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RESUMO 

 

 

No âmbito dessa tese, propôsse a investigação das propriedades vibracionais, pelas 
espectroscopias Raman e no infravermelho (IV), e de transições de fase em três sistemas 
cristalinos, a saber: fibras monocristalinas de CaTa2O6 (CTO) e monocristais de Li3ThF7 (LTF) e 
montebrazita, LiAl(PO4)(OH). A investigação de tais sistemas dielétricos, de características 
físicas muito distintas, levou à exploração máxima das técnicas experimentais adotadas para 
estudálos. Em particular, essa extrapolação do comum dos procedimentos experimentais 
levou ao entendimento de fases estruturais não relatadas pela literatura, mas previstas por 
cálculos de teoria de grupos, como no caso do CTO e do LTF, e de problemas fundamentais de 
Análise de Dispersão no infravermelho em um cristal de baixa simetria, como na montebrazita. 
O primeiro deles apresenta transições de fase polimórficas e, de acordo com as condições de 
síntese, pode exibir três fases de temperatura ambiente: uma fase perovskita cúbica 
desordenada (grupo espacial Pm3m), uma fase cúbica (grupo espacial Pm3) e uma fase 
ortorrômbica (grupo espacial Pnma). O interesse no CTO foi pautado em dois objetivos: (i) 
investigar a transição cúbicoortorrômbica, Pm3Pnma, e (ii) determinar o espectro 
vibracional por espectroscopia Raman e no infravermelho. A problemática experimental em 
torno do CTO passou primeiro pela dificuldade em obter espectros Raman e no IV de uma 
amostra muito pequena (0,4 mm de diâmetro x 0,8 mm de comprimento) e depois pela 
medição na região do IV distante (de 50 a 700 cm1). Isso foi realizado satisfatoriamente com 
o auxílio de um espectrômetro FTIR e de um microscópio comerciais, mas adaptados na UFMG 
para realizar essas medições especiais. Destacase, em especial, que o espécime de CTO 
estudado aqui foi a menor amostra já estudada por IV e sob análise de microscópio na região 
distante, que se tem conhecimento. No que diz respeito ao LTF, investigaramse, pelas 
técnicas de espectroscopia Raman e no infravermelho, as duas transições de fase de alta 
temperatura sofridas por esse material, buscando identificar o grupo espacial da fase 
tetragonal de mais alta temperatura. Para que isso fosse realizável foi necessário confrontar 
os resultados experimentais com as previsões de teoria de grupos para o número de modos 
normais de cada fase. A principal dificuldade experimental nesse sistema foi para obter os 
espectros no IV em alta temperatura, haja vista ser difícil encontrar uma janela de forno 
transparente à essa radiação e que suporte variações térmicas consideráveis. Quanto à 
montebrazita, ela se trata de um cristal triclínico que foi utilizado como modelo para estudar 
as propriedades fonônicas de cristais de baixa simetria (monoclínicos ou triclínicos) em 
diversos ângulos de polarização da luz. Tal estudo permitiu, no caso dos fônons polares, a 
identificação das direções dos momentos de transição, que em cristais de alta simetria 
encontramse ao longo dos eixos cristalográficos. Os fônons não polares, por outro lado, 
foram estudados a fim de verificar as regras de seleção do Raman e do infravermelho, bem 
como verificar a existência de possíveis defeitos. Esse trabalho na montebrazita forneceu 
embasamento para a realização de futuras medições espectroscópicas em Raman e no IV de 
sistemas de baixa simetria. Até então os procedimentos experimentais da literatura falharam 
nessa tentativa e deixaram um nicho em aberto na Análise de Dispersão no IV, que é 
felizmente preenchido no âmbito dessa tese. 

Palavras-chave: Espectroscopia Raman. Espectroscopia no infravermelho. Análise de 
Dispersão. Dielétricos. 
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ABSTRACT 

 

 

Under the scope of this thesis, it was proposed the investigation of the vibrational 
properties, through Raman and infrared (IR) spectroscopies, and of the phase transitions in 
three crystal systems, namely: single crystal fibers of CaTa2O6 (CTO), single crystals of Li3ThF7 
(LTF) and montebrasite, LiAl(PO4)(OH). The investigation of such dielectric systems, with very 
distinct physical properties, led to the maximum exploitation of the adopted experimental 
techniques to study them. Particularly, this unusual exploitation of the experimental 
procedures led to the understanding of structural phases, which are poorly addressed in the 
literature, as in case of CTO and LTF, and of fundamental problems of infrared Dispersion 
Analysis in a lowsymmetry crystal as in montebrasite. The former of them exhibits 
polymorphic phase transitions and, according to synthesis conditions, it can show three room
temperature phases: a disordered cubic perovskite phase (Pm3m space group), a cubic phase 
(space group Pm3) and an orthorhombic phase (space group Pnma). The interest in CTO was 
based on two objectives: (i) to investigate the cubicorthorhombic transition, Pm3Pnma, 
and (ii) to determine the vibrational spectrum by Raman and infrared spectroscopies. The 
experimental issue about CTO first goes by the difficulty in obtaining Raman and IR spectra of 
a very small sample (0.4 mm in diameter x 0.8 mm long) and after by the measuring in the far 
IR region (from 50 to 700 cm1). This was successfully attained with the aid of commercial FTIR 
spectrometer and microscope, but adapted at the UFMG to perform these special 
measurements. It can be specially highlighted that the CTO specimen studied here was the 
smallest sample ever studied by IR and under microscope analysis in the far IR region. 
Regarding LTF Raman and infrared spectroscopy techniques were used to investigate two 
hightemperature phase transitions experienced by the material, in order to identify the space 
group of the highest temperature tetragonal phase. To perform this it was necessary to 
compare the experimental results with group theory predictions for the number of normal 
modes of each phase. The main experimental difficulty in this system was to get the IR spectra 
at high temperature, since it is difficult to find a furnace window transparent to the IR 
radiation and that could stand for appreciable thermal variations. Concerning montebrasite, 
it is a triclinic crystal that was used as a model system to study the phononic properties in low
symmetry crystals (monoclinic or triclinic) at various angles of polarization of light. Such study 
permitted, in the case of polar phonons, the identification of transition moments directions, 
which in highsymmetry crystals lie along the crystallographic axes. The nonpolar phonons, 
on the other hand, were studied in order to check the Raman and infrared selection rules and 
also to check possible defects. This work in montebrasite provided the background to perform 
future Raman and IR spectroscopic measurements of lowsymmetry crystals. Until now the 
experimental procedures reported in the literature failed in this attempt and left an opened 
field in IR Dispersion Analysis, that is fortunately fulfilled under the scope of this thesis.  

Keywords: Raman spectroscopy. Infrared spectroscopy. Dispersion Analysis. Dielectrics. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS ESTUDADOS 

No presente trabalho monográfico, estudaramse três sistemas cristalinos, de 

propriedades físicas, estrutura e morfologias bem distintas, mas que levaram às técnicas 

experimentais ópticas de Raman e infravermelho (IV) a um novo patamar. Essas técnicas 

foram exploradas nos seus limites para caracterizar os supracitados materiais de forma a 

revelar seus respectivos espectros e fornecer o embasamento para estudar outros aspectos 

relacionados, como propriedades dielétricas, classificação de transições de fase e 

identificação de estruturas cristalinas. 

O Laboratório de Transições de Fase do Departamento de Física da UFMG (LTF/UFMG), 

sob a responsabilidade do Prof. Dr. Roberto Luiz Moreira, teve o primeiro contato com o 

tantalato de cálcio, CaTa2O6 (CTO), no ano de 2010. A fibra monocristalina do material foi 

recebida nesse ano do Instituto de Física de São Carlos (USP), por meio dos professores 

doutores Marcelo Rubens Barsi Andreeta e Antônio Carlos Hernandes, após encomenda. A 

fibra foi crescida pela técnica de LHPG (do inglês, Laser-Heated Pedestal Growth) e apresenta 

polimorfismo associado às condições de síntese. O CTO apresenta por esse motivo cinco fases 

polimórficas, sendo conhecidos os grupos espaciais de três delas e apenas os sistemas 

cristalinos das restantes. As primeiras têm certa estabilidade à temperatura ambiente, 

enquanto que as últimas são fases polimórficas acessadas acima de 1700 K [1]. As fases de 

temperatura ambiente têm estrutura cúbica desordenada (simetria Pm3m), cúbica ordenada 

(simetria Pm3) ou ortorrômbica (simetria Pnma) [24], e aquelas de alta temperatura têm 

sistemas cristalinos tetragonal ou cúbico [1].  

Acreditavase inicialmente que o crescimento cristalino por LHPG favorecesse a fase 

ortorrômbica do CTO, pois é a fase termodinamicamente mais estável, mas isso não ocorreu. 

De fato, a simetria da amostra à disposição era Pm3, ou seja, uma fase cúbica ordenada e isso 

foi confirmado por raios X, Raman e infravermelho em um trabalho do LTF/UFMG no âmbito 

da tese da Profª Dra. Nayara Gomes Teixeira [5]. Naquela ocasião, a obtenção dessa fase foi 

atribuída ao tratamento térmico subjacente à técnica de síntese por LHPG. Nela se utiliza um 

laser de CO2 (100 W) e uma óptica adequada para aquecer o material em torno de 2313 + 100 
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K, fundindo o CTO (ponto de fusão em ~ 2223 K) e favorecendo a fase cúbica ordenada de 

simetria Pm3. Essa fase do CTO foi, então, estudada pelas espectroscopias Raman e no IV, 

observando que a fibra monocristalina apresentava eixo de crescimento ao longo do eixo 

[001], boa qualidade óptica, ausência de rachaduras ou estrias, mas com pequenas facetas, 

paralelas às arestas do cristal ou ao plano bissetor dessas arestas. Um conjunto abrangente 

das propriedades vibracionais dessa estrutura cúbica foi obtido, sendo observados 13 dos 16 

modos IV previstos e todos os 21 modos Raman [5]. 

Propõese agora para o CTO um estudo da transformação polimórfica da fase cúbica 

ordenada para a fase ortorrômbica, utilizando as técnicas espectroscópicas de IV e Raman 

para atestar a nova fase e fazer a atribuição dos fônons. O CTO sofreu essa transformação de 

forma satisfatória após annealing a 1573 K por 24h, como descrito no Capítulo 2, e devido ao 

tamanho diminuto do material (0,4 mm de diâmetro x 0,8 mm de comprimento) teve de ser 

estudado pelas espectroscopias Raman e no IV. Destacase particularmente que essa foi a 

menor amostra já analisada por IV na região distante (de 50 a 700 cm1) que se tem 

conhecimento. Isto foi possível graças a uma adaptação realizada no espectrômetro FTIR e no 

microscópio comerciais do LTF/UFMG para medir nessa região. 

A montebrazita, LiAl(PO4)OH, é um mineral natural, de estrutura triclínica, grupo 

espacial P1, sendo o composto extremo e mais comum do sistema montebrazitaambligonita, 

de fórmula química LiAl(PO4)(OH)1xFx, onde 0 ≤ x ≤1 [6]. Em geral, ela pode apresentar aspecto 

de transparente a translúcido; pode exibirse incolor, azulada, esverdeada, cinzaesverdeada, 

branco cinza, cinza claro, marrom claríssimo, rosa claro ou amarelo claro; tem fratura muito 

quebradiça produzindo fragmentos concoidais pequenos; e, tem clivagens do tipo perfeita em 

[100], boa em [110], mediana (regular) em [011] e imperfeita em [001] [6,7]. Na Figura 1.1 

são apresentados espécimes típicos desse cristal, nos quais se confirmam as variações de 

diafaneidade (transparência) e de coloração exibidas pelo material. 

O LTF/UFMG estudou uma gema de montebrazita de boa qualidade em um trabalho que 

investigou o composto por microssonda eletrônica, espectroscopias Raman e no IV médio, 

difração de raios X e ressonância paramagnética do elétron (EPR) [8], mas fora do âmbito 

dessa tese. Essas medidas permitiram determinar a estrutura, a composição química, as 

impurezas e os defeitos, bem como a orientação espacial segundo planos de clivagem do 

cristal. Nessa ocasião, não foi estudado o espectro vibracional do material, haja vista que o 
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interesse nas técnicas de espectroscopia Raman e no IV estava voltado para o estudo da 

presença e das quantidades dos íons F– e OH–. 

 

 

Figura 1.1 – Fotos de cristais de montebrazita. Da esquerda para direita são apresentados espécimes da cidade 
de Divino das Laranjeiras – Minas Gerais – Brasil (Vale do Rio Doce), de Newry – Maine – EUA (Bell Quarry), de 
Mendes Pimentel – Minas Gerais – Brasil (Vale do Rio Doce) e novamente de Divino das Laranjeiras – Minas 
Gerais – Brasil (Vale do Rio Doce) [7]. 

 

 O trabalho desenvolvido na montebrazita nessa tese foi realizado em uma das 

amostras investigadas na Ref. [8] e está exposto no Capítulo 3. Apesar de abordar o mineral 

por espectroscopia Raman, o estudo esteve voltado principalmente para o estudo da Análise 

de Dispersão no IV. Tal análise está bem descrita e relatada na literatura para materiais 

cúbicos, uniaxiais e ortorrômbicos, mas o mesmo não se pode afirmar a respeito de cristais de 

baixa simetria (monoclínicos ou triclínicos), pois há uma dificuldade experimental, e mesmo 

teórica, de lidar com o problema. Esse problema consiste basicamente em trabalhar com o 

tensor função dielétrica (tensor de ordem 2), que passa a exibir componentes nãonulas fora 

da diagonal principal à medida em que se diminui a simetria do material. Experimentalmente, 

isso se traduz em momentos de transição no IV que podem alinharse segundo direções 

diferentes daquelas dos eixos cristalográficos, dificultando a localização e medição correta dos 

mesmos. Conforme será visto no penúltimo capítulo, certos autores realizaram tentativas em 

busca de técnicas experimentais e teóricas que elucidassem a maneira adequada e mais geral 

possível de capturar as direções dos momentos de dipolo, mas só recentemente isso foi 

conseguido [9,10]. Assim, em colaboração com os autores (de instituições de pesquisa da 

cidade de Jena, na Alemanha) dessas últimas referências, aplicouse a metodologia 

consistente desenvolvida por eles em outros sistemas para realizar a Análise de Dispersão na 
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montebrazita. Além disso, confrontando os espectros Raman e no IV do material foi possível 

avaliar também o respeito às regras de seleção e a presença de defeitos na estrutura. 

 O último sistema a ser investigado nesse trabalho monográfico foi descrito no Capítulo 

4 e se trata do Li3ThF7 (LTF). Esse composto foi crescido por síntese de Czochralski em Le Mans, 

na França, pelo Prof. Dr. JeanYves Gesland.  Esse fluoreto apresenta cinco fases estruturais 

entre 5 e 831 K (ponto de fusão), mas apenas as fases de temperatura ambiente e aquela 

imediatamente posterior têm grupos espaciais conhecidos. De fato, existe uma dificuldade 

experimental de entender essas estruturas por meio de raios X, porque os íons de lítio e flúor 

do LTF apresentam baixo fator de espalhamento. Por isso, das demais fases, são conhecidos 

apenas os grupos de ponto.  

O Li3ThF7 foi objeto de estudo do LTF/UFMG no âmbito da tese do Prof. Dr. Marcelo 

Augusto de Oliveira [11], segundo três linhas de frente. Primeiramente, estudouse o caráter 

das transições de fase do LTF acima de 300 K por meio de medidas calorimétricas e 

elétricas/dielétricas. Depois, utilizando espectroscopia Raman, confirmaramse a desordem 

intrínseca (25% dos sítios atômicos de lítio estão desocupados) e as estruturas de duas (das 

cinco) fases previamente propostas para o cristal. Por fim, o confronto entre medidas de 

birrefringência, a teoria de Landau para transições de fase e considerações sobre o efeito 

fotoelástico permitiu mostrar o caráter nãoferróico da transição de fase de mais alta 

temperatura e o caráter ferroelástico daquelas imediatamente anteriores. Além disso, a teoria 

prevê uma transição abaixo de 100 K, que deve favorecer novamente a fase de temperatura 

ambiente (fase reentrante). 

No trabalho corrente, pretendese, por meio de cálculos de teoria de grupos e medidas 

espectroscópicas de Raman e IV, identificar ou indicar possíveis grupos espaciais para as fases 

desconhecidas do LTF. Destacase particularmente que foram obtidos, pela primeira vez, os 

espectros IV do LTF das fases acima de 300 K e de Raman, para a fase tetragonal de mais alta 

temperatura. 
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1.2 INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 

 

O termo espectroscopia referiase originalmente ao estudo da interação entre a 

radiação eletromagnética, especialmente a luz visível, e a matéria em função da frequência. 

Esse conceito foi expandido e hoje consiste da medida de um observável físico em função da 

frequência, do comprimento de onda ou da energia. Denominase, por sua vez, de espectro o 

gráfico dessa resposta. A espectroscopia fornece em geral uma “impressão digital” do sistema; 

se a intenção é estudar a massa atômica das espécies constituintes do material, usase a 

espectroscopia de massa; se se pretende estudar transições eletrônicas, então a 

espectroscopia no UVVIS pode dar pistas nesse sentido; no caso de investigação da energia 

de ligação dos elétrons, aplicase a espectroscopia de fotoelétrons; e, desejando entender as 

ligações químicas e respectivas energias, lançase mão da espectroscopia vibracional. 

A descrição teórica da interação radiaçãomatéria pode ser explicada de duas maneiras 

dependendo se a radiação é observada como uma porção de partículas (fótons) ou como onda 

eletromagnética. Se a natureza corpuscular é importante no estudo, o comportamento dos 

fótons e a interação destes com o sistema podem ser descritos pelas leis da Mecânica 

Quântica, por meio de equações que quantizam a radiação, a matéria ou ambos. Por outro 

lado, se a interação da onda eletromagnética com certo meio é suficiente para descrever os 

fenômenos envolvidos, então as equações de Maxwell podem fornecer o embasamento 

teórico necessário. 

O estudo do espectro vibracional de certo material é a investigação dos modos normais 

de vibração dos átomos que o compõem, isto é, das oscilações de certa frequência dos átomos 

de do sistema em torno de suas posições de equilíbrio preservando, no conjunto, o centro de 

massa dela. Esses movimentos exibem resposta óptica que é detectada no espectro 

vibracional e podem variar, por exemplo, o comprimento (stretching) ou o ângulo das ligações 

atômicas (bending). Por outro lado, se o centro de massa do sistema não é preservado, então 

os movimentos atômicos exibem resposta acústica que pode ser capturada no espectro de 

Brillouin ou na difração de nêutrons. Os modos acústicos representam translações dos átomos 

do sistema simultaneamente em uma dada direção. Os modos podem ser classificados ainda, 
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quanto à direção de propagação, em transversais, se a propagação é perpendicular à direção 

de excitação da radiação eletromagnética, ou longitudinais, se ela é paralela. Assim, podem

se ter modos acústicos transversal (TA) e longitudinal (LA), bem como modos ópticos 

transversal (TO) e longitudinal (LO) [12]. 

A relação de dispersão dos fônons de certo material apresenta características distintas 

conforme o número de átomos por célula primitiva da rede de Bravais aumenta. Para um 

cristal unidimensional e de base monoatômica, a frequência, ω, do modo normal é 

proporcional ao módulo do vetor de onda, q, da rede e a relação de dispersão apresenta um 

único ramo dito ramo acústico. Se o cristal unidimensional tem agora uma base diatômica, tal 

relação exibe agora dois ramos, um acústico e outro óptico [13]. E, para um cristal 

tridimensional, se existem p átomos na base, então a relação de dispersão desenvolve 3 ramos 

acústicos (um LA e dois TA) e 3p3 ramos ópticos [12]. 

Os diferentes ramos de fônons de longos comprimentos de onda (q  0) em certo 

cristal correspondem a diferentes simetrias de vibração dos átomos na célula unitária e são 

caracterizados por representações irredutíveis do grupo de espaço da rede cristalina [14]. 

Contudo, o grupo de ponto do cristal pode ser utilizado nesse propósito desde que os fônons 

de longos comprimentos de onda sejam muito maiores que a dimensão d da célula cristalina. 

Por outro lado, o grupo de espaço deve ser utilizado se os modos ativos em Raman são 

também ativos no infravermelho, como acontece em cristais sem centro de inversão, isto é, 

em cristais piezoelétricos. As frequências de fônons inativos em infravermelho são 

determinadas principalmente por forças de curto alcance na rede cristalina; fônons de longos 

comprimentos de onda (fônons Raman e de infravermelho) em relação ao tamanho da rede, 

d, não são influenciados pelos efeitos dispersivos dessas forças e têm essencialmente a 

mesma frequência de fônons de comprimento de onda infinito. Em um cristal piezoelétrico, 

os campos elétricos (campos de longo alcance) que acompanham os fônons de infravermelho 

levam (i) ao deslocamento das frequências de alguns fônons Raman a partir de seus valores 

em q = 0, (ii) à quebra de degenerescência de alguns ramos de fônons, (iii) à variação da 

frequência segundo a direção do vetor de onda, q, do fônon em cristais não cúbicos e (iv) a 

outros efeitos [14]. 

Vale lembrar ainda que os vetores de onda dos fônons podem assumir quaisquer 

valores dentro da zona de Brillouin e, portanto, no intervalo 0 < q < π/d, onde π/d é 
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tipicamente da ordem de 3 x 108 cm1. Se a luz incidente tem, por exemplo, um número de 

onda de 20.000 cm1 (500 nm), o vetor de onda dela dentro do cristal será ~ 2 x 105 cm1, 

considerando que q =2π x (índice de refração) x (número de onda), e para o espalhamento da 

luz a 90°, a conservação do vetor de onda exige que o fônon criado ou destruído tenha vetor 

de onda ~ √2 x 2 x 105 cm1 [14]. Esse valor é, portanto, muito pequeno frente a π/d, e os 

comprimentos de onda dos fônons do efeito Raman (de primeira ordem) são muito maiores 

que a constante de rede.  

As vibrações atômicas da rede seguem regras de seleção bem determinadas e por meio 

delas tornase possível saber quando um modo é ativo em Raman ou no infravermelho. No 

primeiro caso, a polarizabilidade deve sofrer uma taxa de variação com as coordenadas 

normais dos átomos do sistema e, no segundo, é o momento de dipolo que deve sofrer essa 

taxa de variação. Para uma análise vibracional que forneça a previsão dos espectros, quanto 

ao número de modos vibracionais ativos em Raman e em infravermelho, é suficiente ter noção 

das propriedades de simetria e de teoria de grupos [15,16]. 

As radiações utilizadas nas espectroscopias Raman e no infravermelho, apesar de 

excitarem os fônons do sistema, não são técnicas coincidentes, mas sim complementares. Isto 

porque a intensidade da banda espectral depende de quão efetivamente a energia do fóton é 

transferida para o cristal em estudo e o mecanismo de transferência difere nos dois métodos. 

 

 

1.2.1 Espectroscopia Raman 

 

 

Em 1871, procurando explicar a cor azul do céu, Lorde Rayleigh formulou uma teoria 

clássica para o espalhamento elástico da luz [15]. Em 1928, Sir Chandrasekhara Venkata 

Raman e Kariamanickam Srinivasa Krishnan, investigando o espalhamento da luz por líquidos, 

descobriram empiricamente o espalhamento da luz com mudança de frequência [15]. Nesse 

mesmo ano, dois cientistas russos, Grigory Samuilovich Landsberg e Leonid Isaakovich 

Mandelstam, relataram também a observação desse tipo de espalhamento da luz em cristais 
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de quartzo; e, na França, Jean Cabannes e YvesAndré Rocard corroboraram a observação de 

Raman e Krishnan [15]. Mas, alguns anos antes, em 1923, Adolf Gustav Stephan Smekal já 

havia elaborado uma teoria clássica para o fenômeno. O potencial da técnica de C. V. Raman 

foi prontamente reconhecido, tanto que, em 1928, mais de 70 artigos foram publicados acerca 

dela. Logo a seguir, em 1930, C. V. Raman foi agraciado com o prêmio Nobel e seu nome foi 

associado ao efeito [17,18]. 

Designase por espalhamento Raman a difusão inelástica da luz após a interação com 

a matéria. Nesse processo, parte desta radiação também é transmitida para dentro do 

material e parte é refletida pelo material. O espalhamento Raman pode ser abordado 

teoricamente por pelo menos três maneiras. Uma delas é a aproximação puramente clássica 

em que a radiação é tratada como onda eletromagnética e a matéria como um conjunto 

independente de rotores e osciladores clássicos. Esse tratamento teórico explica parte dos 

fenômenos de espalhamento da luz, lineares ou não, principalmente no que diz respeito à 

dependência com a frequência. Uma abordagem quântica da matéria, mas clássica para a 

onda eletromagnética permite vislumbrar todas as propriedades de espalhamento da luz de 

modo satisfatório. Esse método híbrido é designado como semiquântico. Se, por fim, 

quantizase a matéria e a radiação temse o método puramente quântico. Embora esse último 

método seja mais bem elaborado, ele não é usado comumente, uma vez que geralmente 

produz os mesmos resultados do método semiquântico e, exige um tratamento teórico mais 

complexo. 

