo alumina com granulação de 9,5~m. No polimento final

foi usado silica (O,05~m) sobre uma matriz de poliuretano.

Amostras monocristalinas de BSQ cortadas e polidas são mostra

das na figura 3.7.

ESO
~

10mm

FiIlura 3. 7 - Amostras de BSQ

cortadas e polidas.
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Ca.p.:i..t-u.lo 4.

CRESCIMENTO DE CRISTAIS DE BTO

Ao contrário do BSO, o Bi~2Ti02o (BTO) funde incongru

entemente a 875°C e só pode ser crescido por solução com ex

cesso de óxido de bismuto. Trabalhos têm sido publicados sobre

o crescimento de monocristais de BTO por fluxo [31J, pelo mé

todo conhecido como "top-seeded solution growth" (TSSG) [10,21 ..
32-39J e recentemente foi também comunicado o crescimento de

fibras monocristalinas de BTO[28,29J. Ao contrário do BSO, são

poucos os trabalhos publicados sobre o estudo sistemático das

condições de crescimento do BTO. O método TSSG tem sido o mais

amplamente usado e vários autores têm comunicado o crescimento

de cristais com boa qualidade óptica. Porém, o aparecimento de

defeitos estruturais, principalmente estrias e "core", como no

caso do BSO, tem sido referido em vários trabalhos [35, 37-39J.

1000f-
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..,
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2000'-
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{l
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x Thermobalance

• Crystal growth

(l DTA.

liq.

~_.l __ -L I I __ --1.. 1. __ .1 J ....L.........----..L-~__l __ 1

4 8 12
Mole 0J0 TI02

I I _L.~_--,-- I
20 24

Figura 4.1 - Diagrama de fase do sistema Bi203-Ti02. Ref. [32J
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Tentativas de crescer o BTO a partir da composição

6Bi203:1Ti02, pelo método de Czochralski, resultaram em ma

teriais contendo somente Bi203 e Bi4Ti30~2 [32J. Como mostra o

diagrama de fase da figura 4.1 os cristais devem ser crescidos

a partir da fase líquida com composição entre 4 e 12 moles% de

Ti02. A maioria dos autores tem crescido o BTO a partir de

composições entre 8 e 11 moles% de óxido de titânio. Em pro

porções molares de Bi203 para Ti02 isto corresponde aproxima

damente ao intervalo de 11:1 até 8:1.

Monocristais de BTO são usualmente crescidos utilizan

do fornos com aquecimento resistivo. Devido a alta reativida

de do líquido, são utilizados cadinhos feitos de platina pura

ou ouro [39J. Os cristais podem ser crescidos a partir de se

mentes do mesmo material orientadas nas direções <100>, <110>

ou <111> e em atmosfera de oxigênio ou no ar. As velocidades

de puxamento e rotação bem como as taxas de resfriamento do

cristal ~pós o crescimento apresentam dependência em relação

ao diâmetro do cristal, aos gradientes de temperatura e outros

parâmetros. Tipicamente as taxas de puxamento não excedem

0.5mm(h. Velocidades acima deste valor resultam em cristais

com inclusões de óxido de bismuto[37J. Têm sido usadas veloci

dades de rotação variando de 6 até 60rpm. No entanto, valores

em torno de 20rpm têm sido preferidos.

Neste trabalho, crescemos os cristais de BTO a partir

da composição molar 10Bi203:1Ti02. A fase líquida inicial foi

preparada a partir da mistura, nas proporções apropriadas, de

carbonato de bismuto,(BiO)2C03 (99,5%), e óxido de titânio

Ti02 (Merck, Optipur). Inicialmente a mistura era aquecida até

700°C, e deixada nesta temperatura por aproximadamente 12 ho

ras, para eliminação do dióxido de carbono pela decomposição

térmica do carbonato de bismuto segundo a reação
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Concluída esta etapa, a composição restante, constituída de

óxido de bismuto e óxido de titânio na proporção molar de

10:1, era aquecida até 950°C e a massa fundida era deixada

nesta temperatura por cerca de 72 horas visando sua homogenei

zação. Findo este procedimento, o crescimento era iniciado. Ao

final de cada experimento de crescimento a carga do cadinho

era reposta seguindo o mesmo procedimento e com o cuidado de

recuperar a composição molar de 10:1.

Utilizamos sementes tanto do próprio BTO como de cris

tais de BSO e BGO orientadas na direção <100> e com dimensões

aproximadas de 4x4x30mm3• A fixação das sementes ao dedo-frio

era feita usando fios de platina.

Um cadinho de platina pura com diâmetro interno de

48mm e altura interna de cerca de 55mm foi utilizado na prepa

ração do BTO. O volume de líquido no início do crescimento era

de aproximadamente 90ml e foi mantido o mesmo para a maioria

dos experimentos.

O crescimento era iniciado abaixando a temperatura do

líquido até próximo da temperatura de crescimento e, então, a

pOSíç&o do dedo-frio era ajustada até que a semente tocasse a

superfície do líquido. Esta posição era mantida durante alguns

minutos para fusão de uma pequena parte da semente. Em seguida

a temperatura do líquido era ajustada para a temperatura de

crescimento, encontrada experimentalmente, e o puxamento ini

ciado. Alterações posteriores da temperatura eram feitas para

controlar o diâmetro do cristal, monitorado visualmente.

Realizamos vários experimentos de crescimento de BTO.

A taxa de rotação de 20rpm foi utilizada na preparação da

maioria dos cristais. Em alguns experimentos fizemos ensaios

alterando a velocidade de rotação, com o objetivo de estudar o

seu efeito sobre a forma da interface cristal/líquido. AR ta

xas de T>uxamentovariaram entre 0,20 e O,35mm/h. Obtivemos

cristais com diâmetros entre 15 e 25mm. Como no caso do BSO,

os cristais apresentaram faces laterais bem definidas. As fa-
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ces {100} são as mais proeminentes, seguidas das faces {llO},

menos desenvolvidas. A secção transversal do cristal é ilus

trada na figura 4.2 onde os índices foram obtidos pelo método

de Laue.

<011>/

(100) _ <001>

Figura 4.2 - Representação esqllemátioa. da
seoção transversal do oristal de BTO.As
direções oristalográfioas foram oonfirmadas
pelo método de Lalle.

No nosso sistema, obtivemos os melhores resultados pa

ra velocidades de puxamento iguais ou inferiores a O.3mm/h e o

diâmetro médio do cristal inferior a 20mm. O diâmetro médio

foi estimado para a região abaixo do cone de crescimento ini

cial. Taxas de puxamento mais elevadas resultaram em cristais

com muitas inclusões. Na figura 4.3 são mostrados cristais

crescidos com taxa de rotação de 20rpm e taxa de puxamento em

torno de O,30mm/h. Nos cristais de BTO tivemos, também, em

quase todos os experimentos, a incorporação de inclusões na

fase inicial do crescimento. Este fenômeno está relacionado

com a forma da interface cristal/líquido através dos mesmos
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mecanismos já discutidos em relação ao BSO.

Figura 4.3 - Cristais de BTO crescidos CO/11
taxa de pl1x8./J1ento-O,3Omm/h e velocidade de
rotação de -20rPl/J.

Na figura 4.4 são mostrados três cristais crescidos

com a mesma taxa de puxamento de 0,25mm/h mas com diferentes

velocidades de rotação. O cristal da esquerda (BTO-J8) foi

crescido com rotação de 18 rpm, o do centro (BTO-J12) com 30

rpm e o da direita (BTO-J10) com 16 rpm. Este resultado mostra

que a forma da interface apresenta forte dependência em rela

ção à velocidade de rotação. Como podemos notar os cristais

crescidos com rotação mais baixa apresentaram interface acen

tuadamente convexa, enquanto o BTO-J12 crescido com 30 rpm
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apresentou interface plana no estágio de crescimento em que

foi retirado do líquido.

I I
2cm

Figura 4.4 - Cristais de BTO crescidos com
diferentes velocidades de rotação. Da es
querda para a direita: BTO-J8~BTO-J12 e
BTO-Jl0.

o polimento de duas faces {100} paralelas à direção de

crescimento e opostas uma à outra revelou, no entanto, que o

BTO-J12 apresentou interface convexa no início do crescimento.

O efeito da alta taxa de rotação foi o de apressar a transição

na forma da interface. Mas, como resultado, a densidade de in

clusões na fase inicial do crescimento é menor no BTO-J12 que

nos outros dois cristais.

~ fácil notar que a interface do BTO-Jl0 tem convexi

dade menor que a do BTO-J8, apesar de ter sido crescido com

velocidade de rotação mais baixa. Podemos entender esta dife

rença se observarmos que a forma de crescimento do BTO-Jl0 foi

um pouco diferente da do BTO-J8. Apesar dos diâmetros finais

deles serem aproximadamente o mesmo (24 e 23mm, respectivamen-
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te), o BTO-Jl0 "abriu" mais rápido e ficou com massa maior

(70g), enquanto o BTO-J8 teve o seu diâmetro aumentado mais

lentamente, ficando com massa final menor (49g). Como a condu

tividade térmica do cristal é pequena e o gradiente de tempe

ratura na interface cristal/líquido depende do volume do cris

tal, podemos supor que o gradiente na interface de crescimento

do BTO-Jl0 é menor que o do BTO-J8, no estágio em que o cres

cimento deles foi interrompido. Verifica-se experimentalmente

que a forma da interface depende, também, do gradiente de tem

peratura na interface, quanto maior ele é, maior a convexidade

da interface[39J. Portanto, podemos concluir que a diferença

entre os gradientes é responsável pela menor convexidade da

interface de crescimento do BTO-Jl0. Isto mostra que, além da

taxa de rotação, existe um efeito adicional dos fluxos de ca

lor através do cristal sobre a forma da interface cristal/lí

quido.

Os cristais de BTO apresentaram, como o BSO, defeitos

estruturais indesejáveis. Os principais defeitos que ocorrem

nos dois cristais são muito semelhantes e serão tratadas con

juntamente, com maior detalhe, no próximo capítulo.

~

~i~
í

--lT(I-----l

'r~'~' . -
1cm

: . \ J 1cm

Figura 4.5 - Cristais de BTO cortados e polidos. A dife
rença de cor resulta de diferenças nas espessuras dos
cristais.
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o tratamento térmico dos cristais de BTO seguiu o mes

mo procedimento já descrito para o BSO. A diferença está ape

nas na temperatura, o tratamento do BTO foi feito a 700°C. Os

critérios para estabelecimento das taxas de aquecimento e res

friamento foram os mesmos utilizados para o BSO.

A preparação de amostras para medidas, feito o trata

mento térmico, também seguiu o mesmo processo adotado para o

BSO. Lapidação em matriz de ferro fundido utilizando alumina

(9,5~) e polimento final com silica (O,05~) em matriz de po

liuretano. Na figura 4.5 são vistas amostras de BTO, prove

nientes de diferentes cristais, cortadas e polidas.
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Ca..p:í..t-u.lo 5

CARACTERIZACAO DOS CRISTAIS

5_1 DEFEITOS MACROSCÔPICOS EM
CRISTAIS DE BSO E BTO

Vários tipos de defeitos macroscópicos são comuns em

cristais de BSO e BTO. Alguns deles são difíceis de serem evi

tados e constituem-se em importante obstáculo para a obtenção

de cristais com alta qualidade óptica. Das dificuldades encon

tradas na preparação destes cristais, destacamos a presença de

inclusões[14-17,23,33,37,38], a mudança na forma da interface

durante o crescimento[18,19,23,25], o aparecimento de uma

coluna central mais escura, identificada na literatura como

"core"[9,16,18,19,27,37-39], e a ocorrência de estrias, ou

bandas, perpendiculares à direção de crescimento[9,18,19,27,

35,39].

