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RESUMO 

As perovsquitas à base de estanho, como o composto estanato de estrôncio (SrSnO3), têm sido 

alvo de diversas discussões na literatura devido às suas interessantes propriedades estruturais, 

eletrônicas, energéticas e ópticas, permitindo várias aplicações científicas e tecnológicas, 

incluindo emissões fotoluminescentes, as quais motivaram o tema central desta tese em uma 

combinação de métodos computacionais com relatados na literatura. Nesse contexto, na 

presente tese, propõe-se um estudo teórico, baseado na Teoria do Funcional de Densidade de 

materiais SrSnO3 puro e com lantânio (La) na estrutura cúbica Pm-3m, para avaliar a relação 

dos defeitos pontuais e a inserção de La sobre as propriedades estruturais, eletrônicas e 

fotoluminescentes desse composto. Para esse propósito, resultados experimentais do nosso 

grupo de pesquisa deram suporte para a construção e posterior otimização do modelo teórico 

do bulk de SrSnO3 puro e para o estudo das propriedades fotoluminescentes em um modelo de 

supercélulas (1x1x2) puro com deslocamento e (2x2x2) para o composto SrSnO3 com inserção 

de 25% de La (Sr0.75La0.25SnO3) com e sem deslocamento. Todos os cálculos foram realizados 

utilizando o pacote de programas CRYSTAL14 e o funcional de troca e correlação B3LYP, que 

apresentou uma adequada representação dos resultados em relação aos experimentais. Os 

resultados da modelagem computacional sobre as propriedades eletrônicas foram analisados 

através da análise da estrutura de bandas e densidade de estados (DOS) projetadas sobre os 

átomos e orbitais atômicos de estrôncio, estanho, oxigênio e lantânio, que refere-se à 

contribuição ao longo da banda de valência dos átomos e orbitais atômicos do oxigênio 2s e 2p 

(x,y,z), assim como os orbitais atômicos do átomo de estrôncio 4p (x,y,z), enquanto os átomos 

de estanho contribuem mais significativamente na banda de condução com os orbitais 5s, 5p 

(x,y,z) e 5d (xz, yz e xy), assim como à contribuição dos orbitais do átomo de lantânio 4f, em 

especial os orbitais 4fxyz e 4f3. O bandgap obtido para o composto SrSnO3 puro foi indireto 

entre os pontos R e Γ de 4,18 eV, enquanto para Sr0.75La0.25SnO3 foi direto entre os pontos Γ e 

Γ  de 4,25 eV com um aumento de 0,078 eV em relação ao bulk devido a redistribuição do 

níveis de energia. Além disso, a compreensão das propriedades eletrônicas e fotoluminescentes 

através dos resultados do mapa de densidade de carga e da análise do recobrimento das ligações 

para os diferentes clusters [SnO6], [LaO12] e [SrO12] descreveu a interação das ligações 

covalentes e iônicas, respectivamente. 

 

Palavras chave: Perovsquita, estanato de estrôncio (SrSnO3), terras raras, DFT, CRYSTAL14. 
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ABSTRACT 

Perovskite stannates such as the strontium stannate compound (SrSnO3) have been the subject 

of several discussions in the literature due to their interesting structural, electronic and optical 

properties, allowing for several scientific and technological applications, including 

photoluminescent emissions, which motivated the central theme of this thesis in a combination 

of computational methods with those reported in the literature. In this context, in this thesis, we 

propose a theoretical study, based on the Density Functional Theory of pure SrSnO3 materials 

and with lanthanum (La) in the cubic structure Pm-3m, to evaluate the relationship of point 

defects and insertion de La on the structural, energetic, electronic and photoluminescent 

properties of this compound. For this purpose, the experimental results of our research group 

provided support for the construction and further optimization of the theoretical model for pure 

SrSnO3 and the study of photoluminescent properties in a pure supercell model (1x1x2) with 

displacement and (2x2x2) for the SrSnO3 compound with 25% of La insertion 

(Sr0.75La0.25SnO3) with and without displacement. All calculations were performed using the 

CRYSTAL14 program package and the exchange-correlation functional B3LYP, which 

presented an adequate representation compared to the experimental results. The results of 

computational modeling on electronic properties were analyzed by band structure, and density 

of states (DOS) projected on the atoms and atomic orbitals of strontium, tin, oxygen, and 

lanthanum, which refers to the contribution along with the valence band of atoms and atomic 

orbitals of oxygen 2s and 2p (x, y, z), as well as the atomic orbitals of strontium atom 4p (x, y, 

z), while tin atoms contribute more significantly in the conduction band with the 5s, 5p (x, y, 

z) and 5d (xz, yz, and xy) orbitals, as well as the contribution of the 4f lanthanum atom orbitals, 

especially the 4fxyz and 4f3 orbitals. The bandgap obtained for the pure SrSnO3 compound was 

indirect between the R and Γ points of 4.18 eV, while for the Sr0.75La0.25SnO3 it was direct 

between the Γ and Γ points of 4.25 eV with an increase of 0.078 eV in relation to the bulk due 

to the redistribution of energy levels. Besides, the understanding of the electronic and 

photoluminescent properties through the results of the charge density map and the analysis of 

the bond covering for the different clusters [SnO6], [LaO12], and [SrO12] described the 

interaction of the covalent and ionic bonds, respectively. 

Keywords: Perovskite, strontium stannate (SrSnO3), rare earth, DFT, CRYSTAL14.  
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O conceito de materiais multifuncionais vem sendo amplamente discutido para melhorar 

a tecnologia atual, e a perspectiva é adicionar duas, três ou mais propriedades na mesma 

estrutura molecular. Desta forma, a complexa relação entre propriedades estruturais, 

eletrônicas, elétricas, magnéticas, térmicas ou ópticas das perovsquitas à base de estanho 

(ASnO3) tem sido motivo de várias discussões na literatura, o que motivou a combinação entre 

os métodos teórico-experimental implementados neste trabalho. Nessa perspectiva, o objetivo 

é continuar desenvolvendo e consolidando essa linha de pesquisa, combinando teoria, 

simulação e experimento para sobrepor as fronteiras do conhecimento. 

1.1.            TEORIA, SIMULAÇÃO E EXPERIMENTO 

Ao longo de um século, considerando a era moderna, os materiais inorgânicos 

complexos apresentaram características específicas que deram lugar a diferentes propriedades 

físicas e químicas e por isso, vem sendo de interesse da comunidade científica pela ampla gama 

de aplicações. À vista disto, nos últimos anos, os estudos de materiais inorgânicos não são 

utilizados somente para encontrar estruturas cristalográficas novas, bem como, para oferecer 

uma nova oportunidade para a obtenção de materiais multifuncionais ou inteligentes com 

propriedades inovadoras1-8. Portanto, para aplicações em tecnologias avançadas estes materiais 

multifuncionais vêm se tornando uma linha de investigação muito ativa. Desta forma, torna-se 

cada vez mais imprescindível o uso de métodos e técnicas de modelagem e simulação 

computacional combinados a técnicas e caracterizações experimentais, para uma compreensão 

profunda dos mecanismos de formação de materiais inorgânicos complexos, além da 

modelagem e simulação computacional ser uma ferramenta bem estabelecida para o 

desenvolvimento de estratégias de investigações progressivas5;9-12. 

Estudos envolvendo a simulação computacional para a elucidação de estruturas de 

materiais baseado na Mecânica Quântica, vêm ao longo dos anos contribuindo como um grande 

recurso teórico que permite interpretar a nível atômico e molecular as propriedades físicas–

químicas, eletrônicas e estruturais de diferentes matrizes de compostos, em especial 

perovsquitas5;10-13. Esta discussão serve para motivar o tema central da presente tese que 

consiste em fazer um diálogo autocrítico entre a modelagem computacional e a experimentação 

em lugar de usa-las de forma isolada. O experimento, pode dar lugar a resultados complicados 

de difícil interpretação, o que pode ocasionar em suposições simplistas ou equivocadas. Por 

outra parte, a simulação computacional pode ter uma precisão insuficiente devido as 

aproximações que são necessárias em cálculos mecânico-quântico, conduzindo a interpretações 

incorretas.  
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Desta forma, um progresso notável foi feito na aplicação conjunta da mecânica quântica 

e experimentos à química e ciência dos materiais, como também vêm sendo explorado no 

campo de tecnologias sustentáveis para atender às necessidades sociais fundamentais que 

constituem os grandes desafios que estamos enfrentando atualmente. Nesses campos de 

pesquisa, uma série de simulações computacionais são aplicadas para geração, armazenamento 

e conversão de energia, incluindo células solares, sensores, baterias, sistemas catalíticos5;7;11;13-

14 e, em particular, recentes estudos de materiais inorgânicos complexos com grande 

potencialidade em agentes antibactericidas, anti-inflamatórios, antifúngicas, antitumorais e 

anticâncer15-21. 

Em resumo, compreender e investigar as características específicas que dão lugar a 

diferentes propriedades físicas e química dos materiais é de extrema importância. Assim, os 

materiais perovsquita são candidatos ideais para uso em uma grande variedade de aplicações 

tecnológicas associadas a ferroeletricidade, piezeletricidade, multiferroismo, 

(anti)ferromagnetismo supercondutividade, fotocatálise, e emissões fotoluminescentes 6;14;22-29. 
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2.1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

O objetivo principal deste trabalho foi estudar a relação dos defeitos pontuais e a 

inserção de íons lantânio sobre as propriedades estruturais, eletrônicas e fotoluminescentes do 

composto perovsquita SrSnO3 empregando métodos computacionais. Para tanto, os seguintes 

objetivos específicos são listados na seguinte ordem: 

(i) Realizar modelagens computacionais baseadas na Teoria do Funcional de Densidade 

para o bulk SrSnO3 usando modelo de célula unitária 1x1x1; 

(ii) Estudar as propriedades estruturais (DRX) e eletrônicas (Densidade de Estados (DOS), 

Estrutura de Bandas (BAND), Mapa de cargas e Análise Populacional de Mulliken) do bulk 

otimizado;  

(iii) Realizar modelagens computacionais do modelo de supercélulas 1x1x2 de SrSnO3 puro 

com diferentes valores de deslocamentos (0,1 a 0,7) na coordenada z; 

(iv) Estudar a relação dos defeitos pontuais sobre as propriedades estruturais (DRX), 

eletrônicas e fotoluminescentes (DOS, BAND, Mapa de cargas e Análise Populacional de 

Mulliken) de SrSnO3 puro;  

(v) Realizar modelagens computacionais do modelo de supercélulas 2x2x2 de SrSnO3 com 

inserção de La na concentração de 25%; 

(vi) Estudar a influência do La nas propriedades estruturais (DRX), eletrônicas e 

fotoluminescentes (DOS, BAND, Mapa de cargas e Análise Populacional de Mulliken) de 

SrSnO3;  

(vii) Realizar modelagens computacionais do modelo de supercélulas 2x2x2 de SrSnO3 com 

inserção de La em concentração de 25% com deslocamentos de 0,5 Å na coordenada z; 

(viii) Analisar as principais diferenças dos defeitos pontuais e da influência do La sobre as 

propriedades estruturais (DRX), eletrônicas e fotoluminescentes (DOS, BAND, Mapa de cargas 

e Análise Populacional de Mulliken) de SrSnO3. 
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3.1. ESTRUTURA CRISTALINA PEROVSQUITA (ABO3) 

Óxidos de perovsquita apresentam fórmula geral ABO3, em que ambos sítios A e B são 

constituídos por cátions metálicos. Sua estrutura ideal tem simetria cúbica e grupo espacial 

Pm3̅m, no entanto, permite passar a simetrias inferiores (tetragonal, ortorrômbica, romboédrica 

ou monoclínica) devido a distorções estruturais30, como se mostra na Figura 1. 

 

Figura 1. Representação esquemática das estruturas cristalinas do óxido de perovsquita (a) 

cúbica, (b) monoclínica e (c) romboédrica. 

As propriedades e aplicações de materiais à base de perovsquita são altamente 

dependentes dos métodos de síntese utilizados, particularmente devido aos efeitos de 

temperatura, pH, concentração, entre outras. Deste modo, a escolha do método de síntese é uma 

etapa essencial que proporciona um controle adequado de tamanho, forma e organização 

estrutural dos materiais. Ademais, compreender a relação entre propriedades e método de 

síntese pode proporcionar o controle e preparação de materiais por novas rotas levando à 

descoberta de novas características morfológicas, tamanho de partícula, composição e nível de 

cristalinidade1;30. 

3.1.1.  MATERIAIS PEROVSQUITAS ASnO3 (A=Ca, Ba, Sr, Zn e Cu) 

Os óxidos de perovsquita à base de estanho possui fórmula geral ASnO3
1-2;5. Um dos 

principais compostos dessa classe de materiais, são as perovsquitas de estanatos de alcalinos-

terrosos, para o qual o sítio A é ocupado por cálcio (Ca), estrôncio (Sr) ou bário (Ba) com raio 

iônico variando de 100 pm, 118 pm e 135 pm, respectivamente9;31.  Os estanatos de alcalinos-
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terrosos têm sido utilizados principalmente na fabricação de eletrodos transparentes para 

diversas aplicações, particularmente em células fotovoltaicas e diodos orgânicos emissores de 

luz. Eles também são amplamente utilizados nas indústrias eletrônicas devido às suas superiores 

propriedades dielétricas e sensores de gás. Além disso, são materiais promissores para a 

degradação fotocatalítica e para a produção de hidrogênio2;6-7;9;32-34.  