Fazendo uso da teoria clássica do espalhamento Raman, podese entender aspectos 

quantitativos do fenômeno e isso será realizado a seguir. Considerando que a radiação 

monocromática incidente sobre certo material é descrita pelo campo elétrico 

��⃗ = ��⃗ � cos(���), (1) 

o qual proporciona deslocamentos iônicos, gerando dipolos oscilantes que influenciam a 

susceptibilidade elétrica e, portanto, a polarização do material. O momento de dipolo 

induzido é aproximadamente proporcional ao campo elétrico aplicado conforme a equação 

�⃗ = �⃡ ∙��⃗ , (2) 
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onde �⃡ é um tensor de 2ª ordem conhecido como polarizabilidade. Segundo uma aproximação 

harmônica, cada componente desse tensor pode ser expandido na série de Taylor em termos 

das coordenadas normais de vibração [17], isto é 

��� = ���� �
�

+ � �
����

���
�

�

��⃗

�

+
1

2
� �

�����

������
�

�

����

�,�

…  (3) 

sendo Qk, Ql ..., as coordenadas normais de vibração relacionadas às frequências de vibrações 

atômicas, ωk, ωl, ..., do sistema. Usando a aproximação harmônica elétrica, que considera os 

termos até primeira ordem em Q, e fixando a atenção em um modo normal de vibração Qk, 

podese reescrever a a Eq. (3) para 

���� �
�

= ���� �
�

+ ����
� �

�
��, (4) 

onde o termo 

����
� �

�
= �

����

���
�

�

 (5) 

na Eq. (4) é uma componente do tensor polarizabilidade Raman para o modo normal de 

vibração k. Como a Eq. (3) é válida para todas as componentes do tensor, escrevese 

�⃡� = �⃡� + ���⃖�⃗
���. (6) 

Admitindo uma vibração harmônica para as coordenadas normais de vibração, a 

dependência temporal de Qk pode ser descrita como 

�� = ��� cos(���+ ��). (7) 

Daí, substituindo as Eqs. (1), (6) e (7) na Eq. (2), obtémse 

�⃗ = �⃡� ∙��⃗ � cos(���)+ ���⃖�⃗
� ∙��⃗ ����{cos[(�� − ��)�]+ cos[(�� + ��)�]}, (8) 

onde ωMt = ωkt + δk. Assim, quando se faz incidir luz monocromática de frequência ω0 sobre 

sistemas ópticos não magnéticos (μ/μ0 = 1), a maior parte da radiação é espalhada sem 

mudança de frequência [primeiro termo do lado direito da Eq. (8)], mas uma pequena parcela 

sofre espalhamento [segundo termo do lado direito da Eq. (8)]. Analisando o conteúdo da 

radiação espalhada, observase que, além dos fótons de frequência ω0, fótons com 

frequências, ω0 + ωM, estarão presentes. Em particular, destacase que o módulo da diferença 

entre as frequências dos estados final e inicial, ωM, está situado no limite associado a 

transições entre níveis eletrônicos, vibracionais e rotacionais. Além disso, o espalhamento é 
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acompanhado de emissão ou absorção de fônons pelo material e, a variação da frequência 

(ou da energia), ainda que pequena, pode ser medida experimentalmente. Como os vetores 

de onda dos fótons (da ordem de 105 cm1) são pequenos comparados às dimensões da zona 

de Brillouin (da ordem de 108 cm1), obtémse informação apenas sobre aqueles fônons na 

imediata vizinhança do vetor de onda q = 0 [12]. 

O espalhamento Raman é classificado como um processo inelástico, espacialmente 

incoerente e ativo, enquanto que o espalhamento Rayleigh é elástico e, na maioria dos casos, 

incoerente [17]. Em um espalhamento elástico, o fóton da radiação incidente não troca 

energia com o material e, portanto, ele conserva, no fim, a energia que tinha inicialmente. Em 

um espalhamento inelástico, o fóton excita o sistema cedendo (ou ganhando) um pouco de 

sua energia, de modo que sua energia final é menor (ou maior) que a inicial. No espalhamento 

incoerente, não há correlação de fase entre dois pontos da onda espalhada na direção 

transversal à direção de propagação. Por processo ativo, definese o espalhamento que 

envolve uma troca líquida de energia entre a radiação e o sistema. 

No espectro da radiação espalhada, as novas frequências são chamadas de linhas1 ou 

bandas Raman e, coletivamente, constituem um espectro Raman. Bandas Raman com 

frequências menores que a frequência incidente, ω0 – ωM, são denominadas de bandas Stokes 

e, aquelas com frequências maiores que a frequência incidente, ω0 + ωM, bandas antiStokes. 

Uma abordagem segundo a energia, quando se analisa um espectro Raman, é também 

possível. Assim, considerase que antes da interação entre a radiação e a matéria existem n0 

fótons com energia ħω0 e que o sistema tem energia Ei. No momento da interação, um fóton 

de energia ħω0 é aniquilado e outro de energia ħωs é criado, enquanto o sistema transita de 

um estado com energia inicial Ei para outro com energia Ef. A radiação possuirá, então, (n0 – 

1) fótons com energia ħω0 e um com energia ħωs, sendo ωs a frequência de espalhamento 

[17]. Em todo o processo Stokes, a energia deve ser conservada e, portanto, podese escrever: 

��� = ħ(�� − ��), (9) 

�� = �� − ���, (10) 

                                                             
1 O termo linha era natural para um espectro quando este era observado em um espectroscópio ou gravado em 
papel fotográfico [6]. Ele continua sendo bem usado e termos como forma da linha e largura da linha também 
são encontrados na literatura. 
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�� = �����= ��� − ���, (11) 

onde Efi é a energia de transição entre os estados inicial (i) e final (f) de energias Ei e Ef, e ωfi é 

a frequência de transição associada. A energia ħω0 não corresponde a qualquer energia de 

transição eletrônica e o fóton de energia ħω0 não é absorvido de fato, já que não há 

conservação de energia. Essa “absorção” sem conservação de energia e o estado resultante 

do processo são denominados virtuais. O papel da radiação incidente é antes o de perturbar 

o sistema e abrir a possibilidade de transições espectroscópicas do que a da absorção direta 

[17]. 

Quando Ef = Ei, temse o espalhamento Rayleigh e, se Ef ≠ Ei, espalhamento Raman. 

Para o primeiro tipo de espalhamento ωs = ω0 e, para o segundo dois casos são possíveis. No 

primeiro caso, se Ef > Ei, então ωs = ω0 + ωM e o espalhamento é Raman antiStokes. No 

segundo caso, se Ef < Ei, então ωs = ω0 – ωM e o espalhamento é Raman Stokes. É sobretudo 

esse tipo de espalhamento que é analisado na espectroscopia Raman, pois o efeito é mais 

intenso do que no processo antiStokes. No processo Stokes, os elétrons encontramse 

inicialmente no estado fundamental, enquanto que no antiStokes, eles já estão em níveis 

excitados do sistema. Em uma distribuição de MaxwellBoltzmann, a razão entre a população 

de elétrons no primeiro estado excitado, N1, e aquela associada a elétrons no estado 

fundamental, N0, é 

��

��
= �exp	�−

ħ��

�� �
�. (12) 

Em temperaturas ordinárias, a maioria dos elétrons está no nível fundamental e, 

portanto, as linhas Stokes têm maior intensidade que as linhas antiStokes, que se originam a 

partir de um nível excitado menos populoso [17]. A intensidade da radiação Raman Stokes 

depende, em geral, das direções de observação e iluminação relativas aos eixos principais do 

cristal.  

Estudar a variação angular do espalhamento é importante porque ela fornece 

informações acerca da vibração de rede correspondente. Isto se torna mais simples ao 

considerar que a anisotropia do espalhamento pode ser prevista para uma vibração de 

qualquer simetria à luz do formalismo da teoria de grupos. O resultado dessa abordagem é 

que um fônon pode participar de uma transição Raman de primeira ordem, se e somente se, 
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sua representação irredutível (IR) inicial, Гi, tem uma das IRs da representação do tensor de 

polarizabilidade, Гα [16]. 

A amplitude de probabilidade de uma transição entre os estados vibracionais inicial e 

final do sistema é dado por ����������, sendo �� e �� as representações redutíveis do grupo 

do cristal no estado final e inicial, respectivamente, e ��  a representação redutível dos 

elementos de simetria do operador polarizabilidade. Considerando que inicialmente o sistema 

encontrase no estado fundamental, a representação �� será irredutível e totalmente 

simétrica, de modo que o produto ��⨂ �� retornará ��. Assim, um modo de frequência ωf, 

relacionado ao estado final, será ativo em Raman desde que o produto ��⨂ �� seja não 

ortogonal. Os tensores de polarizabilidade Raman, bem como suas respectivas IRs, para os 

grupos de ponto cristalinos podem ser encontradas nas referências [14], [19] e [20]. Assim, 

dadas as direções de polarizações da luz espalhada, ��� , e da luz incidente, ��� , em certo 

material, e o tensor Raman de certa IR, podese calcular a eficiência, S, ou intensidade do 

espalhamento por  

� = ��∑ ��
� ��� ��

�
�,���,�,� �

�
, (13) 

onde A é uma constante de proporcionalidade e ��
� e ��

�
 são componentes dos vetores 

unitários ao longo dos eixos principais σ e ρ. Para fônons degenerados, as contribuições das 

duas ou três matrizes de espalhamento são somadas de modo a encontrar a eficiência total 

do espalhamento [17]. 

A simetria de um cristal simórfico pode ser representada no centro da primeira zona 

de Brillouin (ponto Γ) por um dos 32 grupos de ponto cristalográficos, que consistem de uma 

série de operações de simetria como rotação, reflexão e inversão, além de suas combinações, 

mas que não envolvem operações de translação. Assim, uma vez conhecido o tensor de 

polarizabilidade Raman para certa IR do grupo de ponto do cristal, podemse planejar medidas 

polarizadas para obter atividade Raman [15]. Esse tensor é, em geral, representado por uma 

matriz simétrica2, isto é, uma matriz cujas componentes cruzadas são iguais, isto é, α’ρσ = α’σρ. 

Na descrição dessas medidas polarizadas, a notação de Porto [21] descreve sucintamente o 

processo de espalhamento segundo o esquema a(bc)d. Nessa notação, a e d são 

                                                             
2 Isso, no entanto, só é válido quando a frequência do fônon é desprezível frente às frequências da radiação. 
Caso contrário, outros tipos de fônons, embora pouco intensos, passam a ser ativos em Raman e o tensor de 
espalhamento passa a ter componentes antissimétricas [6]. 
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respectivamente as direções de propagação da luz incidente e espalhada, e b e c são nessa 

ordem as direções de polarização da luz incidente e da luz espalhada. A medida Raman 

polarizada comumente utilizada na literatura mais recente é de retroespalhamento, onde as 

direções da luz incidente e da espalhada são antiparalelas. 

 

 

1.2.2 Espectroscopia no infravermelho 

 

 

A espectroscopia no infravermelho (IV) é certamente uma das técnicas analíticas mais 

importantes no meio científico. Uma de suas maiores vantagens é ser útil ao estudo de 

qualquer amostra em qualquer estado. Podemse analisar, por meio de uma escolha 

adequada de metodologia, líquidos, soluções, pastas, pós, filmes, fibras, gases e superfícies 

[22]. As metodologias de medida variam basicamente de acordo com um dos estados 

supracitados da amostra, podendo ser empregadas as técnicas de absorção, reflexão ou 

transmissão no infravermelho para obter o espectro. Os materiais estudados por IV 

apresentam espectros bem característicos e diferenciamse entre si pela assinatura das 

vibrações atômicas. Isso ocorre porque às ligações químicas dos átomos na matéria estão 

associadas frequências de vibração (ou níveis vibracionais energéticos), que são definidas de 

acordo com as massas dos átomos e as constantes de mola (tipos de ligação) entre os mesmos. 

Havendo incidência de luz com energia próxima daquela de uma das vibrações dos átomos do 

sistema, então essa radiação será absorvida e um pico surgirá no espectro de absorção IV, 

desde que o momento de dipolo varie durante essas vibrações. 

O espectro IV é comumente dividido em três regiões principais: IV distante ou FIR (< 

400 cm1), IV médio ou MIR (400 – 4000 cm1) e o IV próximo ou NIR (4000 – 13000 cm1) [22]. 

A escala das ordenadas, que fornece a intensidade das bandas IV, pode ser apresentada em 

absorbância, transmitância ou refletância (os dois últimos variando de 0 a 100%). A 

transmitância e a refletância são geralmente utilizadas para interpretação espectral, enquanto 

que a absorbância é usada em trabalhos quantitativos. 
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A absorbância é proporcional à espessura, x, da amostra, conforme a expressão 

� = ��, (14) 

onde η, o coeficiente de atenuação da substância, é o produto entre ε, a absortividade molar, 

e c, a concentração da solução [22]. Por outro lado, a absorbância pode ser escrita em termos 

das intensidades da luz que entra na amostra, I0, e da que sai da amostra, I, da seguinte 

maneira 

� = ln�� − ln� = ln(��/�). (15) 

E, combinando as Eqs. (14) e (15), obtémse a lei de LambertBeer 

� = − ln(�/��) ⇒ � = |�|� = ��exp	(− ��), (16) 

onde a intensidade luminosa, I, é dada pelo módulo quadrado do campo elétrico, E. 

 A transmitância, por sua vez, é dada pela equação 

� = �/��. (17) 

A absorção de energia no infravermelho ocorre quando uma das diversas frequências 

da radiação incidente entra em ressonância com certa frequência de vibração natural do 

sistema, e, por conseguinte, varie o momento de dipolo elétrico de certa vibração dos átomos 

desse sistema. Esta última restrição é denominada de regra de seleção da espectroscopia no 

infravermelho. Em outras palavras, um modo normal é ativo no infravermelho se ocorre uma 

variação em certo momento de dipolo, μ, do sistema e, portanto, satisfazendo a exigência [23

25] 

��

��
≠ 0, (18) 

onde Q representa uma coordenada normal de vibração. 

Enquanto a frequência de absorção depende da frequência de vibração dos átomos do 

sistema, a intensidade de absorção depende da eficiência com que a energia do fóton é 

transferida para ele e isso depende da variação do momento de dipolo supracitado [24]. A 

energia da radiação incidente absorvida pelo sistema, que tem sua amplitude de oscilação 

modificada, gera um pico no espectro de absorbância da amostra estudada e permite associar 

os modos normais de vibração com as ligações químicas dos átomos do material devido à 

seletividade de frequências de absorção [24]. A intensidade de uma banda de absorção no 
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infravermelho é proporcional ao quadrado da variação do momento de dipolo μ provocado 

por uma mudança na coordenada normal Q da vibração [2325]: 

��� ∝ �
��

��
�

�

. (19) 

O número de bandas de absorção do espectro pode, contudo, não corresponder ao 

número de modos normais de vibração previstos na teoria de grupos. Isso acontece quando 

alguns modos possuem energias (frequências) muito próximas no espectro, proporcionando 

o alargamento das bandas e tornando difícil a separação dos mesmos, como acontece 

similarmente na espectroscopia Raman. 

A espectroscopia de transmitância é o método IV mais antigo e direto de obter o 

espectro. Tal método consiste na absorção da radiação IV em comprimentos de onda 

específicos à medida que ela atravessa a amostra, em estado sólido, líquido ou gasoso. Por 

outro lado, a técnica de refletância IV deve ser utilizada quando a amostra for difícil de ser 

analisada pelo método de transmitância. Basicamente, existem duas categorias de análise da 

refletância: a interna, que lança mão do fenômeno da reflexão interna total (ATR), e a externa, 

onde a radiação IV incide diretamente na superfície da amostra. A refletância externa pode 

ainda ser especular, quando o ângulo reflexão e de incidência da radiação IV na amostra são 

iguais, ou difusa (DRIFT), quando a amostra reflete em diversos ângulos a luz incidente. 

Uma técnica que utiliza o princípio de reflectância interna é a espectroscopia ATR (do 

inglês, Attenuated Total Reflection). Nesse método, a radiação que se propaga em um meio 

opticamente denso, com índice de refração n2, sofre reflexão total ao incidir na interface com 

um meio opticamente rarefeito, de índice de refração n1, segundo a Figura 1.2. Para que o 

processo ocorra é necessário, além disso, que o ângulo de incidência na interface exceda certo 

ângulo crítico C [26], conforme a equação 

�� = �������
��

��
�. (20) 
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Figura 1.2 – Medida de reflexão interna usada no método ATR. 

 

Após sofrer reflexão total, a onda eletromagnética propagase através da interface 

óptica e gera uma onda evanescente, que penetra o meio rarefeito, segundo a Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 – Esquema da magnitude e do comprimento de penetração da onda evanecescente. 

 

O campo evanescente é uma onda nãotransversa ao longo da superfície óptica e 

modulada por uma função exponencial ao longo do eixoz no meio opticamente rarefeito [26], 

conforme a expressão 

�� = ������− �
����

��
� ����� − �

��

��
�

�

�, (21) 
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onde Ez é a amplitude da onda evanescente em uma distância z, 0 é o comprimento de onda 

da radiação no vácuo. Ademais, definese um comprimento de penetração, zp, como a 

distância em que a exponencial da Eq. (21) decai a 1/e. Esse comprimento é dado pela equação 

�� =
��

����� �������
��
��

�
�
. (22) 

Se o meio 1 é um meio absorvente, o campo evanescente será absorvido e radiação 

com menor intensidade é refletida (reflexão total atenuada  ATR). Um espectro de ATR é 

similar a um espectro de absorção a não ser pela intensidade das bandas em comprimentos 

de onda maiores. Em comprimentos de onda maiores, a onda evanescente penetra mais 

profundamente na amostra, o que equivale a um aumento na espessura da amostra. 

A refletividade medida pela técnica ATR depende do número de reflexões na interface 

óptica, assim como da eficiência do contato entre a amostra e a superfície do substrato. Os 

substratos comumente usados na região NIR (infravermelho próximo) são cristais fabricados 

a partir de quartzo e de safira, enquanto que na região MIR (infravermelho médio), ZnS, Si, Ge 

e diamante, são usados [26]. 

Outra técnica de espectroscopia de reflexão é a medida de reflectância externa. Nesse 

método, a radiação, dependendo da natureza da rugosidade da amostra, pode ser refletida 

de forma especular ou difusa. A reflexão especular ocorre quando o ângulo de reflexão da 

radiação é igual ao ângulo de incidência e, para que isso ocorra é necessário que o sistema 

tenha superfícies lisas. A quantidade de radiação refletida depende do ângulo de incidência, 

do índice de refração, da rugosidade da superfície e das propriedades de absorção da amostra 

[22]. Se a radiação incide sobre interfaces opticamente espalhadoras, com rugosidade menor 

que os comprimentos de onda da radiação, parte dela é refletida regularmente, parte é 

espalhada difusamente, e parte adentra o substrato [26]. Essa última parte pode sofrer 

absorção dentro das partículas, difração no contorno dos grãos e, reemergir na superfície da 

amostra misturandose com as partes refletidas, de tal forma que a refletividade medida inclui 

contribuições de todos os mecanismos.  

Espectros de reflexão difusa na região NIR são medidos por uma esfera de integração. 

Essa esfera é chamada de esfera de Ulbricht e sua superfície é coberta com um pó que é forte 

espalhador de luz e, ao mesmo tempo, não absorvente [26]. O objetivo da técnica é que, após 
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sucessivas reflexões no interior da esfera, toda a radiação atinja eventualmente o detector. 

Na região MIR, a reflectância difusa também ocorre, mas, por apresentar fraca intensidade, 

só recentemente, depois que espectrômetros FTIR tornaramse disponíveis, é que a radiação 

pôde ser medida. A técnica, no seu conjunto, é conhecida como espectroscopia DRIFT (do 

inglês, Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transformed) [26]. Uma desvantagem dessa 

espectroscopia é a ausência de substratos que sejam ao mesmo tempo fortes espalhadores e 

não absorventes de luz. Por isso, a radiação MIR refletida difusamente é geralmente coletada 

por grandes espelhos elipsoidais situados acima da amostra. 

A fim de que o espectro de uma amostra com superfície opticamente espalhadora seja 

avaliado quantitativamente, é necessário que a amostra tenha espessura suficientemente 

grande para impedir que a radiação seja transmitida. Assim, a refletividade, R, de uma 

amostra que obedeça a essa condição será dada por: 

�� =
��(�������)

��(�����ê����)
. (23) 

E, pode ser transformada, através da relação empírica de Kubelka-Munk, na função de 

remissão, f(R): 

�(��) =
(����)�

���
=

�

�
, (24) 

onde k e s são respectivamente os coeficientes de absorção e espalhamento com dimensão 

de inverso de comprimento [26]. Tais parâmetros variam com o tamanho da partícula e com 

a densidade de empacotamento. 

Por outro lado, em uma superfície opticamente plana, a distribuição de intensidade 

entre a radiação transmitida e a refletida baseiase na teoria de Maxwell e nas equações de 

Fresnel. A refletividade ou fator de reflexão, R, é a razão entre as intensidades da radiação 

refletida, IR, e incidente, I0, segundo a equação 

� = |�|� =
��

��
, (25) 

onde r é o coeficiente de amplitude ou de reflexão. A luz refletida pelo material em estudo, 

geralmente com polarização paralela, p, ou perpendicular, s, ao plano de incidência, é medida 

em função do ângulo de incidência, α, e da frequência da luz. As refletâncias correspondentes, 

Rs = |rs|2 e Rp = |rp|2, estão relacionadas à permissividade complexa por meio das equações 

de Fresnel. Estas podem ser determinadas a partir de condições de contorno sobre os campos 
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na interface entre duas superfícies de permissividades constantes dielétricas iguais a 1 e 2, 

conforme a Figura 1.4. 

  

Figura 1.4 – Esquema de uma reflexão externa especular. Os fenômenos de reflexão e transmissão da luz 
ocorrem em uma interface plana óptica com N2 > N1. α e β são respectivamente os ângulos de incidência e 
refração da luz. 

 

Os coeficientes de reflexão para polarizações s e p são respectivamente 

�� =
���

���
=

�������������

�������������
, (26) 

�� =
���

���
=

�√���������√��������

√���������√��������
, (27) 

em que 

������= (�� − �������)�/�. (28) 

Os índices r e i, representados nos campos elétricos paralelo, Ep, e perpendicular, Es, ao plano 

de incidência, significam nessa ordem os campos elétricos das ondas refletida e incidente [26]. 

2 e N2 são respectivamente a constante dielétrica e o índice de refração complexos no interior 

do meio 2 (amostra), enquanto que 1 e N1 são as quantidades correspondentes no meio 1 

(vácuo ou ar). 

Considerando que o campo elétrico de uma onda plana, de expressão 

�(�,�) = ��exp	[− �(�� − ��)], (29) 

incide normalmente na superfície de um meio, podese estudar o espectro de refletância no 

infravermelho do material, verificando as respectivas relações entre as propriedades ópticas 

e dielétricas do mesmo. Essa onda provoca uma perturbação no meio que é descrita pela 

equação de onda 
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���

���
=

�(�)

��

���

���
, (30) 

sendo ε(ω) a constante dielétrica do meio.  

Substituindo a Eq. (29) na Eq. (30), obtémse uma expressão para o vetor de onda em 

termos da constante dielétrica, 

q� = �
�

�
�

�

�(�), (31) 

ou em termos do índice de refração, N,  

q =
��

�
, (32) 

considerando que na maioria dos materiais 

N = � �(�). (33) 

Além disso, tanto o índice de refração, quanto a constante dielétrica, são números 

imaginários, a saber 

N(ω )= n(ω )+ jκ(ω ), (34) 

ε(�) = ��(�)+ ����(�), (35) 

onde 

�� = n� − κ�, (36) 

��� = 2��. (37) 

Substituindo as Eqs. (32) e (34) na Eq. (29), obtémse o comportamento do campo ao 

se propagar no meio 

�(�,�) = ��exp	�−
��

�
��exp�� �

��

�
− ����, (38) 

onde o argumento da exponencial descreve a atenuação do campo. Considerando que 

segundo a lei de LambertBeer, dada pela Eq. (16), o módulo quadrado do campo elétrico, E, 

representa a intensidade luminosa da radiação no meio, então o coeficiente de atenuação, η, 

pode ser escrito como 

� =
���

�
, (39) 

ou, a partir da Eq. (37), 

� =
����(�)

��(�)
. (40) 
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A Eq. (40) relaciona, por fim, as propriedades ópticas e dielétricas do meio com as 

quantidades n(ω) e ε’’(ω), respectivamente, como pretendido. 