Figura 5.1 - BSO-J12.
f -1, 4JDm/h, 1 -651J1l11.
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o cristal BSO-J12 é mostrado na figura 5.1 com duas

faces {iDO} polidas, possibilitando, assim, a observação do

interior do cristal. É uma figura de grande interesse porque

ilustra os principais tipos de defeitos macroscópicos que

ocorrem tanto nos cristais de BSO como de BTO. Na parte ini

cial existe uma coluna central mais escura, o "core", circun

dada por um cone de inclusões. O exame ao microscópio revela,

pela forma das estrias que, nesta região, a interface de cres

cimento é acentuadamente convexa e facetada. Em cristais reti

rados do líquido durante este estágio de crescimento foi

observado, na frente de cristalização, a existência de uma fa

ce {lOO}, perpendicular à direção de crescimento, e quatro

faces {llO} formando ângulos de 45° com a primeira. As inclu

sões, nesta fase do crescimento, parecem incorporar-se ao

cristal através das faces {llO}. Em seguida a interface vai

tornando-se progressivamente menos convexa e, ao mesmo tempo,

a quantidade de inclusões diminue bruscamente. Nesta parte a

coluna central torna-se mais visível. No estágio seguinte a

interface passa de convexa a plana e a quantidade de inclusões

volta a aumentar. Devemos notar que o "core" desaparece quando

a interface deixa de ser convexa. A interface plana existe em

uma curta região do cristal, a partir de onde ela passa a

côncava. Temos uma pequena alteração no diâmetro do cristal,

acompanhada de uma camada com muitas de inclusões. A partir

daí, a forma da interface mantém-se côncava, não são observa

das inclusões macroscópicas e as estrias tornam-se progressi

vamente mais espaçadas.

A seguir analisaremos cada um destes defeitos.

i) Inclusões - Neste trabalho, observamos o apareci

mento de inclusões nas seguintes situações: quando foram uti

lizadas altas taxas de puxamento, quando o diâmetro do cristal

foi reduzido bruscamente, quando o diâmetro do cristal aproxi

mou-se do diâmetro do cadinho, quando a interface, no estágio

inicial do crescimento, era acentuadamente convexa e facetada

e durante as transições na forma da interface. As figura 5.2 e

5.3 ilustram o aspecto das inclusões em cristais de BSO e BTO.
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Figura 5.2 - Inclusões no cristal BSO-J12. Fotografia feita
ao microscópio óptico com luz transmitida. Aumento de 50x.

Figura 5.3 - Inclusões no cristal BTO-J9. Fotografia feita ao
microscópio óptico com l~~z transmitida. Aumento de 50x.
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As inclusões são ausentes quando as taxas de puxamento

são menores que 3mm/h para o BSO e menores que O.3mm/h para o

BTO, a interface é aproximadamente plana e o diâmetro do cris

tal é mantido constante e menor que a metade do diâmetro do

cadinho.

Analisamos, por microanálise eletrônica, o conteúdo

das inclusões em cristais de BTO e verificamos que elas contêm

excesso de óxido de bismuto, coincidindo com os resultados ob

tidos por Bruton e outros[33] e por Okano e outros [37]. Outros

pesquisadores[15,17] verificaram que as inclusões são formadas

por excesso de qualquer um dos óxidos que compõem os cristais.

Inclusões de Pt foram encontradas em cristais de BSO[17]. Nas

medidas feitas em nossos cristais, utilizando microanálise

eletrônica, não detectamos este tipo de inclusões.

ii) Inclusões verSUB mudança na forma da interface - A

mudança na forma da interface de crescimento, descrita acima

para o cristal BSO-J12, foi verificada na maioria dos experi

mentos de crescimento, tanto de BSO como de BTO. Esta ocorrên

cia é indesejável porque ela é sempre acompanhada da captura

de inclusões. Somente após a estabilização da forma da inter

face o cristal adquire qualidade óptica, isto é, torna-se

transparente e livre de inclusões macroscópicas.

Segundo Brice[30] a forma da interface é função de vá

rias variáveis e não há ainda uma análise completa dos meca

nismos envolvidos na sua definição.

Os resultados do crescimento de BTO com diferentes ve

locidades de rotação, apresentados no capítulo 4, mostraram a

forte dependência que a forma da interface tem com relação a

este parâmetro de crescimento. Esta dependência é explicada em

termos de alterações nos padrões de fluxo no interior do lí

quido, que levam a modificações na distribuição de temperatu

ra[19,22,40,41]. Para baixas taxas de rotação, o padrão de

fluxo predominante é a convecção livre, correspondendo a uma

interface convexa; com o aumento na velocidade de rotação o

padrão muda para convecção forçada e a interface passa a côn

cava [22]. Em termos da distribuição de temperatura no líquido,
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o que ocorre é que, com baixas taxas de rotação, a interface é

convexa devido a existência de uma coluna descendente de lí

quido mais frio e com altas taxas de rotação é gerada uma co

luna ascendente de líquido mais quente fazendo com que a in

terface torne-se côncava[19J.

Carruthers[40J mostrou que, no crescimento pelo método

de Czochralski, além da taxa de rotação, o diâmetro do cris

tal, o gradiente de temperatura no líquido, o raio do cadinho

e o nível do líquido são fatores importantes que afetam a

transição no padrão dos fluxos convectivos~, portanto, a in

versão na forma da interface. Também os gradientes de tempera

tura axial e radial afetam a forma e estabilidade da interfa

ce[22J. Isto é confirmado pelos resultados do capítulo 4, onde

constatamos que a forma da interface depende dos fluxos de ca

lor através do cristal.

Nos nossos experimentos, a inversão na forma da inter

face ocorreu, durante o crescimento, para velocidades de puxa

mento e rotação constantes e na região do cristal com diâmetro

estabilizado. Portanto,oque podemos supor éque a inversão

na forma da interface

foi causada pelamodificação nos fluxos

de calor através

do cristal,isto é,por alteraçõesnos gra-
dientes radial e

axial.Por outro lado,como mostrao resul-

tado do crescimento do BTO-J12 (figura 4.4), a utilização de

velocidades de rotação maiores apressam a transição na forma

da interface. Isto é vantajoso pois restringe os efeitos da

transição a uma região bem menor do cristal.

111) "Core" - Este tipo de defeito aparece como uma

coluna com coloração mais escura no centro do cristal. Ele tem

sido encontrado tanto em cristais de BSO[9,16,lB,19,27J como

de BTO[37-39J. Segundo Picone[19J a formação e estrutura do

core não é bem conhecida. Sua origem tem sido associada com

a presença, na interface de crescimento, de faces com baixos

índices de Miller[9,lBJ e alguns pesquisadores[lB,19,3BJ têm

verificado que ele só aparece quando a interface é convexa. A

coloração mais escura tem sido atribuída à ,presençade impure

zas[9,16,lBJ. Picone[19J, no entanto, verificou, por análise
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térmica diferencial (DTA), uma pequena deficiência de silício

na região do "core" quando analisou cristais de BSO. Ele veri

ficou, ainda, que nesta região existe um padrão de estrias,

perpendiculares à direção de crescimento, muito bem definido.

Em nossos cristais, o "core" apareceu apenas no início
•.

do crescimento quando a interface era convexa. A medida que

ela passava a plana e côncava este defeito desaparecia. Sua

evolução pode ser acompanhada na figura 5.1. Nós também obser

vamos padrões de estrias bastante nítidos na região do "core".

Sua ocorrência é mostrada nas figuras 5.4 e 5.5 para cristais

de BSO e BTO, respectivamente. Não conseguimos verificar va

riações de composição em medidas feitas por microanálise ele

trônica.

iv) Estrias - Estrias são particularmente evidentes em

cristais dopados ou que apresentem algum grau de não estequio

metria[42]. Segundo Cockayne[43], em materiais óxidos cresci

dos por fusão, é a ausência e não a presença de estrias que

constitue fato notável. Elas são variações composicionais que

surgem de flutuações na taxa de crescimento. Em crescimento de

óxidos pelo método de Czochralski estas flutuações têm sido

relacionadas principalmente com variações de temperatura cau

sadas por instabilidades convectivas na fase líquida; a força

motriz para a convecção é derivada principalmente de líquido

quente proveniente da base e das paredes do cadinho que sobe e

desloca o líquido mais frio presente na superfície do material

fundido[43]. O fluxo convectivo é complicado pela rotação do

cristal e é muito dependente de fatores como profundidade do

líquido, gradientes de temperatura, dimensões do cristal e ca

dinho e parâmetros do material[43].

Alguns autores[11.42-44] indicam que é possível redu

zir as flutuações de temperatura, e, portanto, as estrias,

através da redução dos gradientes de temperatura e da dimi

nuição da profundidade do líquido. Obviamente, este meio não

possibilita a supressão total das oscilações, pois existe um

limite para a redução destes parâmetros. O volume do líquido

restringe as dimensões do cristal a ser crescido e o uso de
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Figura 5.4 - PadrâÓde estrias no cristal BSO-J12 qtle mostra
a convexidade da interface no início -do crescimento. Foto
feita ao microscópio óptico com aumento de 50x.

Figura 5.5 - Padrão de estrias no cristal BTO-J12 mostrando a
forma convexa da interface no início do crescimento. Foto
feita ao microscópio óptico em aumento de 50x.
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baixos gradientes, além de requerer velocidades de crescimento

pequenas, pode levar ao aparecimento de outroô problemas, como

o surgimento de facetas e maior facilidade para a incorporação

de inclusões. Brice[12] usou um recurso alternativo à diminui

ção da altura da camada de líquido. Ele colocou defletores

("baffles") no interior do líquido e com isso conseguiu dimi

nuir as oscilações de temperatura e produzir cristais de nio

bato de bário e estrôncio livres de estrias.

Vários autores têm comunicado o aparecimento de es

trias em cristais de BSQ[9,18,19,27] e de BTO[35,39] e rela

cionam o seu aparecimento com inomogeneidades térmicas no lí

quido. Nos cristais que nós crescemos elas apresentaram-se

como a principal fonte de defeitos. Sua ocorrência é ilustrada

nas figuras 5.4 e 5.5.

Nos cristais de BSQ o espaçamento entre as estrias, na

região de maior densidade, variou de 10 a 20~. Para taxas de

puxamento mais baixas, como no caso do BSQ-J12 (fig. 5.1),

após a interface estabilizar-se com forma côncava, o espaça

mento entre elas aumentou bastante, chegando a cerca de 3mm, e

praticamente desaperecendo no final do cristal. Nos cristais

de BTQ o espaçamento entre as estrias variou de 10 a 35um.