Em recentes estudos desenvolvidos por Cha e Kim (2020)35 e Terry et al. (2020)36 foram 

relatados a obtenção de estanato de bário (BaSnO3) com uma estrutura perovsquita cúbica de 

grupo espacial Pm3̅m de acordo com a carta JCPDS 00-015-0780 utilizando o método 

hidrotérmico. No primeiro estudo foram avaliados os efeitos morfológicos do BaSnO3 sobre as 

propriedades eletroquímicas como um ânodo para bateria secundária de Li21. Em outra 

perspectiva, Terry et al. (2020) fizeram uma abordagem do crescimento de cristais únicos do 

bulk de BaSnO3, bem como o efeito da dopagem do tipo n sobre suas propriedades36. 

Em seguimento, estanato de cálcio (CaSnO3) tem atraindo muito interesse devido à sua 

ampla gama de aplicações como: sensores de gases, materiais fotocatalíticos e baterias de íon-

lítio.  À vista disso, Junploy et al. (2018)37, investigaram os efeitos de diferentes tipos de 

surfactantes; brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), hexametilenotetramina (HMT) e 

dodecilsulfato de sódio (SDS); sobre a fase ortorrômbica com grupo espacial Pbnm (JCPDS 

77-1797) de CaSnO3 sintetizado via micro-ondas cíclica com calcinação. Além disso, 

propuseram um mecanismo de crescimento de cristais e também avaliaram as atividades 

fotocatalíticas para degradação de poluentes orgânicos como azul de metileno em soluções 

contendo diferentes valores de pH37. Adicionalmente, Park et al. (2019)13, realizando um estudo 

experimental e combinado de cálculos periódicos baseado na teoria do funcional de densidade 

(DFT, do inglês, Density Functional Theory), bases pseudopotenciais e uma versão revisada do 

funcional Perdew–Burke–Ernzerhof (RPBE) e pacote computacional Quantum Espresso, 

investigou a  atividade catalítica e seletividade de CaSnO3 um eletrocatalisador eficiente e 

relativamente estável para reações de oxidação da água envolvendo dois elétrons para produzir 

peróxido de hidrogênio13. Além disso, Maul et al. (2018)38, também analisaram a perovsquita 

ortorrômbica com grupo espacial Pbnm de CaSnO3, avaliando as implicações da formação de 

vacâncias de oxigênio e de dopagem de cobre em sua estrutura cristalina, por meio da DFT e 

funcionais de troca e correlação de elétrons PBE e PBE0, com foco nas propriedades 

energéticas e eletrônicas. Em este estudo, todos os cálculos foram utilizando o pacote de 

programas CRYSTAL17 com conjunto de bases all-electron (todos os elétrons).  
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Especial atenção é fornecida a estrutura do estanato de estrôncio (SrSnO3), o foco da 

presente tese. A rede cristalina de SrSnO3 é formada a partir de íons de Sr2+ rodeado por 12 

átomos de oxigênios ocupando um sítio dodecaédrico originado por 4 octaedros de SnO6 

rodeados4. Esses octaedros, por sua vez, são formados por oxigênios que ocupam os vértices e 

o cátion de Sn4+ está localizado no centro da estrutura. A célula unitária de SrSnO3, corresponde 

a um cubo distorcido devido à inclinação dos octaedros que gera uma estrutura ortorrômbica 

em temperatura ambiente pertencente ao grupo espacial Pbnm11, a estrutura cristalina 

ortorrômbica de SrSnO3 pode ser vista conforme mostrado na Figura 2.  

 

Figura 2. Representação esquemática da estrutura cristalina ortorrômbica do estanato de 

estrôncio (SrSnO3), com os clusters que correspondem as coordenações locais dos cátions Sn e 

Sr [SnO6] e [SrO12], respectivamente. 

Ademais, SrSnO3 sofre transições de fases de Pbnm (nº62) – Imma (nº74) - I4/mcm 

(nº140) – Pm3̅m (nº221) conforme o aumento da temperatura, que permite uma mobilidade e 

concentração de portadores muito altas11;39-41. Em adição, SrSnO3 obtido em diferentes 

metodologias de síntese, possui um intervalo de bandgap entre 3,2-4,3 eV com estrutura 

perovsquita ortorrômbica e constantes de rede pseudocúbica 1;34. Investigado por meio da DFT 

usando o programa CASTEP, considerando os funcionais baseados em aproximações de 

densidade local (LDA) e de gradiente generalizada (GGA), em particular PBE e bases 

pseudopotenciais, Moreira et al. (2011)42 obtiveram para SrSnO3 ortorrômbico um valor de 

bandgap indireto de 2,27 eV para LDA e 1,97 eV para GGA-PBE calculado entre os pontos k 

(S-Γ), enquanto Zhang et al. (2006)43 usando DFT e GGA obtiveram um valor de bandgap de 

1,8 eV. Cálculos realizados por Shein et al. (2006)44, usando o programa WIEN2k, bases 

pseudopotencias e aproximação de densidade de spin local (LSDA) para a troca e correlação de 
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elétrons, encontraram um valor de bandgap indireto entre os pontos de simetria M-Γ de 1,03 

eV.  

Devido ao interesse científico e tecnológico em suas aplicações, o SrSnO3, na forma de 

pó ou de filmes, é obtido por distintos métodos de síntese. Gao et al. (2020)12 mostraram a 

obtenção de SrSnO3 através da reação em estado sólido convencional a altas temperaturas, 

combinando uma investigação experimental associado a uma abordagem teórica por meio de 

cálculos DFT usando do método de LDA, conforme implementado no código CASTEP e o 

termo de troca e correlação foi aproximado por Parametrização de Ceperley-Alder e Perdew-

Zunger (CA-PZ), para elucidar os efeitos da tensão epitaxial sobre filmes finos de SrSnO3. 

Analogamente, um estudo recente desenvolvido por Zhang et al. (2017)11, utilizou de cálculos 

DFT com bases pseudopotenciais que são implementadas no pacote de simulação VASP e os 

funcionais de troca e correlação Perdew-Burke-Ernzerhof revisado para sólidos (PBEsol) para 

o relaxamento estrutural e Heyde-Scuseriae-Ernzerhof (HSE06) para uma descrição mais 

precisa da estrutura eletrônica. A pesquisa realizada, visou um estudo da ferroeletricidade 

induzida por deformação e acoplamento de SrSnO3, apresentando propriedades fotovoltaicas 

promissoras, para aplicação em dispositivos de células solares11. 

Um conjunto de perovsquitas à base de estanho também inclui o estanato de zinco 

(ZnSnO3), um óxido formado pela combinação de óxido de zinco (ZnO) e dióxido de estanho 

(SnO2)
7. ZnSnO3 já foi sintetizado por diferentes métodos de síntese como: reação em estado 

sólido, síntese hidrotérmica, precipitação controlada, sol-gel, química verde 8;32;45-48, entre 

outras. Nos trabalhos desenvolvidos por Para et al. (2019)2 e Montenegro et al. (2020)7, os 

autores demonstraram a eficiência dos métodos síntese para obter ZnSnO3 de estrutura 

romboédrica de grupo espacial R3̅ com carta JCPDS 28-1486.  No trabalho de Para et. al. 

(2019)48 a estrutura romboédrica foi confirmada mediante padrões de difração do refinamento 

de Rietveld e esses resultados propiciaram orientações promissoras para o desenvolvimento de 

sensores e dispositivos de captação de energia do composto ZnSnO3, como foi demonstrado no 

trabalho de Montenegro et al. (2020) obtendo ZnSnO3 pela síntese do complexo polimérico de 

Pechini, com a finalidade de um potencial material para sensor de gases oxigênio e acetona7. 

Correspondente estudo proposto por Wang et al. (2020)49, utilizou do método hidrotérmico e 

obtiveram a estrutura cúbica oca de ZnSnO3, contribuindo para uma área superficial maior em 

relação a uma estrutura cúbica sólida, ao qual, apresentou alta eficiência e desempenho como 

sensor de gás de sulfeto de hidrogênio (H2S)49.  
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Continuamente, nesta classe de compostos perovsquita à base de estanho também 

podemos mencionar os recentes estudos de estanato de cobre (CuSnO3), um óxido 

semicondutor amorfo com um bandgap de 2,0–2,5 eV, com diversas e atraentes aplicações em 

óxidos condutores transparentes, transistores, e dispositivos optoeletrônicos, podendo ser 

obtido pelo método sol-gel como mencionado no trabalho de Kim et al.(2018)33. Por outro lado, 

os trabalhos de Zhang et al. (2018)50 comentaram a obtenção de nanoesferas amorfas de 

CuSnO3  para ânodo de baterias de íons de sódio de alto desempenho. Outros trabalhos como 

de Borhade et al. (2019)51, mencionam a síntese, caracterização e aplicação fotocatalítica deste 

óxido mediante o método hidrotérmico de estrutura cúbica com carta JCPDS 270997 51. 

3.2.  SrSnO3 MODIFICADO POR CÁTIONS METÁLICOS 

De acordo com a literatura, a estrutura cristalina de SrSnO3 modificada por cátions 

metálicos tem sido extensivamente estudada devido as excelentes propriedades físicas e 

químicas, permitindo seu uso em diversas áreas, pois possui propriedades elétricas, ópticas, 

magnéticas e catalíticas interessantes. Essas propriedades proporcionaram uma ampla gama de 

aplicações em diversos campos tecnológicos, tais como, ânodo para baterias de íons de lítio, 

sensores de umidade e de gás, células solares, marcadores biológicos, díodos emissores de luz 

branca, fotoluminescentes, fotocatalisadores, dispositivos spintrônicos e pigmentos frios52-66.  

A inserção de íons metálicos, principalmente terras raras é uma alternativa atraente para 

criar materiais luminescentes eficientes baseados em SrSnO3. Em particular, a versatilidade da 

estrutura perovsquita em acomodar cátions nos sítios A e B permite uma favorável integração 

entre os efeitos estruturais e as propriedades fotoluminescentes, como foi desenvolvido na 

presente tese. Dessa forma, os efeitos de uma variedade de dopantes divalentes (Ni e Cu), 

trivalentes (Cr, Er, Tb, Sm, La, Nd e Bi), tetravalentes (Ti) e pentavalentes (V e Ta) em SrSnO3 

sugerem promissoras investigações pela substituição nos sítios dos íons Sr2+ ou Sn4+, como 

proposto no trabalho de Freitas et al. (2019)53, que analisou qual o sítio é mais energeticamente 

adequado para a substituição de íons Sr2+ ou Sn4+ e as mudanças na estrutura local  referente 

aos clusteres de Sr e Sn. Os dopantes de metal de transição trivalente foram preferencialmente 

incorporados em sítios Sn4+ com vacância de oxigênio em SrSnO3. Por outra parte, as terras 

raras e íons divalentes em SrSnO3 foram energeticamente mais favoráveis para incorporação 

no local de Sr2+ compensado por defeitos anti-local de estrôncio. Já os resultados de dopantes 

tetravalentes e pentavalentes preferiram os locais de Sn4+ em SrSnO3. 
 

Recentemente, Cortés-Adasme et al. (2019)54 relatou a síntese e caracterização de 

SrSnO3 ortorrômbico dopado com Eu3+ em várias concentrações através do método sol-gel 
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modificado (método pechini) e cálculos DFT como implementado no pacote de programas 

CRYSTAL17, combinando bases pseudopotenciais para os metais e all-electron para o 

oxigênio e funcionais PBE0 e HSE06. Os resultados de refinamentos de Rietveld e análise de 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) indicaram que os íons Eu3+ substitui 

Sr2+ para amostras com 1% e 3% em at (porcentagem atômica), enquanto em concentrações 

mais altas de dopante os íons Eu3+ substituem Sr2+ e Sn4+. As medidas de fotoluminescência 

mostraram os espectros característicos de emissão dos íons európio, nos quais a proporção das 

intensidades dos picos fotoluminescentes em cor vermelho/laranja é máxima em 3% de Eu3+ e 

diminui continuamente com a concentração. Esta observação sugeriu a conclusão de que os 

íons Eu3+ substituem Sr2+ em baixas concentrações, e Sr2+ e Sn4+ em concentrações mais altas.   

Analogamente, Chantelle et al. (2020)52 desenvolveram um estudo teórico similar 

utilizando o funcional PBE0 combinado com resultados experimentais, avaliando os efeitos 

estruturais e eletrônicos da dopagem de íons európio nos sítios de Sr2+ e Sn4+ em SrSnO3 

ortorrômbico, correlacionando com a eficiência fotocatalítica. Os cálculos DFT mostraram que 

os cátions Eu3+ têm maior probabilidade de ocupar os sítios Sn4+, enquanto os cátions Eu2+ têm 

maior preferência em ocupar os sítios Sr2+ devido a uma semelhança nos raios iônicos. 

Ademais, a eficiência catalítica seguiu os resultados na ordem de Sr(Sn0,99Eu0,01)SnO3 > 

(Sr0,99Eu0,01)SnO3 > SrSnO3. A ordem foi relacionada ao local de dopagem selecionado, que 

mudou o grau de distorção inter e intra-octaédrica e a introdução de diferentes estados 

intermediários de Eu, que aparentemente favorecem a separação de carga na fotoexcitação 

durante a fotocatálise. 