Se uma onda plana, tal como definida na Eq. (29), incide sobre a superfície de um meio 

material, parte da energia que a radiação transporta será absorvida, enquanto que a energia 

restante é refletida. Assim, o coeficiente de reflexão, r(ω), deve exibir natureza complexa e, 

isso se verifica na equação 

�(�) = � �(�)exp	[��(�)], (41) 

 onde a refletividade, R(ω), é a razão entre a intensidades da radiação refletida e incidente no 

material. Por outro lado, θ(ω) é a fase entre os campos elétricos das ondas refletida e 

incidente.  

Quando a onda incide normalmente em relação ao plano, as Equações (24) e (25) para 

os coeficientes de reflexão reduzemse respectivamente a 

�� =
���

���
, (42) 

�� = −
���

���
. (43) 

Notase assim que, para incidência normal, os coeficientes de reflexão rs e rp são 

indistinguíveis a menos de um sinal negativo, que ocorre em virtude dos vetores rs e rp serem 

antiparalelos. Substituindo as Eqs. (34) e (41) na Eq. (42), podese determinar respectivamente 

a parte real e a imaginária do índice de refração, N(ω), em termos da refletividade, R(ω), e da 

fase, θ(ω): 

� =
���

��� ��√�����
, (44) 

� =
�√� ����

�����√� ����
. (45) 

Considerando ainda que 

� = � ∙�∗ (46) 

e levando em consideração a Eq. (42), podese escrever 

� =
(���)����

(���)����. (47) 

Percebese, nas Eqs. (44) e (45), que n(ω) e κ(ω), e, consequentemente, ε(ω) são 

determinados desde que a fase θ(ω) seja conhecida. Esse método de obtenção de parâmetros 
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é muito utilizado na espectroscopia IV quando há dificuldade na obtenção do número e das 

posições dos modos ópticos a partir do espectro de refletância. Nesse sentido, observase que 

a posição dos picos nos espectros de ε’’(ω) e de Im (1/ε) correspondem respectivamente às 

frequências dos ramos ópticos transversal e longitudinal dos fônons. 

O valor de θ(ω) pode ser avaliado experimentalmente, por espectroscopia dispersiva, 

por transformada de Fourier ou a partir da refletividade, R(ω), usando a relação de Kramers-

Kronig 

�(�) = −
�

�
�

���
�
�(�)− ���

�
�(�′)

�′� − ��

�

�

��′ (48) 

Contudo, nesse último caso, surgem alguns inconvenientes. Como os limites da integral 

estendemse de zero até infinito, a limitação na estimativa experimental de R(ω) introduz 

erros na fase θ(ω). Além disso, um erro experimental em R(ω) sobre uma pequena região 

espectral influenciará um conjunto de valores calculados para θ(ω). 

Por isso, outra abordagem comum para obter o espectro da constante dielétrica e, 

consequentemente, do índice de refração é usar um modelo teórico para a primeira 

quantidade de forma que seja possível calcular R(ω) e N(ω). Assim, fazse necessário levar em 

conta todos os mecanismos que podem influenciar na polarização e, por extensão, na 

constante dielétrica do material em estudo. Nesse sentido, podese escrever que 

�(�) = 1 + ��� + ��� + ��� + ���, (49) 

 onde χRD, χEV, χFN e χPL representam nessa ordem as susceptibilidades devido à relaxação 

dielétrica, aos elétrons de valência, aos fônons e aos portadores livres.  

A susceptibilidade χEV está relacionada à constante dielétrica de alta frequência, ε∞, 

pela equação 

��� = �� − 1 (50) 

e é estimada diretamente por meio da relação de Clausius-Mosotti 

�� =
���

��

����

����
, (51) 

sendo αe a polarizabilidade eletrônica e Vm o volume molar [27]. Todas as susceptibilidades 

descritas na Equação (47), com exceção de χFN, podem ser desprezadas quando se avaliam as 
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contribuições para a polarização na região espectral do infravermelho. A susceptibilidade χFN, 

associada à vibração da rede por meio dos fônons, é bem descrita pelo modelo teórico de 

Balkanski [28], que será apresentado a seguir. 

Seja um cristal iônico diatômico de simetria cúbica; a equação de movimento para um 

único modo de vibração transversal na presença de um campo eletromagnético E será: 

�̈ + ��̇ + ��
�� =

�∗

�
����. (52) 

Definese o campo local ou efetivo, Eloc, como a diferença entre o campo aplicado 

microscopicamente sobre certo íon do cristal e aquele devido à contribuição do próprio íon 

[12]. A carga iônica ou carga efetiva de Szigeti, e*, nessa equação, é uma medida do grau de 

ionicidade de uma ligação interatômica [29]. As outras quantidades expressas nessa equação 

são a massa reduzida, μ, a frequência de vibração natural do sistema, ω0, e o fator de 

amortecimento, . 

No modelo adotado, os dipolos induzidos pelo campo e os elétrons contribuem para a 

polarização segundo a equação 

� = � (�∗� + �����), (53) 

onde N é a concentração de dipolos. A relação de Lorentz estabelece que o campo elétrico 

efetivo atuando em um sítio cúbico é dado pela soma dos campos elétricos macroscópico, E, 

e de despolarização, P/3ε0, de acordo com a equação 

���� = � +
�

���
, (54) 

onde ε0 é a permissividade do vácuo [13]. Assim, tomando as Eqs. (51) e (54) podese 

reescrever a Eq. (53) 

� =
��∗(����)

�
� + ��(�� − 1)�. (55) 

Considerando que uma solução possível para a Eq. (52) é a equação de uma onda plana 

da forma 

� = �� exp[i(�� − ��)], (56) 

então é possível reescrevêla como 
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[− �� − ��� + ���
� ]� =

�∗(����)

��
�, (57) 

onde, ωTO, é a frequência de um ramo óptico transversal, dada pela expressão 

���
� = ��

� −
��

�∗

�
�

�

(����)

��
�. (58) 

Reorganizando a Eq. (58) em termos de u e substituindo essa expressão na Eq. (55), conclui

se que a susceptibilidade devido aos fônons é 

��� =
��

�∗(����)

�
�

�

�������
� ��������

+ �� − 1, (59) 

haja vista que 

� = ����. (60) 

Desta forma, a constante dielétrica, definida na Equação (49), assume a forma 

� = �� +
∆����

�

���
� �������, (61) 

onde a quantidade Δε nessa equação, definida como a força dielétrica do oscilador, tem 

expressão 

∆� =
��

�∗(����)

�
�

�

������
� . (62) 

A partir da Eq. (61) é possível extrair a parte real e a parte imaginária da constante 

dielétrica, conforme as expressões 

�� = �� +
∆����

� ����
� ����

(���
� ���)������, (63) 

��� =
��∆����

�

(���
� ���)������. (64) 

De acordo com a Eq. (64), ε’’ pode ser determinado desde que  ≠ 0. No caso em que  = 0, ε’’ 

será também nulo, mas, observando a Eq. (37), isso ocorre apenas se n = 0, pois o coeficiente 

de extinção, κ, é diferente de zero. Nessas condições, ε’ = –κ2, e a refletividade terá valor 

unitário na Eq. (47). O intervalo espectral em que ε’ < 0 é denominado de Reststrahlenbande3 

e, para acontecer é necessário que, na Eq. (63) 

                                                             
3 Nesse intervalo espectral toda a radiação incidente deve ser perfeitamente refletida na frequência do modo 
transversal óptico, ωTO. O efeito pode ser amplificado se um raio é refletido diversas vezes nas faces do cristal. 
Após n reflexões a intensidade do raio será diminuída de rn, de modo que após muitas reflexões só existirá a 
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���
� − �� < 0 ⇒ ���

� < ��. (65) 

Como ε’ pode ser negativo ou positivo, deve haver também uma frequência para a qual essa 

quantidade assuma valor nulo. De fato, essa frequência, do ramo óptico longitudinal, ωLO, 

existe e pode ser obtida ao fazer  = 0 na Eq. (63), a saber: 

���
� = ���

� +
∆����

�

��
. (66) 

Introduzindo essa expressão na Eq. (63), com  = 0, obtémse 

�� = �� �1 +
���

� ����
�

���
� ���

� = ��
���

� ���

���
� ���

. (67) 

Tal equação mostra que no intervalo espectral entre o modo óptico transversal e o 

longitudinal, ε’ < 0, e representa a situação onde toda a radiação é refletida. 

A equação de Lydanne-Sachs-Teller pode ser obtida diretamente ao fazer ω = 0 na Eq. 

(63), a saber: 

��

��
=

���
�

���
� . (68) 

Como, a constante dielétrica estática, ε0, é maior que a de alta frequência, ε∞, então ωLO > 

ωTO. 

Para um cristal com n modos polares de vibração, existem expressões generalizadas 

para a Eq. (61), tais como 

�∗(�) = �� + �
��

�

���
� − ��� − ����

�

���

 (69) 

e 

�∗(�) = �� ∏
��,��

� ��������,��

��,��
� ��������,��

�
��� . (70) 

A Eq. (69) representa o modelo clássico de Lorentz a três parâmetros para descrever a função 

dielétrica complexa, onde Sj, ωj e j são respectivamente a força do oscilador, o número de 

onda da ressonância e a constante de amortecimento. Por outro lado, a Eq. (70) descreve o 

                                                             
componente de radiação com frequência muito próxima de ωTO. Esta radiação remanescente é denominada de 
Reststrahl (do alemão, raio residual) e, o intervalo de frequência em que ela existe, Reststrahlenbande (banda 
de raios residuais) [1]. Essas reflexões repetidas possibilitam medir ωTO de forma muito precisa, bem como 
produzir uma radiação no infravermelho que é bem monocromática. 
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modelo semiquântico de quatro parâmetros, onde ωj e j são as frequências e as constantes 

de amortecimentos dos ramos TO e LO do jésimo modo polar de vibração. 

O primeiro modelo será utilizado no Capítulo 3 dessa tese, na Análise de Dispersão da 

montebrazita (LiAl(PO4)(OH)), enquanto o segundo será empregado nos Capítulos 2 e 4, na 

análise vibracional do CaTa2O6 e do Li3ThF7, respectivamente. 
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2 TANTALATO DE CÁLCIO – CaTa2O6 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tantalato de cálcio (CaTa2O6), daqui em diante CTO, tem propriedades físicas 

adequadas para uso em aplicações ópticas e de microondas, devido à boa resposta dielétrica 

na região de microondas [1,2], à elevada transparência óptica, quando sob a forma de 

monocristais, e à possibilidade de aceitar elementos terras raras como dopantes, que 

permitem fortes emissões ópticas no infravermelho quando bombeados com luz visível [35]. 

O CTO apresenta polimorfismo, e dependendo das condições de síntese, pode 

apresentar, à temperatura ambiente, uma das três fases estáveis representadas na Fig. 2.1, a 

saber: 

i) uma fase perovskita cúbica simples com metade dos sítios de cálcio (de 

coordenação 12) ocupados, de fórmula química Ca0,5□0,5TaO3 (provavelmente 

acompanhada da fase secundária CaO), onde □ representa vacância de cálcio, 

obtida por cristalização a baixas temperaturas (abaixo de 923 K) tem grupo espacial 

Pm3m (#221 ou Oh
1), com a = 3,88 Å e uma fórmula por célula unitária (Z = 1) [6,7]; 

ii) uma fase cúbica ordenada, obtida por processo de têmpera, isto é, por meio de 

cristalização rápida do CaTa2O6 fundido, tem grupo espacial Pm3 (#200 ou Th
1), 

com a = 7,78 Å e quatro fórmulas por célula unitária (Z = 4) [8]; 

iii) uma fase ortorrômbica aeschenita, obtida por cristalização lenta ou por meio de 

recozimento das fases cúbicas acima de 973 K, que tem grupo espacial Pnma (#62 

ou D2h
16), com a = 11,068 Å, b = 7,505 Å, c = 5,378 Å e  quatro fórmulas por célula 

unitária (Z = 4) [6,7,9]. 
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Figura 5.1 – Estruturas conhecidas do CaTa2O6: (a) perovskita cúbica desordenada de grupo espacial Pm-3m; 
(b) perovskita cúbica ordenada de grupo espacial Pm-3; e, (c) ortorrômbica de grupo espacial Pnma. Os átomos 
de cálcio estão representados por esferas verdes, os átomos de tântalo, por esferas azuis, e os átomos de 
oxigênio, pelos vértices dos octaedros ou por esferas vermelhas. Em cada estrutura é destacada, com linhas 
cheias, a célula primitiva. 

 

No âmbito da teoria de grupos, é possível determinar a partir dos sítios de Wyckoff de 

cada uma das supracitadas fases e de técnicas de Rousseau et al. [10], os modos vibracionais 

de cada uma delas, conforme apresentado nas Tabelas I – III. 

 

Tabela I – Modos normais de vibração, no centro da zona de Brillouin (ponto Г), do Ca0,5□0,5TaO3, de grupo 

espacial Pm-3m (#221 ou Oh
1), Z=1 e 12 modos vibracionais ópticos, determinados por teoria de grupos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do 

sítio atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Ca 2+ 1a 
Oh 2 x F1u 

Ta 5+ 1b 

O 2 3c D4h 2F1u  F2u 

ГIV = 3F1u 
Гacústicos = F1u 

Гsilenciosos = F2u 
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Tabela II – Modos normais de vibração, no centro da zona de Brillouin (ponto Г), do CaTa2O6, de grupo espacial 
Pm-3 (#200 ou Th

1), Z=4 e 105 modos vibracionais ópticos, determinados por teoria de grupos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do 

sítio atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Ca1 2+ 1b Th Fu 

Ca2 2+ 3d D2h 3Fu 

Ta 5+ 8i C3 Ag  Au  Eg  Eu  3Fg  3Fu 

O1 2 12k 
Cs 2 x (2Ag  Au  2Eg  Eu  4Fg  5Fu) 

O2 2 12j 

ГRaman = 5Ag  5Eg  11Fg 
ГIV = 16Fu 

Гacústicos = Fu 

Гsilenciosos = 3Au  3Eu 

 

Tabela III – Modos normais de vibração, no centro da zona de Brillouin (ponto Г), do CaTa2O6, de grupo espacial 
Pnma (#62 ou D2h

16), Z=4 e 105 modos vibracionais ópticos, determinados por teoria de grupos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do 

sítio atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Ca 2+ 4c Cs
xz (σxz) 

2Ag  Au  B1g  2B1u  2B2g  B2u  

B3g  2B3u 

Ta 5+ 8d 

C1 
3 x (3Ag  3Au  3B1g  3B1u  3B2g  

3B2u  3B3g  3B3u) 
O1 2 8d 

O2 2 8d 

O3 2 4c 
Cs

xz 
2 x (2Ag  Au  B1g  2B1u  2B2g  B2u 

 B3g  2B3u) O4 2 4c 

ГRaman = 15Ag  12B1g  15B2g  12B3g 

ГIV = 14B1u  11B2u  14B3u 

Гacústicos = B1u (z)  B2u (y)  B3u (x) 

Гsilenciosos = 12Au 

 

No que diz respeito às supracitadas fases, poucos trabalhos foram reportados. Vale 

destacar, por exemplo, que não há trabalhos divulgados sobre a fase Ca0,5□0,5TaO3, além 

daqueles citados nas referências [8] e [9]. Além disso, a estrutura cristalina [7], a resposta 

dielétrica em microondas [1,2] e vibracional (por meio das espectroscopias Raman 

despolarizado e no infravermelho) [11] da fase ortorrômbica aeschenita já foram descritos. 

Por outro lado, a estrutura e as propriedades físicas da fase cúbica ordenada já foram bem 

estudadas [12]. No que concerne aos estudos ópticos e vibracionais, foi mostrado, outrossim, 

que as formas cristalinas dessa fase são muito transparentes no visível, mas os espectros 

Raman apresentaram bandas muito largas, típico de desordem catiônica, o que estaria em 

desacordo com os dados estruturais [4]. 
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Devido à ausência de relação grupo–subgrupo entre as fases Pnma e Pm3, a 

transformação polimórfica entre as mesmas não pode ser estudada no âmbito das transições 

de fase clássicas. Em particular, não há relação direta entre as posições de Wyckoff dessas 

duas fases, ou seja, não é possível lançar mão da vantagem das regras de transformação para 

as posições dos sítios dessas duas fases (geralmente enfatizadas como splitting de Wyckoff) 

[10]. 

Existem dois outros polimorfos de alta temperatura que já foram reportados, além 

dessas fases estruturais de temperatura ambiente: uma fase tetragonal entre 1723 K e 1923 

K, e outra fase, de estrutura cúbica, de 1923 K até o ponto de fusão, por volta de 2223 K [13]. 

Contudo, as estruturas dessas duas últimas fases não foram resolvidas, provavelmente porque 

as transformações de fase que lhes dão origem apresentam comportamento cinético, 

exigindo tempos da ordem de 50 horas para serem completadas. Esses tempos prolongados 

sinalizam também que grandes movimentos iônicos devam acontecer nos processos. Uma 

transformação cinética lenta similar entre a fase cúbica ordenada e o polimorfo ortorrômbico 

do CTO também acontece acima de 973 K [24]. Isso leva a concluir que a fase ortorrômbica 

aeschenita é a estrutura de temperatura ambiente mais estável desse material. 

Propõese, então, investigar a transformação polimórfica cúbicoortorrômbica em 

fibras monocristalinas do CTO, caracterizando o espectro de fônons pelas espectroscopias 

Raman e no infravermelho, e avaliando a contribuição dos fônons polares para a constante 

dielétrica em ambas as fases. 

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Fibras monocristalinas de CaTa2O6 foram crescidas pela técnica de LHPG usando uma 

configuração experimental descrita nas Referências [14,15]. A caracterização estrutural e a 

orientação cristalográfica da amostra foram realizadas por meio de medidas de difração de 

raios X de monocristal em amostras diminutas (0,4 mm de diâmetro x 0,8 mm de 

comprimento), com um difratômetro da GeminiOxford (fonte de Mo K, 45 kV, 40 mA) e 

CRYSALIS. A amostra apresentouse monocristalina, segundo uma fase cúbica ordenada de 

grupo espacial Pm3, parâmetro de rede a=7,745 Å e Z=4. A direção do eixo longitudinal da 
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fibra foi identificada na direção [001]. Pequenas facetas foram observadas em planos normais 

a [110] (facetas principais, daqui em diante designadas direções d ou d’) ou a [100] (facetas 

menores). Nas medidas espectroscópicas, as amostras tinham um plano longitudinal dz e uma 

superfície transversal xy, polidos a níveis ópticos. O annealing do CTO foi realizado sob 

atmosfera de ar, com taxas de aquecimento de 5°C/min até a temperatura alvo de 1200°C e 

mantendo as amostras do material nessa temperatura por 15 min (annealing de tempo curto) 

ou 24h (annealing de tempo longo). Em seguida, as amostras foram resfriadas a 5°C/min até 

a temperatura ambiente. 

As medidas polarizadas de espalhamento microRaman foram realizadas a 

temperatura ambiente (295 K), usando os espectrômetros da JobinYvon T64000 ou da 

Horiba/JobinYvon LABRAMHR equipados com um detector CCD resfriado a nitrogênio 

líquido e um microscópio Olympus (objetiva de 20x). A resolução espectral foi de ~ 1 cm1 e a 

resolução lateral de 2 μm. As medidas foram realizadas segundo uma geometria de 

retroespalhamento, usando a linha de 532 nm de um laser CoherentVerdi (no espetrômetro 

T64000) ou a linha de 633 nm de um laser de HeNe (no espectrômetro LABRAMHR) como 

fontes de excitação. Filtro de interferência, placa de meiaonda e um polarizador adequados 

foram utilizados como acessórios. Os espectros foram obtidos entre 40 e 1100 cm1, tomando 

a média de três acumulações de 50s (no espectrômetro T64000) ou dez acumulações de 30s 

(no espectrômetro LABRAMHR). 

 As medidas polarizadas de infravermelho do CTO ortorrômbico foram realizadas em 

um espectrômetro FTIR NEXUS 470, da Nicolet, equipado com um microscópio modificado da 

Centaurus (ampliação de 10x). Esse instrumento comercial foi construído para a região do 

infravermelho médio (5504.000 cm1), onde uma fonte de SiC, um divisor de feixes de KBr:Ge 

e um detector MCT, mais um polarizador de ZnSe constituem os acessórios padrões nessa 

configuração. Para medir na região do infravermelho distante (50700 cm1), adaptouse o 

microscópio para receber um detector de bolômetro de silício. Dessa forma, as medidas de 

infravermelho distante puderam ser realizadas usando os seguintes acessórios: fonte de SiC, 

divisor de feixes de mylar, detector de bolômetro de silício e polarizador de polietileno. Os 

espectros de refletividade em ambas as regiões espectrais foram obtidos sob purga de 

nitrogênio, tomando a média de 128 varreduras para cada direção de polarização (paralela 

aos eixos principais do cristal), com resolução espectral melhor que 4 cm1. Espelhos de ouro 
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foram usados para obter os espectros de referência. Para observar os monodomínios do CTO 

ortorrômbico e evitar fugas de polarização, as regiões de medida na amostra foram limitadas 

a 200 um x 200 um. Os espectros de refletividade no infravermelho obtidos nas regiões do 

infravermelho médio e distante casaram bem na região de superposição (dentro de 2%). 

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A seguir são apresentados os resultados desse estudo divididos em dois artigos. No 

primeiro, intitulado Polymorphic-Induced Transformations in CaTa2O6 Single-Crystal Fibers 

Obtained by Laser-Heated Pedestal Growth, publicaramse os resultados da transformação 

polimórfica cúbicoortorrômbica no sistema CaTa2O6 por meio de espalhamento microRaman 

despolarizado. Esses resultados foram reunidos e apresentados no ano de 2013 para a Revista 

Crystal Growth and Design, da ACS Publications, que o publicou sob o código DOI 

dx.doi.org/10.1021/cg401078z. No segundo trabalho, intitulado Optical phonon 

characteristics of an orthorhombic-transformed polymorph of CaTa2O6 single crystal fibre, 

utilizaramse as técnicas polarizadas de infravermelho e Raman a fim de determinar o 

espectro vibracional da fase ortorrômbica do CaTa2O6, após um longo tempo de annealing (24 

h) a 1200 °C. Esse trabalho foi publicado no periódico Materials Research Express, da IOP 

Science, sob o código DOI dx.doi.org/10.1088/20531591/1/1/016304. No Apêndice A, 

disponibilizase o material suplementar (Supplementary data) desse último artigo, e que 

também pode ser encontrado no sítio eletrônico stacks.iop.org/MRX/1/016304/mmedia. 
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ABSTRACT 

 

Calcium tantalite (CaTa2O6) single crystal fibers obtained by the laserheated pedestal growth 

method (LHPG). At room temperature, this material can present three polymorphic 

modifications. The rapid crystallization inherent to the LHPG method produced samples within 

the Pm-3 space group, with some chemical disorder. In order to check for polymorphic

induced transformations, the CaTa2O6 fibers have been submitted to different thermal 

treatments  and investigated by microRaman spectroscopy. For short annealing times (15 

min) at 1200 oC, the cubic modification was maintained, though with an improved crystalline 

quality, as evidenced by the enhanced inelastic scattered intensity (by ca. 250%) and 

narrowing of Raman bands. The polarized Raman spectra respected very well the predicted 

symmetries and the selection rules for this cubic modification. On the other hand, long 

annealing times (24 h) at 1200 oC led to a complete (irreversible) polymorphic transformation. 
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The Raman bands became still more intense (ca. 15 times larger than for the asgrown fibers), 

narrower, and several new modes appeared. Also, the spectra became unpolarized, 

demonstrating a polycrystalline nature of the transformed crystals. The observed Raman 

modes could be fully assigned to an orthorhombic modification of CaTa2O6 belonging to the 

Pnma space group. 