Poderíamos tentar relacionar as freqüencias de oscila

ções de temperatura nos registros que fizemos com a freqüência

de ocorrência das estrias. Porém, isto não é possível porque

os registros feitos durante o crescimento, o foram com a ponta

do termopar posicionada no fundo do cadinho, uma posição muito

afastada da interface de crescimento. Uma correlação segura só

pode ser feita para medidas realizadas onde ocorrem as oscila

ções responsáveis pelo aparecimento das estrias, isto é, pró

ximo à interface de cristalização. Q que podemos supor é que,

como as oscilações no fundo do cadinho têm período de aproxi

madamente 5 minutos e amplitude da ordem 0,3°C, devem ocorrer

variações de temperatura com períodos diferentes, possivelmen

te menores, e amplitudes maiores na interface de crescimento,

já que entre estas duas posições temos o efeito de amorteci

mento da massa de líquido e das paredes do cadinho. Isto per

mite-nos considerar que as oscilações térmicas provocadas por
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processos convectivos podem ser a causa do aparecimento de es

trias nos nossos cristais. No entanto, é necessário trabalho

adicional para o entendimento mais preciso deste fenômeno.

Um estudo sistemático visando relacionar as instabili

dades térmicas com a presença de estrias em cristais de BSO e

BTO para, a partir disso, encontrarem-se as condições para sua

eliminação, não foi ainda realizado. A primeira etapa da con

tinuação do nosso trabalho com estes materiais estará voltada

para este objetivo. Estudaremos o efeito da altura da coluna

de líquido e da diminuição dos gradientes térmicos sobre a

ocorrência de estrias em cristais de BTO.

Ao concluir esta análise dos defeitos macroscópicos

presentes nos nossos cristais de BSO e BTO, podemos enfatizar

que os dois principais obstáculos à obtenção de cristais com

alta qualidade óptica são a transição na forma da interface,

que é sempre acompanhada de inclusões, e a presença de es

trias. Apesar destes problemas, foi possível obter amostras

adequadas a aplicações ópticas. As figuras 3.7 e 4.5 ilustram

este fato. Os efeitos de espalhamento de luz das estrias podem

ser minimizados cortanto as amostras de modo que as faces para

incidência de luz não sejam paralelas à direção de cresci

mento.

42



5_2 Deter~i~~cão da De~aid~de
de D~al~~~cõ~a po~ At~q~e
~í~i~~ S~l~ti~~

Deslocaçã01 é um defeito linear que está associado

com o deslizamento de planos cristalográficos de suas

posições ideais. As deslocações podem ser geradas por uma

multiplicidade de mecanismos. Podem aparecer diretamente na

frente de cristalização ou no volume do cristal quando ele,

recentemente crescido, entra em uma região mais fria; podem

ser inerentes à semente usada no crescimento; e sua densidade

depende também do conteúdo de impurezas no cristal [45J. Sua

densidade é comumente empregada como uma medida da perfeição

estrutural de cristais.

Diversas técnicas, tais como ataque químico seletivo,

topografia por raios-x, decoração e fotoelasticidade, permitem

a observação de deslocações em cristais. Entre elas a técnica

de ataque químico é a mais amplamente usada devido sua confia

bilidade, rapidez e simplicidade [46J.
O aspecto da superfície de um cristal, quando submeti

do a lenta dissolução, revela que a solubilidade não é unifor

me para todos os pontos e tal anomalia está associada a imper

feições da rede cristalina. A interpretação deste fato pode

ser feita com base em um processo inverso ao do crescimento,

sendo que os átomos que estão no campo elástico de uma defor

mação apresentam maior energia livre e, em decorrência, maior

solubilidade [47J. Ao redor do ponto onde uma linha de deslo

cação emerge na superfície este efeito é bastante pronunciado,

fazendo com que o ataque químico controlado possibilite, por

1 Para nos referir ao defeito crista1ográfíco identificado em 1ingua ingle
sa como "dis1ocation", usamos o termo des1ocação (ou deslocamento) porque
(i)esta é l.l1Zlatradução mais precisa (L.L.Se11: Technica1 Dictionary,
I1cGraw-Hi11 Book Company, New York, 1953; A.Houaiss: Dicionário Ing1ês
Português, Record, Rio de Janeiro, 1982), (ii)ref1ete melhor o significado
físico do defeito e (iii)é o termo mais coml.l1Zlenteusado em trabalhos em
Física (V.R.Dt.11Dke:UmaContribuição ao Estudo dos FenômenosTermop1ásticos
em LiF, tese apresentada em concurso para Professor Ti tu1ar do Departamento
de Física da Universidade Federal do Paraná, CurJ.tiba, 1980; C.Kittel: Int.
à Física do Est<'ldoSólido, GuanabaraDnis, Rio de Janeiro, 1978).
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meio da observação das figuras de ataque (etch pits), o estudo

das deslocações e suas configurações.

Entretanto, o uso da técnica de ataque químico para

observação de deslocações requer cuidado, pois outros defeitos

da rede, como aglomerados de vacâncias e impurezas, também

servem como sítios de dissolução mais rápida. Há, porém, ca

racterísticas que distinguem os padrões devido a deslocações

daqueles devido a outros defeitos.

Segundo Sangwal[46], como os aglomerados de vacâncias

e impurezas estão localizados aleatoriamente no interior do

cristal, as figuras de corrosão devidas a eles não persistem

sob ataque prolongado ou sob a alternância de ataque e poli

mento e não representam uma dissolução localizada. Ao contrá

rio, linhas de deslocações não terminam dentro do cristal e

por isso, se elas estão presentes, figuras de razoável profun

didade e geometria são produzidas.

Neste trabalho, para confirmar a correspondência entre

figuras de ataque e deslocacões, cortamos, perpendicularmente

à direção de crescimento, amostras com espessuras entre 1 e 3

milímetros, que foram polidas em ambas as faces e submetidas a

ataque químico. Em seguida, comparamos os padrões revelados

nas duas faces e verificamos que para cada figura observada em

uma delas, havia outra na face oposta, a menos de pequenas

translações, na mesma posição. Este procedimento é equivalente

ao ataque químico prolongado e à alternância ataque-polimento.

Além disso, a ocorrência de figuras de ataque agrupadas em li

nha, representando contornos de grão de pequeno ângulo, é ou

tra evidência de que as figuras de ataque correspondem a des

10cações[46,48J.

Usamos a técnica de ataque químico seletivo com o

objetivo principal de determinar a densidade de deslocações em

amostras selecionadas dos melhores experimentos, visando uma

avaliação da perfeição estrutural daquelas amostras potencial

mente adequadas para experimentos õpticos. Além disso, dedica

mo-nos também ao exame da morfologia das figuras de ataque. Um

estudo sistemático das relações existentes entre os parâmetros

de crescimento e as figuras de ataque e suas configurações de-
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ve ser objeto de um próximo trabalho.

Usamos duas soluções diferentes para o ataque químico

dos cristais de BSO e BTO. A composição delas é dada a seguir:

i) Solução I: 1 mol/l de bromo(Br2) em etanol(C2HeOH);

ii) Solução 11: 21% em peso de HN03(65%) e 18% em peso

de HCl(39%) em água.

A solução I foi antes utilizada por L.S.Shatskaja e

outros[49] para ataque químico em cristais de Bi~2Ge02o(BGO),

crescidos por Czochralski, usando amostras com faces perpendi

culares à direção <100>. As figuras reveladas foram depressões

(pits) com forma piramidal as quais foram atribuidas a deslo

cações. A confirmação da relação entre figuras de ataque e

deslocações foi obtida usando a técnica de ataques sucessivos

de uma mesma região da amostra.

A solução 11 é uma variação daquela primeiro utilizada

por M.Demianiuk e outros[50] também para o ataque de amostras

de BGO crescidas por Czochralski com faces {100}. A diferença

entre a solução que usamos e a usada por Demianiuk e outros é

que esta continha também iodo (12), O valor que eles encontra

ram para a densidade média de deslocações, estimada como a

densidade de figuras de ataque, foi da ordem de 10~ cm-2.

A escolha destas soluções foi motivada pelo fato de

serem o BGO, BSO e BTO cristais isoestruturais e com proprie

dades físicas muito afins. Portanto, os bons resultados que

elas apresentaram na revelação de deslocações em BGO deveriam

também ser esperados quando usadas em BSO e BTO. Isto foi ple

namente confirmado para o ataque em faces perpendiculares à

direção <100>. Entretanto, quando usadas para atacar faces

perpendiculares à direção <110>, os padrões revelados não

apresentaram definição com qualidade equivalente. Isto levou-
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nos a restringir nosso estudo a faces {lOO}. Resultados seme

lhantes foram obtidos no ataque químico de fibras monocrista

linas de BTO[51J.

5 _2 _2 Ataq"U.e Qu.:únicc> em. aso

Utilizamos nesta investigação amostras em forma lami

nar com faces paralelas ao plano {100}, criteriosamente poli

das em ambas as faces. A limpeza das superfícies, precedendo

ao ataque, foi feita com solventes orgânicos (álcool etílico

ou acetona). O ataque químico foi realizado imergindo as amos

tras nas soluções de ataque durante 60 segundos. Durante a

imersão, as amostras foram submetidas a movimentos suaves vi

sando evitar alterações de composição na interface cristal

solução, provocadas pela dissolução do cristal. Após retiradas

da solução, as amostras foram imediatamente imersas em solven

te orgânico e agitadas vigorosamente; a seguir as superfícies

foram feitas limpas e secas usando papel e algodão. Para ob

servação dos padrões de corrosão foi utilizado um microscópio

óptico de polarização "Olympus BHA-P", com sistema fotográfico

"Olympus PM-10-A", tendo opções de amplificação de 50, 100,

200, 400 e 1000 vezes.

Várias amostras foram atacadas e examinadas; entre

elas, selecionamos três, as quais, pela qualidade de sua pre

paração e do ataque químico, apresentaram padrões bem defini

dos que permitiam, com segurança, analisar a morfologia das

figuras e quantificar a densidade de deslocações. Em outros

experimentos tivemos problemas relacionados, por exemplo, com

o estado da superfície da amostra antes do ataque -ou o poli

mento não estava bom ou a superfície era a do cristal como

crescido- e em alguns casos com o processo de corrosão -uso da

mesma solução várias vezes ou tempo de ataque muito longo.

O processo de corrosão revelou, como padrões de ata

que, depressões(pits) com forma piramidal. Verificamos que as

figuras de ataque correspondiam a depressões através da obser

vação, ao microscópio óptico, do sentido do movimento vertical
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da platina do microscópio necessário para deixar a condição de

focalização da "base" da figura para atingir a focalização do

seu "topo". As figuras 5.6 e 5.7 mostram os padrões de ataque

com foco na "base" e no "topo", respectivamente, evidenciando

sua forma piramidal. A profundidade estimada destas figuras

variou entre 30 e 45 ~.

Figura 5.6 - Fig!.lras de ataque reve
ladas pela solução 11 na face (100)
do ESO. Foco na "base" da fig!.lra.

Figura 5_ 7 - Fig!.1ras de ataque reve
ladas pela SOlllÇá'O11 na face (100)
do ESO. Foco no "topo" da fig!.lra.