Em outra perspectiva, Cortés-Adasme et al. (2017)55, avaliaram o efeito do aumento da 

concentração de substituição de íons Er3+ nos sítios de Sn4+ na estrutura de SrSnO3 obtidas pelo 

método sol-gel modificado, e suas aplicações como sensor óptico de temperatura para processos 

biológicos. Em contrapartida, Ouni et al. (2012)56 também descreveram os efeitos da 

substituição química de íons Er3+ nas propriedades estruturais e eletrônicas de SnSrO3. Neste 

estudo, dois cenários relativos à ocupação de Er nos sítios de Sr ou Sn foram propostos. Perante 

os resultados do refinamento Rietveld foi considerada a hipótese de que os íons Er3+ ocupam o 

sítio de Sr2+ na descrição da estrutura, devido aos altos parâmetros de deslocamento térmico 

dos átomos de Er no sítio do Sn. Ademais, o comportamento semicondutor do composto 

Sr0.97Er0.03SnO3 exibiu baixa condutividade afetando o mecanismo de transporte eletrônico 

devido ao grau de inclinação de clusteres [SnO6], resultantes da distorção estrutural causada 

pela diferença dos raios iônicos de Sr2+ e Er3+. 
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No trabalho apresentado por Shaili et al. (2020)67, relatou-se em detalhes a síntese e 

caracterização dos filmes finos de SrSnO3 preparados pelo método de spray ultrassônico, 

investigando o efeito da dopagem com íons Gd3+ sobre as propriedades ópticas do filme puro. 

A investigação das propriedades ópticas revelou uma melhora considerável da absorção de luz 

gerada pelo processo de dopagem associados aos valores energia de bandgap. Cálculos DFT 

parametrizados com GGA-PBE, mostraram o efeito das contribuições eletrônicas dos orbitais 

4f do Gd na variação do valor de energia bandgap que diminui de 4,08 eV do puro para 2,17 

eV com a dopagem correspondente a 10% em mol de Gd, em concordância com os resultados 

experimentais. Em outra perspectiva, Liu et al. (2011)68 abordaram a obtenção de filmes finos 

epitaxiais de SrSnO3 cúbico dopado com Sb e Nd mediante reação em estado sólido 

convencional. Os resultados obtidos indicaram que ambos os filmes finos são materiais muito 

promissores como filmes epitaxiais monocristalinos transparentes e condutores podendo ser 

utilizando em uma ampla variedade de dispositivos.  

Em alternativa, Li et al. (2020)69 prepararam pelo método de reação em estado sólido à 

altas temperaturas, filmes epitaxiais com Sm3+ em SrSnO3 avaliando as suas propriedades de 

transporte, ópticas e da microestrutura. Correlativos estudos desenvolvidos por Wang et al. 

(2015)70, utilizaram da mesma metodologia de síntese para obter SrSnO3 dopado com íons Sm3+ 

em diferentes concentrações, apesar disso, investigaram as emissões luminescentes persistentes 

em vermelho-laranja a aproximadamente 596 nm. 

Deste modo, a incorporação de íons lantanídeos opticamente ativos na matriz hospedeira 

SrSnO3 resultam em propriedades fotoluminescentes interessantes. Kotan et al. (2013)71, 

relataram a síntese de SrSnO3 dopado com íons Tb3+ usando o método de reação em estado 

sólido para avaliar as suas características luminescentes. Os resultados dos espectros de 

fotoluminescência em função do resfriamento da amostra indicaram uma transição de fase a 

260 K. No âmbito do trabalho de Stanulis et al. (2016)57, investigou-se as propriedades 

fotoluminescentes de amostras de SrSnO3 dopadas em diferentes concentrações de íons Pr3+. 

Ênfase particular foi dada à amostra de SrSnO3 dopada em 4% em mol de Pr3+, que mostrou 

descontinuidade no tempo de vida da luminescência decorrente à transição da fase estrutural 

em função da temperatura.  

Neste contexto, díodos emissores de luz branca (w-LEDs) tem sido amplamente 

estudado, podendo a emissão branca ser obtida por elementos tricromáticos, tais como azul-

verde-vermelho ou azul-amarelo-vermelho, mediante as combinações de lantanídeos, 

respectivamente72-73. Nesta perspectiva, Jain et al. (2018)60 usando do método sol-gel 
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convencional, relataram as propriedades fotoluminescentes de Dy3+, Ce3+ e Eu3+
 tri-dopadas em 

SrSnO3, onde esses lantanídeos substituíram os sítios de Sr2+ na matriz SrSnO3. Deste modo, 

Ce3+ produz emissão proeminente azul, Dy3+ produz emissão amarela e azul dependendo de 

suas concentrações e Eu3+ produz emissão intensa vermelha. Em particular, no referido 

trabalho, os íons Dy3+ e Ce3+ foram dopados em uma concentração fixa de1% at, enquanto a 

concentração de íons Eu3+ variou de 0, 1, 3 e 5% at, produzindo promissores w-LEDS. 

Por outro lado, os compostos de SrSnO3 modificados com íons metálicos de transição 

também discorrem a interessantes propriedades ópticas, magnéticas e fotocatalíticas, como 

SrSnO3:M (M= Fe, Co, Cr, Y), entre outros. Recentemente, Muralidharan et al. (2019)61, 

estudaram nanorods da composição SrSn1-xFexO3 (x = 0, 0.01, 0.03 e 0.05) ortorrômbico 

preparados pelo método de co-precipitação. Neste estudo os autores avaliaram os efeitos da 

inserção de Fe na nanoestrutura de SrSnO3, principalmente voltados as propriedades estruturais, 

ópticas e magnéticas do material, fornecendo uma nova visão para formular dispositivos 

magneto-eletrônicos. Em particular, os autores descreveram uma interessante transição de fase 

magnética de dia- para ferromagnética com a incorporação de Fe. De outro ponto de vista, 

Nomura et al. (2016)63 abordou a preparação de SrSn1−xFexO3 (x = 0,01−0,15) mediante o 

método sol-gel e decomposição térmica, avaliando sua estrutura cristalina e propriedades 

magnéticas. Os resultados abordados pelos autores mostraram um comportamento magnético 

misto entre ferromagnético e paramagnético. 

Aspectos computacionais usando DFT, bases pseudopotenciais, funcionais de troca e 

correlação PBE e HSE06 mediante o programa VASP, foram descritos no trabalho de Sattar et 

al. (2020)74 sobre os efeitos da substituição de Co3+ no sítio de Sn4+ da matriz SrSnO3 

ortorrômbico. Neste estudo, investigações das propriedades estruturais, eletrônicas, 

vibracionais e magnéticas do SrSn(1-x)CoxO3 (x= 0; 0,25; 0,5; 0,75) foram relatadas 

detalhadamente. Os resultados mais relevantes descrevem a formação de buracos pela inserção 

de Co, causando um desdobramento de spin que induz significativamente o magnetismo 

espontâneo da estrutura de SrSnO3 ortorrômbica não magnética, além disso, o aumento de 

buracos aumentou o magnetismo induzido no material. Ademais, a descoberta mais promissora 

foi o comportamento semi-metálico (bandgap aproximadamente 0,38 eV) possuindo 100% de 

polarização de spin no nível de Fermi à concentração de x=0,25, enquanto que os modelos com 

concentrações de x= 0,50 e 0,75% (bandgap 2,86 eV e 3,15 eV) foram considerados 

semicondutores ferromagnéticos. Em continuidade, a presença do comportamento 

semicondutor e semi-metálicos em função da concentração de Co, resultou em diferentes 
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valores de energia de bandgap calculado, indicando que esses materiais podem ser obtidos 

experimentalmente para aplicações em dispositivos spintrônicos. Por outro lado, Hu et al. 

(2018)64 obtiveram filmes epitaxiais de SrSn0.5Co0.5O3 mediante a reação em estado sólido a 

altas temperaturas. Neste estudo, as propriedades ópticas e ferromagnéticas dependentes da 

pressão de oxigênio foram investigados. 

Muralidharan et al. (2017)75, concentraram-se na preparação e caracterização de 

compostos ortorrômbicos de SrSnO3 puro e dopado com íons Cr3+ nas concentrações de 1, 3 e 

5%, sintetizados pelo método de co-precipitação, e avaliou os efeitos do dopante sobre as 

propriedades estruturais, ópticas e magnéticas destes compostos. A análise de difração de raios 

X do material apresentou estrutura ortorrômbica dos compostos de SrSnO3 puro e dopado com 

Cr. Além disso, por meio das técnicas microscopia eletrônica foi observado alto grau de 

aglomerados na amostra de SrSnO3 puro, enquanto em todas as amostras dopadas com Cr a 

formação de partículas em forma de bastonete. Os resultados dos espectros de 

fotoluminescência, descreveram uma emissão de luz violeta-azul dos compostos puros e 

dopados com Cr, que se deve à interação entre os níveis de energia do estado 2p dos átomos de 

oxigênio e 5s dos átomos de estanho. Ademais, os autores relataram uma transição de fase dia- 

para ferromagnética em compostos SrSnO3 dopados com Cr3+, assim como mencionado nos 

estudos com inserção de íons Fe3+ propostos pelos mesmos autores61. Sob outra perspectiva, 

Dohnalova et al. (2019)65 prepararam pigmentos baseados em íons Cr3+ através da composição 

SrCrxSn1-xO3-δ (x = 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3) por meio da reação em estado sólido a altas 

temperaturas, para serem utilizados como materiais funcionais destinados à coloração de 

materiais de construção com potencial economia de energia. Os pigmentos frios apresentados 

pelos autores variaram de vermelho-rosa a marrom-avermelhado dependendo da concentração 

de substituição parcial de íons Cr3+ por Sn4+ no composto. 

A estrutura cristalina de SrSnO3 ortorrômbico também foi objetivo de estudo no trabalho 

experimental e teórico mediante cálculos DFT, usando o programa VASP, bases 

pseudopotencias e funcional PBE desenvolvido por Guo et al. (2019)59. Neste trabalho, os 

autores avaliaram os efeitos da inserção de íons Y3+ em nanopartículas de SrSnO3. Dentre os 

principais resultados, os autores relataram que as nanopartículas dopadas apresentam boas 

propriedades para aplicação em camada de transporte eletrônico de células solares baseadas em 

perovsquita com alta eficiência. 

No entanto, outros metais representativos e metais alcalinos-terrosos também foram 

investigados como possíveis dopantes na matriz de SrSnO3 demonstrando atraentes 
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propriedades. Wang et al. (2018)76, propuseram um estudo baseado em cálculos DFT, bases 

pseudopotenciais implementadas no programa VASP e funcionais de troca e correlação PBE 

para análise estrutural e HSE06 para as análises eletrônicas e magnéticas de SrSnO3 cubico e 

ortorrômbico dopado com elementos magnéticos e não magnéticos como Al, Mg e Li. Neste 

sentindo, dois modelos de supercélulas foram propostas contendo 40 átomos para o sistema 

cúbico e 80 átomos para o sistema ortorrômbico, respectivamente.  Neste estudo, observou-se 

que a dopagem dos cátions metálicos ocupa os sítios do Sn, além disso, as análises revelaram 

que os buracos introduzidos pelos dopantes resultam em um desdobramento de spin e 

espontânea magnetização. Além disso, o acoplamento magnético entre os elementos não 

magnéticos (Li, Mg e Al), favorece um ordenamento ferromagnético com temperatura de Curie 

superior a temperatura ambiente indicando que a dopagem de SrSnO3 com os cátions metálicos 

é uma alternativa promissora para obtenção de ferromagnetismo.  

Srivastava (2017)77 mediante substituição de íons Bi3+ na matriz de SrSnO3 

ortorrômbico, conseguiu avaliar as propriedades luminescentes associadas com a emissão de 

luz correspondente as transferências de carga entre os íons ativador Bi3+ (6s2) e Sn4+ (5s0) da 

rede hospedeira. Neste trabalho, o espectro de emissão em função da temperatura foi 

monitorado, e os resultados apresentados mostraram que a luminescência de SrSnO3:Bi3+ é 

depende da temperatura. A baixas temperaturas, a intensidade da transição 3P0,1 →
1S0 

(localizada) é predominante no espectro de emissão. Por outra parte, com o aumento da 

temperatura, o estado D é favorecido, ao passo que a transição localizada é extinta, e a banda 

larga no visível é dominante. Além disso, um estudo comparativo da luminescência de Bi3+ nas 

perovsquitas ortorrômbicas CaZrO3, CaSnO3, SrZrO3 e SrSnO3 mostraram que a emissão do 

estado D ocorre quando a banda de absorção fundamental da rede hospedeira perovsquita é 

menor do que cerca de 6 eV. 

 

3.3. FOTOLUMINESCÊNCIA 

O estudo das propriedades fotoluminescentes de estanatos tem sido de grande interesse 

do ponto de vista tecnológico devido diversas aplicações, tal como em dispositivos 

luminescentes. A luminescência é categorizada de acordo com a energia utilizada para a 

excitação, o mais comumente reportado é o fenômeno de fotoluminescência (FL). A FL é um 

fenômeno óptico produzido quando um material é excitado e exibe uma emissão de onda 

eletromagnética na forma de fótons de luz visível ou ultravioleta. Esta capacidade dos materiais 

em emitir luz vem despertando grande interesse cientifico a décadas78-80. Além disso, para 
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melhor compreender a fotoluminescência faz-se necessário a compreensão da estrutura e da 

distribuição eletrônica tanto do estado fundamental como dos estados excitados, devido a 

relação entre as estruturas atômicas e aos respectivos estados eletrônicos78-80. 

Os materiais semicondutores por sua vez, são caracterizados por apresentarem uma 

banda de valência (BV) e uma banda de condução (BC) separada por um bandgap fundamental 

(Eg). No caso, a luminescência está relacionada à excitação de elétrons da BV para a BC, o que 

promove buracos (níveis não preenchidos) na BV, antes completamente preenchida. A emissão 

de energia eletromagnética ocorre devido à recombinação do par elétron-buraco. Nos sólidos 

semicondutores, essa propriedade tem uma grande relação com as impurezas (dopantes) e aos 

defeitos estruturais (vacâncias), pois diferentes defeitos causados na estrutura podem gerar 

diferentes estados intermediários entre as BV e BC que são decorrentes de uma redistribuição 

da densidade eletrônica53;81-82. 