 

Introduction 

 

In spite of its simple chemical formula, three different stable polymorphs have been 

claimed for the room temperature structure of calcium tantalite (CaTa2O6), as a function of 

the preparation conditions.14 Lowtemperature crystallization (below 650oC) for sufficient 

long times would give rise to a cubic modification with halfoccupation of calcium on its 

twelvecoordinated site, with a random distribution of vacancies. The chemical formula of 

such a phase would rather be Ca0.5 0.5TaO3. Structural results on single crystals suggests that 

this highly disordered phase would belong to the ideal cubic perovskite Pm-3m space group, 

with a = 3.88 Å and Z = 1 (one motif per unit cell).1,2 To the best of our knowledge, there are 

no other reports on the physical properties of this phase, even though these references have 

been often cited by other authors.3,4 On the other hand, slow crystallization above ca. 700 oC 

gives rise to an orthorhombic phase of the aeschynite group. This is the case of CaTa2O6 

ceramic materials sintered at about 1550 oC and slowly cooled down (12 oC/min) to room 

temperature, which shows the orthorhombic aeschynite structure (Pnma space group, with a 

= 11.086 Å, b = 7.505 Å, and c = 5.378 Å, with Z = 4). The crystal structure,2 microwave dielectric 

response,5,6 and unpolarized Raman and infrared spectra7 of the orthorhombic CaTa2O6 

ceramics have been previously reported. It is worth mentioning that orthorhombic CaTa2O6 

ceramics are considered as possible candidates for applications in microwave (MW) devices, 

for presenting reasonable dielectric response in the MW range.5,6 

The third crystal polymorph of CaTa2O6 can be obtained by rapid crystallization from 

the melt; it has cubic symmetry of the Pm-3 space group, with a = 7.78 Å and Z = 4.8 

Crystallographic data show that in this phase the Ca ions would be wellordered.8 This ordered 

cubic phase has usually been obtained by the laserheated pedestal growth method (LHPG), 

which allows one to obtain single crystal fibers in a relatively small time when compared to 

other crystal growth techniques.911 The CaTa2O6 single crystals obtained by this technique are 
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highly transparent in the visible range, but the reported Raman spectra show very broad 

bands,12,13 suggesting a possible cationic disorder, in contrast with the structural results.8 Such 

quenched defects do not constitute any problem for designing optical applications for the 

CaTa2O6 fibers. Indeed, it has been shown that Er3+ and Nd3+doped single crystal fibers with 

the ordered cubic structure present strong infrared emission, when pumped with visible light, 

allowing one to foresee applications in microlasers or upconversion devices.13,14 

Besides the above mentioned room temperature structures, two high temperature 

phases were also observed  in calcium tantalite by Pivovarova et al.: a tetragonal phase, 

between 1450 oC and 1650 oC, and a cubic one, from 1650 oC up to the congruent melting 

point (around 1950 oC).4 The crystal structures of these phases have not been resolved yet, 

probably because the phase transformations show kinetic behavior, requiring very long times 

(as long as 50 hours) to be completed, indicating that large ionic movements are involved in 

the phase transformations.4 A similar slow kinetic transformation between the cubic structure 

to the orthorhombic polymorph of CaTa2O6 has been mentioned to occur above 700 oC.1,2,4 

This would indicate that the orthorhombic aeschynite structure would be the most stable 

room temperature modification of this material. Actually, the only reported data showed a 

perovskite to aeschynite transformation after “several hours annealing at 1300 oC”,1 and, to 

the best of our knowledge, no data showing an ordered cubic (Pm-3) transformation to the 

orthorhombic aeschynite (Pnma) structure has been shown yet.  

Recently, we have obtained good optical quality CaTa2O6 single crystal fibers by the 

LHPG method, aiming to investigate rareearth doped crystals for developing microlasers. The 

material was structurally characterized as belonging to the Pm-3 space group and investigated 

by microRaman and farinfrared spectroscopies.15 Polarized spectra of oriented micro

crystals allowed us to obtain a comprehensive set of the phonon modes for the material into 

that phase.15 The goal of the present work is to report on our investigation of thermally 

induced polymorphic transformations of the material. MicroRaman spectroscopy was used 

to investigate the structural changes at different annealing conditions. This noninvasive 

technique has been successfully applied for monitoring polymorphic modifications in a large 

variety of crystalline materials.16,17 The obtained Raman spectra show either a high 

improvement of the cationic ordering degree, for shorttime annealing (15 min), or a cubic

toorthorhombic polymorph transformation, for longtime annealing (24 h) at the very same 

temperature (1200 oC). This polymorphic transformation was accompanied by the appearance 
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of multiple domains. The observed Ramanactive phonon modes could be assigned for both 

polymorphs. For the cubic structure, a new lowfrequency Fg mode could be evidenced, while 

two other low intensity modes of the same symmetry had their frequency values revised. For 

the orthorhombic polymorph, the calculated vibrational modes by Repelin et al.7 were used 

for assigning the modes, once the spectra of the transformed Pnma phase could not be 

resolved by polarization.  

 

Experimental Section 

 

CaTa2O6 single crystal fibers were obtained by the LHPG method, using the 

experimental setup described in details in refs. 18 and 19. This method consists essentially of 

a CO2 heating laser (125 W), plane mirrors, a laser beam expander (Reflaxicon), a parabolic 

focusing mirror and computercontrolled moving holders, for seed and source. Stoichiometric 

mixtures of the starting reagents, CaCO3 (RiedeldeHäen, 99%) and Ta2O5 (TEP, 99.99%), were 

ball milled for 24 h and used to prepare cylindrical pedestals (1.0 mm diameter, 50 mm long) 

by cold extrusion, after adding a bit of polyvinyl alcohol in aqueous solution (0.1 g/mL) as a 

binder. The greenrods were dried in air and used as seed and source in the growth process. 

The crystal growth occurred in air, in the upward direction, at (2040 ± 100) oC, using pulling 

rates of 1.6 mm/min and pedestal speeds of 0.44 mm/min. Single crystal fibers of CaTa2O6 

were successfully obtained with average diameters of 400 µm and 20 mm length. The fibers 

were optically transparent, free of cracks or striations, but contained small facets parallel to 

the cylindrical axis, which helped us to orient the samples for the spectroscopic studies.  

Structural characterization and crystallographic sample orientation were performed 

by single crystal Xray diffraction measurements on small samples (0.8 mm long and 0.40 mm 

diameter) cut from the fibers, with a GeminiOxford diffractometer (MoK source, 45 kV, 40 

mA) and the CRYSALIS software. The Xray results were compatible with a single phase, Pm-3

ordered cubic phase, with a lattice parameter a = 7.745 Å and Z = 4. The fiber direction was 

identified as nearly parallel (angular deviation smaller than 5o) to one of the cubic edges, called 

here [001] direction (= z). Small facets were observed either, normal to the [110] (main facets, 

henceforth diagonal d or d’ directions) or to the other cubic edges, i.e. [100] (x or y) directions 

(minor facets). For the spectroscopic measurements, the samples had one longitudinal dz 

plane and one transversal xy surface polished to an optical grade. Thermal treatments to 
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induce phase changes were done in air, with heating/cooling rates of 5 oC/min until the target 

temperature of 1200 oC, and holding the samples at this temperature for 15 min (shorttime 

annealing) or 24 h (longtime annealing).  

Polarized microRaman scattering spectra were recorded at room temperature (295 K) 

using a Jobin-Yvon T64000 triplemonochromator equipped with a LN2cooled CCD detector 

and an Olympus microscope (20 objective). The spectral resolution was ca. 1 cm1 and the 

lateral resolution (spot size) of 2 µm. The measurements were carried out in backscattering 

geometry, using the 532 nm line of a CoherentVerdi laser (double frequency of a YVO4:Nd 

laser, 5 mW on the sample’s surface) as excitation source. Appropriate interference filter, half

wave plate and polarizer were used. The spectra were obtained between 40 and 1100 cm1, 

by averaging three accumulations of 50 s, and corrected for the BoseEinstein thermal factor. 

20 

 

Results and Discussions 

 

The orthorhombic and the orderedcubic CaTa2O6 polymorphs have been previously 

investigated by Raman spectroscopy, through unpolarized light in the case of orthorhombic 

ceramics,7 or polarized light for cubic single crystals.15 Owing to the absence of groupto

subgroup relationship between the Pnma and Pm-3 space groups, a polymorphic 

transformation between these structures cannot be treated into the framework of classical 

structural phase transitions. In particular, there is no direct relationship between the Wyckoff 

positions into the two phases [i.e., we cannot take benefit of the transformation rules for the 

site positions between such phases (usually treated as Wyckoff splitting)].21 Thus, in order to 

investigate the phase stability and polymorphic transformation in this system, we have to 

consider the structural features of each phase separately. In the present work, since we have 

obtained single crystal fibers, we can take benefit of polarized light for resolving the 

irreducible representations through scattered light polarization. In order to do that, we use 

the reducible representations of each phase and look for the special Raman scattering 

configurations that allow us to separate them (by symmetry) into their own irreducible 

representations, as presented below.  

The disordered cubic polymorph of CaTa2O6 (Cadeficient) belongs to the ideal 

perovskite structure, which has only 3 triply degenerate infraredactive modes (F1u) and no 
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firstorder Ramanactive mode, like SrTiO3.22,23 Such structure is not compatible with the large 

number of Raman modes seen in the present study, so it will be just discarded. For the other 

cubic phase (quenched or ordered cubic phase), the unit cell has two distinguishable Caions 

occupying the 1b (Th symmetry) and 3d (D2h) sites of the Pm-3 space group, beside one Ta (8i, 

C3 symmetry) and two oxygen ions (12k and 12j, both with Cs symmetry).8 Thus, by using the 

nuclear site method of Rousseau et al.24 we obtain the following representation for the first

order modes at the Brillouinzone center for this phase:  = 5Ag (R)  5Eg (R)  11Fg (R)  16Fu 

(IR)  1Fu (acoustic)  3Au (silent)  3Eu (silent), where Raman and infrared activities are 

indicated by R and IR, respectively. Finally, into the orthorhombic Pnma group, Ca ions occupy 

the Wyckoff 4c sites of Cs
xz symmetry, Ta ions are on 8d sites (general C1 symmetry), and four 

distinguishable oxygen ions are distributed as follows, two oxygen on 8d positions (C1) and 

another two on 4c sites (Cs
xz). The corresponding decomposition in irreducible representations 

of the modes24 becomes  = 15Ag (R)  12B1g (R)  15B2g (R)  12B3g (R)  12Au (silent)  

14B1u (IR)  11B2u (IR)  14B3u (IR)  1B1u (acoustic)  1B2u (acoustic)  1B3u (acoustic). 

Therefore, we can see that there is a large difference between the number and symmetry of 

Raman modes of the cubic and orthorhombic CaTa2O6 polymorphs, which would result in 

important changes accompanying a possible polymorphic transformation.  

Xray results showed that the LHPGobtained single crystals crystallize into the cubic 

Pm-3 space group (#200), with welldefined crystal axes. Therefore, we used special Raman 

scattering configurations, based upon the crystal orientation for this structure, to separate the 

modes into their symmetries. In accordance with the character table of the Th point group, 

the gerade (Ramanactive) irreducible representations have the following quadratic base 

functions: x2 + y2 + z2 (Ag), x2 + y2 – 2z2 and x2 – y2 (Eg), and xy, xz and yz (Fg).24 In order to 

attribute the Raman modes to their respective irreducible representations,20,25 we used six 

different backscattering geometries, namely z(xx)–z, z(xy)–z, z(dd)–z, z(dd’)–z, d’(zz)–d’ and 

d’(dz)–d’. Here we use the classical Porto’s notation for the scattering geometries26 [e.g., 

z(xy)–z means that an incoming xpolarized lightbeam propagating along the along z excite the 

crystal, while the collected light along –z is analyzed for y polarization].  

Figure 1 presents the roomtemperature Raman spectra of CaTa2O6 crystal fiber in the 

dd (black) and dd´ (red) cubic configurations, for the asprepared (quenched sample, bottom), 

shorttime annealed (middle) and longtime annealed samples (top). Owing to the centro

symmetric nature of the involved phases, only the directions of polarizer and analyzer are 
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important for the phonon characterization, so we used a shorter Porto’s notation for denoting 

the spectra. In the scattering geometries presented here, one should observe all the 21 

predicted modes of the cubic phase (5Ag  5Eg  11Fg) in the dd spectrum, and the 

enhancement of the 5Eg modes in dd’ one for the quenched sample. Indeed, these spectra 

respect well the phonon symmetries, and are in good agreement with our previous study of 

CaTa2O6 crystal sample,15 although a new lowfrequency feature is evidenced here around 77 

cm1, whose nature will be discussed later. 

 
Figure 1. Room-temperature Raman spectra of CaTa2O6 crystal fiber in the dd (black) and dd´ (red) cubic 
configurations, for the as-prepared (quenched sample, bottom), short-time annealed (middle) and long-time 
annealed samples (top). The scattered intensities for the annealed samples were divided up by the indicated 
factors beside the spectra (3.5 or 15).  

 

The spectra for the shorttime annealed sample, heated at 1200 oC and held for 15 min 

at this temperature, shows an important enhancement of the inelastic Raman scattering 

(peaks becomes 3.5 times more intense) besides the narrowing of the bands. However, it is 

clear from the Figure 1, comparing spectra at the bottom and middle of the Figure, that the 

crystal symmetry remained cubic and that the polarization rules are still wellrespected. Thus, 

the main effect of shorttime annealing appears to be the improving of the crystalline quality 

of the sample [i.e., there should be a decreasing of the number of quenched defects (stress, 



52 
 

ionic disorder) produced in the fast cooling process used for growing the crystals (LHPG)], 

which are responsible for a large damping of the phonon modes. Before discussing in more 

detail the quantitative changes in the phonon features induced by this shorttime annealing, 

we analyze the spectra presented at the top of Figure 1, after longtime annealing (24 h) of 

the sample, at the same temperature (1200 oC). It is clear that very important changes 

occurred. Beside a still more pronounced enhancement of the scattered light (15 times more 

intense as compared to the quenched sample), the number of the rather narrow phonon 

features increases while their symmetries became unresolved. Indeed, the spectra on the top 

of this figure are completely different from those of the cubic phase, leading us to think that 

the polymorphic transformation was achieved (remember that, for the orthorhombic 

polymorph, a total of 54 Raman modes are expected). Because of the loss of symmetry, we 

must check the results for other scattering configurations. 

Figure 2 shows the Raman spectra of CaTa2O6 crystal fiber in the xx (black) and xy (red) 

cubic configurations, in the same sequence as in Figure 1: asprepared (quenched) at the 

bottom, shorttime annealed at middle and longtime annealed samples at the top. For these 

configurations, the 5Ag  5Eg modes are expected for the xx cubic parallel configuration, while 

the 11Fg would be observed for the xycrossed configuration.15,25 This figure confirms the 

previous results: systematic reduction of phonon damping, enhancement of inelastic Raman 

scattering, and the interpretation of the spectral changes as (i) reordering of the cubic phase 

while maintaining crystal orientation for shorttime annealing or (ii) a possible polymorphic 

transformation accompanied by loss of polarization, after longtime annealing. Here, we note 

that the lower frequency mode of the cubic phase (77 cm1) is more intense in the crossed 

polarized spectra, so that its symmetry is likely Fg. 
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Figure 2. Room-temperature Raman spectra of CaTa2O6 crystal fiber in the xx (black) and xy (red) cubic 
configurations, for the quenched (bottom), short-time annealed (middle, intensities divided by 3.5) and long-
time annealed samples (top, intensities divided by 15). 

 

The spectra for the longtime annealed sample could not be resolved through 

polarization, which is compatible with a multipledomain orthorhombic sample, once the 

relationship between lattice parameters of the ordered cubic (ac) and the orthorhombic 

phases (ao, bo and co) is quite complicated. Indeed, a polymorphic cubictoorthorhombic 

transformation would require large ionic movements to allow a large contraction in the b 

direction (bo = 7.505 Å < ac = 7.745 Å), besides the rotation of the unit cell by ca. 45o with a 

smaller contraction along c (co = 5.378 Å < ac/√2= 7.745 Å/√2) and dilatation along a (ao = 

11.086 Å > √2  ac = √2  7.745 Å). Since each cubic direction can transform into one of the 

three different directions of the orthorhombic phase, a very large number of domains can 

accompany such polymorphic transformation (at least 3  6, thinking only in the well behaved, 

thermallyfixed domain walls).27 In the present case, we have checked for single domains in 

our longtime annealed sample, for other scattering configurations, as well as for different 

objectives and sample positions. Figure 3 shows the Raman spectra obtained at 295 K, for this 

annealed sample, for  six different configurations: three parallel, dd (black), xx (red), and zz 

(blue) at the bottom, and three crosspolarized spectra, dd´ (black), xy (red), and dz (blue) at 
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the top. The result was always the same: the spectra of the longtime annealed samples could 

not be resolved by polarization. We still have to determine the structure of the transformed 

phase. In order to do that, the obtained Raman spectra (corrected by the thermal factor) have 

been fitted by using Lorentzian lines, for obtaining quantitative information on the individual 

phonon parameters. 

 
Figure 3. Bottom: the Raman spectra of CaTa2O6 crystal fiber into the orthorhombic phase, for three parallel 
configurations denoted for the original cubic phase, namely dd (black), xx (red), and zz (blue). Top: 
corresponding cross-polarized spectra, (i.e., obtained by crossing the analyzers after the parallel 
measurements), for dd´ (black), xy (red), and dz (blue) configurations of the generating cubic cell. 

 

The Raman spectra shown in Figures 1 and 2 have been fitted by Lorentztype lines. 

The spectra of the quenched samples gave quite similar results to those obtained with a red 

line (632.8 nm) and previously published in ref 15, except for a new line of Fg symmetry that 

appeared here around 77 cm1. The fitting curves for this sample are not presented here 

because of the similarity of the previously published results. After annealing for a relatively 

short time, the fitted Raman spectra showed nearly the same phonon modes as before 

annealing, with particular changes discussed below. We exemplify the fitting procedure for a 

shorttime annealed sample in Figure 4, which presents the fitted spectra in the dd 

configuration, chosen because for this configuration all cubic modes are allowed. A 
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compilation of the phonon values for the cubic phase, before and after annealing, is given in 

Tabel I. Indeed, we could observe from this fit the 21 predicted Raman modes for the ordered 

cubic polymorph, although accidental degeneracies between Ag  Fg modes (#17 and #18) and 

Eg  Fg modes (#3 and #4) were resolved by considering the fittings for other configurations, 

particularly xx and xy, as indicated in the table. The fitting parameters in Table I show a slight 

tendency for upshifting the phonon frequencies, besides a clear reduction of damping of most 

phonons with annealing, in agreement with the proposed decreasing of quenched defects and 

increasing cationic ordering. In particular, all the observed phonon modes could be assigned 

to their correct symmetries, including three defectactivated infrared modes (also indicated 

in Table 1). Two weak Fg modes had their frequencies assigned to new values, 517.9 cm1 and 

797.8 cm1. Thus, three low intensity bands previously observed around 146 cm1, 565 cm1, 

and 579 cm1 (with a 632.8 nm excitation line)15 and assigned as Fg modes were not confirmed 

in the present work and should be the signature of another type of excitation, instead of first

order Raman modes. 

 
Figure 4. Raman spectrum of the short-time annealed CaTa2O6 cubic crystal fiber in the dd configuration (dots) 
and its adjustment with Lorentz-type lines (solid red and green line). For this configuration, all gerade modes 
of the cubic structure should appear.  
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As the Raman spectra for the longtime annealed CaTa2O6 in different configurations 

are very similar each other, we chose the xy configuration for depicting the corresponding 

phonon modes. A crosspolarized configuration is advantageous in such a case for allowing 

stray light rejection. Figure 5 presents the fitting of that spectrum by Lorentztype lines. The 

individual phonon parameters are presented in Table 2 beside the observed and calculated 

phonon parameters for an orthorhombic CaTa2O6 ceramic by Repelin et al.,7 for comparison. 

The close proximity of the phonon positions between the nonpolarized spectra of both cases 

(allowing truthful fingerprint identification) is a clear indication that a cubictoorthorhombic 

transformation indeed occurred in our system. Moreover, the calculated spectra (from normal 

coordinate analysis) by Repelin et al.7 allowed us to assign the modes of the orthorhombic 

polymorph of our fiber to their corresponding symmetries. In short, Table 2 shows that we 

could depict 37 Raman bands for the orthorhombic CaTa2O6 polymorph, which could 

represent up to 46 identified Raman modes (because of accidental degeneracy within the 

spectral resolution and of intrinsic bandwidths). This result expands the previously known set 

of 28 Raman modes for a polycrystalline CaTa2O6 ceramic.7 Yet, the most important result of 

this work is that a full cubic (Pm-3) to orthorhombic (Pnma) polymorphic transformation could 

be accomplished in this system (no cubic band remained), with the used thermal treatment. 

The obtained aeschynite structure can allow us to investigate the intrinsic dielectric 

response of CaTa2O6, which could be done by infrared spectroscopy. Once the observed 

phonons are narrower than those of the cubic phase, one could expect improved dielectric 

responses, which is important for some designed microwave applications.5,6 Efforts for 

performing farinfrared reflectivity measurements on these rather small orthorhombic 

crystals are in progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

Table 1. Depicted Raman modes for the cubic CaTa2O6 crystal fiber, with the attributed symmetries resolved 
by polarization. a 

 

mode shorttime annealed asgrown15 
assignment 

(polarization resolved) 

1 77.4 (9.9)  Fg 

2 125.5 (8.9) 126.8 (9.0) Ag 

3 175.1 (8.7) – xx 167.8 (16.5) Eg 

4 175.3 (9.6) – xy 175.1 (17.7) Fg 

 194.5 (11.9) 194.6 (15.0) IR (Fu) 

5 211.5 (13.0) 217.6 (22.8) Fg 

6 234.9 (12.8) 227.2 (19.0) Ag 

7 277.3 (12.0) 272.3 (19.7) Eg 

8 307.2 (10.8) 309.9 (25.2) Fg 

9 323.3 (16.9) 316.8 (22.9) Eg 

10 370.7 (18.6) 360.0 (9.4) Fg 

11 415.6 (28.2) 425.5 (10.7) Fg 

12 465.5 (18.5) 459.3 (10.4) Eg 

13 488.3 (18.8) 485.9 (17.2) Fg 

14 517.9 (15.0)  Fg 

15 576.9 (13.2) 579.1 (12.7) Fg 

16 598.6 (11.8) 601.8 (29.1) Eg 

17 659.3 (28.9) – xx  641.8 (28.7) Ag 

18 658.7 (28.6) – xy 667.3 (11.5) Fg 

19 750.1 (26.8) 741.6 (29.9) Ag 

20 797.8 (39.1)  Fg 

21 861.8 (35.9) 850.2 (43.5) Ag 

 909.4 (23.6) 900.9 (31.7) IR (Fu) 

 953.9 (21.9) 948.8 (20.4) IR (Fu) 

aThe phonon wavenumbers (with halfwidths at half maxima, 
HWHM, into parentheses) are in cm1. Accidental degeneracies 

between modes 3  4 and 17  18 were raised by using spectra in 
xx and xy polarizations, as indicated. 
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Figure 5. Raman spectrum of the long-time annealed CaTa2O6 in the xy (cubic axes) configuration (dots) and its 
adjustment with Lorentzian curves (solid red and green lines). 
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Table 2. Depicted Raman modes for the orthorhombic CaTa2O6 crystal fiber and their attributed symmetries.a 

 

mode longtime annealed ceramic sample7 
attribution 

(from calculated modes)7 

1 56.3 (2.8) 55 Ag: 51 

2 62.3 (2.7)  B3g: 67 

3 65.3 (2.0) 69 B2g: 77 

4 87.5 (2.0)  B1g: 82 

5 89.5 (2.7) 89 Ag: 99 

6 92.6 (2.9) 110 B1g: 109  B3g: 108 

7 120.3 (6.3) 121 B1g: 127  B2g: 128 

8 151.4 (3.9) 152 B2g: 154 

9 166.9 (4.5) 167 Ag: 162 

10 173.2 (5.6) 176 B3g: 170 

11 178.4 (3.0)   

12 214.4 (3.4) 215 B2g: 213 

13 235.6 (5.2) 238 B1g: 241 

14 241.2 (5.5) 245 B2g: 244 

15 271.8 (5.6) 275 B1g: 274  B2g: 270 

16 282.2 (2.5) 285 Ag: 282 

17 287.0 (6.2) 295 B3g: 299 

18 330.9 (9.2) 327 B2g: 325 

19 339.0 (7.1) 339 Ag: 350 

20 366.6 (6.5) 368 B2g: 356 

21 376.5 (7.3) 379 B1g: 373 

22 392.3 (2.2) 395 Ag: 395 

23 396.6 (5.0)  B3g: 400 

24 414.0 (8.1) 416 B2g: 407 

25 454.6 (6.2) 460 B2g: 464 

26 474.7 (7.0) 477 Ag: 466 

27 499.3 (8.0) 501 B2g: 496  B3g: 495 

28 534.6 (12.1) 537 B1g: 544 

29 556.1 (6.6) 552 Ag: 545 

30 629.0 (13.4) 634 Ag: 635  B1g: 635 

31 656.3 (7.4) 658 B2g: 661  B3g: 660 

32 689.5 (6.8) 690 Ag: 689  B1g: 688 

33 696.3 (5.3)  B2g: 696  B3g: 695 

34 713.7 (14.3)  B1g: 734 

35 747.3 (24.5) 760 B3g: 764 

36 802.5 (23.6)   

37 885.2 (11.1) 887 B1g: 887  B3g: 878 
aThe phonon wavenumbers (and HWHM) are in cm1. 
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Conclusions 

 

Optically transparent single crystal fibers of CaTa2O6 obtained by the LHPG method 

have been submitted to different thermal treatments and investigated by Raman 

spectroscopy. The asgrown fibers crystallized into the Pm-3 space group. Polarized Raman 

spectra under special scattering geometries in oriented samples allowed a complete 

attribution of the phonon modes to their irreducible representations, with the reassignment 

of three Fg modes. For the shorttime annealed sample (1200 oC for 15 min), the changes in 

the phonon spectra (intensification and narrowing of bands, frequency upshifting) evidenced 

a reduction of quenched defects and an ordering improvement, though the structure 

remained cubic. On the other hand, the results showed that for longtime annealing (24 h at 

1200 oC) the CaTa2O6 single crystal fibers presented a cubic (Pm-3) to orthorhombic (Pnma) 

polymorphic transformation, accompanied by the appearance of multiple domains. By using 

peak fitting procedures, we were able to depict a large number of Raman bands (the 37 most 

intense) in the experimental spectra, which could represent up to 46 modes out of the 

predicted 54 ones for this orthorhombic modification.  
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Abstract 

Infraredreflectivity spectroscopy and microRaman scattering were used to determine the 

optical phonon features of orthorhombic calcium tantalite (CaTa2O6) single crystal fibres. The 

fibres, obtained by the LaserHeated Pedestal Growth method, grew into an ordered cubic 

structure (Pm-3). Longtime annealing was used to induce a polymorphic transformation to an 

aeschynite orthorhombic structure (Pnma space group). The phase transformation led to the 

appearance of structural domains and microcracks, responsible for diffuse scattering and 

depolarisation of the scattered light in the visible range, but not in the infrared range. Thus, 

polarized infrared spectroscopy could be performed within oriented single domains with an 

appropriate microscope, allowing us to determine all relevant polar phonon of the 

orthorhombic CaTa2O6. The obtained phononic dielectric response, <εr> = 22.4 and <Qu  f> = 

86  103 GHz, shows the appropriateness of the material for microwave applications. Totally 

symmetric Raman modes could be resolved by polarization, after repolishing the cracked 

sample surface. 