As figuras de ataque apresentaram a mesma orientação

sobre a superfície da amostra. As arestas da "base" da figura

relacionam-se aproximadamente com as direções cristalográficas

do cristal do modo como é esquematicamente mostrado na figura

5.8. Deve-se destacar que o aspecto morfológico das figuras,

obtidas tanto com a solução T, como com a solução 11, é apro

ximadamente o mesmo, a menos de uma pequena diferença no -de

senvolvimento relativo das figuras ao longo das diagonais da
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<100>

<110>

Figura 5.8 - RelaçâÓ aproximada entre as
direções cristalográficas e as arestas das

figuras de ataque no ESO.

são

menores que as reve-

mensão:

"base da pirâmide",

como pode ser visto

comparando-se as fi

guras 5.6 e 5.7 (so

lução 11) com a figu

ra 5.9 (solução I).

No entanto, as figu

ras reveladas pela

solução I (maior di-

ladas pela solução 11

(maior dimensão: ~70

~m) por um fator de

aproximadamente 6 vezes. Isto indica que a velocidade de cor-

rosão da solução 11 é maior que a da solução I.

Figura 5.9-Figuras de ataque reveladas pela

soluçâO I na face (100) do ESO.

48



Uma característica morfológica geral das figuras de

ataque, que é confirmada pelos nossos resultados, é que elas

possuem a simetria da face sobre a qual ocorrem[46]. O grupo

espacial do BSO é o I23, cujos planos {100} possuem simetria

de ordem dois, a qual é verificada para as figuras de ataque

nas faces {100} do cristal, como pode ser visto nas figuras

5.6 a 5.9.

Nas amostras que examinamos predominaram as figuras de

ataque isoladas e com distribuição aleatória; porém, alguns

padrões especiais foram observados, como aglomerados e contor

nos de grão de baixo ângulo. Ao determinar a densidade de des

locações não fizemos distinção entre os vários padrões; todas

as figuras de ataque foram indistintamente contadas.

Fizemos a contagem com amplificação de 400 vezes, cor

respondendo a uma área de observação de 5,4.10-4 cm2. Em áreas

tão pequenas a densidade de figuras variou de O até 5.105cm-2.

Para áreas maiores, correspondendo a 10 vezes o valor acima, a

densidade de deslocações variou de 104 a 105 cm-2, com predo

minância de valores da ordem de 104 cm-2. A tabela 5.1 fornece

os valores médios das densidades totais de deslocações para as

três amostras selecionadas (Sl, S2 e S3) e, para efeito de

comparação, valores encontrados na literatura são também cita

dos. A densidade de deslocações medida nos nossos cristais, da

ordem de 104 cm-2, é intermediária entre os valores encontra

dos nos outros trabalhos e está dentro do intervalo de valores

típicos para cristais óxidos crescidos por Czchralaki.

Tabela 5.1 - Densidade média de deslocações em ESO. Dados comparativos.

AMOSTRA AMOSTRAAMOSTRARef.Ref.

Sl

S2S3[52][23]

5.104

4.1042.1043.103104 a 105

cm-2

cm-2cm-2cm-2cm-2
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.5 _:2 _:3 Ata.q"l.:l.4e Qu..:i.:rn.:ico .eJn B'TC>

Utilizamos amostras laminares com faces paralelas ao

plano {100} e polidas em ambas as faces. Os procedimentos

quanto à limpeza das superfícies, tempo e cuidados durante o

ataque adotados na investigação do ETO foram idênticos àqueles

usados para o ESO. Também aqui selecionamos três amostras para

análise. A figura 5.10 mostra uma parte da face (100) do ETO

atacada pela solução I; podemos ver figuras distribuidas alea

toriamente e alinhadas formando contornos de grãos de baixo

ângulo.

A morfologia das figuras de ataque reveladas no ETO é

muito parecida com aquelas identificadas no ESO. As figuras

são depressões com forma piramidal; as arestas da "base da pi

râmide" relacionam-se de modo idêntico com as orientações

cristalográficas no cristal, como é mostrado na figura 5.11;

as figuras do ETO também apresentam simetria de ordem dois. As

diferenças entre as figuras nos dois cristais residem no fato

Figura 5.10 - Figuras de ataque reveladas pela solucâÓ I na
face (100) do ETG.
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de que, no BTO, elas são mais alongadas numa das direções

<100> e as arestas aproximadamente paralelas aos planos {110}

são mais desenvolvidas no

sobre faces {100} do BTO

BTO que no BSO; estas di

ferenças são mais acen

tuadas nas figuras reve

ladas pela solução 11. As

figuras 5.12 e 5.13 mos-

tram padrões de ataque
/<110>

revelados, respectivamen

te, pelas soluções I e

11. As figuras reveladas

pela solução I são meno

res que as reveladas pe

las solução 11 por um fa-

tor de aproximadamente 5 vezes.

_ <100>

Figura 5_11 - RelaçâÓ esquemática en
tre as direçôes cristalográficas e as
arestas das figuras de ataque no ETO.

Figura 5.12 - Figuras de ataq~w reveladas pela SOl~lÇâ'oI na
face (100) do ETO.
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Figura 5.13 - Figura de ataque revelada pela SOltlÇâÓ 11 na
face (100) do BTO.

A contagem das figuras de ataque no ETO foi realizada

também com amplificação de 400 vezes. Em áreas de 5,4.10-4 cm2

a densidade de deslocações variou de O até 2.105 cm-2. Em

áreas correspondendo a 10 vezes este valor a variação foi de

1.104 a 8.104 cm-2. Os valores médios para as três amostras

selecionadas são dados da tabela 5.2.

Tabela 5.2 - Densidade média de deslocações nas amostras de BTO.

AMOSTRA T1 AMOSTRA T2AMOSTRA T3

5.104 cm-2

3.104 cm-23.104 cm-2
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Como pode ser visto dos resultados acima, a densidade

de deslocações nos cristais de BTO é da mesma ordem de gran

deza que a do BSO, ou seja, 104 cm-2, estando, portanto, den

tro do intervalo típico de valores encontrados para cristais

óxidos. Não existe na literatura, que seja de nosso conheci

mento, dados disponíveis sobre a densidade de deslocações em

cristais de BTO crescidos por Czochralski que pudessem ser

usados para comparação. O único resultado independente foi

obtido para fibras monocristalinas de BTO[51], tendo sido

encontrado o valor de 106 cm-2.
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o microscópio eletrônico de varredura (MEV) apresenta

vários modos de análise, cada um dos quais emprega como sinal

uma diferente forma de energia proveniente da interação do

feixe eletrônico com a amostra sendo analisada. Esta interação

pode produzir elétrons secundários, elétrons retroespalhados,

elétrons Auger, raios-x característicos e fótons de diversas

energias. Cada modo proporciona informações sobre diferentes

propriedades físicas e químicas[53,54J. Em particular, a

microanálise eletrônica usa a emissão de raios-x característi

cos para medir composição química.

A base da microanálise eletrônica é a lei de Moseley

que relaciona o comprimento de onda dos raios-x característi

cos com o número atômico do átomo responsável pela emissão

[53J. A lei de Moseley pode ser escrita como

A. •• K (Z - 41)-2

onde K e cr são constantes que diferem para cada série de

raios-x característicos. Com base nisto, são utilizadas duas

técnicas espectroscópicas de raios-x: espectroscopia de dis

persão em comprimento de onda, WDS (wavelenght-dispersive

spectroscopy), na qual é usado o comprimento de onda da radia

ção característica para identificação dos elementos químicos;

e espectroscopia de dispersão em energia, EDS (energy-dis

persive spectroscopy), que usa a energia dos fótons.

A espectroscopia WDS utiliza um monocristal como ana

lisador do espectro emitido pela amostra. Os raios-x gerados

na amostra incidem no cristal analisador e se a condição de

Bragg é satisfeita, eles serão difratados e detectados por um

contador proporcional. O sinal do detector é amplificado, con

vertido para um pulso de tamanho padrão por um analisador mo

nocanal e, então, armazenado. A análise WDS compreende, por

tanto, o armazenamento das intensidades de raios-x em função

do ângulo de difração do cristal, a conversão das posições dos

picos para comprimentos de onda através da lei de Bragg e, fi

nalmente, usando a relação de Moseley, a associação dos com-
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primentos de onda detectados à presença de elementos específi

cos.[54]

Na técnica EDS os fótons da radiação característica

são coletados por um detector de estado sólido e transformados

em pulsos de carga, os quais são convertidos para pulsos de

voltagem em um pré-amplificador sensível a carga. Estes sinais

são então amplificados em um amplificador principal e passados

a um analisador multicanal onde os pulsos são distribuidos por

voltagem (permanecendo proporcionais à energia dos fótons in

cidentes). A distribuição de energia (voltagem) é então mos

trada ou armazenada num dispositivo de saída. Usando a lei de

Moseley é possível relacionar os picos de raios-x caracterís

ticos, agora discriminados em energia, aos elementos presentes

na amostra em estudo. [54]

O WDS tem limite de detecção de 0,01% e o EDS de 0,1%

(em peso); o WDS pode ser usado para medidas quantitativas

quando Z~4, enquanto o EDS deve ser usado para Z~11[55]. Além

disso, como o WDS tem melhor resolução de energia, ele possi

bilita que os detalhes finos de um espectro sejam melhor iden

tificados[56]. Por outro lado, enquanto no WDS só se pode ana

lisar um elemento por vez, no EDS é possível detectar grande

parte da tabela periódica simultaneamente[53].

A microanálise eletrônica pode ser usada tanto para

obter informações qualitativas como quantitativas. A análise

quantitativa exige o uso de padrões com composições conhecidas

e de cálculos para correção dos dados. O que é medido é a ra

zão(k) entre as intensidades dos raios-x provenientes dos ele

mentos da amostra e as intensidades oriundas dos mesmos ele

mentos nos padrões. Uma vez que as razões k tenham sido obti

das, assegurando-se que a amostra e os padrões tenham sido

examinados sob condições experimentais idênticas, elas devem

ser corrigidas para vários efeitos. Em microanálise eletrônica

as correções são usualmente feitas usando o método ZAF.

A correção ZAF pode ser expressa da seguinte maneira:

onde Cx é a concentração do elemento x na amostra, Cs é a con-
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centração de x no padrão, k é a razão entre as intensidades

relativas no padrão e na amostra, Z é a correção para número

atômico, A é a correção para absorção e F é a correção para

fluorescência. O método ZAF possibilita o uso de padrões na

forma de elementos puros ou compostos simples para análise de

amostras complexas constituidas de vários elementos. Análises

quantitativas produzem resultados com precisão entre 1 e 5%

relativo (% da quantidade presente).[55]

O contraste de número atômico é outro recurso do MEV

que pode ser usado em investigação de composição química.Isto

é possível porque o retroespalhamento de elétrons aumenta com

o aumento do número atômico. Ao examinar uma amostra multifa

se, sua imagem formada por elétrons retroespalhados mostrará

regiões com alto sinal correspondendo a número atômico mais

alto, com baixo sinal correspondendo a número atômico mais

baixo e regiões de números atômicos intermediários produzindo

níveis de sinais intermediários[54]. A imagem em vídeo é

ajustada de modo que as partes da amostra com números atômicos

maiores aparecem em branco, com menores em preto e aquelas com

números intermediários apresentam várias tonalidades de cinza.

Esta técnica não permite uma análise quantitativa, mas pronta

mente mostra se a composição da amostra é uniforme ou não [53].