Em particular, as impurezas que ocasionam os defeitos na estrutura cristalina de 

semicondutores podem ser classificadas por doadoras, receptoras e isoeletrônicas. As espécies 

doadoras são as que podem doar elétrons para a BC de um semicondutor. A energia necessária 

para esta transição do nível doador (ED) a BC é apresentada na Figura 3. Por outra parte, 

aceptoras são espécies capazes de retirar elétrons da BV de um semicondutor, deixando uma 

vacância no mesmo. A energia necessária para a remoção é dada como EA. As impurezas 

isoeletrônicas são espécies que não contribuem para a condutividade elétrica de um 

semicondutor, mas podem influenciar nas propriedades luminescentes do material, atuando 

como centros de recombinação de elétrons excitados e buracos83-87. 

 

Figura 3. Representação de bandas de um semicondutor com energia de bandgap (Eg) e níveis 

de energia gerados por impurezas doadoras (ED) e receptoras (EA).  

 Neste contexto, esses estados intermediários modificados são resultados das distorções 

de clusters, demonstrando uma dependência direta entre eles. Visto que, qualquer distorção em 
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um cluster promoverá no outro cluster modificações que podem levar a uma nova configuração 

de densidade de estados para o semicondutor. Por isso, durante os processos de emissão e 

excitação estes níveis de energia reorganizados podem servir para acomodar elétrons, gerando 

diferentes transições e alterando a FL do material53;84. Com isso, a FL está intimamente 

relacionada com o grau de ordem-desordem do material (Figura 4(a-d)), e na maioria dos 

sólidos inorgânicos essa relação ordem–desordem está relacionada com as imperfeições. 

 

Figura 4. Esquema representativo de semicondutores (a) sistema ordenado, (b) sistema 

desordenado com a presença de níveis de energia intermediários, (c) excitação e criação par 

buraco-elétron e (d) recombinação do par buraco-elétron. 

Neste sentido, no processo de FL a relaxação do elétron, além dos decaimentos 

radiativos (onde há emissão de fótons), podem também ocorrer decaimentos não radiativos. 

Decaimentos não radiativos ocorrem através de transições vibracionais, com a energia 

transferida geralmente para os átomos vizinhos ou para o meio. A Figura 5 ilustra os processos 

de excitação e de emissão para um determinado material com representação esquemática dos 

níveis de energia. O nível E0 é o estado fundamental e os estados excitados de energia são 

representados pelos níveis de E1 a E5
78.  

 

Figura 5. Representação de um processo de excitação e emissão para um material hipotético. 
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A radiação eletromagnética é resultante de um decaimento radiativo de nível eletrônico 

excitado para o estado fundamental, pela emissão de um fóton. Essa emissão só ocorre quando 

o intervalo para o nível adjacente mais baixo está acima de um valor crítico. Na Figura 5 admite-

se que o intervalo do nível 2 está acima do valor crítico, então o material decai radiativamente 

para o nível 1 ou 0. 

O nível E0 é ocupado em baixas temperaturas ou na ausência de uma fonte de energia 

de excitação. No esquema da Figura 5, após serem excitados, os elétrons são promovidos para 

o nível E5, este perde energia até atingir diferentes níveis. Os intervalos de energia entre os 

níveis E2 ao E5 são muito pequenos, portanto, tende a ocorrer um decaimento não radiativo pela 

emissão de fônons, liberando assim energia na forma de calor. Por outro lado, a emissão em 

forma de fótons ocorre quando o intervalo para o nível adjacente mais baixo está acima de um 

valor crítico, com o intervalo entre os níveis E2 e E1 ou E2 e E0 relativamente maior, acarretando 

assim em um decaimento radiativo78;80. 

Desta forma, os efeitos da inserção de La na matriz SrSnO3 usando difração de raios X 

(DRX), espectroscopia Ultravioleta Visível (UV-Vis), espectroscopia de fotoluminescência, 

entre outras, desempenham um papel crucial na determinação das propriedades do material, 

especialmente suas propriedades estruturais e ópticas, como abordado nos estudos propostos 

por Kumar et al. (2020)82 e Cassia-Santos et al. (2014)88. No primeiro estudo de Kumar e 

colaboradores, as amostras de SrSnO3, La0,03Sr0,97SnO3 e La0,07Sr0,93SnO3, foram obtidos 

mediante a síntese de reação em estado sólido à altas temperaturas e experimentalmente 

caracterizados. As análises de DRX e parâmetros de refinamento confirmaram a estrutura 

ortorrômbica de grupo espacial Pbnm de LaxSr1−xSnO3. Além disso, uma redução na inclinação 

octaédrica dos átomos de oxigênio com a dopagem de La foi observada a partir dos resultados 

de refinamento. Como resultado dessa redução na inclinação octaédrica do oxigênio, foram 

observadas mudanças nos parâmetros de rede, coordenadas atômicas e comprimentos das 

ligações entre os átomos de Sn–O e Sr–O referente aos clusteres [SrO12] e [SnO6], além disso, 

à redução da inclinação octaédrica com a dopagem de La é atribuído como a possível razão para 

a diminuição observada no valor da bandgap de 3,97 eV do puro para 3,87 eV com inserção de 

La3+ em percentual de 0,07% em mol. 

Referido estudo de Cássia-Santos et al. (2014)88, sobre a estrutura cúbica de SrSnO3 

puro e com inserção de La3+ em percentuais de (1, 5 e 10%) em mol, foram obtidos a partir do 

método precursor polimérico tratado termicamente a 300°C e posterior à 600, 800 e 1000 ºC 

por 4 h. Os resultados da propriedade óptica revelaram que o material tratado a 600 ºC 
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apresentou maior intensidade de emissão FL, tanto para as amostras de SrSnO3 puro quanto 

para materiais dopados, especialmente um aumento significativo na intensidade 

fotoluminescente ocorreu a 1% em mol de lantânio na região de 565-575 nm. Os autores observaram 

que dois parâmetros são fundamentais para o controle da emissão FL em função do grau de 

ordem-desordem estrutural. Primeiramente, em relação a temperatura os autores relataram que 

o aumento de temperatura de calcinação induz a uma reorganização estrutural que desfavorece 

a emissão FL pelo aumento da ordem estrutural. Por outro lado, o aumento da concentração em 

mol de lantânio na amostra de SrSnO3, resultou em um mecanismo de ordenação estrutural 

baseado na recombinação de defeitos, reduzindo a desordem estrutural e consequentemente a 

emissão FL.  

À vista disso, as várias aplicações possíveis do SrSnO3 o tornam um material 

tecnologicamente importante,43;89 quando utilizado com a inserção de dopantes que podem 

melhorar ou intensificar as propriedades estruturais e outras propriedades, como por exemplo a 

FL81;90-92. A substituição do sítio A com um cátion de mais alta valência como o La é uma 

aconselhável escolha, assim como outros cátion terras raras, devido esses cátions apresentarem 

naturalmente a propriedade fotoluminescente e consequentemente atribuir ou intensificar esta 

propriedade a outros materiais,  conforme sugerido em outros trabalhos desenvolvidos por Gao 

et al. (2019)81, Kumar et al. (2018)91, Thoutam et al. (2019)90, Truttmann et al. (2019)93, Yue 

et al. (2019) 94.   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

MÉTODOS COMPUTACIONAIS
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4.1. MÉTODO MECÂNICO-QUÂNTICO 

Novos materiais são a base da revolução tecnológica atual, e o sucesso de seu 

desenvolvimento e aplicação comercial é extremamente difícil e requer muito tempo e um alto 

custo. Uma alternativa viável é a utilização de simulações computacionais, que permitem uma 

variedade de aproximações metodológicas e, portanto, a precisão e o custo dos cálculos 

computacionais para atingir os diferentes objetivos95-97. Desta forma, vários trabalhos são 

encontrados na literatura, envolvendo cálculos computacionais em estudos estruturais, 

eletrônicos e ópticos 53;74;98-101. Em geral, dependendo das aproximações, os métodos mecânico-

quântico geralmente podem-se classificar em três tipos: ab initio, semi-empíricos e teoria do 

funcional de densidade. 

O desafio central para os cálculos estruturais e eletrônicos na simulação computacional 

é a solução da Equação de Schrödinger (ES), a partir da obtenção da respectiva função de 

onda102-104 como mostrado na equação 1. 

 

 HΨ=EΨ  Equação 1 

 

Em que, Ψ representa a função de onda total do sistema; H o operador Hamiltoniano e 

E a energia total do sistema. 

Até a primeira metade do século XX, os fundamentos e princípios teóricos da Mecânica 

Quântica já se encontravam bem estabelecidos. À vista disso, no caso do átomo de hidrogênio, 

as funções de onda com o mesmo valor do número quântico n, dispõe de mesma energia 

independente dos valores dos outros números quânticos. Dessa forma, os orbitais da mesma 

camada do átomo de hidrogênio são degenerados, isto é, de mesma energia, favorecendo o 

cálculo da ES102-104. Já para átomos com muitos elétrons, estes ocupam orbitais em diferentes 

energias em relação ao átomo de hidrogênio. O núcleo de um átomo com muitos elétrons tem 

um número maior de cargas e atrai os elétrons mais fortemente, diminuindo sua energia. Por 

outro lado, os elétrons também se repelem uns aos outros em oposição à atração nuclear, o que 

aumenta a energia dos orbitais, como descrito ao átomo de hélio expressada na equação 2: 

 

 

 

 
𝑽 =  − 

𝟐𝒆𝟐

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒓𝟏
− 

𝟐𝒆𝟐

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒓𝟐
+ 

𝒆𝟐

𝟒𝝅𝜺𝟎𝒓𝟏𝟐
 

Equação 2 
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Atração entre o 

elétron 2 e o núcleo 
Repulsão entre 

os dois elétrons 
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Em que r1 é a distância do elétron 1 ao núcleo, r2 é a distância do elétron 2 ao núcleo, e 

r12 é a distância entre os dois elétrons. Os dois termos negativos indicam que a energia potencial 

diminui quando r1 ou r2 diminuem, e os elétrons se aproximam do núcleo e correspondem à 

atração entre o núcleo e cada um dos dois elétrons. O termo com sinal positivo indica que a 

energia aumenta quando r12 diminui e corresponde à repulsão entre os dois elétrons105. 

Por consequência, em sistemas multieletrônicos (n elétrons) propiciou uma adversidade 

matemática, que somente foi resolvida em meados da década de 70 com o emprego de métodos 

ab initio (do latim, primeiros princípios), grande parte devido ao estabelecimento de 

metodologias computacionais, aproximações sofisticadas para a função de onda, entre outros. 

Possibilitando a popularização da química computacional em grande parte a diferentes códigos 

para a comunidade científica106-107. 

Neste contexto, a aproximação de Born-Oppenheimer é uma divisão do Hamiltoniano 

do sistema que separa os movimentos nuclear e eletrônico, permitindo desprezar a correlação 

elétron-núcleo deixando a parte eletrônica para cada posição fixa dos núcleos. Presumindo-se 

que elétrons e núcleos tenham velocidades diferentes em um sistema molecular multieletrônico, 

uma vez que, os elétrons possuem massa muito menor em relação aos núcleos movendo-se mais 

rapidamente108. Assim, de acordo com esta aproximação, o termo referente à energia cinética 

dos núcleos é desprezado e o termo referente às repulsões entre núcleos, pode ser considerado 

constante107;109. Origina-se assim, um Hamiltoniano puramente eletrônico como se mostra na 

equação 3: 

 

 
�̂� = −∑

ħ𝟐

𝟐𝒎𝐞
𝒊

𝛁𝒊
𝟐 −∑∑
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𝒓𝒊𝒌
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𝒆𝟐

𝒓𝒊𝒋
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Equação 3 

 

Nesta expressão, o primeiro termo refere-se a energia cinética dos elétrons, o segundo 

termo é a energia potencial de atração Coulômbica entre elétrons e núcleos, com o elétron 𝑖 na 

distância 𝑟 do núcleo k. O último termo diz respeito a energia potencial de repulsão entre dois 

elétrons separados por 𝑟.  

Mesmo tendo desacoplado os movimentos nucleares e eletrônicos em um sistema 

molecular, ainda assim, encontrar soluções para a equação de Schrödinger não é simples, 

principalmente pela interação entre os elétrons. Para resolução dessa problemática Hartree 

propôs um modelo matemático onde o Hamiltoniano eletrônico (Ĥ) de um sistema 

multieletrônico passa a ser escrito como a soma dos Hamiltonianos de cada um dos elétrons110. 
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Hartree propôs em 1947 um método auto consistente para a solução numérica da ES, o 

qual relaciona a interação do elétron com o núcleo e com os demais elétrons de um sistema111-

112. Este método é dito auto consistente, conhecido como campo alto consistente (SCF) (do 

inglês, Self Consistent Field), pois resolve as equações propostas por Hartree escolhendo um 

conjunto inicial de funções de onda, observando-se o potencial obtido e com este calculam-se 

as novas funções de onda, as quais são utilizadas para calcular um novo potencial médio,  que 

novamente é utilizado para resolver novas funções de onda, até que os valores da energia final 

não mais variem em cada ciclo113. Assim, neste modelo ocorre uma substituição da interação 

entre um determinado elétron e os n -1 elétrons restantes pela interação deste elétron com o 

campo médio gerado pelos demais elétrons109;112;114.  