 

Online supplementary data available from stacks.iop.org/MRX/1/016304/mmedia. 

Keywords: polymorphism, infrared spectroscopy, Raman scattering, CaTa2O6, polar phonons. 
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1. Introduction 

 

In recent years, calcium tantalite (CaTa2O6) has attracted particular attention; it has 

been considered for microwave and optical applications, when prepared in ceramic or crystal 

form, respectively [15]. At room temperature, this material can present different 

polymorphic phases depending on the sample preparation conditions [68], which determine, 

as usual, the physical properties of the system. Therefore, in order to describe the physical 

behavior of the material, comprehensive studies must be carried out within its different 

polymorphic phases.  

In a previous work we have investigated the optical vibrational properties of a CaTa2O6 

single crystal fibre grown by the LaserHeated Pedestal Growth method (LHPG) [9]. The 

samples obtained by this method always crystallize within an ordered cubic structure 

belonging to the Pm-3 space group [10]. This effect has been attributed to the fast cooling rate 

inherent to the LHPG method. Indeed, this structural phase is metastable, and, by an 

appropriate thermal treatment, it can be transformed into an orthorhombic phase of the 

aeschynite group (Pnma structure) [11], which is stable down to room temperature. This 

orthorhombic phase can also be obtained directly during the sample growth, by slow 

crystallization at temperatures above 700 oC [1, 2, 7]. A third and less common room 

temperature polymorph with a cubic has also been cited. It is a calciumdeficient simple 

perovskite (Pm-3m space group), which could be obtained by lowtemperature crystallization, 

i.e., below 700 oC [6, 7]. Actually, investigations of the physical properties of the material 

within this phase are still lacking. It is also worth mentioning that two high temperature 

polymorphs of CaTa2O6, with tetragonal and cubic symmetries, have been reported above 

1450 oC [12], although their structures have not been determined yet. 

In view of the aforementioned microwave (MW) and optical applications, the 

knowledge of the optical phonon behaviour is mandatory. Indeed, the intrinsic dielectric 

response of a dielectric material in the MW range is determined by the characteristics of its 

polar phonon modes (dielectric strengths and damping) [13]. In addition, rareearth doped 

single crystal fibres of CaTa2O6 present strong infrared emission under light pumping [3, 5] – 

the phonon modes play an important role in the tuning conditions. Therefore, the 

investigation of the complete phonon spectra of CaTa2O6 in its different polymorphic phases 
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contributes for the understanding of its dielectric behavior and optimization of the technical 

applications within the appropriate crystal phase. Concerning the ordered Pm-3 cubic phase, 

we have already reported a thorough Raman and infrared investigation of its optical 

vibrational modes, with a comprehensive set of phonon modes and their characteristics [9]. 

Very recently, we were able to obtain single crystal fibres of CaTa2O6 with the orthorhombic 

Pnma structure, by longtime annealing (24 h) at 1200 oC [11]. The purpose of the present 

work is to investigate the Raman and infrared phonon modes of this centrosymmetrical 

structure. Despite the appearance of multiple domains, efforts have been made to obtain the 

correct symmetries of the phonons, particularly of the polar modes, by using microscopic 

techniques and different sample geometries. We were able to assign all the observed polar 

modes to their corresponding symmetries and to obtain the intrinsic dielectric response of the 

orthorhombic phase, which proved to be very adequate for MW applications. In addition, the 

totally symmetric (Raman) modes could be experimentally discerned. 

 

2. Experimental 

 

CaTa2O6 single crystal fibres with average diameters of 400 µm and up to 20 mm length 

were prepared by the LHPG method, as described in detail in previous works [35, 9, 11]. In 

short, the starting reagents (CaCO3 and Ta2O5) were ball milled for 24 h and used to prepare 

cylindrical pedestals (1.0 mm diameter, 50 mm long), which were melted by a CO2 laser 

(SynradEvolution, 125 W, 10.6 µm) using the experimental setup described elsewhere [14, 

15]. The fibres were optically transparent, free of cracks or striations, but contained small 

facets parallel to the cylindrical axis. Structural characterization of the asgrown fibres by 

single crystal Xray diffraction (GeminiOxford diffractometer, MoK source, 45 kV, 40 mA) 

showed that they grew into a single  ordered cubic phase, with a lattice parameter a = 7.745 

Å and Z = 4. The fibre’s longitudinal axis was identified as nearly parallel to one of the cubic 

edges, and the small facets were observed mainly normal to the cubic [110] directions [9]. 

Thermal treatments to induce polymorphic transformation were done in air, at 1200 oC for 24 

h. The heating/cooling rates used were 5 oC/min. In order to perform optical measurements, 

oriented samples were cut from the fibres (400 m diameter  800 m length) and polished 

to an optical grade. 
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 CaTa2O6 ceramics were prepared by conventional solidstate route. Stoichiometric 

amounts of Ca(OH)2 and Ta2O5 were mixed in an acetone medium and reacted at 1200 oC, for 

4 h. The resulting powders were investigated by the Xray diffraction technique (XRD) in a high 

resolution Shimadzu D6000 diffractometer, with the following measuring parameters: 10

60°, 2θ (15 s/step of 0.02°2θ), 40 kV, and 20 mA (the angular range corresponds to CuKα 

radiation). The powder XRD of the ceramic sample, performed with a BraggBrentano 

configuration, showed a single phase, impurity free, aeschynite structure, belonging to the 

orthorhombic Pnma space group (#62), with unit cell parameters a = 11.068 Å, b = 7.503 Å, 

and c = 5.373 Å (see Figure S1 in the supplementary data, available at 

stacks.iop.org/MRX/1/016304/mmedia).  

Polarized and unpolarized microRaman scattering spectra of the crystal fibres and 

ceramic samples were recorded at room temperature (295 K) using a Horiba/JobinYvon 

LABRAMHR spectrometer, equipped with a LN2cooled CCD detector and a confocal Olympus 

microscope (20 objective). The spectral resolution was ca. 1 cm1 and the spatial resolution 

was 2 µm. The measurements were carried out in backscattering geometry, using the 633 nm 

line of HeNe laser (6 mW at the sample’s surface) as excitation source. Appropriate 

interference and edge filters, halfwave plate and polarizer were used. The spectra were 

obtained between 40 and 1100 cm1, by averaging 10 accumulations of 30 s, and were 

corrected for the BoseEinstein thermal factor [16]. 

Polarized infrared measurements of the CaTa2O6 fibres were performed with a Fourier 

transform spectrometer (FTIR: Nicolet, Nexus 470), equipped with a modified Centaurus 

microscope (10 magnification). This commercial instrument has been designed for mid

infrared region (5504000 cm1), where a SiC source, a KBr:Ge beamsplitter and a MCT 

detector, besides a grid polarizer onto a ZnSe substrate constitute the standard accessories 

for building up the appropriate configuration. In order to reach the farinfrared region (50700 

cm1), we adapted the microscope to receive a Sibolometer detector [17]. Then, farinfrared 

measurements could be performed using the following configuration: SiC source, a solidstate 

Si beamsplitter, the Sibolometer detector and a wire grid polarizer onto a PE substrate. The 

reflectivity spectra in both spectral regions were obtained under nitrogen purge, by averaging 

128 scans for each polarization direction (parallel to the principal axes of the crystal), with 

spectral resolution better than 4 cm1. Gold mirrors were used for the reference spectra. In 
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order to observe single domains and avoid polarization leaks, the measuring regions on the 

sample were limited to 200 µm  200 µm. The infrared reflectivity spectra obtained in mid 

and farinfrared regions matched well in the superposition region (within 2%).  

 

3. Results and discussions 

 

The opticallyactive vibrational modes of CaTa2O6 crystal fibres crystallized within the 

ordered Pm-3 cubic structure have been previously obtained by Raman and infrared 

spectroscopies [9, 11]. A total of 21 Ramanactive modes at the Brillouinzone centre (5Ag  

5Eg  11Fg), along with their appropriate symmetries were discerned by special scattering 

configurations. In addition, 13 of the 16 predicted triply degenerate (Fu) infrared modes were 

obtained by microinfrared reflectivity [9]. After longtime annealing, the Raman spectra 

became completely different, owing to the polymorphic transformation to an orthorhombic 

phase. Indeed, the fibre samples were no longer transparent, acquiring a whitish colour, while 

their Raman spectra became stronger and lost all the polarization features – the spectra for 

different configurations are essentially equal, which makes it difficult to attribute the phonon 

features to their respective symmetries [11]. The orthorhombic structure of the transformed 

phase was confirmed by comparing the nonpolarized Raman spectra of the annealed fibre 

with that of the CaTa2O6 ceramic (Figure S2 of the supplementary data, available at 

stacks.iop.org/MRX/1/016304/mmedia, shows essentially the same Raman features for both 

samples). A representative set of the 54 predicted modes for the orthorhombic aeschynite 

structure has been discerned, although their symmetries were only tentatively attributed, 

after lattice dynamics calculation [11, 18].  

The depolarization of the scattered light in the visible range, the enhancement of the 

inelastic scattering and the acquired whitish colour are indicative of the appearance of 

multiple domains and microcracks (responsible for diffuse scattering). Therefore, in order to 

try to obtain polarizationresolved spectra we repolished the fibre samples and look for 

polarization features. Microphotographs of a fibre, before and after repolishing, are shown 

in Figure S3 of the supplementary data (available at stacks.iop.org/MRX/1/016304/mmedia).  

Before presenting the experimental results, let us discuss on the expected symmetries 

of the CaTa2O6 phonon modes into the aeschynite structure. In this structure, Ca ions occupy 
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the Wyckoff 4c sites of Cs
xz symmetry; Ta ions are on 8d sites of general C1 symmetry; two 

oxygen ions sit on 8d positions (C1) and another two on 4c sites (Cs
xz). Therefore, the 

corresponding decomposition in irreducible representations of the zonecentre modes [19] 

becomes  = 15Ag (R)  12B1g (R)  15B2g (R)  12B3g (R)  12Au (silent)  14B1u (IR)  11B2u 

(IR)  14B3u (IR)  1B1u (acoustic)  1B2u (acoustic)  1B3u (acoustic). Thus, a total of 54 Raman 

(R) and 39 infrared (IR) modes are expected for this structure.  

Figure 1 presents the polarized roomtemperature Raman spectra of the orthorhombic 

CaTa2O6 single crystal fibre (repolished), with parallel (black) and crossed (red) lights. 

Although polarization features could be revealed by these spectra, we were unable to find 

single domain signature, likely because the microcracks prevent us from eliminating diffuse 

scattering. Despite that, as shown in the figure, we could discern the totally symmetric Ag 

modes, which tend to be enhanced in parallelpolarized light (conversely to Bgtype modes, 

which are usually stronger in crossedpolarized light). The experimentally revealed totally 

symmetric modes are indicated by asterisks in the figure. 

As a whole, a total of 13 totally symmetric Agtype modes could be experimentally 

resolved in our spectra. As already explained, we were unable to discern the different 

domains, and therefore, we could not separate the different Bg modes. Despite that, 17 Bg

type modes were unambiguously discerned in the polarized spectra of Figure 1. A summary of 

the observed Raman modes and their attributed symmetries is presented in Table 1. 

Conversely to the Raman scattering spectra, polarized microinfrared reflectivity 

showed strongly polarizationdependent spectra. We believe that in the larger wavelength 

range used in this second case (2.5 m to 200 m), diffuse scattering/reflection due to the 

microcracks is strongly reduced, in comparison to the visible range. Indeed, we were able to 

orient the sample under an infrared microscope, and even to find singledomains as large as 

200 m wide. Therefore, polarized infrared reflectivity spectra of the orthorhombic CaTa2O6 

within particular single domains were performed, and the spectra attributed to their 

appropriate symmetries. 
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Figure 1 - Polarized room-temperature Raman spectra of orthorhombic CaTa2O6 single crystal fibre with 
parallel (black) and crossed (red) lights. The revealed totally symmetric vibrational modes are indicated by 
asterisks. 

 

Table 4 – Polarization-resolved Raman modes for the orthorhombic CaTa2O6 crystal fibre. Peak positions 
(phonon wavenumbers) are in cm-1. 

Parallel configuration 
Ag type 

88, 151, 167, 175, 236, 243, 285,  
342, 475, 556, 632, 654, 690 

Cross-polarized configuration 

Bg type (B1g  B2g  B3g) 
56, 62, 95, 119, 214, 261, 272, 290, 326, 
370, 378, 394, 415, 454, 495, 534, 885 

 

The polarized spectra in the whole farmid infrared range were obtained with the light 

electric field (E) parallel to the three mutually orthogonal crystallographic axes of the 

orthorhombic aeschynite structure. The experimental data for these orthogonal symmetries 

are presented in Figure 2 (black lines), along with the adjusted curves (solid red lines), 

obtained as discussed below. 
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Figure 2 – Experimental (black line) and fitting curves (red lines) of the polarized infrared reflectivity spectra 
of the orthorhombic CaTa2O6 single crystal fibre, for the x, y and z polarisations, as indicated. The spectra were 

obtained for oriented single domains (around 200 m dimensions). The lowest-frequency modes (indicated by 
dashed red line) were added to each calculated spectra to improve the fit quality. The TO frequency of these 
modes are below our measuring range, being taken from Repelin et al. [18]. For the y-direction, an asterisk 
and open circles indicate polarization leaks and the closed circle is likely a defect mode. 

 

 The polarized infrared spectra of Figure 2 were fitted by a nonlinear leastsquare 

program [20], within the fourparameter semiquantum model [21]. In this framework, at low 

incidence angles, the infrared reflectivity for each principal direction is given by the Fresnel 

law:  

2

( ) 1

( ) 1
R

 

 





,       (1) 

 

where the complex dielectric dispersion function ε(ω), at a wavenumber ω, is given by the 
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contribution of N polar phonons in the chosen direction (via the factorized form [21]): 
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In the above expression, ε∞ is the electronic polarization contribution,  is the 

frequency and  the damping of the transverse (TO) or longitudinal (LO) phonon branches.  

 The solid red curves in Figure 2 were obtained after fitting the experimental reflectivity 

data of our crystal fibre with Equations (1) and (2), for each polarization direction. The optical 

functions obtained from those fittings are presented in Figures 3 (E//x), 4 (E//y) and 5 (E//z). 

The identification of the crystallographic axes is discussed below. In those figures, the top and 

middle panels present the real and imaginary part of the dielectric function (), while the 

bottom panels present the imaginary part of the reciprocal dielectric constant ( =  1), for 

each direction. The TO and LO branches of each polar mode, which are the poles and zeros of 

Re(), are clearly seen in the top panels of Figures 3, 4 and 5. Actually, the phonon positions 

and widths are more accurately determined from the peaks in Im() and Im(), for the TO and 

LO branches, respectively. A visual inspection of the Figures 3 – 5 shows us 14 features for 

E//x and E//z, and 16 features for E//z spectra, respectively. 

 The obtained dispersion parameters for the TO and LO infrared branches are 

summarized in Table 2. The crystallographic directions were determined by comparing the 

obtained TO phonon frequencies with those proposed by Repelin et al. based upon lattice 

dynamic calculations [18]. The agreement between our experimental values and the 

calculated ones is very good (average deviations for the main bands smaller than 4%). It is 

worth mentioning that large orthorhombic xzdomains were found in the fibre cross section. 

Indeed, the growth habit of the fibre favoured the yaxis to appear along the fibre axis (a 

former cubic edge), leading to the appearance of 90o domains in the fibre cross section (xz 

and zx). Also, the growth facets containing both [001] and [110] cubic directions favored the 

appearance of xy and yz 90oorthorhombic domains in this particular longitudinal section. This 

domain pattern can be understood by the jump of the different lattice parameters at the 

structural change: a large contraction of the b axis (ca. 3%), along with a nearly 45orotation 

of a (accompanied by a 1.2% expansion) and c (contraction 1.8%) axes during the cubic to 

orthorhombic transformation. Therefore, thermal stresses during the polymorphic 

transformation are reduced when the orthorhombic a and c axes appear into the crystal 
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facets, while b tends to be parallel to the crystal fibre – although we also observed less 

frequent domains with a or c axes in that longitudinal direction. 

 
Figure 3 – Optical functions obtained from the fitting of the infrared spectra of the orthorhombic CaTa2O6 
single crystal fibre, for E//x, by the four-parameter semi-quantum model. Top and middle panels present the 
real and imaginary part of the dielectric function; the bottom panel presents the imaginary part of the 
reciprocal dielectric constant. 
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Figure 4 – The optical functions (real and imaginary parts of the dielectric constant, imaginary part of the 
reciprocal dielectric constant) obtained from the fitting of the infrared spectra of the orthorhombic CaTa2O6 
single crystal fibre, for E//y. 

 

Now, let us analyse the results of Table 2. For x and z polarizations, the spectra of Figure 

2 were fitted with 14 modes of very good quality. Indeed, the lowest frequency modes were 

not experimentally discerned. So we added one lowfrequency mode for each polarization 

(dashed red lines in Figure 2, for each spectrum), using the TO frequency of Repelin et al. [18]. 

Therefore, we believe that the Table 2 gives the correct (and complete) set of polar phonons 

along the orthorhombic x and z axes. Concerning the y polarization, five extra features 

appeared in the spectrum of Figure 2, which are listed in Table 2 beside the depicted phonon 

modes. They received symbols, as follows: a star denotes a LO(z) leak around 160 cm1; open 

diamonds LO(x) leaks around 200, 263 and 360 cm1; and a closed circle around 476 cm1 is 
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likely a defect mode of unidentified origin. The LO leaks appear as dips in the reflectivity 

spectra because ppolarized light carries an electric field component that is normal to the 

sample surface (this effect occurs because the incident light is not exactly normal to the 

surface of the sample). This electric field can excite LO modes whose polarization is normal to 

the sample interface, leading to dips in the reflectivity spectra, mainly in regions of high 

reflectivity [22]. The fact that we have dips from LO(x) and LO(z) shows that although the y

direction is well oriented, the measuring plane for this spectrum is a mixture of xy and yz 

planes (due to a mixture of such domains). Once we have identified the extra features in the 

ydirection, we have also added a lowest frequency mode for fitting procedures. The final 

result is that the 11 predicted polar phonon modes for this polarization are also presented in 

Table 2. 

By considering Tables 1 and 2 together, we can see that, besides obeying their 

individual symmetries, the selection rules between Raman and infrared modes for this centro

symmetrical system hold perfectly, i.e., no gerade mode was seen in infrared spectra and, 

conversely, no ungerade mode was activated in the Raman spectra. This result confirms the 

good quality of our fibres, since defects usually break the selection rules. 

At our knowledge, the results presented here constitute the first experimental 

determination of the polarized phonon spectra of a crystalline material with the aeschynite 

structure. Therefore, it is important to obtain more quantitative information that can be useful 

for designed applications of such materials. In particular, the dielectric intrinsic properties can 

be determined from the polar phonon characteristics of Table 2. Indeed, the dielectric 

strengths of the individual jth TO modes (presented in Table 2), can be obtained, for each 

polarization direction, by the equation 
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The ‘static’ dielectric constant at the microwave limit (Ωj,TO >> ω) is obtained by adding 

up the core contribution (ε∞) with all the dielectric strengths of same symmetry:  
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Figure 5 – The optical functions (real and imaginary parts of the dielectric constant, imaginary part of the 
reciprocal dielectric constant) obtained from the fitting of the infrared spectra of the orthorhombic CaTa2O6 
single crystal fibre, for E//z. 
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Table 5 – Dispersion parameters from the four-parameters semi-quantum model adjust of the polarized 

infrared reflectivity spectra of orthorhombic CaTa2O6 micro fibres. The wavenumbers () and damping 

constants () are in cm-1. 

Mode Ωj,TO j,TO Ωj,LO j,LO Δεj 108tanδj/ω 

1 59.0 4.9 64.1 5.2 2.996 22384 
2 122.9 5.5 124.2 3.8 0.405 789 
3 156.0 19.3 159.0 18.9 0.787 3318 
4 194.2 4.2 199.5 5.1 1.256 742 
5 233.6 6.7 256.0 10.2 3.222 2117 
6 283.8 10.3 295.8 6.8 1.027 699 
7 299.6 6.8 302.0 10.8 0.057 23 
8 341.0 18.1 355.8 10.9 1.458 1210 
9 361.7 11.8 372.3 35.3 0.270 129 

10 394.2 11.3 402.5 14.2 0.442 171 
11 430.4 20.7 453.5 13.1 1.326 791 
12 464.1 22.9 526.5 54.1 0.532 301 
13 623.0 40.4 725.2 31.5 1.149 636 
14 739.1 37.7 815.5 18.9 0.073 27 

14 B3u (xaxis): ε∞ = 3.79,  εr = 18.8, Qu  f = 90 THz Σ tan δj/ω = 33 337  108 

1 70.9 8.0 72.0 5.0 0.768 5367 
2 114.9 9.7 123.2 4.0 3.384 10935 

3* 159.0 25.3 160.0 18.1 0.302 1331 
4 180.0 7.3 181.0 5.2 0.315 310 
5o 200.0 10.4 201.0 8.1 0.386 440 
6 215.5 7.4 218.8 8.9 1.288 906 
7 238.7 18.5 250.8 13.0 4.112 5881 
8o 263.3 38.1 305.8 8.1 3.113 7517 
9 333.6 13.4 353.5 23.4 1.112 588 

10o 360.0 18.2 376.1 11.4 0.219 135 
11 424.7 16.7 431.2 9.1 0.529 215 
12 438.8 14.1 451.4 12.1 0.369 119 
13• 475.7 7.4 476.9 7.7 0.102 15 
14 488.5 42.1 507.2 20.5 0.793 615 
15 543.9 72.0 735.3 43.4 1.691 1809 
16 832.3 60.0 878.2 16.5 0.149 57 

11 B2u (yaxis): ε∞ = 4.11,  εr = 22.7, Qu  f = 83 THz Σ tan δj/ω = 36 239  108 

1 77.0 8.0 78.0 6.0 0.745 3880 
2 122.1 6.0 123.2 3.5 0.648 1007 
3 150.4 15.6 160.7 4.0 4.268 11384 
4 181.4 6.3 184.2 5.2 0.787 583 
5 224.9 21.1 248.7 60.9 5.433 8777 
6 277.7 55.7 285.7 6.6 1.347 3772 
7 305.4 30.8 307.3 10.3 0.592 757 
8 320.5 18.6 366.5 12.4 4.066 2855 
9 369.9 7.4 372.6 11.2 0.067 14 

10 379.8 19.2 416.5 12.2 0.492 254 
11 438.9 12.9 453.1 13.9 0.267 69 
12 501.2 45.8 517.7 29.5 0.589 416 
13 580.0 43.9 730.4 36.5 2.246 1136 
14 739.3 37.4 854.0 35.2 0.065 17 

14 B1u (yaxis): ε∞ = 4.17,  εr = 25.8, Qu  f = 86 THz Σ tan δj/ω = 34 922  108 

(*) and (o) are dips from the LO(z) and LO(x) modes, respectively, and (•) is a defect mode 
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The calculated εr and ε∞ values for the orthorhombic CaTa2O6 fibres, for each 

polarization direction, are also presented in Table 2. From the adjusted ε∞ values, we can 

estimate the refractive indices (ε∞ = n2), as 1.95, 2.03 and 2.04 for x, y and z axes, respectively, 

which are quite close to the values obtained for cubic CaTa2O6 (n = 2.01 [9]) and for an 

orthorhombic columbite CaNb2O6 crystal (1.97 < n < 2.22 [17]). Concerning the εr values, by 

averaging over the three polarization directions, we obtain <εr> = 22.4, which is smaller than 

the value found for the cubic polymorph (31.7), but comparable with values determined by 

direct MW measurements in CaTa2O6 ceramic samples: 21.2 [1] or 28.3 [2]. The decreasing of 

εr after the polymorphic transformation can be a consequence of the increasing covalent 

character of TaO bonds, because of the strong unit cell contraction, as it has been observed 

in RETiTaO6 (RE = rare earth) ceramics with aeschynite and columbite structures [23]. On the 

other hand, ceramic samples usually have slightly higher dielectric constant than crystals in 

the MW region, owing to extrinsic contributions from domain walls, grain boundaries and 

polar defects. Therefore, the obtained εr for our crystal fibre sounds physically reasonable.    