Neste trabalho utilizamos a técnica de espectrocopia

EDS e o contraste de número atômico para examinar os cristais

de BSO e BTO. Fizemos as medidas no laboratório de microscopia

eletrôncia do Grupo de Materiais do DFCM/IFQSC/USP que possui

um microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM 960 equipado

para microanálise por EDS com correção ZAF.

5_3_1 ~e~a.cã.o d.oa P8..~ÕeB e
.Alnoatra..a~a. A:n.âliae

Usamos como padrões elementos puros de Bi, Si e Ti em

forma cristalina. Eles foram polidos e encapsulados em resina

epóxi. A peça resultante foi fixada num porta-amostra especí

fico, usando tinta prata condutiva, e foi recoberta com carbo-
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no para assegurar bom contato elétrico, necessário para o es

coamento da corrente do feixe.

Os cristais de BSO e BTO foram selecionados dos melho

res experimentos de crescimento, visando amostras livres de

inclusões macroscópicas. Cada amostra foi cortada e criterio

samente polida, tomando-se o cuidado de manter a planicidade

de suas faces. Após o polimento foi feita limpeza usando sol

vente orgânico e ultra-som. As amostras assim preparadas foram

então coladas nos porta-amostras com tinta prata e recorbertas

com carbono.

Em todas as análises foi assegurado que as medidas dos

padrões e das amostras fossem feitas sob as mesmas condições

experimentais. As condições mais favoráveis de medida foram

estabelecidas como sendo: 20 kV para aceleração dos elétrons

do feixe; tempo de contagem de 100 segundos; uso da camada K

para quantificação do Si e Ti e da camada M para quantificação

do Bi.

Não conseguimos obter resultados quantitativos seguros

na análise EDS dos cristais de BSO. Os valores medidos para as

concentrações de Si e Bi distanciaram muito dos valores teóri

cos esperados e, além disso, apresentaram grandes variações. A

concentração de Si, no conjunto das medidas, variou de 7,06

átomos% a 5,16 átomos%, o que corresponde a uma variação de 4

a 33% do erro percentual relativo calculado em relação ao va

lor esperado de 7,69 átomos%. Para cinco medidas consecutivas

num mesmo cristal, sob as mesmas condições experimentais e nu

ma mesma área, o erro percentual relativo da concentração de

Si variou de 8 a 25%.

Evidentemente estes resultados não podem ser atribui

dos a variações na composição química dos cristais. Primeiro

porque não temos reprodutibilidade de medidas; depois, uma va

riação tão grande de composição não é consistente com o dia

grama de fase do material, cuja estrutura sillenita é confir-
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mada pelas medidas cristalográficas [seccâo 5.41. Por outro

lado, medidas qualitativas por contraste de número atômico in

dicaram que os cristais apresentam composição homogênea.

A explicação para estes resultados deve ser procurada

no espectro de raios-x

característicos do BSO. A

o•
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Figura 5.14 - Parte do espectro de
raios-x característicos do BSO obtido no
11EV/EDS.

picos é que deve ser res

ponsável pelas acentuadas

diferenças nas medidas

para quantificação do si

lício. Para obtenção de

resultados quantitativos seguros é necessária a separação dos

picos. Existem duas possibilidades de se fazer isto. Uma delas

seria, usando o próprio espectro EDS, tentar separar os picos

através de recursos computacionais. A outra, mais segura, se

ria a utilização do WDS, que possui melhor resolucão de ener

gia. Porém, nenhuma destas possibilidades eram disponíveis e,

em consequência, a microanálise eletrônica do BSO ficou preju-

figura 5.14 mostra uma

parte dele onde podemos

observar que a linha K do

Si está em sobreposição

com a linha MC do Bi - os

dois picos rotulados à
esquerda. A baixa resolu

ção em energia do EDS não

permite a separação de

las. E a situação é agra

vada devido a baixa in

tensidade relativa da li

nha K do Si que é elemen

to minoritário no cris

tal. Esta sobreposição de

dicada.
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5_3_3 Medid.l"llA. em. Crist.a.is de B'T'()

a espectro de raios-x característicos do BTa obtido no

MEV/EDS é mostrado na figura 5:15, onde podemos notar que as

linhas características do Ti são bem separadas, em energia,

das linhas do Bi. Isto cria uma situação de medida mais favo

rável. Entretanto, persistem dificuldades relacionadas com as

características do mate-

rial. Na análise EDS do

BTa são quantificados os

elementos Bi e Ti. a Bi é

o elemento majoritário

:-MYI . f,.. 2i teU .
ivtl. l00s Prtstt: 100. RIM;"i""
.• 11 127. 21%Owl

11

Si

.i
(concentração estequiomé-

trica em massa:87,2% de

Bi e 1,7% de Ti)

e possui

número

atômicomuito

maior

queo doTi(ZBi~ =83,
ZTi=22) .Estas

Si

diferenças, particular- Si

Figura 5.15 - Farte do espectro de
raios-x característicos do B1D obtido no
!1EV/EDS.

r

18." )
·229 eu

li

n

'ti(
H.

mente se são usados pa-

drões na forma de elemen

tos puros, como é o caso,

interferem negativamente

na eficácia da aplicação

do modelo de correção ZAF

e na determinação dos fa

tores k devido, por exem

plo, às diferenças entre

os números atômicos mé-

dios da amostra e dos padrões e à relação pico-"background"

mais baixa para o Ti. Apesar disso, obtivemos resultados com

desvios que não se distanciam daqueles característicos da téc

nica.

Analisamos amostras de três cristais diferentes. Em

cada uma fizemos medidas em pontos separados por aproximada

mente a mesma distância. a sumário das medidas é apresentado

na tabela 5.3 na forma de quantidades relativas de Bi e Ti por
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fórmula química do BTO.

Tabela 5.3 - Quantidades relativas de Ei e Ti por fórmula química do ETO
para os cristais analisados.

BTO-4 BTO-5BTO-9

Bi

TiBiTiBiTi

(±

0.2)(± 0.09)(±0.2)(± 0.07)(±0.2)(±0.08)

12.1

0.9312.00.9812.10.95

12.0

0.9712.10.9312.10.92

12.0

1.0112.10.9212.00.96

12.0

0.9712.00.9612.10'.95

12.1

0.9312.10.9512.10.94

12.0

0.98--------

12.1

0.94--------

12.0

0.98--------

12.0

0.98--- -----

Com os resultados da tabela e cálculos esteguiométri

cos para determinação da quantidade de oxigênio, podemos es

crever a fórmula química média dos cristais analisados como:

BTO-4: Bi12,O:l:O,2 Tio,97:1:0,09 019,~

BTO-S: Bi12,1:t:0,2 Tio,95:t:0,07 020,1

BTO-9: Bi12,hO,2 TiO,9hO,OS 020,0
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Os erros indicados na tabela e nas fórmulas químicas

correspondem àqueles experimentalmente estimados pelo sistema

de análise e quantificação. Convertendo estes valores para

percentagem da quantidade medida, em átomos, o erro de medida

é de 1,7% para o Bi e varia de 7 a 9% para o Ti. O erro per

centual mais elevado para o Ti está relacionado com as carac

terísticas da amostra referidas anteriormente. Os gráficos das

figuras 5.16 e 5.17 ilustram os resultados das medidas para o

Ti e Bi, em átomos por fórmula, no BTO-4. Neles fica evidente

que as variações nos valores medidos estão compreendidas den

tro do intervalo de erro experimental.

12.11

IIS

:;
a 12.3
•••o

•••

•••o
Qo 12. 1

Medidas de Bi no 81'0-4
Erro de -1,7%.

1.111

IIS

'3

~ 1.08o
.•..

•..

&'1.01

Medidas de Ti DO BTO-4
Erro de ~

..•
III
li)

't1u.a
IDo
ao
:;J 11.'1

..•
I-<

li)
't1 O.H
IDo
a
!0.1I'1

lU 0.110
10

Distancia entl'e medidas (u.•. )

Fi.gura 5.17 - l1edidas da quantidade
de Ti, em átomos por fórmula quimi
ca, no cristal BTO-4.

o; e 11 10
Distancia entl'e medidas (u .•. )

Fi.gura 5.16 - l1edidas da quantidade
de Bi, em átomos por fórmula qllimi
ca, no cristal BTV-4.

Se comparamos as fórmulas médias obtidas para os três

cristais com a fórmula estequiométrica, Bi12Ti02o, veremos que

o erro percentual relativo é de ~1% para o Bi e varia de 3 a
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6% para o Ti. Podemos ainda, considerando todos os resultados,

escrever a fórmula média dos cristais como

Neste caso o erro percentual relativo será de ~1% para o Bi e

de 4% para o Ti. Devemos notar que as diferenças entre as fór

mulas médias calculadas e a fórmula estequiométrica esperada

são menores que os erros de medida. Portanto, podemos concluir

que nossos cristais, dentro do erro experimental, apresentam a

composição esperada e que possíveis variações devem ser infe

riores, em átomos por fórmula, a 1,7% para o Bi e 9% para o

Ti, que correspondem aos valores máximos do erro experimental.
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Apresentaremos nesta secção resultados obtidos a par

tir de medidas de difração de raios-x pelo método do pó. Com

estas medidas calculamos os parâmetros de rede usando os ângu

los de Bragg e, através do método de Rietveld[57], confirmamos

as estruturas cristalográficas dos cristais de BSO e BTO.

Antes de passarmos aos resultados, discutiremos brevemente o

procedimento utilizado para o cálculo dos parâmetros de rede e

os fundamentos do método Rietveld.

i)Cálculo do Parâmetro de Rede_

A

determinação do parâmetro de rede é um dosimportan-

tes pontos

na caracterizaçãocristalográfica de ummaterial.

Sua medida é feita

por um processo bastanteindireto maspode

resultar em alta precisão. Para um cristal cúbico, em particu

lar, o parâmetro de rede a está relacionado aos espaçamentos

dhk1 das famílias de planos da rede pela equação

onde h,k e I são os índices de Miller. Se medimos os ângulos

de Bragg ~1 para as famílias de planos h,k,l, podemos calcu

lar os valores de dhk1 usando a lei de Bragg:

(5.2)

onde 1 é o comprimento de onda da radiação utilizada. Conhe

cendo os valores de dhk1 e os índices h,k,l correspondentes,

podemos calcular o parâmetro a.
Portanto, tendo o difratograma de pó do cristal, a

primeira coisa a fazer é indexar as reflexões, isto é, encon

trar o conjunto de valores hkl para cada reflexão 2e medida

pelo difratômetro. Afortunadamente, isto é relativamente fácil

de ser feito para o caso de um cristal cúbico. Das eq. (5.1) e
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(5.2) nos encontramos que

1
d1u

=

(5.3)

onde s é um número inteiro. Se encontramos os valores de s,
podemos indexar as reflexões usando uma tabela das formas qua

dráticas dos índices de Miller. Mas na eq.(5.3) só conhecemos

os valores de d2. O procedimento, então, é procurar, por ten

tativa e erro, o valor constante a2 que dividido por todos os

valores d2 resulte em números inteiros. Isto é fácil de ser

conseguido se escolhemos uma reflexão particular com espaça

mento interplanar d1, preferencialmente com 2e pequeno, tal

que

(5.4)

nós diferenciamos

e e combinamos os

e então fazemos n=1,2, ..., e testamos cada valor de a2, assim

obtido, na eq. (5.3) até encontrarmos o valor que satisfaça a

condição de que s seja inteiro para todos os valores de d.