Este método proposto, possuía um inconveniente de falhar em satisfazer o princípio da 

antissimetria, não fazendo distinção entre os elétrons e o spin do mesmo. Anos depois, Slater 

generalizou as equações de Hartree ao adicionar uma função de onda assimétrica para 

representar o spin dos elétrons e, além disso, atender ao Princípio da Exclusão de Pauli, que 

dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Para garantir a 

antissimetria em relação a troca de posições entre os elétrons, a função de onda passou a ser 

representada pelo Determinante de Slater115-117. Posteriormente, Fock aplicou o método de 

Hartree na forma de determinante de Slater e deduziu as equações conhecidas hoje como 

Equações de Hartree-Fock (HF). Neste método há a divisão dos orbitais moleculares, em dois 

grupos, os quais foram definidos como alfa e beta, os quais são ocupados separadamente por 

elétrons com apenas um determinado spin 114. 

Em geral a aproximação de HF estabelece o primeiro passo para aproximação mais 

exata, e traz um papel crucial na química moderna de elucidação de compostos 118.  Apesar dos 

esforços de Hartree-Fock, outros autores como Roothaan e Hall (1951)119 desenvolveram uma 

técnica mais simples de representar os orbitais, escrevendo-os como uma combinação linear de 

orbitais atômicos. Essa aproximação, então utilizaria Funções de Base para a obtenção da 

função de onda119-120. Neste contexto, os métodos teóricos passaram a ser métodos 

computacionais para a aproximada ES. 

Por outra parte, as abordagens semi-empíricas ou semi-experimentais, por sua vez, 

combinam as equações da mecânica quântica com dados experimentais (parametrizações) 121, 

sendo estes baseados em certas medidas, observações ou experiências122. Os cálculos semi-

empíricos, assim como a maioria dos métodos computacionais, também se baseiam na ES e são 

empregados para prever efetiva e qualitativamente algumas propriedades moleculares123. Os 
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métodos semi-empíricos modernos foram desenvolvidos na tentativa de se reduzir o tempo 

computacional gasto, tanto no tratamento de sistemas moleculares com uma grande quantidade 

de átomos, quanto no cálculo de propriedades termodinâmicas e cinéticas, empregando apenas 

os elétrons de valência do sistema122;124. 

Vários métodos para parametrização podem ser utilizados no método semi-empírico, 

como exemplo, AM1 (Austin Model 1), PM3 (Parametric Method 3), RM1 (Recife Model 1), 

PM6 (Parametric Method 6) e o PM7 (Parametric Method 7). Todos esses métodos distinguem-

se, principalmente, na quantidade e na qualidade de parâmetros desenvolvidos para elementos 

presentes em diversos sistemas, e são capazes de reproduzir uma variedade de dados 

experimentais como: geometrias de equilíbrio, calores de formação, momentos de dipolo e 

energias de ionização125-130. 

Além disso, em dias atuais, vários pacotes de programas computacionais, tanto 

comerciais quanto não comerciais, dispõe de métodos semi-empíricos de cálculo, como os 

exemplos: MOPAC, VAMP, Gaussian, Spartan, GAMESS, Chem3D, HyperChem, ZINDO, 

GEOMOS, entre outros122. 

 

4.2. TEORIA DO FUNCIONAL DE DENSIDADE (DFT) 

Na realização da presente tese, o método baseado na Teoria Funcional da Densidade 

(DFT, do inglês, Density Functional Theory) e o híbrido funcional B3LYP foram selecionados. 

A Teoria do Funcional de Densidade (DFT) se apresenta como um método alternativo a teoria 

HF, utilizando a densidade eletrônica; ρ; na descrição do sistema. Desta forma, a DFT não 

emprega a função de  onda no estudo de um sistema, uma vez que assume a Energia Total de 

um sistema é um funcional único da densidade eletrônica 131-133. 

A fundamentação da DFT advém em 1964 por Pierre Hohenberg e Walter Kohn através 

do teorema de Hohenberg-Kohn134, que descreveram que a energia de um sistema de N elétrons, 

no estado fundamental, é completamente determinada pela densidade eletrônica do sistema. A 

aproximação DFT é baseada na estratégia de introduzir os efeitos da correlação eletrônica na 

resolução da ES usando funcionais da densidade eletrônica, em que estabelecem que, assim 

como a função de onda, deve existir um único funcional de densidade eletrônica, que pode 

fornecer informações sobre a energia do estado fundamental do sistema, ou seja, que a energia 

total de um sistema eletrônico pode ser descrita por um funcional da densidade eletrônica, e 

essa energia deve ser mínima para a densidade exata do estado fundamental135-136. 
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Para tanto, em 1965, essa teoria foi aprimorada por Kohn e Sham (Kohn e Sham, 

1965)137, o método ficou conhecido como método de Kohn-Sham, que postularam a 

implementação prática da DFT nas descrições proposta por Hohenberg-Kohn, requerendo o 

cálculo da componente de troca e correlação a energia total do sistema. Isto significa, um 

método baseado na aproximação de elétrons independentes, com o qual pode se obter a 

densidade eletrônica a partir de um conjunto de orbitais monoeletrônicos auto consistentes, que 

podem ser resolvidas por métodos iterativos semelhantes às equações de Hartree-Fock, 

tornando possível a implementação da DFT em códigos computacionais137. Sendo a energia 

exata dada pela equação 4: 

 𝑫𝑭𝑻 = 𝑬𝒕 + 𝑬𝒗 + 𝑬𝒋 + 𝑬𝒙𝒄 

 

Equação 4 

Onde Et é a energia cinética, Ev é a energia potencial e Ej é a repulsão eletrônica 

(Coulomb). Exc é a aproximação de uma integral envolvendo a densidade de spin e seus 

gradientes. Exc pode ser dividido em duas partes como expressado na equação 5: 

 

 𝑬𝒙𝒄(𝝆) = 𝑬𝒙(𝝆) + 𝑬𝒄(𝝆) 

 

Equação 5 

 

Em que 𝐸𝑥(𝜌) corresponde ao funcional de troca e 𝐸𝑐(𝜌) ao funcional de correlação. 

Os funcionais mais frequentemente usados são os funcionais híbridos, por apresentarem 

uma exatidão mais elevada do que muitos métodos tradicionais da Química Quântica, 

mantendo, contudo, uma grande simplicidade computacional. Os funcionais híbridos de troca-

correlação são construídos usualmente como uma combinação de energias de troca, calculadas 

com o método de Hartree-Fock, com as energias de troca-correlação da densidade eletrônica, 

obtidas com o DFT138. 

 

 𝑬𝒙𝒄
𝒉í𝒃𝒓𝒊𝒅𝒐 = 𝒄𝑯𝑭𝑬𝒙

𝑯𝑭 + 𝒄𝑫𝑭𝑻𝑬𝒙𝒄
𝑫𝑭𝑻 Equação 6 

 

Em que, cHF e cDFT são coeficientes de HF e DFT, respectivamente.  

Dentre os funcionais híbridos mais utilizados na química computacional está o funcional 

B3LYP. Nesse caso, B3 é a função de correlação de troca desenvolvida por Becke, que usa 3 

parâmetros para misturar o termo exato Hartree-Fock no funcional, e LYP é a função de 

correlação de Lee Yang e Parr que recupera a correlação dinâmica de elétrons139-141.  
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A metodologia DFT, juntamente com o funcional híbrido B3LYP, tem sido utilizada em 

uma variedade de estudos computacionais de estado sólido que apresentam uma boa correlação 

com dados experimentais para a descrição das propriedades dos materiais142-147.
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5.1. PARÂMETROS COMPUTACIONAIS  

O nível de teoria utilizado nas simulações computacionais é de fundamental importância 

para a reprodutibilidade dos resultados em relação às medidas experimentais, que resultam nos 

principais fundamentos: a escolha sistemática dos funcionais de troca e correlação, conjuntos 

de base e parâmetros de convergência, que desempenham um papel fundamental na 

confiabilidade associada ao modelo empregado. Dessa forma, neste trabalho, foi simulado o 

bulk de SrSnO3 mediante a DFT e funcional hibrido B3LYP implementado na versão do código 

CRYSTAL14, e diversos conjuntos de funções de base adaptadas aos sistemas cristalinos. 

Portanto, a sistemática desse trabalho foi baseada primeiramente na seleção do nível de 

teoria empregado, permitindo assim obter as melhores condições para descrever as 

propriedades do bulk. A partir desse modelo foram investigados: (i) modelos ordenados, (ii) 

modelos desordenados e (iii) com lantânio. Esquematicamente, o delineamento do trabalho 

pode ser ilustrado na Figura 6.  

 

 

Figura 6. Representação esquemática das etapas realizadas nesse trabalho.  
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5.2. PACOTE DE PROGRAMAS CRYSTAL 

O programa CRYSTAL é um dos principais pacotes de programas utilizados projetado 

principalmente para cálculos em três dimensões (cristais), duas dimensões (superfícies) e uma 

dimensão (polímeros) usando simetria em todas as etapas do cálculo. Contemplando-se de 9 

versões, sendo a mais atual denominada CRYSTAL17. Este programa possibilita o cálculo da 

estrutura eletrônica de sistemas periódicos ao nível Hartree-Fock e densidade funcional, 

possibilitando o uso de diferentes funcionais de troca e correlação de elétrons, em particular, os 

funcionais híbridos que são uma implementação muito eficiente como o popular B3LYP, e 

conjuntos de base para melhor representar do sistema de interesse. Dentre as suas principais 

características podem ser descritas as simulações referentes às propriedades estruturais, 

eletrônicas, vibracionais, magnéticas, dielétricas e elásticas de uma ampla variedade de 

sistemas, tornando-o um programa muito versátil na representação de sistemas periódicos148. 

Na presente tese utilizou-se a versão CRYSTAL14, que permite o uso de um conjunto 

de bases do tipo Gaussiana para descrever átomos, abrangendo todos os elétrons (all-electron) 

ou podem ser representados por pseudopotenciais, onde parte dos elétrons são incorporados no 

núcleo e não são tratados como elétrons de valência 149. 

5.3.  CONSTRUÇÃO DOS MODELOS PERIÓDICOS E DESCRIÇÃO ESTRUTURAL  

Inicialmente, um estudo sistemático foi realizado a fim de analisar o conjunto de funções 

de base que representam os átomos na estrutura cristalina e o funcional de densidade que melhor 

descrevam as propriedades da estrutura de SrSnO3. 

 Dentre as várias funções de base disponíveis na base de dados do pacote de programas 

CRYSTAL150 e plataforma Mike Towler’s151, a combinação das bases tipo all-electron foram 

empregadas para descrever os átomos de Sr, Sn e O em conjuntos de funções de bases 976-

41(d51)G (s/sp/d), 9763111631 (s/sp/d) e 6-31G* (s/sp) respectivamente. Enquanto para os 

átomos de La bases tipo psedopotencial, com caroço tratado com o Hamiltoniano de 

WoodBoring, e a valência descrita por quatro camadas sp, duas camadas d e três camadas f foi 

utilizado. Esses conjuntos de base que descreveram os sistemas puros e dopados, foram 

selecionados devido a anteriores estudos publicados na literatura, que demonstraram boa 

correlação com resultados experimentais para descrição de propriedades estruturais, eletrônicas 

e ópticas de diferentes óxidos de perovsquitas152-158. Enquanto o funcional escolhido foi o 

B3LYP. 



 
 

31 
 

O material de partida de estrutura perovsquita cúbica, parâmetros de rede e coordenadas 

atômicas correspondendo ao Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) nº 27047159 foi 

utilizado para a construção dos modelos de bulk de SrSnO3. Na metodologia teórica utilizada, 

todas as posições atômicas e parâmetros de rede nos modelos ordenados (puro e dopado) foram 

relaxados durante o processo de otimização utilizando o pacote de programas CRYSTAL14. 

Por outro lado, no modelo desordenado puro, os valores otimizados obtidos dos parâmetros de 

rede inicial foram mantidos fixos, e deslocando pontualmente de 0,1 a 0,7 Å nas coordenadas 

atômicas na direção z em um dos átomos de Sn da estrutura de SrSnO3, de modo a representar 

o eixo do deslocamento comum dos sítios octaédricos em perovsquitas.  Por outro lado, no 

estudo com o dopante, o modelo desordenado dopado o deslocamento pontual na direção Z foi 

realizado em dois átomos de Sn em 0,5 Å. Esses deslocamentos foram realizados utilizando a 

palavra-chave ATOMDISP implementada no pacote de programas CRYSTAL. 

Com objetivo de investigar a criação de defeitos na estrutura do material SrSnO3, 

considerou-se o modelo de supercélulas tanto para o sistema puro quanto para o dopado. Nesse 

estudo, um modelo de supercélula 3D expandida nas direções 1x1x2 foi utilizada para 

representar os modelos desordenados puro anteriormente mencionado. Enquanto para o estudo 

da investigação fotoluminescente dois modelos (ordenado e desordenado) de supercélulas 

2x2x2 foram propostos para SrSnO3 dopado com La, respectivamente.  

A substituição dos cátions Sr2+ por cátions La3+ promove um desequilíbrio nas cargas 

dentro da estrutura cristalina de SrSnO3, porque os estados de oxidação dos cátions são 

diferentes, causando um excesso de cargas positivas, então, uma vacância de Sr2+ faz-se 

necessário como uma forma de restaurar a neutralidade do material. Neste caso, dois modelos 

de supercélulas 2x2x2 ordenada e desordenada dopada com 25% de La foram construídas 

considerando a substituição de 2 átomos de La3+ por 2 átomos de Sr2+ e uma vacância de Sr2+ 

foi criada, mediante o uso da palavra-chave ATOMREMO implementada no pacote de 

programas CRYSTAL. 