The polar phonon dispersion parameters of Table 2 allows also estimation of the 

intrinsic unloaded quality factor Qu (= cotan ) extrapolated to the MW region (Ωj,TO >> ω), 

from [24] 
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The values of the individual and overall losses (tan ) are also presented in Table 2, for 

each polarization direction. By averaging the values obtained for the three polarizations, the 

depicted polar phonons of CaTa2O6 orthorhombic fibre showed an intrinsic <Qu  f> of 86  

103 GHz, which is four times higher than the value obtained for the cubic polymorph (20.5  

103 GHz [9]). The increase in this value is due to the important decrease on the phonon 

damping for the orthorhombic transformed sample compared to the cubic ones [9]. Indeed, 

the intrinsic Qu  f value obtained here is quite appropriate for MW applications, and can be 

compared to direct MW responses of tantalum and  niobiumcontaining perovskites (Qu  f ~ 

150–300  103 GHz and 100–150  103 GHz, respectively), in ceramic form [25]. 

The obtained intrinsic unloaded quality factor for our aeschynite sample is  relatively 

higher than the direct MW (extrinsic) value measured for a ceramic sample, Qu  f ~ 30.8  103 

GHz [2]. Our result suggests that if the dielectric losses of extrinsic origin (impurities, polar 
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species, microstructural defects etc) in CaTa2O6 ceramics were reduced, this system can show 

quite adequate dielectric response for MW application – once for good quality centro

symmetric dielectric materials the phononic contribution draw the dielectric response. On the 

other hand, the appearance of microcracks and loss of transparency of the orthorhombic 

transformed polymorph prevents the optical applications of this crystal phase in compact 

lasers or other integrated optical devices.     

 

4. Conclusions 

 

We have investigated the vibrational properties of CaTa2O6 single crystal fibres. The 

fibres were initially obtained in an ordered cubic system by the LHPG method. A polymorphic 

transformation to the orthorhombic aeschynite structure was subsequently induced by long

time annealing (24 h) at 1200 °C. The appearance of multiple domains and microcracks 

accompanying the polymorphic transformation led to diffuse scattering and depolarisation of 

the scattered light in the visible range, but not in the infrared range. Polarized infrared spectra 

within the microdomains (ca. 200 m) allowed us to determine the characteristics of the 

polar phonons for the orthorhombic CaTa2O6. The obtained phononic (intrinsic) dielectric 

response due to the phonon contribution (<εr> = 22.4 and <Qu  f> of 86  103 GHz) shows the 

appropriateness of CaTa2O6 ceramics for MW applications. Totally symmetric Raman modes 

could be discerned in the polarised Raman spectra after repolishing the rough (cracked) 

sample surface. 
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3 MONTEBRAZITA – LiAl(PO)4(OH) 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A montebrazita, de fórmula química LiAl(PO4)OH, é um cristal de simetria triclínica, 

grupo espacial P–1 [1] e possui duas fórmulas por célula unitária (Z=2). Ela é o membro 

extremo do sistema ambligonitamontebrazita, LiAl(PO4)(F,OH), no qual as quantidades dos 

íons OH– e F– podem variar de 0 a 1 preservando a estrutura cristalina. A estrutura pode ser 

descrita por octaedros distorcidos AlO4(OH)2 e conectados por hidroxilas ao longo da direção 

[110], conforme a Figura 3.1. Tais octaedros são também conectados lateralmente por 

tetraedros quaseregulares PO4, enquanto que os íons Li+ ocupam as cavidades formadas pelas 

cadeias octaédricas e tetraédricas. Os íons Al3+ têm simetria Ci nessa descrição, enquanto que 

os demais íons têm simetria C1. Além disso, todas as posições de Wyckoff estão totalmente 

preenchidas. 

 

Figura 3.1 – Estrutura cristalina da montebrazita. As esferas azuis, vermelhas e verdes representam íons de 
lítio, oxigênio e hidroxila, respectivamente. No interior dos tetraedros de oxigênio encontram-se íons de 
fosfato, enquanto no interior dos octaedros de oxigênio e hidroxila estão os íons de alumínio. A face que está 
saindo do plano do papel, ao longo do eixo c, representa o plano ab. 
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Na natureza, a montebrazita é um mineral comum nos pegmatitos graníticos de lítio e, 

nesse sentido, é uma importante fonte desse metal alcalino para uso em baterias. Por outro 

lado, devido à presença do íon (PO4)3– a montebrazita é muito importante, assim como a 

apatita, Ca3(PO4)2(OH,F,Cl), como fonte de fosfatos para fertilizantes na agricultura [2], mas é 

produto indesejável no espodumênio, LiAl(SiO3)2, que é utilizado na indústria de refratários 

[3]. Cristais de boa qualidade para o mercado de gemas são raros e provenientes em grande 

parte de pegmatitos do Brasil, onde a montebrazita é mais predominante frente à ambligonita 

[4]. Nesse capítulo, apresentase o estudo das propriedades vibracionais ópticas de uma gema 

de montebrazita de boa qualidade, combinando Análise de Dispersão a partir de medidas 

polarizadas de refletividade no infravermelho com medidas polarizadas de Raman. 

O método de Análise de Dispersão consiste basicamente na determinação dos 

parâmetros de dispersão de certo material a partir de espectros de luz polarizada. Tais 

parâmetros permitem, por sua vez, calcular o tensor dielétrico de um monocristal na região 

espectral em que eles foram determinados. A função tensor dielétrico é a base para realizar 

uma grande variedade de cálculos ópticos, tais como da reflexão, da transmissão ou do 

espalhamento da luz por certo material, empregando tanto fórmulas analíticas quanto 

métodos numéricos. De fato, as propriedades ópticas de um material nas regiões do 

infravermelho (IV), do visível e do ultravioleta são essencialmente determinadas pelas 

características dos fônons ópticos e das excitações eletrônicas do mesmo [5].  Os fônons 

ópticos de um meio material são comumente medidos por espalhamento inelástico da luz 

(efeito Raman) ou por espectroscopia (de reflexão ou de transmissão) no IV, e a atividade 

deles é determinada de acordo com a simetria do sistema e de configurações experimentais 

específicas, como as polarizações da luz incidente e da luz espalhada. 

Em cristais de alta simetria (cúbica, hexagonal, trigonal, tetragonal e ortorrômbica), a 

função tensor dielétrico tem a forma diagonal, e os momentos de transição (dipolar) são 

determinadas de modo relativamente simples por medidas polarizadas em Raman e IV, pois 

eles “condensam” segundo as direções dos eixos cristalográficos. Contudo, em cristais de 

baixa simetria (monoclínicos e triclínicos) a situação tornase mais complexa porque o tensor 

dielétrico possui componentes nãonulas fora da diagonal. Nestes casos, (i) cada momento de 

transição pode ter uma direção própria de polarização, que pode, inclusive, variar com a 
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temperatura; e, (ii) os espectros Raman e IV podem apresentar caráter TO/LO misto e forte 

dependência angular. 

O termo Análise de Dispersão (AD) foi cunhado pela primeira vez por Spitzer et al. [6], 

em 1959, mas alguns anos antes, em 1930, Czerny [7] já tinha aplicado a AD de forma 

satisfatória em um cristal cúbico, ao caracterizar bandas Reststrahlen na região espectral do 

IV. Os primeiros autores, no entanto, foram pioneiros no estudo de AD em um material 

anisotrópico. Se um cristal uniaxial (tetragonal, hexagonal ou romboédrico) é cortado de 

forma apropriada, a complexidade da AD é reduzida a um nível similar àquele de um cristal 

cúbico. Por outro lado, devido à diminuição de simetria, em um cristal biaxial (ortorrômbico, 

monoclínico ou triclínico) a AD é um pouco mais difícil de realizar. Contudo, a AD em um cristal 

ortorrômbico pode ser reduzida ao nível daquela de um cristal cúbico quando se realizam 

cortes adequados no mesmo. Isso foi realizado, por exemplo, por Perry et al. [8], em 1965, 

estudando zirconatos de estrutura perovskita ou por Wiesendanger [9], em 1973, 

investigando niobato de potássio (KNbO3). Em cristais monoclínicos, apesar da AD ser 

extremamente complexa, Koch et al. [10] iniciou o desenvolvimento da mesma já em 1973 e, 

posteriormente, em 1978, Belousov e Pavinich [11] concluíram a teoria subjacente, embora 

sob a restrição de incidência normal da radiação. Quanto aos cristais triclínicos, Emslie e 

Aronson, desenvolveram em dois trabalhos [12,13], um em 1983 e outro em 1985, fórmulas 

para reflexão no IV e a aplicação experimental das mesmas em um espécime dessa classe de 

materiais, mas não obtiveram sucesso. Isso porque eles coletaram apenas três espectros IV 

de duas faces mutuamente ortogonais do cristal a fim de determinar seis componentes 

(variáveis) do tensor dielétrico. 

Para realizar a AD na montebrazita, que é um cristal triclínico, utilizouse um 

formalismo extendido, isto é, aplicável em cristais uni ou biaxiais, cortados de forma 

arbitrária e de orientação desconhecida a priori. Esse formalismo, foi desenvolvido na cidade 

de Jena, na Alemanha, por Höfer et al. [5,14], e é apropriado também tanto para incidência 

normal, quanto para ângulo alto. Daqui em diante, tal método de AD será designado como 

método Höfer. 
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3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Uma gema de montebrazita de ótima qualidade (<1% de impurezas metálicas e <3% de 

flúor) oriunda da cidade de Divino das Laranjeiras – MG, Brasil, foi preparada para o estudo 

no IV e no Raman. A amostra tinha dimensões de 2,5 x 2,0 x 4,5 mm e foi cortada em planos 

de clivagem perpendiculares aos eixos [100] e [110], de modo a obter três faces mutuamente 

ortogonais no cristal e seguindo o procedimento de Aronson et al. [13], a fim de assegurar que 

cada momento de transição no IV fosse cuidadosamente capturado. Com o propósito de obter 

os melhores espectros e prevenir reflexão difusa, tais faces foram também polidas a um grau 

adequado para as medidas ópticas. Para aplicar o método de Höfer, foram coletados doze 

espectros de refletância no IV, com dois estados de polarização em relação ao plano de 

incidência (paralelo e perpendicular), em três faces adjacentes da montebrazita, sendo quatro 

espectros para cada uma dessas faces. A partir de uma orientação inicial da amostra, cada um 

dos doze espectros foi medido ao variar o ângulo de polarização segundo ângulos de Euler, 

conforme a Figura 2 da Seção 3.3 (RESULTADOS E DISCUSSÕES). 

As medidas no IV foram realizadas em dois espectrômetros FTIR (do inglês, Fourier 

Transform Infrared Spectrometer); segundo dois ângulos de incidência (e usando dois 

acessórios de refletância), sendo um quasenormal (a 11°) e o outro a ângulo alto (a 34°); e, 

em duas faixas espectrais, no IV médio ou MID (de 550 a 4.000 cm1) e no IV distante ou FAR 

(de 50 a 700 cm1). No intervalo espectral do MID e para os dois ângulos de incidência (11° e 

34°), utilizouse o espectrômetro NEXUS 470, da ThermoNicolet, em purga de N2 gasoso, com 

os acessórios: fonte de SiC, divisor de feixes de KBr:Ge, detector de HgCdTe e um polarizador 

de ZnSe. Por outro lado, na região do FAR e também para os dois ângulos de incidência, foi 

utilizado o espectrômetro DA8, da BOMEM, sob vácuo de 1 torr, com os seguintes acessórios: 

fonte de SiC, divisor de feixes de mylar, detector de bolômetro de silício e polarizador de PE. 

Os espectros foram adquiridos a partir de uma média de 128 varreduras para cada polarização, 

com resolução espectral melhor que 4 cm1. Espelhos de ouro foram utilizados para obter os 

espectros de referência. 
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Os espectros Raman foram obtidos nas três faces opticamente tratadas da amostra, em 

vários ângulos de polarização, usando o espectrômetro LABRAMHR, da Horiba/JobinYvon, 

equipado com um detector CCD e um microscópio da Olympus (ampliação de 100x). As 

medidas foram realizadas segundo uma geometria de retroespalhamento, usando a linha 633 

nm do laser de HeNe com potência de 6mW. Os espectros foram obtidos entre 50 e 3.800 

cm1, com resolução espectral de 1 cm1 e tomando uma média de 10 acumulações de 30 s 

cada. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A seguir apresentase, sob o formato de artigo, um estudo no cristal triclínico 

montebrazita, LiAl(PO4)OH, por medidas polarizadas de Raman e no infravermelho. O objetivo 

do trabalho é investigar as características completas dos fônons, incluindo as direções dos 

momentos de transição (dipolos) no espaço, por Análise de Dispersão no infravermelho. As 

medidas Raman foram complementares, uma vez que possibilitaram verificar às regras de 

seleção do grupo centrossimétrico do cristal e observar todos os modos vibracionais do 

material. Esse trabalho foi publicado na revista Vibrational Spectroscopy sob o código DOI 

10.1016/j.vibspec.2015.02.004. 
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ABSTRACT 

 

Polarized infrared and Raman spectra of triclinic LiAl(PO4)(OH) [montebrasite] single crystal 

were recorded for appropriate optical configurations. Dispersion analysis was applied on the 

infrared reflectivity spectra taken at low incidence angle (11o) to determine the oscillator 

parameters and the dipole directions of the polar phonons. In particular, all the 27 polar 

phonons, predicted by group theory for triclinic P-1 structure, were determined. The obtained 

dielectric tensor parameters have been checked by comparison between predicted and 

measured infrared spectra at higher incidence angle (34o). The azimuth and coelevation 

angles obtained from the dispersion analysis showed that the response of several polar 
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phonons is close to that of an orthorhombic system. Polarized Raman spectra obtained in 

several scattering geometries allowed us to obtain welldefined 24 nonpolar modes, also in 

perfect agreement with group theory. The selection rule between Raman and infrared 

phonons was respected, confirming the centrosymmetric structure and ruling out any 

relevant influence of defects. The relatively narrow phonon bands are compatible with a 

highly ordered structure with fully occupied atomic sites. 

 

Keywords: Triclinic crystals; infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; dispersion analysis; 

dielectric response. 

 

1. Introduction 

 

The optical properties of insulator crystals in the infrared spectral region are essentially 

determined by the characteristics of their vibrational (i.e. phononic) excitations. The optical 

phonons are usually obtained from inelastic Raman scattering or infrared spectroscopy 

(transmission or reflection), whose activities depend on several particular  features of the 

system/measuring configuration, mainly the crystal symmetry, sample orientation, light 

polarization and propagation directions. The knowledge of the phonon features of a material 

brings information about crystal structure and quality, as well as its optical and dielectric 

properties, useful for designing technological applications.  

The determination of the polar phonon parameters (i.e., frequency, strength and 

damping constants) of a system from its infrared reflectivity spectra is called dispersion 

analysis (DA). It was firstly developed by Czerny for cubic crystals [1], and later extended to 

lower symmetry systems by using polarized infrared spectra measured along their 

crystallographic axes [2,3], taking benefit of the fact that those axes are the principal ones of 

the dielectric tensor function for all systems with orthogonal or higher symmetries (i.e., cubic, 

tetragonal, orthorhombic, rhombohedral or hexagonal structures). Once the polar phonon 

characteristics of the system are known, the dielectric tensor function can be derived in the 

spectral region of interest [4,5]. While DA methodology is very well established for higher 

symmetry systems, the extension for monoclinic and triclinic crystals is not straightforward, 

since for these nonorthogonal systems the dielectric function always has nondiagonal terms. 
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In terms of the polar phonons, this implies that their dipoles (or transition moments) are no 

longer parallel to the crystallographic axes, and are indeed at individually defined directions 

in the plane of nonorthogonal axes (monoclinic crystals) or in space (triclinic ones). Because 

of the increased difficulties of working with lowsymmetry systems, only a bit more than a 

dozen of works on monoclinic [622] and three on triclinic [2326] singlecrystalline samples 

were reported so far using DA, at the best of our knowledge. Very recently, some of us (S.H. 

& T.M.) introduced a new DA methodology for investigating triclinic crystals. This method has 

been successfully applied to blue vitriol and potassium dichromate, revealing that the optical 

properties of the first one look like those of orthorhombic crystals [25], while the second one 

deviates strongly from this lower symmetry [26]. In the present work, we use DA for 

investigating a montebrasite crystal [LiAl(PO4)(OH]] with triclinic structure, aiming to bring 

information about the optical and structural features of this system.  

Montebrasite is the high hydroxyl end member of the amblygonitemontebrasite 

system, LiAl(PO4)(F,OH). In this system, the amount of fluorine or hydroxyl anions can vary 

from 0 to 1 maintaining the crystal structure, which was shown to belong to the centro

symmetric P-1 space group [27]. Montebrasite is a common mineral in granitic pegmatite of 

lithium, being an important source of this alkali metal for battery applications. It also has 

economic importance as a source of phosphate for fertilizers in agriculture [28], though 

amblygonitemontebrasite minerals are undesirable contaminants in spodumene in the 

refractory industry [29]. Crystals with good quality for the gemstone market are relatively rare, 

and practically all come from Brazilian pegmatites, which favour montebrasite over 

amblygonite [30]. Indeed, petrological studies revealed that high fluorine containing 

amblygonite is rare in granitic pegmatites, being present mainly in topazbearing granites [31]. 

In addition to the above cited economic and petrological interest, amblygonitemontebrasite 

system attracts scientific interest due to the possibility of studying their phase diagram 

(complete solid solution between F and OH end members) [2833]. In the present work, a very 

good gemstone quality montebrasite was chosen for investigation of the intrinsic optical 

vibrational properties of this triclinic material, by combining dispersion analysis of the infrared 

reflectance spectra with polarized Raman scattering spectra.  
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2. Experimental 

 

A natural singlecrystal specimen of montebrasite from granitic pegmatite of the Telírio 

mine (Linópolis, Divino Laranjeiras, Minas Gerais, Brazil) was chosen for this work. This mine 

provides the best montebrasite gemstones of the world. The sample studied here has been 

characterized for its chemical formula, F/OH contents and metal impurities, and the results 

were published in a previous work, where the sample received the code AAM [28]. Our sample 

presented less than 1% of metal impurities (Na, Ti, Fe, Nb, V), and less than 3% of fluorine 

(97% of OH), allowing us to write its formula in good approximation as LiAl(PO4)(OH). The 

sample has been cut from a larger gemstone of excellent optical quality that was highly 

transparent (slightly yellowish), in a piece with 2.5 mm  2.0 mm  4.5 mm, in the form of a 

parallelepiped. For cutting the sample we used the orientation of perfect cleavage planes 

normal to [100] axis and good cleavage normal to [110] axis. From that the orthogonal axes 

as a // [100], b* (normal to a and close to b, once the [110] cleavage direction is known), and 

c*, parallel to a  b* were defined [28]. Three cornersharing faces were polished to optical 

grade to mimic the three adjacent faces of a cube.  

 The triclinic montebrasite structure has been determined as belonging to the centro

symmetric 1P  space group, with unit cell parameters a = 5.18 Å, b = 7.15 Å and c = 5.04 Å, with 

 = 112.07o,  = 97.48o and  = 67.53o [27]. This structure is characterized by distorted 

AlO4(OH)2 octahedra interconnected along the [110] direction by common hydroxyl groups. 

These octahedra are laterally interconnected by nearly perfect PO4 tetrahedra, while the Li 

ions occupy the cavities left by the octahedral chains and PO4 tetrahedra [27,28]. The unit cell 

has two formula units (Z = 2). In this description, there are two nonequivalent aluminium 

positions with special Ci symmetry, while all other ions occupy general positions with C1 

symmetry. All Wyckoff positions are fully occupied. This structure differs slightly from that 

proposed earlier by Simonov and Bjelov [34], who proposed two halfoccupied nonequivalent 

lithium ions in general positions (C1 symmetry). We will return to this difference after 

presenting our spectroscopic results. A quite useful alternative description of montebrasite 

structure was proposed by Groat et al. [31,33]. These authors proposed a hypothetical 

pseudomonoclinic structure for describing montebrasiteamblygonites, owing to the 

chemical and structural similarity between these materials and several important minerals 
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(e.g. kieserite MgSO4H2O, and titanate CaTiSiO4O). The unit cell for montebrasite would have 

a = 6.713 Å, b = 7.708 Å and c = 7.0194 Å, with  = 91.31o,  = 117.93o and  = 91.77o and Z = 

4 [33]. In this unit cell the octahedral chains are along the pseudomonoclinic caxis. Again, in 

this description, two nonequivalent halfoccupied lithium ions were assumed. However, by 

revisiting the problem later [31], Groat et al. proposed that the occupancies of lithium in these 

two sites could be different from 0.5 and vary with temperature. As we have already indicated, 

our spectroscopic results allow us to discuss on these structural features.  

Polarized infrared measurements of the montebrasite crystal were performed by using 

two different Fourier transform spectrometers (FTIR). The midinfrared spectra (5504000 cm

1) were collected under purge on a Nexus 470 (ThermoNicolet) with a SiC source, a KBr:Ge 

beamsplitter, an MCT detector and a grid polarizer onto a ZnSe substrate as standard 

accessories for this configuration. The farinfrared spectra (50700 cm1) were collected under 

vacuum (1 torr) on a DA8 (BOMEM) spectrometer equipped with a SiC source, a mylar 

hypersplitter, a Sibolometer detector and a wire grid polarizer onto a PE substrate. The 

reflectivity spectra in both spectral regions were obtained either, for lowincidence angle (11o) 

or highincidence angle (34o), with two different reflection accessories. The spectra were 

recorded by averaging at least 128 scans for each polarization, with the spectral resolution 

better than 4 cm1. Gold mirrors were used for obtaining the reference spectra. The infrared 

reflectivity spectra recorded in mid and farinfrared regions matched well in the 

superposition region.  

Polarized Raman spectra were collected at room temperature on the three sample 

surfaces, in parallel and crossed configurations, using a Horiba/JobinYvon LABRAMHR 

spectrometer, equipped with a CCD detector and a confocal Olympus microscope (100 

objective). The measurements were carried out in backscattering geometry, for varying 

angles between sample edges and lightbeam polarizations, using the 633 nm line of HeNe 

laser (6 mW) as excitation source. Appropriate interference and edge filters, halfwave plate 

and polarizer were used. The spectra were obtained between 50 and 3800 cm1, with spectral 

resolution of about 1 cm1, by averaging 10 accumulations of 30 s. 
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3. Theoretical background 

 

Dispersion analysis (DA) of the FTIR reflectivity spectra of montebrasite was performed 

by using the method described in refs. [25] and [26], and summarized in the sequence. In the 

DrudeLorentz model the dielectric tensor function  is the sum of the damped 

harmonic Lorentz oscillators, which describe the fingerprints occurring in an IR spectrum due 

to vibrations, plus a dielectric background tensor [], which is a (constant) offset summarizing 

all contributions from the UV and visible part of the spectrum. 

For a dielectric nonmagnetic and optically inactive triclinic crystal the dielectric tensor 

function has the following form: 
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In Equation (1) the oscillator parameters are the resonance wavenumber i, the oscillator 

strength Si and the damping constant γi. The two angles Φi and Θi describe the orientation of 

the transition moment of the ith oscillator relative to a righthanded coordinate system (x, y, 

z) that is fixed within the crystal. The definition of Φ and Θ is the same as that used in spherical 

coordinates, i.e., coelevation and azimuth angles. The index i denotes the number of the 

oscillator, so the sum runs over all oscillators present in the spectral part of interest. As there 

are no symmetry elements in a triclinic crystal (except for a possible inversion center), there 

is no predominant orientation for the transition moments within the crystal. As a 

consequence, the dielectric axes vary with frequency (Φi and Θi depend on ~ ), and the real 

and imaginary parts of the dielectric tensor have generally different main axes. 

The measurement scheme of triclinic crystals developed in [25] requires three 

orthogonal and optically polished faces carved out of the crystal. For convenience, the cut 

crystal is depicted as a cube. Fig. 1 depicts the employed coordinate systems. To record the 

spectra, the cube is rotated into six different orientations, which are shown in Fig. 2. For each 

one of the three orthogonal faces, four spectra with different polarization directions of the 

, ,ε ( )x y z 
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incoming light are recorded, so the number of measured spectra sums up to 12, as shown in 

Fig. 3. 