Feito isto, teremos os valores s e, consequentemente, os con

juntos de índices hkl para cada reflexão.

Para obter o erro no cálculo de a,
(5.1) com respeito a d, (5.2) com respeito a

resultados para obter

Aa = -cote Aea (5.5)

que é a expressão para o erro relativo em a. Como cote aproxi

ma-se de zero quando e aproxima-se de 90°, Âa/a também aproxi

ma-se de zero nestas condições. Portanto, a chave da precisão

em medidas do parâmetro de rede está em usar reflexões com va

lores de 2e o mais próximo possível de 180°.[58J

Como não é possível observar-se uma reflexão com

28=180°, onde Âa/a=O, é usado extrapolação gráfica para mini-
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mizar os erros sistemáticos no cálculo de a. Pode-se mostrar

que se os valores medidos de a são plotados contra certas fun

ções de e, que expressem a dependência funcional dos erros

instrumentais em relação a e, os pontos resultantes podem ser

ajustados por uma linha reta. A minimização dos erros é obtida

extrapolando esta linha para 28=180°.

A forma destas funções depende do tipo de instrumento

de medida utilizado. Para o caso do difratômetro automático

não é possível derivar uma única função de extrapolação que

seja inteiramente satisfatória porque os erros instrumentais

não apresentam o mesmo tipo de depêndencia em e. Cullity[5B]

sugere plotar os parâmetros de rede calculados contra

coa2e/aene e coa2e e usar o resultado que melhor se ajustar a

uma linha reta.

Com relação à precisão que pode ser alcançada com esta

técnica, Cullity[5B] afirma que um erro de O.OOlA pode ser

conseguido com boa técnica experimental e o uso de uma função

de extrapolação apropriada. E que a melhor precisão que pode

ser esperada é de O,OOOlA, mas isto só pode ser obtido com

considerável esforço experimental e computacional.

ii) Método de Rietveld.

O método de Rietiveld[57] de refinamento de estruturas

a partir de difratogramas de pó é amplamente usado com dados

obtidos por difração de neutrons e também, em escala

crescente, com dados de raios-x[59]. O refinamento é obtido a

partir de um modelo de estrutura aproximado e do difratograma

de pó medido. O método consiste em calcular um difratograma

usando o modelo inicial e, por um processo iterativo, refinar

os parâmetros de entrada até que o melhor ajuste entre o di

fratograma calculado e o observado seja obtido. Ele não é, por

si, um método de solução de estrutura e em conseqüencia o su

cesso do refinamento depende do modelo de partida[60].

Existem vários programas de computadores para aplica

ção do método. Neste trabalho nós utilizamos a versão DBWS

9006 (Sakthivel e Young)[61] do programa original DBW2.9

(Young e Wiles) [59]. Este programa pode ser usado eficien-
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temente tanto para análise de dados obtidos por difração de

neutrons como por difração de raios-x. O programa[61] usa o

algorítmo de Newton-Raphson para minimizar a quantidade

onde

w1=1/Y1,

Y1=intensidade observada no i-ésimo passo,

Yc1=intensidade calculada no i-ésimo passo,

e a soma é sobre todos os pontos.

As intensidades calculadas Yc1 são determinadas a

partir da expressão

onde

A é o fator de escala,

K representa os índices de Miller, hkl, para uma reflexão de

Bragg,

LK contém os fatores de Lorentz, polarização e multiplicidade,

FK é o fator de estrutura,

• é a função do perfil de reflexão,

8K é o ângulo de Bragg para a K-ésima reflexão,

PK é a função de orientação preferencial,

Yb:1. é a intensidade do "background" que pode ser fixada ou

refinada.

A função do perfil é selecionada para cada experimen

to. Neste trabalho usamos a função "pseudo-Voigt", adequada a

resultados de raios-x, que é dada por

" L + (1-I) ) G
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onde G é uma função gaussiana dada por

e L é uma lorentziana

i5.. 1
1CHlC [1+C1(26i-28lC) 21m]

Nestas funções co=4ln2, c1=4 e HK é a largura a meia altura

(FWHM) da K-ésima reflexão de Bragg. E, finalmente, ~ é um

parâmetro de mistura que pode ser refinado como uma função

linear de 28 onde as variáveis refinadas são NA e NB e é

escrito como

I) •• NA+NBx28

Os procedimentos de minimização por mínimos quadrados

levam a um conjunto de equações normais envolvendo derivadas

de todas as intensidades calculadas, Yc1, com respeito a cada

parâmetro ajustável e são solucionadas por inversão da matriz

normal com elementos M~k formalmente dados por

os quais são aproximados suprimindo o primeiro termo entre

colchetes. x~ e Xk são parâmetros ajustáveis.

Devido às relações entre os parâmetros ajustáveis e as

intensidades serem não lineares, o modelo de partida deve ser

próximo do modelo correto, ou os procedimentos de refinamento

não levarão a um mínimo global[60].
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Os parâmetros que podem ser ajustados simultaneamente

no processo de refinamento incluem:

~parâmetros de rede,

~posições atômicas (x,y,z),

~número de ocupação,

~parâmetros de vibração térmica,

~parâmetros de ajuste do perfil (assimetria e largura),

~orientação preferencial,

~função do "background",

~correção para o zero de 28,

~fator de escala global,

~fator de temperatura global.

Entre as informações de entrada requeridas estão

~valores iniciais de todos os parâmetros variáveis,

~varredura por passo do padrão de difração com iguais

incrementos em 28,

~limites de 28 e regiões excluídas nos dados,

~comprimento de onda da radiação,

~especificação do "background",

~símbolo do grupo espacial,

~símbolo químico e valência de cada átomo,

~número de fases,

~escolha da função de perfil,

~número máximo de ciclos.

o programa calcula vários parâmetros que permitem ava

liar a qualidade dos resultados obtidos. O desvio padrão esti

mado (a~) do j-ésimo parâmetro é calculado pela fórmula:

onde

M-1~~ é o elemento diagonal na inversa da matriz normal,
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N é o número de observações (isto é de y~),

P é o número de parâmetros ajustados,

C é o número de restrições impostas.

Deve ser notado que o desvio padrão não é o erro

experimental provável, ele é o erro provável devido somente a

erros aleatórios. O erro provável real e a precisão dos

resultados do refinamento Rietveld são talvez melhor avaliados

comparando-se estes com os resultados obtidos para

monocristais do mesmo material [60J.

Vários fatores R são calculados como:

EIY.cYc.t1i
R = 100 EYlP i

(R do padrão),

Rwp = 100

Re = 100

EW1 (Yl-Y ci) 21
2

Ew1y!1

N-P
~

EW.tYí1

(R ponderado do padrão),

(R esperado),

E l"I.r-o"-Ixcl
K

Rs == 100 E "IKD'
K

(R de Bragg),

(R do fator de estrutura),

69



Em RB e RFos símbolos"IKo" e"FKo"são colocados en-

tre

aspasporqueas intensidades·'lx.o··nãosãorealmente

observadas.

Elassão calculadasalocando asintensidadesY;1.,

realmente observadas, nas intensidades de Bragg "IKo" basean

do-se nas intensidades calculadas IKc. Do ponto de vista mate

mático, ~ é o mais significativo destes valores de R porque

o-numerador é o resíduo sendo minimizado[59]

Um outro critério numérico útil é o valor S, calculado

pela fórmula

Este número dá uma medida da qualidade do ajuste entre os pa

drões observado e calculado. Um valor S de 1,3 ou menor é usu

almente considerado muito satisfatório[60).

5 _-4_1 ~ep.a.:ra.cão d.•.••~ .AD1ostraa e
Cb~dicões de Medida

Utilizamos cristais livres de inclusões macroscópicas

selecionados dos melhores expe~imentos de crescimento. Eles

foram triturados num almofariz de ágata até a obtenção de um

pó muito fino e homogêneo. O pó foi peneirado diretamente so

breo porta-~mostra, que consiste de uma placa plana contendo

uma camada de graxa de silicone para retenção dos grânulos

cristalinos. Foram tomados cuidados para criar uma camada ho

megênea sobre toda a superfície de interesse do porta-amostra,

sem interferir no posicionamento aleatório dos cristalitos.

As medidas foram realizadas no difratômetro automático

Rigaku-Rotaflex modelo RU-200B, do Grupo de Cristalografia do

DFCM/IFQSC/USP. Os difratogramas foram obtidos usando radiação

Ka do Cu [l(Ka~)=1,5405A e l(Ka2)=1,5443A] no modo de varredu

ra por passos. O intervalo de medida em 26 foi de 5 a 120°,
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com passos de 0.02° e contagem de 1 minuto

mesmo difratograma foi utilizado tanto para o

râmetros de rede como para a análise Rietveld.

em cada passo. O

cálculo dos pa-

5 _4._2 Cá.lcu..lo doa Pa.r~etroa de Rede

Foram medidas 52 reflexões para o BSO e BTO. Seguindo

o procedimento apresentado no início desta secção, calculamos

os espaçamentos interplanares d, indexamos as reflexões e cal

culamos os valores de a para cada 28 medido. Usamos apenas as

reflexões devidas à radiação Ka1 do Cu, com comprimento de on

da lCKa1)=1,5405A. Feito isto, para efeito de extrapolação,

plotamos os valores calculados de a contra os valores das fun

ções cos28 e cos28/sen8. O melhor ajuste linear foi obtido com

cos28/sen8, por isso, seguindo a sugestão de Cullity[58],

usamos o gráfico construido com esta função para obter o valor

de a por extrapolação para 28=180°. Os resultados para o BSO e

BTO são apresentados a seguir.

5 _4._2 _1 Parâ.lnetro de Rede do aso

Os dados experimentais obtidos para o BSO, com valores

de 28, hkl e a, é apresentado na tabela 5.4. O gráfico dos va

lores de a contra cos28/aen6 é mostrado na figura 5.18. Usamos

apenas valores para 28~35.54°, pois isto resultou em melhor

ajuste da curva. O valor do parâmetro de cela do BSO, óbtido

por extrapolação para 28=180°, é a=lO,104A. Como o processo de

extrapolação visa minimizar os erros sistemáticos, a precisão

na medida do parâmetro de rede pode ser tomada como a precisão

no cálculo de a para a reflexão com maior ângulo de Bragg ~e

dido, ou seja, a reflexão para 28=117,70°. Neste caso teremos

I Aa x100 I :: 100.1. ~cot8 A (28) o :: 0,01'a 2 180

onde A(28)o=O,02°, que é o valor do passo utilizado na medida
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do padrão de difração.

10.110

10.105

Bsa a=10.104(5) K

2e: 35,54° ate 117.70°

~
-10.100
as

10.095
o o

10.098.00 0.75 1.50 2.25

cos2G/senG

3.00

Figura 5_18 - awva de extrapolação para o cálculo
do parâmetro de rede do ESO.