Em ambos modelos anteriormente descritos, o critério de convergência escolhido para 

a otimização do sistema de foi de 10-8 Hartree, sendo que o espaço recíproco foi integrado 

considerando uma malha 4 x 4 (SHRINK) correspondendo aos pontos k na Zona de Brillouin 

de acordo com o método Pack-Monkhorst160. O nível de precisão para as séries de Coulomb e 

de Troca (TOLINTEG) foi controlado por 5 parâmetros (10-ITOL) com valores iguais a 10−8, 

10−8, 10−8, 10−8 e 10−14. 
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5.4.  ANÁLISES DAS PROPRIEDADES ELETRÔNICAS E 

FOTOLUMINESCENTES  

A investigação das propriedades eletrônicas dos materiais é de fundamental importância 

na compreensão dos mecanismos envolvidos com a estrutura molecular e eletrônica, permitindo 

esclarecer e/ou predizer diferentes aplicações tecnológicas para os materiais.  

A forma mais usual de descrever a distribuição das bandas eletrônicas em um sólido 

consiste de um diagrama denominado estrutura de bandas. Nessa representação, a primeira zona 

de Brillouin contém todas as soluções de funções de onda de um sistema periódico, de modo 

que os pontos k nas demais zonas podem ser transformadas, matematicamente, nos pontos da 

primeira zona. A análise da estrutura de bandas nos permite a identificação dos níveis 

eletrônicos de energia dos orbitais atômicos presentes na região da banda de valência (BV) e 

da banda de condução (BC). A diferença de energia entre os níveis ocupados e desocupados 

(BV e BC) fornece o bandgap óptico do material que juntamente a distribuição de Energia 

Fermi permite avaliar as características do material cristalino. Adicionalmente, outra forma 

interessante de visualizarmos essas bandas é através da informação da distribuição da energia 

dos estados eletrônicos denominados Densidade dos Estados (DOS). A principal característica 

do diagrama de DOS é a conversão da estrutura eletrônica do espaço recíproco (coordenadas 

em k) para o espaço direto. Essa projeção pode ser realizada considerando a contribuição dos 

átomos para a formação das bandas, bem como, a contribuição dos orbitais atômicos para a 

formação desses orbitais moleculares. 

Nesse trabalho, as propriedades eletrônicas foram avaliadas mediante os diagramas de 

Estrutura de Bandas, DOS e ferramentas de análise da distribuição da densidade eletrônica.  

Para os diagramas de estrutura de Bandas e DOS os 10 últimos níveis da BV e os 10 primeiros 

níveis da BC foram considerados. A integração do espaço recíproco para todos os cálculos do 

do material SrSnO3 puro e dopado foi acompanhando os pontos Γ(0,0,0)-X(½,0,0)-R(½,½,½)-

M(½,½,0)-Γ(0,0,0), como ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7. Caminhos da primeira Zona de Brillouin para a estrutura perovsquita SrSnO3. 

Os diagramas de DOS foram obtidos considerando a contribuição dos átomos e seus 

orbitais atômicos na formação dos orbitais moleculares cristalinos.  

O mapa de cargas corresponde a uma ferramenta gráfica que permite visualizar a 

distribuição da densidade eletrônica ao logo da estrutura cristalina, mediante um mapa de 

contorno interpretado como isolíneas, que permite representar as ligações químicas. Neste 

trabalho, selecionou-se o plano (110) que contém todas as contribuições dos compostos SrSnO3 

puro e dopado para determinar de maneira qualitativa as semelhanças e diferenças das ligações 

químicas. 

5.5. RECURSOS COMPUTACIONAIS 

Na presente tese, os cálculos DFT foram realizados usando a versão CRYSTAL14. Para 

visualização gráfica dos outputs utilizou-se os programas XCrysDen (X-Window Crystalline 

Structures and Densities)161 e VESTA (Visualization for Electronic and Structural Analysis)162.  

Os mapas de mapas de contorno para a distribuição da densidade eletrônica na 

estrutura cristalina (carga total), foram visualizadas e representeadas utilizando o programa 

XCrysDen. 

Ademais, utilizou-se o programa VESTA para auxiliar na compilação de dados 

estruturais, bem como, para a obtenção das figuras dos modelos periódicos, além da obtenção 

dos padrões de DRX. Os demais gráficos dos dados eletrônicos (estrutura de Bandas e DOS) 

foram gerados a partir do programa OriginLab.  

Um diagrama representativo da relação entre os cálculos periódicos realizados com o 

pacote de programas CRYSTAL e os programas de visualização utilizados nesse trabalho é 

mostrado na Figura 8. 
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Figura 8. Esquema dos programas de cálculo e visualização utilizados, com indicação das 

propriedades calculadas com o pacote de programas CRYSTAL e visualizadas nos diferentes 

programas VESTA, Xcrysden e ORIGINLab. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Neste capítulo são descritas as propriedades estruturais, eletrônicas e fotoluminescentes 

utilizados nas simulações do bulk, dopagem e supercélulas com e sem defeitos pontuais nas 

estruturas SrSnO3 e Sr0.75La0.25SnO3 cúbico, mediante os programas CRYSTAL, VESTA, 

XCrysDen e Origin. Em particular, são apresentados também, o delineamento experimental 

estrutural e eletrônico realizado por Bezerra e colaboradores e Cassia-Santos e colaboradores 

(foco deste trabalho) e os recursos computacionais utilizados ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho em razão da comparação/colaboração dos resultados computacionais com 

experimentais.  

6.1. ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS E 

ANÁLISE DOS PADRÕES DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DO BULK DO COMPOSTO 

SrSnO3 USANDO MODELO DE CÉLULA UNITÁRIA 1x1x1 

No presente trabalho, após a escolha do conjunto de funções de base e funcional de 

troca-correlação, a estrutura otimizada do bulk da perovsquita cúbica 𝑃𝑚3̅𝑚 do SrSnO3, 

apresentou parâmetros de rede a=b=c 4,08 Å, ângulos α=β=γ de 90º e coordenadas fracionárias 

x,y,z em Å, (0;0;0) para o átomo de Sr, enquanto para o átomo de Sn (0,5; 0,5; 0,5) e para os 

átomos de O (0,5; 0,5; 0); (0; 0,5; 0,5) e (0,5; 0; 0,5), resultando em um modelo contendo 5 

átomos. Os resultados estruturais do presente trabalho em comparação a outros valores 

experimentais e teóricos disponíveis na literatura são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1.  Parâmetros de rede (Å), volume da célula unitária (Å3) e distância de ligação entre 

M-O (M=Sr e Sn) do bulk cúbico do composto SrSnO3. 

* Parâmetros em célula pseudo-cúbica, apc=a/2 

Perovsquita 

SrSnO3 

Parâmetros de 

rede  

a=b=c 

Volume da 

célula unitária 

Distância de 

Ligação 

Referencia 

Sr-O Sn-O 

Experimental 4,025 65,226 2,846 2,012 159 

*Experimental 4,034 65,645 - - 163-164 

*Experimental 4,027 65,304 - - 88 

*Experimental 4,032 65,548 - - 68;165 

*Experimental 4,040 65,939 - - 166 

Teórico 4,111 69,477 - - 167 

Este trabalho 4,080 67,917 2,885 2,040 -- 
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Os valores dos parâmetros de rede, assim como as distâncias de ligação M-O (M=Sr e 

Sn) obtidos no presente estudo estão em concordância com os valores obtidos 

experimentalmente referente aos dados do ICSD nº 27047159. Pode-se estimar um valor baixo 

do erro percentual em 1,366% para os valores do parâmetro de rede a, e 1,70% para as ligações 

de Sr-O e 1,391% para Sn-O, respectivamente. Por outra parte, o valor teórico encontrado na 

literatura mencionado na Tabela 1, apresentou um erro percentual maior de 2,136% no 

parâmetro a em comparação aos dados experimentais, indicando desta forma, que nosso modelo 

computacional apresenta melhor proximidade aos trabalhos experimentais.  

A partir dos resultados da estrutura otimizada do bulk SrSnO3 (Tabela 1), foi possível 

obter os resultados do difratograma de raios X simulado mediante o programa VESTA 

apresentado na Figura 9a. Nesta Figura 9a, é possível notar os respectivos picos 

correspondentes a fase única cúbica em linhas vermelhas que são condizentes aos resultados 

experimentais de SrSnO3 obtidos pelo nosso grupo de pesquisa mediante o método do precursor 

polimérico, e tratado termicamente a temperatura de 1000°C por Bezerra e colaboradores168 e 

Cassia-Santos e colaboradores88 (Figura 9b). As informações decorrentes da experimentação 

podem auxiliar na interpretação computacional e até mesmo ajudar a racionalizar os resultados 

teóricos obtidos.  

 

Figura 9. Difratograma de raios X do SrSnO3 (a) simulado obtido pelo programa VESTA e (b) 

experimental88. 

Assim como as propriedades estruturais são importantes, o entendimento da estrutura 

eletrônica dos materiais também é um ponto fundamental na descoberta de novos materiais com 

propriedades únicas ou desejáveis. Desta forma, em primeiro momento, as propriedades 

eletrônicas foram analisadas através da análise das estruturas de bandas e DOS projetadas sobre 
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os átomos e orbitais atômicos de estrôncio, estanho e oxigênio como demonstrado na Figura 

10(a-d). 

 

Figura 10. Resultados da (a) Estrutura de Bandas, (b) projeção de Densidade de Estados (DOS) 

total e parcial dos átomos, (c) dos orbitais atômicos e (d) modelo do bulk enumerado do 

composto SrSnO3. 

Na Figura 10a, observa-se que o bandgap obtido para o composto SrSnO3 é indireto 

entre os pontos  R e Γ de 4,18 eV e, pela análise da projeção do DOS (Figura 10b), mostra-se 

que a BV é observada entre -17,91 e 0 eV, enquanto a BC é entre 4,18 e 29,84 eV. A Figura 

10(c-d) mostram-se a projeção do DOS para os orbitais atômicos dos átomos de Sr, Sn e O e a 

representação do modelo estrutural do composto SrSnO3 de estrutura cúbica enumerado, 

respectivamente. A numeração dos átomos se faz necessária para um melhor entendimento da 

projeção de DOS parciais. A Figura 10(b-c), observa-se que os 3 átomos de oxigênio tem 

equivalentes contribuições e apresentam a maior contribuição ao longo da BV com os orbitais 

2s e 2p (x,y,z), assim como os orbitais atômicos do átomo de estrôncio 4p (x,y,z), enquanto os 

átomos de Sn contribuem mais significativamente na BC com os orbitais 5s, 5p (x,y,z) e 5d (xz, 

yz e xy), e na região mais interna da banda de valência com os orbitais 5s, 5p (x,y,z). 
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Em um segundo momento, investigamos a distribuição da densidade eletrônica ao longo 

da estrutura cristalina baseando-se nos mapas de densidade de carga que representam de forma 

gráfica tais resultados. Nessa análise, são utilizadas isolíneas para representação da densidade 

eletrônica, sendo o entendimento dessas representações uma ferramenta útil na descrição das 

ligações químicas. Neste caso, utilizamos o plano cristalográfico na direção (110) para analisar 

e localizar essas interações.  Os resultados obtidos para o composto SrSnO3 é apresentado na 

Figura 11(a-b).  

 

Figura 11. (a-b) Resultados do mapa de densidade eletrônica no plano diagonal (110) para o 

composto SrSnO3. 

A Figura 11a representa a distribuição da densidade eletrônica dos átomos de oxigênio, 

estanho e estrôncio que compõe a estrutura cristalina de SrSnO3, que formam dois tipos de 

ligações químicas. Primeiramente, descrito pela interação de O-Sn-O que é caracterizada por 

uma interação de caráter covalente entre estes átomos, enquanto a interação entre os átomos de 

O-Sr-O é evidenciada por uma interação de caráter iônico. A partir dos resultados da Figura 

11b, é possível notar que as isolíneas estão compartilhadas entre os núcleos nos eixos de ligação 

Sn-O, evidenciado pela coloração verde. Em relação aos átomos de Sr e O, as isolíneas 

encontram-se majoritariamente concentrado sobre os núcleos, indicando o caráter iônico para 

as interações Sr-O. 
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Adicional ao mapa de cargas, outra forma de investigarmos a distribuição da densidade 

eletrônica ao redor dos núcleos é mediante a sobreposição (recobrimento) entre essas 

densidades para formação das ligações químicas nos diferentes clusters [SrO12] e [SnO6]. Para 

esse fim utilizou-se a Análise Populacional de Mulliken. Essa metodologia permite avaliar a 

distribuição dos elétrons mediante a combinação dos orbitais atômicos (CLOA), descritos pelo 

conjunto de base, para formação dos orbitais moleculares e da matriz densidade utilizada para 

descrever o comportamento da densidade eletrônica ao longo da estrutura cristalina.  

Nas análises envolvendo o recobrimento das ligações (recobrimento), os sinais positivos 

indicam que o recobrimento é efetivo para a formação da ligação química, ou seja, entre os 

orbitais envolvidos na ligação deve existir uma sobreposição efetiva dos orbitais resultando em 

uma interação construtiva das funções de onda, caracterizado por um acúmulo de densidade 

eletrônica na região internuclear, tipicamente relacionado ao caráter covalente das ligações. Em 

contrapartida, os sinais negativos indicam que a sobreposição dos orbitais ocorre pela interação 

destrutiva desfavorecendo a formação da ligação química, resultando em um acúmulo da 

densidade eletrônica sobre os núcleos, tipicamente associado a ligação iônica.  