  

 
Figure 1 – Applied coordinate systems and geometry for reflection measurements. (X,Y,Z) are the laboratory 
coordinates, the plane of incidence is given by the Y-Z plane, the interface between crystal sample and vacuum 
is parallel to the X-Y plane. (x, y, z) are the crystal coordinates fixed within the crystal, corresponding to cell 
parameters (b*,a,-c*). The incidence angles were 11° and 34°. 

 

 
Figure 2 – For dispersion analysis six different orientations are employed, for each orientation two spectra 
were recorded, one spectrum with p-polarization (polarization direction of the incoming light parallel to the 
plane of incidence) and one spectrum with s-polarization (polarization direction perpendicular to the plane of 
incidence). The laboratory coordinates (X,Y,Z) stay fixed, the crystal coordinates (x, y, z) are fixed within the 
crystal and therefore rotated with the crystal. Solid arrows are used for the crystal coordinates, which are 
black if coincident with laboratory axes, orange otherwise. In the latest case, broken axes are used for X or Y 
non-coincident axis. 
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Figure 3 – Illustration of how the different spectra and polarization directions created by the six rotations are 
distributed on the crystal cube. The numbers 1, 2, 3 numerate the cube faces.  

 

To describe the rotation of the sample within the spectrometer and to determine the 

dielectric tensor function 
 
in laboratory coordinates (X, Y, Z), the tensor function is 

multiplied by a rotation matrix . The rotation matrix is a function of the Euler 

angles , , and  which specify the rotation of the crystal sample in the spectrometer. 

                            

 
-1

, , , ,= ( ,θ, ψ ) ( ,θ, ψ )   

( ,θ, ψ )= ( ) ( θ) ( ψ )

    

   

A A

A A A A

X Y Z x y z  (2) 

A() is a rotation matrix which describes a rotation around the (fixed) Zaxis, A() a rotation 

around the (fixed) Yaxis and A() again a rotation around the Zaxis. 

To yield expressions for the reflectivity of the calculated spectra the first order Maxwell 

equation  

                                              
0





Ψ Ψik

Z


 
  (3) 

is solved employing the dielectric tensor function. Equation (3) describes the dependence of 

the field vector  = (EX,HY,EY,HX)T in Zdirection.  For the wave vector 

we assume a plane wave with no component in Xdirection, as the wave is travelling in the Z-

Y plane. The Δmatrix is given by [25]     

, ,ε ( )x y z 

( , θ, ψ )A

 0 0,sin ,cos
T

k  k
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  (4) 

wherein the εij are the components of the dielectric tensor function. The solution of the 

eigenvalue problem of Equation (4) is given by the determinant equation Det(ΔI) = 0, with 

 being the four eigenvalues of the determinant equation and I the identity matrix. Two of the 

four eigenvalues are either real or have a positive imaginary part and describe the forward 

travelling waves; the two other describe the backward travelling waves. From the 

corresponding eigenvectors Ψ the dynamical matrix DΨ,Crystal is generated:  

                             

,1 ,1

,2 ,2

,
,3 ,3

,4 ,4

0 0

0 0

0 0

0 0

  
 
  

  
    

ΨD

I II

I II

Crsytal
I II

I II  

  (5) 

Due to the assumption of a semiinfinite medium the second and fourth column, which 

describe the backward travelling waves of the dynamical matrix can be set to zero. The indices 

ij of Ψij describe the eigenvector corresponding to the eigenvalue i and the components of  

Ψ = (EX,HY,EY,HX)T , respectively. 

The dynamical matrix DΨ,Crystal of the crystal and the inverse dynamical matrix of the 

incidence medium (air or vacuum), DΨ,inc, link the amplitudes of the incident (As, Ap), reflected 

(Bs, Bp) and transmitted (Cs, Cp) waves [35]  

11 12 13 14

21 22 23 241
, ,

31 32 33 34

41 42 43 44

0
    and     

0

Cryst

s s

s

inc

p

a

p

p

l

M M M MA C

M M M MB

M M M MA C

M M M MB



    
    
       
    
       

    

Ψ ΨM D D     (6) 

With Equation (6) the measured quantities Rs and Rp can explicitly be calculated with 

the reflection coefficients rij. The index i describes the polarization state of the polarizer and j 

the polarization state of the analyzer. As no analyzer was used, the reflectivities Rs and Rp are 

Rs = Rss+Rsp = rss∙rss
*+ rsp∙rsp

* and Rp = Rps+Rpp = rpp∙rpp
*+rps∙rps

* and the equations for rij as given 

below (rij
 * is the complex conjugate of rij).  
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4. Results and discussions 

4.1 Dispersion analysis of montebrasite 

 

Montebrasite belongs to the space group 
1
iC  with all atoms occupying general C1 

positions except for the Al ions, which occupy two nonequivalent special positions with Ci 

symmetry [27]. According to [36] each of the 8 C1 positions contributes with 3Ag+3Au normal 

modes and each of the two special positions contributes with 3Au modes. These normal modes 

sum up to 24Ag30Au modes, of which the Ag modes are Raman active and the Au modes are 

IR active. Among the 30Au modes, 3Au modes have to be subtracted as acoustic modes 

(translation of the crystal), so there remain 27 IR modes to be observed. By analysing 

altogether the 12 lowincidence angle FTIR spectra of montebrasite with our optimization 

routine we found 26 oscillators below 1500 cm1. The fitted oscillator parameters are listed in 

Table 1. The parameters shown in this table have usual classical meaning (they are intrinsic to 

the crystal and independent on the measuring plane), but the azimuth and coelevation angles 

are referred to a particular measuring configuration. In the present case, the crystal 

coordinates (x,y,z) fixed in the crystal correspond to the cut (b*,a,c*) of our sample. The 

correspondence between the reflectivity spectra and crystal orientation (measuring planes 

and directions) is shown in Table 2. At around 34003350 cm1 most spectra exhibit the OH 

stretching vibrations; however we were not able to find suitable Lorentz oscillators to fit this 

vibration.  

The spectral region of the OH stretching vibration is separately depicted in Fig. 4. The 

vibration does not occur in the spectra Rp 90 90 90 (electric field E // c*), Rs 90 90 90 (E // b*), 

Rp 90 90 45 (E // b* + c*) and Rs 90 90 45 (E // b* – c*), which means that the transition 
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moments creating this vibration is oriented perpendicularly to face 3 (b*c*), i.e., to the 

cleavage plane of montebrasite. This result agrees with previous structural studies of this 

crystal, which show that the OH bond is oriented approximately along its crystallographic a

axis [27,28]. Consequently, the OH stretching vibration should have maximal reflectivity in 

spectra Rp 0 0 0 / 0 90 0 (E // a), as it is confirmed by the two upper spectra on the left panel 

of Fig. 4. The Rs 0 0 0 (E // b*) and Rs 0 90 0 (E // c*), respectively on planes 1 (ab*) and 2 (ac*), 

show weak intensity for this vibration, indicating smaller (but nonzero) components of the 

corresponding transition moment along these directions. This can explain the slightly higher 

intensities of this vibration for the Rp 45 0 0 (E // a + b*) over Rs 45 0 0 (E // a – b*) on plane 1 

(ab*), and Rp 0 90 45 (E // a + c*) over Rs 0 90 45 (E // a – c*) on plane 2 (ac*). As a whole, 

concerning the amplitude of the reflectivity, the spectral characteristics of the OH stretching 

vibration in the different used polarized configurations are quite consistent. However, a very 

intriguing frequency dispersion occurred for the different measured faces. Indeed, the 

characteristic frequency of the vibration presented an almost 25 cm1 upshift on all spectra 

taken on face 2 (ac*) compared to face 1 (ab*). This upshift cannot be described by our 

theoretical model based upon independent Lorentz oscillators. For this reason, our fitting 

curves on Fig. 4 are all at the same (average) frequency position and cannot describe the 

observed dispersion. The mechanism underlying such effect is unknown at the light of the 

experimental data available so far and is beyond the scope of the present work. It deserves 

further investigation and should be addressed in future works.         
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Table 1 – Dispersion parameters for montebrasite: resonance frequency i , strength Si, damping γi, all three 

in cm-1, and angles Φi and Θi in degree. The dielectric background tensor   is without units. The oscillators 

are given with one decimal and two decimals in case of the dielectric background tensor as they were 
calculated by the optimization, although the digits do not reflect the accuracy of the parameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 i
 
 Si γi Φi Θi 

1 182.3 192.9 10.9 172.3 87.5 

2 221.1 189.3 15.2 19.7 107.0 

3 319.0 267.2 12.7 135.2 89.1 

4 325.9 292.8 6.0 8.3 96.3 

5 352.9 307.4 9.2 18.5 69.7 

6 355.7 356.0 12.3 149.2 159.9 

7 373.4 359.8 13.0 23.8 143.8 

8 394.8 305.8 10.6 13.3 76.2 

9 418.4 432.1 25.5 104.5 92.8 

10 419.3 379.3 22.7 28.0 19.0 

11 451.5 469.5 20.4 163.7 167.2 

12 462.3 512.0 11.2 107.0 88.0 

13 490.6 209.6 26.0 10.0 125.4 

14 522.7 211.8 33.6 58.3 160.6 

15 532.9 206.0 28.7 127.7 102.3 

16 582.0 271.8 26.8 103.3 98.0 

17 591.7 195.7 18.8 176.0 149.7 

18 612.6 452.1 23.6 25.4 99.0 

19 619.2 89.4 13.0 167.7 27.0 

20 658.5 75.3 10.8 100.7 92.4 

21 792.0 422.7 14.4 169.5 156.6 

22 1017.2 452.0 13.1 82.9 101.3 

23 1059.9 737.0 9.9 23.6 84.8 

24 1077.1 679.0 11.7 4.8 174.3 

25 1091.0 615.4 10.4 117.3 84.8 

26 1172.6 307.4 12.4 11.3 108.8 

2.93 0.11 0.09

0.11 2.84 0.07

0.09 0.07 2.66
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Table 2 – Measuring configurations of the infrared reflectivity spectra of montebrasite: a is the [100] direction, 
defined by the perfect cleavage normal to this direction; b* and c* are normal to a and close to b and c-axes, 
respectively. fcorr are correction factors for the spectra measured with incidence angle of 34° to level out the 
reduced reflectivity for higher incidence angles. 

 

Spectrum Rp 0 0 0 Rp 0 90 0 Rp 90 90 90 Rp 45 0 0 Rp 0 90 45 Rp 90 90 45 
Face  1 2 3 1 2 3 
Plane ab* ac* b*c* ab* ac* b*c* 

Direction a a c* a + b* a  + c* c* + b* 
fcorr 0.63 0.86 0.81 0.57 0.77 0.79 

Spectrum Rs 0 0 0 Rs 0 90 0 Rs 90 90 90 Rs 45 0 0 Rs 0 90 45 Rs 90 90 45 
Face 1 2 3 1 2 3 
Plane ab* ac* b*c* ab* ac* b*c* 

Direction b* c* b* a – b* a – c* c* – b* 
fcorr 0.52 0.59 0.61 0.39 0.73 0.61 

 

 
Figure 4 – Experimental (red and pink) and modeled spectra (blue and black) of the O-H stretching vibration of 
the cube shaped montebrasite crystal employing p- (left) and s- (right) polarization of the incoming light and 
an incidence angle of 11°. Due to an unclear behavior of the stretching vibration we were not able to fit this 
spectral region. 

 

The PO4
3– tetrahedra contribute with 5 (3Ag3Au) = 15Ag Raman active + 15Au IR 

active modes. The IR active modes consist of 6 librational modes and 9 internal modes, 3

ν3(Au), 1ν1(Au), 3ν4(Au) and 2ν 2(Au) [36]. With the help of [30,32,3740] a tentative band 
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assignment can be made for the calculated oscillators, although band assignment is 

complicated by resonance of dipoledipole interactions between PO4
3– groups, which can lead 

to additional band splitting [41,42], and also because the low frequency external modes are 

linear combinations of motions involving several ions.  Oscillator 26 around 1173 cm1 is likely 

the OHbending mode, as often observed in related materials [40]. Oscillators 2225 most 

probably contain the 3×ν3 and the ν1 vibration of the phosphate tetrahedra. Crystal structure 

analysis revealed only little distorted PO4
3– tetrahedra [27], since oscillators 2325 are roughly 

orthogonal within calculation errors (Table 3), but oscillator 22 does not fit into the 

orthogonality. Oscillator 21 has maximum intensity in spectra Rp 90 90 90, Rs 0 90 0, Rs 90 90 

45 and with a little less intensity in Rs 0 90 45. The oscillator is not visible in Rp 0 0 0, and occurs 

in the other spectra with very low intensity. From these considerations it follows that the 

corresponding transition moment must be oriented almost perpendicular to the cube 

measuring face 1 (ab*). This assumption is confirmed by the optimization which found an 

angle pair with Φ=169.5° and Θ=156.6°. The spectra show that the vibration at 792 cm1, 

corresponding to the oscillator 21, is a vibration of a linear or two dimensional compound as 

the reflection intensity strongly depends on the polarization direction of the incoming light. 

This oscillator is also related to the presence of hydroxyl groups [32], and is probably linked to 

POH stretching and POH torsional motions [40]. Oscillators 1+2 are most probably 

librational modes of the crystal compounds, as librational modes usually are characterized by 

low wavenumbers. The remaining oscillators 320 account for the 3 ν4 (asymmetric bending), 

the 2ν 2 (symmetric bending) of the phosphate tetrahedra, the 6 librational modes, and the 

external lattice modes. 

 

Table 3 – Calculated angles between oscillators 22-26. 

 

The 12 measured spectra from the cubeshaped montebrasite single crystal are 

depicted in Fig. 5 together with the corresponding best fitting spectra. Fig. 5 (right) shows the 

spectra with polarization direction perpendicular to the plane of incidence; Fig. 5 (left) shows 

Oscillators Angle° Oscillators Angle° Oscillators Angle° Oscillators Angle° 

2223 61.3       

2224 77.5 2324 89.8     

2225 37.9 2325 93.2 2425 97.3   

2226 69.13 2326 26.8 2426 65.5 2526 106.8 
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the spectra with polarization direction parallel to the plane of incidence. As the angle of 

incidence was 11°, the ppolarization is not exactly along the cube edges or face diagonals. 

Diverse test simulations showed that the effect of the deviation of 11° from normal incidence 

on the optimization of spectra of triclinic crystals is not measureable due to a large error for 

the fitted angles [26]. As a whole, the comparison between measured and calculated spectra 

shows a satisfyingly agreement for the investigated spectral ranges. 

 
Figure 5 – Experimental (red and pink) and modeled spectra (blue and black) of the cube shaped montebrasite 
crystal employing p- (left) and s- (right) polarization of the incoming light and an incidence angle of 11°. Due 
to the incidence angle of 11° the Rp-spectra have a small component normal to the surface. 

 

For the fittings the number of oscillators was chosen according to the expected number 

of oscillators, as in the case of montebrasite easily 27 or more additional oscillators can be 

employed by the optimization if it is based only on the number of bands present in the 

measured spectral range. Too many oscillators result in particular in the case if many weaker 

oscillators are spectrally very close as it is the case in 700100 cm1. 

In Fig. 6 the calculated angle orientation for each of the fitted oscillators is depicted. 

As is shown in Fig. 1 the calculated angles give the orientation of the transition moment with 
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respect to the normal face of the cube, in which the spectra Rs/Rp 0 0 0 and Rs/Rp 45 0 0 were 

recorded, i.e. face 1 (ab*). Figure 6 shows that the transition moments roughly point into three 

different directions, which means that montebrasite shows an almost orthorhombiclike IR 

spectral behaviour. 

 
Figure 6 – Calculated orientation angles for the fitted oscillators. The orientation angles are given with respect 
to the face normal of the cube face of which the Rs/Rp 0 0 0 / 45 0 0 spectra are taken. The angle distribution 
shows roughly three different directions of the transition moments, which indicates almost orthorhombic-like 
IR spectral behavior. 

 

4.2 Verification of the oscillator parameters 

 

To verify the correctness of the calculated oscillator parameters, the obtained 

parameters can be employed to predict spectra, e.g. the reflection spectra of a pressed pellet 

made of crushed sample material, as it was done in [25,26], or another set of spectra with 

high incidence angle can be recorded. The higher the incidence angle gets, the more the p

polarization of the incoming light excites oscillators of two orthogonal cube faces. The 

consequence is that for high incidence angles the Rp spectra are mixed spectra of the 

oscillators of two orthogonal cube faces. The effect is maximal for an incidence angle of 45°. 

In the present work, as the authors did not want to crush the (gem) crystal, a second set of 

spectra with an incidence angle of 34° was measured. To fit the second spectra set the 

oscillators and dielectric background tensor of Table 1 were employed, the only variable left 
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to optimize was a constant correction factor fcorr for each cube face to level out the reduced 

reflectivity for higher incidence angles (because of experimental difficulties). The correction 

factors for the second set of spectra are given in Table 2. Fig. 7 shows the second spectra set 

optimized with the oscillator parameters gained from the spectra set measured with an 

incidence angle of 11°. Overall, the spectra for incidence angle 34° could satisfyingly be 

reproduced with the oscillator parameters gained from the first spectra set. The most distinct 

discrepancy between measured and modeled spectra can be found between 13001100 cm1 

for the Rs/Rp 45 0 0 spectra. Since all other modeled spectra resemble the measured ones, we 

assume that this discrepancy is due to misalignment errors, as especially for triclinic crystals 

the optimization is quite sensitive to correct orientation of the sample within the 

spectrometer.  

 
Figure 7 - Experimental (red and pink) and modeled (blue and black) spectra of the cube shaped montebrasite. 
The spectra were recorded with incidence angle of 34° and modeled with the oscillator parameter gained by 
the spectra set recorded with incidence angle of 11°. A constant correction factor fcorr was adjusted for each 
spectrum to level out the reduced reflectivity for higher incidence angles. 
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4.3 Raman scattering results for montebrasite 

 

Polarized Raman spectra of the montebrasite crystal were recorded on the three 

planes, for parallel and perpendicularly polarized light. All the spectra show the same features, 

since triclinic Raman tensors have, in principle, nonnull elements for any scattering 

configurations. However, the intensities of the individual bands depend on the particular 

measuring configuration, as it can be seen in Fig. 8, which shows the parallelpolarized Raman 

spectra of montebrasite taken on face 2, i.e. ac*,  with polarizers along a or c* sample axes. 

We note particularly a high intensity of OH stretching band around 3380 cm1 for a

polarization, and that some bands seem to vanish for one polarization, whereas they are 

intense for perpendicular polarization. It is important to mention that, as montebrasite 

belongs to a centrosymmetric group, the Raman phonon frequencies do not depend on the 

measuring configuration (indeed, we checked this point by comparing spectra taken onto 

different crystal faces and orientations, which give always the same positions for all bands). 

Once the intensity of the bands depends, however, on the polarization direction, we have 

recorded the Raman spectra for several polarization directions. Fig. 9 shows the Raman 

spectra recorded on the ac*plane for polarized light making an angle from 0 to 180o with the 

adirection (90o means c* polarization, the sample was turned clockwise around the b*axis).  

 
Figure 8 - Parallel-polarized Raman spectra of montebrasite on face 2 (ac*), along axes a and c*, from 100 to 
1300 cm-1. The inset shows the spectral region around the OH stretching mode. 
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Fig. 9a (100580 cm1) shows the variations of the 14 lowestfrequency modes with 

polarization angle. These modes correspond roughly LiO vibration, AlO6 bending and PO4 

bending modes [30], but a definite assignment was not done so far and it is beyond our 

purposes. Fig. 9b (560950 cm1) shows the behavior of three AlO6 stretching modes (#15 to 

17) and a hydroxylrelated mode at around 798 cm1, likely due to POH stretching and POH 

torsion [32,40], as observed in the IR spectra. Fig. 9c presents the variations of the four PO4 

stretching modes (#19 to 22) and the OH bending mode (#23) with polarization angle. The 

spectra shown in Figures 9 ac (along with the OH stretching mode at 3383 cm1) allowed us 

to obtain the complete set of 24 Ramanactive modes of montebrasite, presented in Table 4. 

A weak feature at around 873 cm1 (whose intensity is comparable with that of the 548 

cm1 band) was not considered in our analysis. We think that it could be a signature of 

anharmonicity, as are some other very weak features around 1581, 2240, 2360, 3255 and 3513 

cm1. The spectra of Fig. 9ac also show that one must take care in analyzing Raman spectra of 

triclinic crystals, once some bands can be absent in some orientations, as exemplified in Fig. 

9d that presents the intensity variations of four chosen bands. Notice that the intensity of 

bands around 277, 798 and 1187 cm1 vanish in parallel light for polarizers along the c* 

direction (having maxima along the a direction). Conversely, the 139 cm1 band has its 

maximum along c* and vanish along a. 
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Figure 9 – Angular dependence of parallel-polarized Raman spectra of montebrasite on face 2 (ac*), into 
different spectral regions: a) from 100 to 580 cm-1; b) from 560 to 950 cm-1 and c) from 900 to 1250 cm-1. The 
depicted peaks are numbered from 1 to 24. Rotation angles around b* vary at each 10o, from 0 (parallel to a-
axis) to 180o. The sample was rotated clockwise. d) The intensity dependence of four chosen bands as a 
function of the rotation angle. 
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Table 4 – Depicted Raman modes for montebrasite. 
 

# This work 
Rondeau 

[30] 
#cont. This work 

Rondeau 
[30] 

1 139 (5)  13 493 (11)  
2 172 (8) 170 14 548 (8)  
3 198 (8)  15 600 (7) 600 
4 229 (16)  16 626 (7)  
5 277 (6)  17 646 (7) 645 
6 297 (4) 295 18 798 (13)  
7 312 (5)  19 1012 (11) 1012 
8 324 (5)  20 1046 (9) 1045 
9 396 (11)  21 1057 (8) 1057 

10 415 (6)  22 1108 (10) 1107 
11 428 (5) 427 23 1187 (11)  
12 483 (9)  24 3383 (11) 3379 

 

 

Now, by taking the IR and Raman spectra altogether, we can conclude that the 

investigated montebrasite sample presented a very good crystallographic order. Indeed, we 

were able to depict all the wellbehaved 27 IR and 24 Raman modes predicted by group theory 

for the P-1 crystal structure. The Raman modes did not show any behavior of polar elliptical 

phonons, i.e. the IR modes were not activated in the Raman spectra and the frequencies were 

independent on the particular scattering configuration. Conversely, the IR modes showed 

normal behavior of polar phonons. As a consequence, we can conclude that defects play no 

significant role in this natural crystal, within the limits of our experimental accuracy. Also, and 

with important consequences for the analysis of montebrasite system, our results are 

compatible with fully occupied atomic sites, as proposed by Baur [27]. In fact, halfoccupied 

or partially occupied lithium sites as proposed by other authors [31,33,34] would lead to an 

increasing number of modes because vacancies must be counted (three additional IR and 

three new Raman modes not observed here). Moreover, because the Li vacancies in such 

structure would be disordered, this would lead to broad IR and Raman bands. As it can be seen 

in our spectra and fitting bands, the depicted IR and Raman modes are relatively narrow, 

which is not compatible with a disordered structure. Since montebrasiteamblygonite 

constitutes a natural system, our conclusion is that the analysis of our montebrasite sample 

showed that it has a wellordered structure with just one fully occupied Li site.   
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5. Conclusions 

 

We have performed dispersion analysis of a triclinic montebrasite crystal, from the 

polarizedreflectivity infrared spectra taken at lowincidence angle and checked for a higher 

incidence angle. The spectra revealed 27 wellbehaved polar modes, in agreement with group 

theory for the P-1 space group.  The complete set of dispersion parameters was obtained, 

including the azimuth and coelevation angles for each polar (ungerade) phonon. Polarized 

Raman spectra in several scattering configurations allowed us to depict the 24 gerade modes 

predicted for this structure. For these nonpolar phonons, frequencies and bandwidths were 

independent of the scattering geometry, while their scattered intensities depend individually 

on the particular scattering geometry. The Raman and IR selection rules were well obeyed and 

all the observed bands were relatively narrow. These facts altogether (number of modes, 

selection rules and bandwidths) are compatible with a wellordered material with fully 

occupied atomic sites.   
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4 FLUORETO DE LÍTIO E TÓRIO – Li3ThF7 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O fluoreto de lítio e tório, Li3ThF7 (LTF), foi sintetizado pela primeira vez por Thoma et 

al. [1] em 1959, mas o consenso sobre a estrutura cristalina da fase de temperatura ambiente 

foi tema de debate por três décadas [28]. Depois disso, estudos em monocristais desse 

material foram realizados com o intuito de investigar as propriedades dielétricas [7,9,10]. À 

parte dessas questões básicas acerca da estrutura, os monocristais de LTF têm potencial 

aplicação como monocromador de raios X na região de 6,5 Å, região em que comumente 

apenas materiais orgânicos estão disponíveis. Contudo, a síntese desses cristais é complexa, 

pois, se crescidos por métodos de fluxo, não têm qualidade e, se crescidos por Czochralski, 

uma série de microtrincas são formadas no resfriamento, independentemente das taxas 

térmicas utilizadas. Tais microtrincas representam obviamente um empecilho no uso do LTF 

como monocromador de raios X, já que diminuem a resistência mecânica do dispositivo. O 

aparecimento dessas estruturas sinalizava para a hipótese de que transições de fase de alta 

temperatura estivessem envolvidas na formação das mesmas. Isso foi, de fato, confirmado 

como veremos a seguir. 