Por outro lado, devemos levar em conta que os erros

instrumentais, no caso do difratômetro, não podem ser elimina

dos por uma única função de extrapolação e, além disso, deve

mos considerar a ocorrência de erros aleatórios, que são me

lhor estimados pelo desvio médio padrão. Tendo isto em mente,

calculamos o desvio médio padrão (o), tomando como valor mais

provável o valor obtido por extrapolação, e encontramos que

0=O,005AzO,05%. Este valor é significativamente maior que o

anterior, porém, ele certamente corresponde a uma estimativa

mais realística do erro de medida. Portando, escrevemos o

valor do parâmetro de rede do BSQ como:

a = lO,104±O,OOS A
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Tabela 5.4 - Valores de 28, bkl e a para o ESO. ).(Kal) = 1.5405A.
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Os resultados para o BTO, com valores de 2e, hkl e a,

são apresentados na tabela 5.5. O gráfico dos valores de a

contra cos2e/sene está mostrado na figura 5.19. Usamos apenas

valores para 28=:::

41,64° ,

poisis-

to

resultouem

melhor ajuste

da

curva. O valor

10.180

BTO a=10.176(6) K

28: 41,640 ate 119,360

2.50

o o

o

o o

10.168.00

10.165

0.63 1.25 1.88

cos20/sen0

Figura 5.19 - Curva de extrapolação para o cálculo
do parâmetro de rede do BTO.

precisão na me

dida do parâme

tro de rede po

deria ser tomada

como a precisão

no cálculo de a

do parâmetrode10.175

cela

do BTO,ob-

tido

porex-
~

trapolação,
é- 10.170

asa=10,176 A.
Como

discutido para o

caso do BSO, a

para a reflexão

com maior ângulo de Bragg medido, ou seja, a reflexão para

28=119,36°. Neste caso, o erro relativo percentual no valor de

a seria 0.01%.

Porém, pelas razões já apresentadas, usaremos como

estimativa de erro o desvio médio padrão (a), calculado do

mesmo modo que para o BSO. O valor encontrado para o BTO foi

a=0,006A~0,06%. Portando, escrevemos o valor do parâmetro de

rede do BTO como:

a = 10,176±0,006 A
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Tabela 5.5 - Valores de 28, hlrl e a para o BTO. l(Ka1J = 1,5405A.

'l'
hU 't'
fi26 hUa(A)n L~ alAi

,
17,44 20010,16122775,94811,741.10~1708J.

554 .

2

21 38 21110 171328li .)v820.64410 1698

~
24.74 22010 1697

")"
78 62 6C.,10 1724.~l

•.•'1ww

4

27.72 31010.1680.::.:u79 96822.66010.1721

5

30.42 22210~170231at ,28831.750.10~1733
743 .

6

'1., Q'l 32110 1714.~~
8'1 Q'

75210 172~1...;~.',~ .., ,'I

7

35 26 40010.1727.j.;;
85.26 8401() 17T.•••••. .L, .••..•l

8

37.504'1 ~~,.10.16643486.56910 83310 17401 ,.,:;.~,!-'

9

39.60 4?{,10 169135R7 Rl:i84210 173~,w' .<.w

10

41.64
"Y'?'"

10,16453689.20921.761.10,1730.:J.;;~
655 .

11

43 58 4??10.1654
.,.,

90.54 66410.1707~~ ·,)1

12

4~,,46510,43110.16473891.84930.851.10.1720

754 .

13

49 04 52110.16563994.44932.76310.1746

14

52,44530,43310,16~,54097,10941,853,10,1731
770

1 c

54.08600 44210 16584198 401000 86010.1751•• I

16

55.68611 53210 167242101 121020.86210.1711

17

58 80 54110 16864~102.42950.94310.1741,..,

18

60 34 6?'i10 166344103 781022 66610 1734~~
19

61,82 63110,169745105,121031,952,10,1745

765

20

63,34 44410,164246107,88871,855,10,1732
774

21

64,78710,550,10,167447109,261040,86410,1736

543

22

66 20 64010.170948110.641033.96110.1747

23

67,64721.b33~10,169449112,06104210,1741

552 .

24

69,04 6421') 17P50113,501110.954.10,1732...v, ..., .&.""

873 .

25

70,42 73010,1740
c;

116.381121.1051.10,1742JJ.
963 .

?'

F ??732.65110.169952119.361130.97010.1738~b ,.J, .•••..
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EBtrutura. do
Riet-veld

5.4.3 Análiae de
BTO pelo Método

BSO e

Nosso objetivo, ao usar o método Rietveld de refina

mento de estruturas, foi demonstrar que nossos cristais apre

sentam uma única fase com a estrutura sillenita característi

ca. Não objetivamos, a rigor, refinar os dados de estrutura já

disponíveis na literatura. Mesmo porque, resultados obtidos a

partir de monocristais são, tipicamente, mais precisos do que

aqueles que podem ser obtidos por difração de raios-x pelo mé

todo do pó. O refinamento Rietveld é geralmente utilizado

quando não se dispõe de monocristais. Seu uso, neste caso,

justifica-se pela maior facilidade na coleta e interpretação

dos dados.

Para implementação do método, utilizamos como modelos

de partida estruturas resolvidas por métodos de monocristais.

Seguimos a estratégia de refinamento sugerida por Young[60J de

começar com um intervalo pequeno para 26 e, de início, refi

nar separadamente cada um dos seguintes parâmetros: fator de

escala, deslocamento, "backgroud", parâmetro de rede, orienta

ção preferencial, coordenadas atômicas. Em seguida, refinamos

estes parâmetros conjuntamente e continuamos aumentado o in

tervalo de 26 e o número de parâmetros refinados até chegarmos

aos resultados finais.

J>M~M 0 ~p.finMmp.n~0 rip.P.R~ruturado BSO usamos 08 re

sultados de Abrahams e outros[62J como modelo de partida. Os

parâmetros estruturais refinados foram as posições atômicas

x, y e z do Bi, 0(1), 0(2) e 0(3)- e o parâmetro de rede. As

tentativas de refinar os fatores de vibração térmica e os nú

meros de ocupação levaram a resultados fisicamente inconsis

tentes e/ou ao aumento do fator ~. Por esta razão, estes pa

râmetros foram mantidos com os valores do modelo inicial. Usa

mos os fatores de vibração térmica anisotrópicos. Alguns dados
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do refinamento são apresentados na tabela 5.6. O valor de

5=1,38 mostra uma boa convergência do processo de refinamento.

Tabela 5.6 - Dados do processo de refinamento do BSO.
I

Comprimento de onda: 1,5405 (Ko1) e 1,5443 (Ko2)

Grupo espacial: 123

Intervalo de 28(°): 10 a 110

Número de parâmetros estruturais refinados: 13

Número de parâmetros do perfil de difração: 17

Rp(%)= 11,10

Rwp(%)= 14,00

Re(%)= 10,13

RB(%)= 8,66

RF(%)= 5,79

S= 1,38

Os valores dos parâmetros estruturais calculados no

processo de refinamento são apresentados na tabela 5.7 ao lado

dos resultados do modelo de partida. Ao invés de usar o desvio

padrão gerado pelo programa como estimativa de erro, usamos o

erro calculado em relacão aos resultados de Abrahams, conforme

sugerido por Young[60].

Na figura 5.20 são comparados os difratogramas calcu

lado e medido. Os pontos representam as intensidades medidas e

a linha contínua o perfil calculado, as marcas em cruz indicam

as posições angulares das reflexões de Bragg e a linha contí

nua inferior representa as diferenças entre o perfil medido e

calculado.

O bom acordo entre o padrão medido e calculado mostra

que a estrutura derivada do processo de refinamento representa

bem a realidade estrutural dos nossos cristais. Além disso, os

parâmetros estruturais que obtivemos não apresentam grandes

desvios em relação aos de Abrahams[62]. A combinação destes

dois fatos confirma que nossos cristais apresentam a estrutura

sillenita característica do BSO.
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Tabela 5. 7 - Valores dos parâmetros de estrutura do modelo inicial e
obtidos neste trabalho para o ESO.

Parâmetro Ref. [62JDeste trabalhoõ(%)

a(A)

10,10433(5)10,106(2)0,02

x

0,17564(4)0,1751(5)0,31--------
-. ~------

Bi y0,31741(4)0,3165(10)0,31-------
-. r--------

Z
0,01592(4)0,0157(2)1,4

x

O O--1--.---,- f--.------- -------
Si y O O--

z

O O--
x

0,1348(9)0,1345(3)0,2-.--- ~. r--------
0(1)

y0,2523(9)0,2520(3)0,1

z

0,4858(8)0,4855(3)0,06

x

0,1950(10)0,1959(10)0,5----- -. --------
0(2)

y0,19500,1959--
z

0,19500,1959--
x

0,9059(9)0,904(2)0,2
1-- ____

-.--
0(3)

y0,9059 0,904--
z

0,9059 0,904--
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6200

-- t
Bi12Si020(BSO)'(Jj z~

:;: 4650~
ZOU-r:r:I 3100Q-< tA -rn
~ 1550E-t
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O

+ + + + + ++++++++ I 11 1I 1111111111 111111111111111 1111111111

10 30 50 70

2e(GRAUS)
90 110

Figura 5.20 - DifratogrB1l1as do ESO. ( ... )observado; (--)ca.lculado; (+++)
reflexões de Era.gg; (-- inferior)diferença entre os difratogrB1l1as.
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Para concluir a análise cristalográfica do BSQ apre

sentamos na tabela 5.8 valores do parâmetro de rede, prove

nientes de diferentes fontes, para comparação com os resulta

dos obtidos neste trabalho. Como pode ser notado, nossos re

sultados, considerando o erro experimental, estão em bom acor

do com os valores obtidos por outros pesquisadores.

Tabela 5.8 - Valores do parâmetro de rede do ESO.

extrapolação Rietveldref.[62]----------
1--.-.--.-.--------•...----------

10,104(5)
10,106(2)10,10433(5)

ref.[63]

ref.[lB]ref.[4]-----------
---.-------.-------.-

10,1032(4)
10,10310,104

No refinamento de estrutura do BTO usamos os resulta

dos de Radaev e Simonov[64] obtidos por difração de neutrons

em monocristais. Os parâmetros de estrutura refinados foram as

posições atômicas -x, y e z do Bi, 0(1), 0(2) e 0(3)- e o pa

râmetro de rede. Tentativas de refinar os fatores de vibração

térmica e os números de ocupação levaram a resultados fisica

mente inconsistentes e ao aumento do fator ~. Estes parâme

tros foram, por esta razão, mantidos com os valores do modelo

original. Usamos fatores de vibração térmica isotrópicos por

não dispormos dos resultados completos de Radaev e Simonov que

incluem os fatores anisotrópicos. Na tabela 5.9 estão alguns

dados do processo de refinamento. O valor de 5=1,69 pode ser

considerado bom. Em geral, é considerado que o refinamento

convergiu se 5 está entre 1 e 2.
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Tabela 5.9 - Dados do processo de refinamento do ETG..
Comprimento de onda: 1,5405 (Ka1) e 1,5443 (Ka2)

Grupo espacial:

123

Intervalo de 28(°):

10 a 110

Número de parâmetros estruturais refinados:

13

Número de parâmetros do perfil de difração:

17

Rp(%)= 13,14

~(%)= 18,27

Re(%)= 10,78

RB(%)= 6,14

RF(%)= 4,56

S= 1, 69

Os valores calculados dos parâmetros estruturais estão

na tabela 5.10 junto aos resultados do modelo de partida. Se

guindo o mesmo critério utilizado para o BSO, o erro foi cal

culado em relação aos resultados de Radaev e Simonov[64].