Com base nos resultados referentes ao recobrimento populacional para as ligações Sr-O 

e Sn-O do bulk SrSnO3 e mapa de cargas (Figura 11), foi possível descrever a formação de 

ligações de caráter covalente entre os átomos de estanho e oxigênio com valor de 0,154 e iônico 

entre os átomos de estrôncio e oxigênio com valor de -0,006.  
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6.2. ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS E 

FOTOLUMINESCENTES DO COMPOSTO SrSnO3 USANDO O MODELO DE 

SUPERCÉLULAS 1x1x2  

Utilizando dos resultados das coordenadas atômicas e parâmetros de rede otimizados do 

bulk, possibilitou a construção dos modelos de supercélulas 1x1x2 do SrSnO3, com o intuito de  

analisar o fenômeno de fotoluminescência, como descritos na seção 5.3. Na Figura 12(a-b) 

representam os modelos cristalino e desordenado do composto SrSnO3, respectivamente. 

 

Figura 12. Representação dos modelos de supercélulas 1x1x2 do composto SrSnO3 (a) 

ordenado e (b) desordenado com deslocamento no eixo Z de, 0.3Å. 

A partir da Figura 12a tem-se a representação da supercélulas 1x1x2 enumerada do 

composto SrSnO3 contendo 10 átomos, onde os átomos de Sr (1 e 2) ocupam o vértice da célula, 

enquanto os átomos de Sn (9 e 10) o centro, sendo estes hexacoordenado com os átomos de 

oxigênio (3 a 8) que ocupam os pontos médios das faces, resultando em uma configuração 

octaédrica. No modelo do SrSnO3 (Figura 12a), observa-se dois clusters simétricos designados 

por [SnO6]–[SnO6] referente a estrutura cristalina. Por outra parte, na Figura 12b, é 

demonstrado a estrutura desordenada do SrSnO3 com a existência de dois clusters [SnO5]–

[SnO6] mediante o deslocamento no eixo Z do átomo de Sn9 de 0,1 Å a 0,7 Å, promovendo 

uma assimetria na estrutura que é responsável pelos valores obtidos do bandgap. Esses valores 

do bandgap são apresentados na Tabela 2 e demonstrados pela projeção de DOS total na Figura 

13.  

 



 
 

42 
 

Tabela 2. Resultados dos valores de bandgap (eV) referentes aos deslocamentos (Å) do átomo 

de Sn no modelo de supercélulas 1x1x2 do composto SrSnO3. 

Deslocamentos no eixo Z 

do átomo de Sn9 (Å) 

Bandgap (eV) 

0,0 4,180 

0,1 4,109 

0,2 3,924 

0,3 3,664 

0,4 3,385 

0,5 3,048 

0,6 2,754 

0,7 2,489 

 

 

Figura 13. Resultados da projeção da DOS total do modelo de supercélulas 1x1x2 do composto 

de SrSnO3 com deslocamentos do átomo de Sn9 variando de 0,1 a 0,7 Å. 

A partir dos resultados dos deslocamentos pontuais na estrutura de SrSnO3 desordenada 

(Tabela 2 e Figura 13), observou-se que aumentando o valor do deslocamento no eixo Z do 

átomo de Sn9, resultou na aparição de níveis intermediários de energia entre a BV e BC com a 

linha em vermelho em 0 (eV) ocasionando a diminuição do valor de bandgap, assim como 
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relatado no trabalho desenvolvido por Orhan e colaboradores169 sobre as  propriedades 

fotoluminescente de titanato de bário mediante cálculos computacionais usando dois modelos 

de estruturas cristalina e desordenada.  

Nossos estudos, colaboraram para justificar as mudanças nos valores de bandgap e 

propriedades fotoluminescentes apresentados no trabalho de Cassia-Santos et al. 88, ao qual os 

autores observaram que o aumento da temperatura de calcinação de 600 a 1000 ºC, leva a uma 

maior organização do sistema promovendo um aumento nos valores de bandgap do composto 

SrSnO3, ou seja, o sistema amorfo/desordenado apresenta menores valores de bandgap, 

enquanto o sistema cristalino/ordenado apresenta maior valor de bandgap. 

Portanto, teoricamente foi observado uma diminuição no valor do bandagap do modelo 

cristalino de 4,18 eV para 3,66 eV com deslocamento em 0,3 Å no eixo Z, próximo ao 

demostrado no trabalho de Cassia-Santos et al. no valor de 3,70 eV. Esta diminuição ocorreu 

devido ao surgimento de níveis intermediários de energia na região mais alta da BV com os 

descolamentos variando de 0,1 a 0,7 Å (Figura 13). Desta forma, o fenômeno de 

fotoluminescência para o composto SrSnO3, está associado as diferenças na redistribuição da 

densidade eletrônica do estado desordenado e ordenado. 

Nesta perspectiva, o diagrama de estrutura de bandas em conjunto com a projeção de 

DOS total e parcial para o composto SrSnO3 se torna possível observar a distribuição das bandas 

e dos estados eletrônicos ao longo da rede cristalina/ordenada (Figura 10) e desordenada com 

a descolamento no eixo Z em 0,3 Å, como se apresenta na Figura 14(a-d). O diagrama de 

estrutura de bandas e projeção de DOS ilustra que a BV máxima (BVM), ou seja, o topo da BV 

e a base inferior da BC, ou seja, o mínimo da BC (BCM) do modelo desordenado são 

localizados nos pontos de simetria  M e Γ, com o valor calculado do bandgap indireto de 3,66 

eV. 
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Figura 14. Resultados da (a) Estrutura de Bandas, (b) projeção da DOS total e (c-d) parcial dos 

átomos de estanho e oxigênio do modelo de supercélulas 1x1x2 do composto de SrSnO3 com 

deslocamento em 0,3 Å no eixo Z do átomo de Sn9. 

A partir dos resultados da Figura 14(a-d), observa-se que o deslocamento de 0,3 Å 

(Figura 12b) promove uma nova redistribuição da densidade eletrônica, devido a existência de 

dois clusters [SnO5]–[SnO6]. Na Figura 14c é possível observar as principais mudanças na 

densidade de estados para os átomos de Sn9 e Sn10, assim como, é possível notar para os 

átomos de oxigênio no plano equatorial equivalentes contribuições, apresentadas pelos átomos 

O5 e O7, bem como os átomos de O6 e O8, enquanto os átomos O3 e O4 apresentam diferentes 

contribuições devido assimetria na estrutura (Figura 14d).  

Pela análise do mapa de densidade de carga (Figura 15), é possível notar a assimetria na 

estrutura mediante os contornos das isolíneas. 
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Figura 15. Resultados do mapa de densidade eletrônica no plano diagonal (110) para o 

composto SrSnO3 com deslocamento em 0,3 Å no eixo Z do átomo de Sn9. 

A partir dos resultados da Figura 15, é possível notar que as isolíneas estão 

compartilhadas apenas entre os núcleos nos eixos de ligação Sn10-O4. Contudo, na ligação de 

Sn9 com os oxigênios vizinhos é evidenciado uma alteração da coordenação, que agora são 

rodeados por 5 átomo de oxigênios. Desta forma, para a ligação entre Sn9-O4 é possível notar 

uma menor concentração de carga da ligação já que a densidade de carga é reduzida em 

comparação as demais interações, evidenciado pela coloração azul.  

Com base nas análises envolvendo o recobrimento das ligações para formação das 

ligações químicas nos diferentes clusters [SnO6] e [SnO5] para as ligações Sn9-O4 e Sn10-O4 

do modelo de supercélulas 1x1x2 do composto de SrSnO3 com deslocamento em 0,3 Å no eixo 

Z do átomo de Sn9. Os resultados mostraram um valor de 0,00 para Sn9-O4 e 0,100 para Sn10-

O4. Esses valores apresentados são os resultados da distribuição da densidade eletrônica para o 

recobrimento das diferentes ligações Sn-O que evidenciam um mecanismo de ordem-desordem 

estrutural que resulta na formação dos clusters citados anteriormente. 
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6.3. ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS, 

FOTOLUMINESCENTES E ANÁLISE DOS PADRÕES DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

DO COMPOSTO Sr0.75La0.25SnO3 USANDO O MODELO DE SUPERCÉLULAS 2x2x2 

Com a finalidade de se estudar a influência do átomo de La na matriz do composto 

SrSnO3, realizou-se os cálculos computacionais usando um modelo de supercélulas 2x2x2 com 

inserção de 25% de La (Sr0.75La0.25SnO3) conforme ilustrado na Figura 16 (a-b). É importante 

notar que para o cálculo do material dopado em relação ao relatado experimentalmente por 

Cassia-Santos e colaboradores88, temos uma diferença na % de dopagem na faixa de 1, 5 e 10% 

em mol, sendo necessário usar células unitárias muito grandes para equivaler a estas %. Este 

fato torna os cálculos computacionalmente difíceis de convergência, tempo e precisão, por esta 

razão foi possível chegar a um mínimo de dopagem de 25% La3+. 

 

Figura 16. (a) Representação do modelo de supercélulas 2x2x2 do SrSnO3 com inserção de 

25% de La e (b) modelo enumerado. 

Conforme previamente descrito na seção 5.3, foram substituídos 2 cátions de Sr2+ por 2 

cátions de La3+, no entanto, devido aos diferentes estados de oxidação dos cátions um excesso 

de cargas positivas é gerado, sendo necessário criar uma vacância no átomo de Sr2+ para 

restaurar a neutralidade do material. Desta forma, os resultados da modelagem computacional 

para o modelo de supercélulas 2x2x2 do composto Sr0.75La0.25SnO3 apresentou um total de 39 
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átomos, sendo estes constituídos em 5 átomos de Sr, 2 átomos de La, 24 átomos de O e 8 átomos 

de Sn. 

Fundamentado pelos resultados da estrutura otimizada do modelo de supercélulas 2x2x2 

de Sr0.75La0.25SnO3 (Figura 16), foi possível obter os resultados do difratograma de raios X 

simulado mediante o programa VESTA como se apresenta na Figura 17.  

 

Figura 17. Difratograma de raios X do modelo de supercélulas de SrSnO3 com 25% de La 

simulado mediante o programa VESTA. 

Mediante os picos apresentados na Figura 17, os resultados dos cálculos computacionais 

mostram-se similares com os relatados experimentalmente de SrSnO3 com inserção de La nas 

concentrações de 1, 5 e 10% obtido pelo método do precursor polimérico, e tratado 

termicamente a temperatura de 1000°C apresentado por Cassia-Santos e colaboradores88, visto 

que a inserção de 25% de La não mudou a estrutura cúbica do material mantendo os picos de 

difração, com largura-à-meia-altura bem definidos, o que caracteriza um material com grau de 

cristalinidade alta, ao contrário de picos de difração de banda larga, que caracteriza um material 

com grau de ordem-desordem mais acentuado. No entanto observa-se que ao inserir átomos 

25% de La na matriz SrSnO3 alterou o grau de ordem-desordem devido aos defeitos estruturais 

em função da entrada de La na rede cristalina do estanato puro conforme apresentado na Figura 

17 do lado superior a direita. 

A partir da análise das estruturas de bandas (Figura 18a), nota-se que o bandgap é 4,258 

eV direto entre os pontos Γ e Γ para o modelo de supercélulas 2x2x2 com um aumento de 0,078 

eV em relação ao bulk puro. A projeção do DOS (Figura 18a) segue a mesma tendência 

apresentada no estudo do bulk, com pequena contribuição dos átomos de estrôncio e com 
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predominância dos átomos de oxigênio ao longo da BV, enquanto os átomos de estanho na BC. 

Já na Figura 18b, observa-se com a inserção do lantânio que a região próxima a 6,5 eV e 7,5 

eV refere-se à contribuição dos orbitais 4f dos átomos de lantânio, em especial os orbitais 4fxyz 

e 4f3. 

 
 

Figura 18. Resultados da (a) Estrutura de Bandas e projeção da DOS total e parcial dos átomos 

e (b) orbitais atômicos 4f do átomo de La do modelo de supercélulas 2x2x2 do Sr0.75La0.25SnO3. 

Os resultados da Figura 18(a-b) revelaram que tanto o máximo da BV quanto o mínimo 

da BC são sensíveis à substituição referente aos estados eletrônicos do átomo de La, que são 

associados a presença dos orbitais 4f na BC. Em particular, na Figura 18a nota -se um aumento 

de 0,078 eV no valor da bandgap em relação ao bulk, este aumento está relacionado a 

reorganização dos níveis eletrônicos do átomo de La na BC. O mesmo comportamento para o 

bandgap em relação aos efeitos dos átomos de La na matriz SrSnO3 em diferentes 

concentrações e temperatura foi observado no trabalho de Cássia-Santos e colaboradores88, com 

o valor do bandgap variando de 3,70 eV  (puro) para 3,75 eV com 10% de La a temperatura de 

600 °C e 3,83 eV (puro) para 3,98 eV  com 10% de La a temperatura de 1000 °C.  
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Do ponto de vista teórico, a investigação dos fenômenos das emissões de 

fotoluminescentes neste material, está associado aos efeitos de ordem-desordem, o que nos 

permitiu uma melhor compreensão do mudanças estruturais que ocorrem nos materiais. Nesta 

perspectiva, uma maneira de descrever o fenômeno de fotoluminescência em materiais sólidos 

consiste em descrever as etapas do processo de transferência de carga mediada por oxigênio, 

entre os clusters que compõem a estrutura cristalina, usando a notação Kroger – Vink170. Nesse 

formalismo, o mecanismo de redistribuição da densidade eletrônica pode ser descrito usando a 

notação de clusters neutra [MOn]
x, carregada positivamente [MOn]⦁, e carregada negativamente 

[MOn]'. Assim, é possível estabelecer a conexão entre a criação do par elétron (‘) e buraco (⦁) e 

o mecanismo de decaimento/recombinação que resulta na emissão de luz. 

Para o sistema Sr0.75La0.25SnO3, notamos anteriormente a presença dos clusters [SrO12], 

[LaO12] e [SnO6] que localizam seus estados eletrônicos ao longo da BV e BC, segundo a 

distribuição individual de níveis de energia. De fato, a BV é majoritariamente associada aos 

átomos de oxigênio do cluster [SrO12], enquanto a BC é formada pela contribuição dos níveis 

eletrônicos disponíveis dos átomos de Sn e La dos clusters [SnO6] e [LaO12], respectivamente. 

Combinando esses aspectos, é possível representar o mecanismo de transferência de carga após 

a absorção de luz através das equações 7 a 9: 

𝑺𝒓𝟎.𝟕𝟓𝑳𝒂𝟎.𝟐𝟓𝑺𝒏𝑶𝟑
𝒉𝒗
→  [𝑺𝒓𝑶𝟏𝟐]𝒐

𝒙 + [𝑳𝒂𝑶𝟏𝟐]𝒐
𝒙 + [𝑺𝒏𝑶𝟔]𝒅

𝒙   
Equação 7 

[𝑺𝒓𝑶𝟏𝟐]𝒐
𝒙 + [𝑺𝒏𝑶𝟔]𝒅

𝒙 → [𝑺𝒓𝑶𝟏𝟐]𝒐
⦁ + [𝑺𝒏𝑶𝟔]𝒅

′   Equação 8 

[𝑳𝒂𝑶𝟏𝟐]𝒐
𝒙 + [𝑺𝒏𝑶𝟔]𝒅

′ → [𝑳𝒂𝑶𝟏𝟐]𝒅
′ + [𝑺𝒏𝑶𝟔]𝒐

𝒙  Equação 9 

Primeiramente, após a absorção de luz com comprimento de onda igual ou maior ao 

valor do bandgap, observa-se a criação do mecanismo de ordem/desordem estrutural (Equação 

7) que resulta na formação de clusters [SrO12]/[LaO12] ordenados (o) e [SnO6] desordenados 

(d), devido a maior mobilidade dos átomos de Sn. A etapa seguinte (Equação 8) é associada a 

transferência de carga entre os elétrons da BV para a BC, originando clusters com carga positiva 

[𝑆𝑟𝑂12]𝑜
⦁ e negativa [𝑆𝑛𝑂6]𝑑

′ , que representam a localização do par elétron-buraco. Essas duas 

reações justificam o comportamento fotoluminescente do SrSnO3 puro, de forma que o 

mecanismo de recombinação entre esses clusters resulte na emissão de luz. 

Em particular, para o sistema dopado com La, uma nova etapa é permitida (Equação 9), 

devido a composição mista dos níveis eletrônicos na BC do sistema Sr0.75La0.25SnO3. Nesse 

caso, os níveis eletrônicos 4f dos átomos de La do cluster [𝐿𝑎𝑂12]𝑜
𝑥 permitem a transferência 
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dos elétrons localizados no cluster [𝑆𝑛𝑂6]𝑑
′ , originando uma redistribuição do elétron ao longo 

da BC de forma que os clusters se tornam [𝐿𝑎𝑂12]𝑑
′  e [𝑆𝑛𝑂6]𝑜

𝑥. Essa redistribuição é 

responsável por reorganizar os níveis ao longo da estrutura eletrônica da matriz SrSnO3, 

tornando possível diferentes mecanismos de recombinação envolvendo os clusters [𝐿𝑎𝑂12]𝑑
′  , 

[𝑆𝑛𝑂6]𝑜
𝑥 e [𝑆𝑟𝑂12]𝑜

⦁  que contribuem para o comportamento fotoluminescente do material 

Sr0.75La0.25SnO3. 

Ademais, a partir dos resultados do mapa de densidade de carga (Figura 19), é possível 

notar os efeitos causados pela inserção de La na matriz SrSnO3 mediante os contornos das 

isolíneas.  

 

Figura 19. Resultados do mapa de densidade eletrônica no plano diagonal (110) para o 

composto Sr0.75La0.25SnO3. 

Portanto, a presença de defeitos observada no composto SrSnO3 podem estar associados 

as vacâncias de Sr geradas pelas mudanças estruturais e eletrônica pela formação dos clusters 

de La na rede cristalina. Em adição, as análises envolvendo o recobrimento contribuem para 

explicar a formação das ligações químicas nos diferentes clusters [SnO6], [SrO12] e [LaO12], 

que estão associadas as mudanças estruturais e eletrônicas. Os resultados do recobrimento estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Resultados referentes ao recobrimento populacional para as ligações Sn-O, Sr-O e 

La-O do modelo de supercélulas 2x2x2 do compostos SrSnO3 com inserção de 25% de La. 

Perovsquita Recobrimento (|e|)  

Sr0.75La0.25SnO3 Sn-O Sr-O La-O 

0,163 -0,034 0,031 

 

Observa-se mediante os resultados da Tabela 3 e mapa de cargas (Figura 19), as 

interações envolvendo os diferentes clusters. Nota-se que a ligação entre La-O apresenta um 

sinal positivo devido ao acúmulo de densidade eletrônica na região internuclear com um 

contorno de isolineas, tipicamente relacionado ao caráter covalente das ligações. Em 

contrapartida, os sinais negativos do recobrimento em Sr-O referenciam um acúmulo sobre os 

núcleos associado a ligação iônica. Com base nestes resultados, a discussão sobre o 

comportamento fotoluminescente de acordo com as equações 7 a 9 são justificados, uma vez 

que, a interação La-O-Sn apresenta um maior caráter covalente em comparação a interação Sr-

O-Sn, evidenciando que para o sistema dopado com La o processo de localização de elétrons e 

buracos ao longo da estrutura eletrônica favorece a criação de níveis energéticos que permitem 

diferentes mecanismos de emissões luminescentes.  

De maneira análoga ao procedimento realizado para a investigação das propriedades 

fotoluminescentes do SrSnO3 puro mediante modelo de supercélulas 1x1x2 com deslocamentos 

pontuais para racionalizar  o mecanismo de ordem-desordem estrutural, a mesma metodologia 

foi aplicada para o sistema SrSnO3 com inserção de La visando uma melhor representação da 

relação entre as deformações estruturais e as propriedades eletrônicas do material. Para isso, foi 

feito um deslocamento de 0,5 Å nos átomos de Sn34 e Sn38 devido a relação do número de 

cátions na estrutura. A Figura 20a representa o modelo de supercélulas 2x2x2 desordenada, a 

Figura 20(b-c) representa os resultados da estrutura de bandas em correlação com a projeção de 

DOS total do átomos, respectivamente. 
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Figura 20. (a) Representação do modelo de supercélulas 2x2x2 desordenado de Sr0.75La-

0.25SnO3, (b) resultados da Estrutura de Bandas e (c) projeção da DOS total e parcial dos átomos. 

Na estrutura desordenada (Figura 20a), o efeito de ordem-desordem estrutural envolve 

os átomos de Sn34-O e Sn38-O. A partir dos resultados da Figura 20(b-c), nota-se uma 

diminuição do valor do bandgap direto entre os pontos Γ e Γ de 3,285 eV entre o modelo 

desordenado comparado ao cristalino. Este fato indica que os modelos desordenados tanto do 

SnSrO3 puro quanto com a inserção de La, apresentam a formação de clusters de estanho 

pentacoordenados com os átomos de oxigênio proporcionando a assimétrica no sistema pela 

presença dos clusters [SnO5]-[SnO6], enquanto que, para o cristalino há a presença de dois 

clusters [SnO6]-[SnO6] em que cada átomo de estanho é hexacoordenado com os átomos de 

oxigênios. Desta forma, a presença de buraco-elétron na estrutura é responsável pelo processo 

de emissão radiativa em compostos de perovsquitas desordenados. Ademais, o efeito da 

assimetria é observado mediante a presença dos orbitais atômicos dos átomos 2px, 2py e 2pz dos 

átomos de oxigênios presentes na BV 
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Pela análise do mapa de densidade de carga (Figura 21), é possível notar a assimetria na 

estrutura mediante os contornos das isolíneas, assim como, os resultados referentes ao 

recobrimento para as ligações Sn34-O e Sn32-O do modelo de supercélulas 2x2x2 desordenado 

para formação das ligações químicas nos diferentes clusters [SnO6] e [SnO5].  

 

Figura 21. Resultados do mapa de densidade eletrônica no plano diagonal (110) para o modelo 

de supercélulas 2x2x2 desordenado do composto Sr0.75La0.25SnO3. 

 

Com base nos resultados da Figura 21 e resultados referentes ao recobrimento 

populacional para as ligações Sn34-O e Sn32-O do modelo de supercélulas 2x2x2 desordenado 

de Sr0.75La0.25SnO3, é possível descrever a assimetria na estrutura pela formação de dois 

diferentes clusters [SnO5]–[SnO6]. A partir dos resultados do recobrimento com valor de 0,000 

para Sn34-O e 0,161 para Sn32-O, indicou-se que os valores de distribuição da densidade 

eletrônica para o recobrimento das diferentes ligações Sn-O evidenciam um mecanismo de 

ordem-desordem estrutural que resulta na formação dos clusters citados anteriormente, com o 

valor 0,000 indicando a  sobreposição dos orbitais através de uma interação destrutiva 

desfavorecendo a formação da ligação química, enquanto o valor 0,161 o recobrimento é efetivo 

para a formação da ligação química. 
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As simulações baseadas na mecânica quântica permitem interpretar e analisar dados em 

termos de interações em nível atômico não disponíveis experimentalmente. Portanto, os 

resultados obtidos a partir da simulação são sinérgicos aos experimentais, proporcionando uma 

orientação e guia para realizar novos experimentos.  

Para a estrutura inicial (bulk) todos os resultados obtidos dos parâmetros de rede, 

distâncias de ligação, e bandgap estão em concordância com os resultados experimentais 

estudados na literatura, bem como outros estudos teóricos baseados na Teoria do Funcional de 

Densidade. 

Em relação ao comportamento estrutural observou-se que os parâmetros de rede e o 

volume da célula unitária são resultantes da estrutura cúbica conforme o resultado do 

difratograma de DRX.  Por outra parte, aos resultados de Densidade de Estados e Estrutura de 

Bandas foi possível observar que, de modo geral, a BV é ocupada por estados eletrônicos 

provenientes dos átomos de O e Sr, enquanto os átomos de Sn ocupam a BC, apresentando um 

valor de bandgap calculado indireto. Ademais, os resultados do mapa de densidade de carga e 

da análise do recobrimento das ligações para os diferentes clusters [SnO6] e [SrO12] descreveu 

a interação das ligações covalentes e iônicas, respectivamente.  

Ao investigar o efeito dos defeitos pontuais sobre a propriedade fotoluminescente 

mediante o deslocamento pontual sobre o cátion de Sn, e conclui-se que tanto o aumento do 

deslocamento desse cátion no eixo z como a redistribuição da densidade eletrônica dos orbitais 

de valência com os orbitais 2 p do oxigênio e 5 d do estanho, alteram as propriedades eletrônicas 

do composto SrSnO3 perovsquita, e portanto, proporcionam um efeito de ordem-desordem 

estrutura com uma diminuição do valor do bandgap. Em adição, os resultados do mapa de 

densidade de carga e análise do recobrimento das ligações evidenciou o efeito da assimetria na 

estrutura perovsquita SrSnO3 com o deslocamento em 0,3Å. 

A relação dos efeitos da substituição dos cátions de Sr por cátions La, é evidenciado 

pela modificação dos níveis da BC que se altera pela presença dos orbitais 4f, assim como 

observado para a estrutura cristalina. O valor de bandgap calculado para o composto 

Sr0.75La0.25SnO3 é direto com um aumento de 0,078 eV em relação ao bulk. 

Por fim, conclui-se que os defeitos pontuais, assim como, a inserção de cátions La afeta 

não apenas a estabilidade estrutural dos materiais de estrutura perovsquita, mas, também 

influenciam a propriedade eletrônica e fotoluminescentes. Todas essas informações são muito 

úteis para a teoria e para experimento em ciência de materiais e nanotecnologia, sendo possível 
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colaborar para propor novos materiais com propriedades multifuncionais a essa estrutura 

cristalina. 

Para a continuação do trabalho aqui apresentado, podem ser exploradas posteriormente 

para uma melhor compreensão dos materiais perovsquitas, os seguintes pontos: 

(i) Estudo das superfícies, permitindo explorar o controle morfológico.  

(ii) Ampliação dos modelos de defeitos pontuais mediante o cátion A, para representar os 

efeitos de ordem-desordem estrutural;  

(iii) Efeito da modificação do grupo cristalino (Pbnm (nº62) – Imma (nº74) – I4/mcm 

(nº140) – Pm3̅m (nº221) sobre a estabilidade dos materiais investigados, bem como a análise 

das propriedades eletrônicas e fotoluminescentes. 

(iv) Efeito da substituição por outros cátions terras raras, avaliando as propriedades 

estruturais, eletrônicas e fotoluminescentes. 
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