Na figura 5.21 são comparados os difratogramas calcu

lado e medido. Os pontos representam as intensidades medidas e

a linha contínua o perfil calculado, as marcas em cruz indicam

as posições angulares das reflexões de Bragg e a linha contí

nua inferior representa as diferenças entre o perfil medido e

calculado.

Para o BTO, o valor de S e alguns dos valores R são

maiores que aqueles encontrados para o BSO. Apesar disso,

existe um bom acordo entre o padrão medido e calculado, mos

trando que a estrutura derivada do processo de refinamento re

presenta a realidade estrutural dos nossos cristais. Comparado

ao BSO, os desvios entre nossos resultados e os de Radaev e

Simonov[64] são maiores. Uma razão para estas diferenças deve

estar no fato de termos usado, na análise do BTO, uma apro

ximação isotrõpica para as vibrações térmicas dos átomos. Po

rém, mesmo com tais diferenças, consideramos que estes resul

tados atendem ao objetivo almejado de confirmar a estrutura

sillenita dos cristais de BTO que crescemos.
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Tabela 5.10 - Valores dos parâmetros de estrl1tl1ra do modelo inicial e
obtidos neste trabalho para o ETO.

Parâmetro Ref.[64]Deste trabalhoô(%)

a(A)

10,186(3)10,178(8)0,08

x

0,17647(4)0,1764(1)0,04----- ~- -------
Bi

y0,31874(4)0,3186(1)0,04-.---- ~- -------
z

0,01544(4)0,0153(1)0,9

x

O O---'--- -------- .•--•..-----------
Si y O O--

z

O O--
x

0,13451(6) 0,130(4)3,4'-------
-- ...-------

0(1)
y0,25032(6) 0,246(4)1,8

z

0,48666(6) 0,482(4)0,9

x

0,19217(7) 0,194(2)0,9----- ~- -------
0(2)

y0,19217 0,194--
z

0,19217 0,194--
x

0,89636(7) 0,899(3)0,3-'---
-.-----

0(3)
y0,89636 0,899--

...,.

0,89636 .0,899--"
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Figura 5.21 - Difratogramas do BTO.( ... )observado;(--)calclllado; (+++)
reflexões de Bragg; (-- inferior)diferença entre os difratogramas.
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Para finalizar a análise cristalográfica do BTO apre

sentamos na tabela 5.11 valores do parâmetro de rede, prove

nientes de diferentes fontes, para comparação com os resulta

dos obtidos neste trabalho. Como podemos notar, há uma disper

são nos valores do parâmetro a entre os vários trabalhos. Nos

sos resultados estão dentro do intervalo definido por estes

valores.

Tabela 5.11 - Valores do parâmetro de rede do BTO.
"

extrapolação
Rietveldref.[64J~._------_.-

-.----------.-------.-
10,176(6)

10,178(8)10,186(3)

ref.[65J

ref.[4Jref.[31J-.----------
-----------------------

10,188(6)
10,17710,176
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Os cristais fotorrefrativos da família sillenita são

opticamente ativos, isto é, se luz linearmente polarizada pas

sa através destes cristais, o plano de polarização da luz so

fre uma rotação. O ângulo de rotação por unidade de compri

mento do caminho óptico no cristal é chamado rotação específi

ca(p) e é característica do material. Portanto, podemos ex

pressar p como

•
P = d (5.6)

onde ~ é o ângulo de rotação do plano de polarização e d é
comprimento do caminho óptico no cristal. Nesta secção apre

sentaremos os resultados de medidas de p em várias amostras de

BSO e BTO.

Iaser de He-Ne

poJarizador

Figura 5.22 - Arranjo experimental utilizado nas medidas de atividade
óptica.

As medidas foram realizadas com luz de comprimento de

onda 1=633nm utilizando o aparato mostrado na figura 5.22.

Inicialmente, a orientação relativa do polarizador e analisa

dor era ajustada para a condição de polarização cruzada. Em

seguida, o cristal era inserido entre eles e o analisador era
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girado até a recuperação da condição de polarização cruzada. A

magnitude do ângulo de rotação do analisador corresponde ao

valor de ~ na equacão 5.6 e o sentido da rotação diz se o

cristal é dextro ou levorrotatório. Para luz propagando-se na

direção do observador, o cristal será dextrorrotatório se ele

gira o plano de polarização da luz no sentido horário. E será

levorrotatório se ocorre o contrário. De acordo com esta con-

venção, os cristais que crescemos, tanto o ESQ como o ETO, são

dextrorrotatórios.

Fizemos medidas em sete amostras de BSQ obtidas de

três cristais diferentes. Na tabela 5.12 estão os valores me

didos de ~ e d e os resultados calculados da rotação específi

ca p. Tomando a média dos valores calculados, podemos escrever

o valor de p como

p '" 22 I 1 :I: 0,5 o /mm

onde o erro foi tomado como o erro na medida de~. As referên

cias [66, 67 e 68J dão o valor de p=22°/mm, estando, portanto,

em excelente acordo com o resultado médio que obtivemos.

BSQ'fica{p)tde •• de d.Val -- - - - -- ~-- - - - ..•. - - --
1 234567

~( o )

25,024,559,056,087,0214,0217,0

d(mm)

1,11,12,72,64,09,79,8

P (o /mm)

22,722,321,921,521,822,122,1
Tabela 5.12
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5_5_2 Ativ-id.a.de Ôptica do B'T'O

e p.

de p

Para calcular o valor da rotação específica do BTO

fizemos medidas em cinco amostras obtidas de três cristais

diferentes. Na tabela 5.13 estão os valores de ~, d

Calculando a média sobre todos os valores obtidos

chegamos ao seguinte resultado

p •• 6,5 ± 0,5 o/mm

onde o erro foi considerado igual ao de ~.

Tabela 5.13 - Valores de ~, d e da rotaçâ:o especifica (p) para o BTO.

12345

~(o )

39,038,516,550,552

d(mm)

5,85,92,67,87,8

pC o/mm)

6,76,56,36,56,7

Na tabela 5.14 estão valores de p obtidos por outros

pesquisadores para comparação com o resultado obtido neste

trabalho. Como é evidente, nosso resultado está em bom acordo

com aqueles.

1~fica(p) do BTOmed--- - - -- - --.- - - ----

deste
ref.ref.ref.ref.

trabalho

[69J[70J[39J[29J

P (O /mm)

6,5±0,56,36,496,2±O,26,3
,

Tabela 5
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CONCLUSOES

Neste trabalho realizamos um estudo experimental sis

temático dos processos de preparação de cristais de Bi12Si02o

(BSO) e Bi12Ti02o (BTO) e os caracterizamos quanto à qualidade

cristalina. Esse estudo, o primeiro desenvolvido no país, pos

sibilitou-nos adquirir a tecnologia de crescimento destes ma

teriais, que são de grande interesse para aplicações em pro

cessamento óptico de sinais, holografia dinâmica e conjugação

de fase[6], entre outras.

O equipamento de crescimento utilizado, em parte cons

truído em nossos laboratórios e em parte adaptado de um comer

cial, permite o acesso a um grande intervalo de velocidades de

puxamento (de 0.1 até 5.0mm/h) tornando-o versátil para prepa

ração de novos compostos óxidos com pontos de fusão de até

1000°C. Além disso, o forno apresenta boa estabilidade e

distribuição de temperatura.

No crescimento do BSO verificamos que, para as carac

terísticas do nosso forno, é necessário a utilização de velo

cidades de puxamento abaixo dos valores típicos referidos na

literatura para obtenção de cristais livres de inclusões. Os

melhores resultados foram obtidos para velocidades de puxamen

to menores que 2,5mm/h e diâmetro do cristal menor ou igual a

20mm. Mesmo sem um sistema de controle automático de diâmetro,

conseguimos cristais com diâmetro aproximadamente constante,

com as faces {100} e {110} bem definidas. Apesar do apareci

mento de defeitos característicos deste material, conseguimos

obter amostras cristalinas com boa qualidade óptica.

Os melhores resultados de crescimento de cristais de

BTO foram obtidos para taxas de puxamento inferiores a

0.3mm/h. Experimentos sistemáticos mostraram que a forma da

interface cristal/líquido apresenta forte dependência com re

lação à velocidade de rotação, baixas velocidades correspon-
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dendo a interface convexa e altas a interface côncava; mostra

ram também que ela depende dos fluxos de calor através do

cristal. Quanto à forma da interface, a melhor situação de

crescimento ocorre quando a interface é plana ou levemente

côncava, o mesmo sendo válido para o BSO. Conseguimos obter

cristais com diâmetro aproximadamente constante e faces carac

terísticas bem definidas. A partir deles foram preparadas

amostras com boa qualidade óptica.

Identificamos quatro tipos principais de defeitos ma

croscópicos: inclusões na forma de excesso de óxido de bis

muto, um "core" com coloração levemente mais escura, a inver

são na forma da interface e a ocorrência de estrias. Para ta

xas de puxamento no intervalo acima referido, as inclusões

ocorrem apenas na fase inicial do crescimento, associadas com

elevada convexidade da interface e com a transição na sua for

ma. Redução maior na velocidade de puxamento diminui a quanti

dade de inclusões. O "core" aparece somente quando a interface

é convexa, o que ocorre, para as velocidades de rotação que

adotamos, na fase inicial do crescimento. A transição na forma

da interface e a ocorrência de estrias revelaram-se como os

principais obstáculos à obtenção de cristais com alta qualida

de óptica. A mudança na forma da interface é sempre acompanha

da da captura de inclusões e as estrias destroem a homogenei

dade óptica dos cristais.

A presença de estrias não inviabiliza a utilização dos

cristais para medidas ópticas. Seus efeitos de espalhamento

podem ser minimizados pela seleção das melhores partes do

cristal e pelo corte das amostras de modo que as faces para

incidência de laser não sejam paralelas à direção de cresci

mento. Porém, sem a eliminação de tais defeitos não é possível

evitar que amostras distintas se comportem de maneira diferen

te. Estudo adicional é necessário para encontrar condições de

crescimento que permitam sua eliminação. Investigações siste

máticas visando esclarecer as relações entre seu aparecimento

e oscilações térmicas resultantes das processos convectivos na

fase líquida, serão objeto das próximas etapas de trabalho com

estes materiais.
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o ataque químico seletivo mostrou que a densidade de

deslocações em nossos cristais é da mesma ordem de grandeza

(104 cm-2) de resultados encontrados por outros pesquisadores

para estes materiais. As medidas de composição química por

microanálise eletrônica mostraram, dentro do erro experimen

tal, que os cristais de BTO apresentam a composição estequio

métrica esperada. A análise por raios-x confirmou a estrutura

cristalográfica dos cristais e as medidas de atividade óptica

estão em excelente acordo com os resultados referidos na lite

ratura.

o trabalho de caracterização revelou que nossos cris

tais apresentam qualidade compatível com os resultados obtidos

por outros pesquisadores. O uso de amostras em aplicações fo

torrefrativas no Laboratório do Óptica do IFGW da UNICAMP con

firmam que os cristais apresentam as características necessá

rias a estas aplicações.

Portanto, acreditamos que a realização deste trabalho

contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa com cristais fo

torrefrativos no país e que ele poderá ser de valia para futu

ros trabalhos relacionados à preparação e caracterização deste

tipo de materiais.
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