O LTF possui a priori cinco fases estruturais possíveis e acessíveis por temperatura (e 

possivelmente pressão), desde 5 K até o ponto de fusão, em 831 K [11]. A fase de mais baixa 

temperatura, LTF, tem simetria ortorrômbica e grupo de ponto D2h [8], mas grupo de espaço 

a ser determinado entre 28 grupos, de #47 a #74 (D2h
1 a D2h

28). Além disso, não se conhece 

exatamente o limite superior de temperatura dessa fase e, consequentemente, o limite 

inferior de temperatura da fase imediatamente acima (LTF). Contudo, um trabalho do nosso 

grupo sugere que essa temperatura seja inferior a 100 K [12]. A fase seguinte, LTF, que existe 

até 281 K, tem simetria monoclínica, grupo de ponto C2h, mas grupo de espaço a ser 

determinado entre os 6 grupos possíveis: #10 a #15 (C2h
1 a C2h

6) [12]. A fase intermediária, 

LTF, que ocorre entre 281 K e 368 K [12], tem simetria ortorrômbica, grupo de espaço D2h
22 

(#68 ou Ccca), oito fórmulas por célula unitária (Z=8) e 75% dos sítios atômicos de lítio 

ocupados [8]. A penúltima fase, LTF, estável entre 368 K e 468 K [12], tem estrutura cristalina 

tetragonal, grupo de espaço D4h
8 (#130 ou P4/ncc), quatro fórmulas por célula unitária (Z=4) 
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e a mesma ocupação dos sítios atômicos de lítio que a estrutura de temperatura ambiente 

[10]. A última fase, LTF, ocorre entre 468 K e 831 K, também tem simetria tetragonal e grupo 

de ponto D4h, mas, sendo o grupo de espaço desconhecido, ele poderia assumir um dos 19 

grupos: #123 a #142, com exceção do #130 (isto é, D4h
1 a D4h

20, com exceção do D4h
8) [12]. 

Esquematicamente, as fases possíveis do LTF são [12]: 

 

Tabela 4.1 – Sequência de transições de fase no Li3ThF7 indicando a estrutura cristalina e o grupo espacial ou 
de ponto das fases, bem como a temperatura de transição entre as mesmas. X, Y e Z são os índices dos grupos 
espaciais a serem determinador e TF é a temperatura de fusão do LTF. 

LTF LTF LTF LTF LTF 

Ortorrômbico Monoclínico Ortorrômbico Tetragonal Tetragonal 

D2h
Z, 

1≤Z≤28 
C2h

Y, 
1≤Y≤6 

D2h
22 

(Ccca ou #68) 
D4h

8 

(P4/ncc ou #130) 
D4h

X≠8, {1≤X≤20} – 8 
 

 T1 < 100 K T2 = 281 K T3 = 368 K T4 = 468 K TF = 831 K 
 

Três transições de fase de 1ª ordem, displacivas, reversíveis e sem histerese térmica 

foram observadas no LTF, além da possibilidade de outra transição especial abaixo de 100 K, 

que poderia ser reentrante em relação à fase de temperatura ambiente (D2h
22?C2h

?D2h
22). 

Essa possibilidade é muito plausível se se considerar que existe um trabalho [8] que atribui o 

mesmo grupo cristalográfico para o LTF a 5 K e a 300 K. Sabese, de fato, que a primeira 

transição conhecida (δ), bem como a segunda (β) são transições ferroelásticas comuns 

e, a última (βα), uma transição não ferróica, que ocorre sem mudança do grupo de ponto, 

mas mudando apenas o grupo de espaço [13]. As transições são de 1ª ordem, porque exibem 

um pico entálpico nos termogramas de DSC, além de exibir um colapso (ou mudança brusca) 

nos respectivos parâmetros de ordem; displacivas, porque a razão entre o salto de entropia 

na transição, S, e Rln2 é muito menor que 1, sendo R a constante universal dos gases ideais 

e 2, o número de estados acessíveis ao sistema4; reversíveis, porque as estruturas são 

acessadas repetidas vezes nos ciclos de resfriamento ou aquecimento do sistema; e, não 

exibem histerese aparente (as transições são fracamente de 1ª ordem) porque, dentro do 

                                                             
4 A natureza das transições de fase de 2ª ordem ou fracamente de 1ª ordem podem ser de três tipos, conforme 

o intervalo em que se encontra a razão S/[Rln(p/f)], onde p é o número de estados na fase p, antes da transição, 
e f, o número de estados após a transição, de modo que: 

 S/Rln21 indica uma transição de ordemdesordem; 

 0≤S/Rln2≤0,1, uma transição de fase displaciva; e, 

 0,1<S/Rln2<1, uma transição que mistura o caráter puramente displacivo com o de ordemdesordem. 
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limite experimental de 1 K, elas ocorrem sempre na mesma temperatura, nestes ciclos 

térmicos.  

Como as transições de fase no LTF têm natureza displaciva e transições desse tipo têm 

caráter termodinâmico de segunda ou quase de primeira ordem [14], as transições no fluoreto 

de lítio e tório devem ser do segundo tipo. Isso porque, apesar de exibirem um colapso nos 

respectivos parâmetros de ordem, os saltos de entropia nas transições são típicos de 

transições displacivas, que são transições de 2ª ordem e exigem relação gruposubgrupo.  

Poderseia supor que ao invés de displacivas, as transições pudessem ser reconstrutivas, não 

havendo, portanto, relação gruposubgrupo direta entre fases vizinhas, mas isso exigiria 

coexistência de fases no equilíbrio, histerese e metaestabilidade [14], exatamente o oposto 

do que foi observado para esse material. Desse modo, considerando que a relação grupo

subgrupo entre as fases é compulsória, é possível atribuir alguns grupos de espaço para duas 

das três fases que ainda são desconhecidas. Para a fase αLTF, dos vinte grupos espaciais do 

grupo de ponto D4h, apenas cinco, D4h
1 (#123 ou P4/mmm), D4h

2 (#124 ou P4/mcc), D4h
7 (#129 

ou P4/nmm), D4h
17 (#139 ou I4/mmm) e D4h

18 (#140 ou I4/mcm), estabelecem relação grupo

subgrupo com a fase βLTF, de grupo espacial D4h
8 (#130 ou P4/ncc). Para a fase δLTF, dos 

seis grupos de espaço do grupo de ponto C2h, só três, C2h
4 (#13 ou P2/c), C2h

5 (#14 ou P21/c) e 

C2h
6 (#15 ou C2/c), têm relação gruposubgrupo com a fase LTF, de grupo espacial D2h

22 (#68 

ou Ccca). 

Quanto a fase εLTF, se ela for resultado também de uma transição de fase displaciva, 

dos vinte e oito grupos do grupo de ponto D2h, apenas os grupos D2h
15 (#61 ou Pbca) e D2h

16 

(#62 ou Pnma) não têm relação gruposubgrupo com os grupos C2h
4 (#13 ou P2/c) e C2h

6 (#15 

ou C2/c) da fase δLTF, enquanto que não há exceção no que diz respeito ao grupo C2h
5 (#14 

ou P21/c). Contudo, é mais provável que essa fase seja o membro extremo de uma transição 

de fase reentrante, similar ao que acontece com o sal de Rochelle5, haja vista que é incomum 

uma transição com redução de temperatura ser acompanhada de aumento de simetria. Nesse 

                                                             
5 O caso clássico de transição de fase reentrante ocorre no sal de Rochelle. Ele apresenta dois pontos de Curie 
em 255 K e 297 K, exibindo ferroeletricidade nesse intervalo de temperaturas. A fase de alta temperatura tem 
grupo de espaço ortorrômbico D2

4 (#19 ou P212121); a fase intermediária tem grupo de espaço monoclínico C2
2 

(#4 ou P21); e, a fase de baixa temperatura tem novamente grupo de espaço ortorrômbico D2
4 (#19 ou P212121). 
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caso, a simetria do grupo de espaço da fase LTF seria D2h
22 (#68 ou Ccca) e, portanto, 

exatamente igual à fase de temperatura ambiente (αLTF). 

Os cálculos por teorias de grupos para as fases  e  do LTF, as únicas fases conhecidas, 

são apresentados respectivamente nas Tabelas 4.2 e 4.3. Em um trabalho experimental do 

grupo sobre Raman no LTF [15], observouse que: 

 na fase tetragonal, LTF, os nove modos A1g, os oito B1g e os sete B2g previstos foram 

observados, mas apenas dez dos dezenove modos Eg esperados foram detectados; e, 

 na fase ortorrômbica, LTF, os dezesseis modos Ag previstos foram observados, 

enquanto que catorze dos dezoito modos B1g e dezoito dos trinta e oito modos B2g e 

B3g, vistos na mesma configuração de espalhamento, foram detectados. 

Quanto às fases  e  do LTF, as fases desconhecidas a serem estudadas, as teorias de 

grupos foram realizadas a partir dos grupos espaciais possíveis para cada uma dessas fases e 

são apresentadas no Apêndice B. No que diz respeito à fase LTF, a teoria de grupo prevista 

é provavelmente a mesma da fase LTF, de grupo espacial D2h
22 (#68 ou Ccca), e apresentada 

na Tabela 4.3, mas estudos adicionais mais aprofundados precisam ser realizados. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do -LTF, de grupo espacial D4h
8 (#130 

ou P4/ncc), Z=4 e 141 modos vibracionais ópticos. Note que vacâncias de Li (25%) são consideradas no sítio 
apropriado. 

Átomo 
Sítio de 

Wyckoff 

Simetria 

do sítio 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 4c C4 A1g  A1u  A2g  A2u  2Eg  2Eu 

F1 4c C4 A1g  A1u  A2g  A2u  2Eg  2Eu 

F2 16g C1 3A1g  3A1u  3A2g  3A2u  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  6Eg  6Eu 

F3 8f C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 

Li 16g C1 3A1g  3A1u  3A2g  3A2u  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  6Eg  6Eu 
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ГRaman = 9A1g  8B1g  7B2g  19Eg 

ГIV = 9A2u  18Eu 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 

Гsilenciosos = 10A2g  9A1u  8B1u  7B2u 

 
Tabela 4.3 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do -LTF, de grupo espacial D2h

22 (#68 
ou Ccca), Z=8 e 141 modos vibracionais ópticos. 

Átomo 
Sítio de 

Wyckoff 

Simetria 

do sítio 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 8h C2
z Ag  Au  B1g  B1u  2B2g  2B2u  2B3g  2B3u 

F1 8h C2
z Ag  Au  B1g  B1u  2B2g  2B2u  2B3g  2B3u 

F2 16i C1 3Ag  3Au  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  3B2g  3B3u 

F3 16i C1 3Ag  3Au  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  3B2g  3B3u 

F4 8f C2
y Ag  Au  2B1g  2B1u  B2g  B2u  2B3g  2B3u 

F5 8e C2
x Ag  Au  2B1g  2B1u  2B2g  2B2u  B3g  B3u 

Li1 16i C1 3Ag  3Au  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  3B2g  3B3u 

Li2 16i C1 3Ag  3Au  3B1g  3B1u  3B2g  3B2u  3B2g  3B3u 

ГRaman = 16Ag  18B1g  19B2g  19B3g 

ГIV = 17B1u  18B2u  18B3u 

Гacústicos = B1u (z)  B2u (y’)  B3u (x’) 

Гsilenciosos = 16Au 

 

Para determinar quais grupos espaciais são possíveis para cada fase do LTF, podese 

verificar as relações de gruposubgrupo, bem como os splittings de Wyckoff, na tabela de 

cristalografia ITCA1 [16]. Essas tabelas exigem, no entanto, certo grau de conhecimento em 

teoria de grupos e cristalografia, mostrandose, por vezes, complexas na extração das 

informações desejadas. Contudo, elas podem ser consultadas de forma prática e indireta na 

base de dados do site Bilbao Crystallographic Server [17], conforme os procedimentos 

descritos a seguir. Primeiramente, buscase o programa SUBGROUPGRAPH [1819] na seção 

Group - Subgroup Relations of Space Groups do site. Esse programa verifica se há relação 

gruposubgrupo entre dois grupos espaciais (na notação internacional), sem que se conheça, 

de antemão, o índice6 entre eles. Por exemplo, a fase LTF poderia assumir qualquer um dos 

                                                             
6 O índice de transformação está relacionado com o número de fórmulas unitárias das duas estruturas cujos 

grupos de simetria têm relação gruposubgrupo, segundo a expressão � =
�(�)

�(�)
.

|�(�)|

|�(�)|
 [16]. Nessa fórmula, |P(G)| 

e |P(H)| são as ordens dos grupos de ponto correspondentes aos grupos espaciais G e H, e Z(G) e Z(H) são 
respectivamente o número de motivos por célula unitária dos grupos G e H. 
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grupos espaciais de #123 (D4h
1) a #142 (D4h

20), exceto o #130 (D4h
8), que é o grupo espacial da 

fase imediatamente anterior (LTF). Testaramse, então, todas as relações entre os 19 

possíveis grupos da fase LTF (escolhida como supergrupo, G, no programa 

SUBGROUPGRAPH), com o grupo #130 da fase LTF (escolhida como subgrupo, H, no 

programa SUBGROUPGRAPH). Assim, ao utilizar o supracitado programa, observouse que 

apenas os grupos #123, #124, #129, #139 e #140 têm relação gruposubgrupo, de índice 2 

(para os grupos #124, #129 e #140) ou 4 (para os grupos #123 e #139), com o grupo #130. É 

possível ainda observar nesse programa um diagrama da relação gruposubgrupo, caso ela 

exista, com os respectivos índices de transformação. Em seguida, de posse das possíveis 

relações gruposubgrupo e dos índices, podese investigar o splitting de Wyckoff entre duas 

fases, desde que os sítios atômicos de pelo menos uma delas sejam conhecidos (como no caso 

da fase LTF), a fim de realizar previsões acerca dos modos vibracionais da fase desconhecida 

(como no caso da fase LTF). Para observar esse splitting dos sítios atômicos, continuase na 

mesma seção (Group - Subgroup Relations of Space Groups) do site (Bilbao Crystallographic 

Server), mas se utiliza agora o programa HERMANN [20], que exige, além do conhecimento do 

grupo espacial (G) e do respectivo subgrupo (H), o índice da transformação entre os mesmos. 

Os cálculos por teoria de grupos desenvolvidos nessa seção e no Apêndice B foram 

baseados no método de sítio nuclear de Rousseau et al. [21]. Nesse método, são necessários 

basicamente o conhecimento do grupo espacial do material estudado, bem como os sítios 

atômicos de Wyckoff e respectivas simetrias, a fim de determinar os modos vibracionais. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Dois monocristais de fluoreto de lítio e tório, Li3ThF7, orientados nas direções 

ortorrômbicas [001]o e [110]o, de dimensões retangulares iguais respectivamente a 5,65 x 

10,1 x 0,8 mm e 5,1 x 6,95 x 1,1 mm, foram estudados por medidas polarizadas de 

espectroscopia Raman e no infravermelho. Tais amostras foram crescidas pelo método de 

Czochralski por JeanYves Gesland, em Le Mans, na França, a partir de sementes orientadas, 
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com direções de crescimento paralelas às direções [001]t, [100]t ou [110]t, da fase tetragonal 

LTF. No processo, foram realizadas misturas estequiométricas dos fluoretos de partida LiF e 

ThF4 (3LiF+ThF4), que foram aquecidas até fundir e formar, em 843 K, o Li3Th4F7. Apesar do 

material resultante ser resfriado em taxas baixíssimas (0,5 K/min) até a temperatura 

ambiente, os cristais exibiram muitas microtrincas. Tais estruturas são paralelas aos eixos 

tetragonais at e bt, contém o eixo c, e entre elas há domínios ortorrômbicos. Os eixos desses 

domínios, ao e bo, formam, por sua vez, ângulos de 45° com as microtrincas. As peras de LTF 

obtidas pelo crescimento de Czochralski foram orientadas, cortadas e polidas, nas direções 

principais da célula ortorrômbica. O processo completo e detalhado da síntese desses 

monocristais pode ser consultado nas referências [12] e [14]. 

As medidas polarizadas de espectroscopia Raman foram realizadas em quatro 

geometrias segundo a notação de Porto [15]: –z(xy)z, –z(x’y’)z, –y(x’z)y e –y(zz)y. x’=a0 e y’=b0 

são eixos ortogonais no plano xy, girados de 45° (no sentido antihorário) em relação a x=at e 

y=bt. Essas configurações são baseadas nas representações irredutíveis dos tensores Raman e 

permitem uma clara distinção dos modos vibracionais por polarização. No intervalo de 

temperaturas de 300 a 490 K, os espectros foram coletados usando um triplo monocromador 

T64000 da JobinYvon equipado com detector CCD resfriado a nitrogênio líquido e um 

microscópio da Olympus, com objetiva de 20x. A resolução espectral foi de aproximadamente 

1 cm1 e a resolução lateral (tamanho do spot) de 2 m. As medidas foram realizadas em 

geometria de retroespalhamento, usando a linha 514,5 nm (750 mW) de um laser Coherent

Verdi como fonte de excitação. Filtros de interferência, placas de meia onda e polarizadores 

apropriados foram utilizados nas medidas. Os espectros foram registrados entre 50 e 650 cm

1, tomando a média de três acumulações de 120s. 

As medidas polarizadas no infravermelho dos monocristais de Li3ThF7 foram realizadas, 

no intervalo de temperaturas de 300 a 523 K, com um espectrômetro infravermelho por 

transformada de Fourier da Nicolet, modelo Nexus 470, equipado com um microscópio 

Centaurus, que permite ampliação de 10x. Na região espectral do infravermelho médio, entre 

550 e 4000 cm1, foram utilizados como acessórios uma fonte globar (SiC), um divisor de feixe 

de KBr:Ge, um detector MCT e um polarizador de ZnSe. Na região espectral do infravermelho 

distante, entre 50 e 700 cm1, adaptouse o microscópio para receber um detector de 
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bolômetro de silício resfriado a hélio líquido. Os acessórios utilizados nessa configuração de 

medida consistem ainda de uma fonte globar, um divisor de feixe de silício e um polarizador 

de polietileno. Os espectros de refletividade no infravermelho foram obtidos sob purga de 

nitrogênio, tomando a média de 128 varreduras em cada uma das duas polarizações (ao longo 

dos eixos ortorrômbicos x’ e z), e com uma resolução espectral de 4 cm1. As regiões de medida 

das amostras foram limitadas a 200 x 200 m. 

As temperaturas foram acessadas por meio de um forno Linkam, modelo TS1500, 

acoplado a uma unidade de potência e controlada por um TMS94 do mesmo fabricante. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

No âmbito dessa tese, estudaramse os monocristais de LTF por meio de medidas 

polarizadas de espectroscopia Raman e no infravermelho, procurando atribuir os fônons e 

observar o comportamento dos mesmos em três fases do material, a saber: LTF, LTF e 

LTF. Particularmente, buscase identificar a fase tetragonal de alta temperatura (acima de 471 

K), LTF, e de grupo espacial desconhecido por uma via alternativa à difração de raios X, haja 

vista que os íons Li+ e F–, por serem muito leves, possuem baixo fator de espalhamento, 

dificultando a determinação da estrutura correta. 

Confrontando os espectros no infravermelho e de Raman, apresentados 

respectivamente nas Figuras 4.1 e 4.2, e 4.3 a 4.7, com os cálculos de teoria de grupos 

apresentados no Apêndice B, foi possível atribuir o grupo espacial da fase tetragonal de mais 

alta temperatura do LTF (αLTF). A seguir, descrevemse os procedimentos para a 

determinação desse grupo e, posteriormente, apresentamse os ajustes matemáticos dos 

dados experimentais das três fases do LTF. 

A análise vibracional no infravermelho do LTF é estudada pela primeira vez, embora 

haja literatura a respeito de espectroscopia Raman. Nesse trabalho, os espectros polarizados 

no infravermelho foram obtidos ao longo dos eixos ortorrômbicos x’ e z, e no intervalo de 
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temperaturas de 300 a 523 K. Três fases do LTF são acessíveis nessas temperaturas, sendo que 

as duas de temperaturas mais baixas têm simetrias conhecidas, enquanto a de temperatura 

mais elevada só é conhecido o grupo de ponto. As bandas situamse em geral abaixo de 650 

cm1, como ocorre nos espectros IV da maioria dos fluoretos, e apresentaramse muito largas. 

 

Figura 4.1 – Espectro de refletividade no infravermelho ao longo do eixo ortorrômbico x’ do cristal de Li3ThF7. 
A distância de separação vertical entre dois espectros adjacentes é 0,1. Os intervalos de temperaturas das 
transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em verde. 

 

Observando a Figura 4.1, dos espectros de infravermelho polarizados no eixo 

ortorrômbico x’ e para temperaturas superiores 471 K, quando a fase αLTF é favorecida, 

visualizamse, no mínimo, sete modos Eu (em torno de 150, 180, 210, 220, 345, 435 e 510 cm
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1), mas essa informação não permite excluir nenhum dos cinco grupos espaciais prováveis para 

essa fase. Existe ainda um pico em torno de 120 cm1, mas é difícil afirmar que seja um modo 

IV antes do ajuste matemático das curvas espectrais.  Por outro lado, a partir da Figura 4.2, 

para os espectros de infravermelho ao longo do eixo z do cristal, é possível afirmar que 

existem, no mínimo, cinco modos A2u (em torno de 215, 400, 465, 535 e 580 cm1). Assim, 

conforme a Tabela B12 do Apêndice B, o grupo D4h
1 é impossível de ser assumido pela 

supracitada fase, pois apresenta apenas 4 modos A2u, para todas as seis propostas por teoria 

de grupos dessa simetria. 

 

Figura 4.2 – Espectro de refletividade no infravermelho ao longo do eixo ortorrômbico z do cristal de Li3ThF7. 
A distância de separação vertical entre dois espectros adjacentes é 0,1. Os intervalos de temperaturas das 
transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em verde. 
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Os espectros Raman do LTF, nas quatro configurações de medidas polarizadas, 

apresentaram modos bem mais definidos em relação àqueles de um trabalho prévio usado 

como referência [14], conforme observado nas Figuras 4.4 a 4.7. Um pico é observado em 

todas as quatro polarizações e acontece por volta de 410 cm1. Ele se deve provavelmente à 

graxa de silicone que evaporou do o-ring para a janela de quartzo do forno durante as medidas 

térmicas iniciais e, por isso, não deve ser contabilizado como modo do LTF. Medidas anteriores 

no mesmo sistema não apresentaram esse problema, conforme apresentado na Figura 4.3, 

para as polarizações –y(zz)y e –y(x’z)y, à temperatura ambiente, antes e após da evaporação 

da graxa de silicone. A diferença nas intensidades Raman para uma mesma polarização é que 

nos espectros em linha preta a amostra foi medida no interior do forno, enquanto naqueles 

em linha vermelha a amostra foi medida externamente. 
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Figura 4.3 – Espectros Raman do LTF, à temperatura ambiente, nas polarizações (a) –y(zz)y e (b) –y(x’z)y, 
destacando (com asterisco) um pico por volta de 410 cm-1 atribuído à graxa de silicone. Os espectros em linha 
preta são aqueles obtidos antes da graxa evaporar na janela de quartzo do forno, enquanto que os de linha 
vermelha, foram obtidos depois da evaporação. 

 

Na fase αLTF, existem quatro modos B1g, na polarização –z(x’y’)z, e cinco modos B2g, 

na polarização –z(xy)z, conforme o ajuste dos espectros Raman apresentados 

respectivamente nas Figuras 4.4 e 4.5, para temperaturas superiores a 471 K. Os modos B1g 

encontramse em torno de 95, 205, 285 e 370 cm1 enquanto os de B2g estão em torno de 120, 

225, 285, 360 e 490 cm1. A partir desses dados e das informações acerca dos modos ativos 

em infravermelho, podemse excluir três das quatro simetrias remanescentes, pois não 

contemplam teorias de grupos compatíveis: D4h
2, D4h

7 e D4h
17 (vide Tabelas B13, B14 e B15, 
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respectivamente, no Apêndice B). O único grupo espacial, portanto, que respeita as 

considerações acima é o grupo espacial D4h
18 (#140 ou I4/mcm). Contudo, como a contagem 

dos modos A1g, da polarização –x(zz)x (Figura 4.6), e Eg, da polarização –y(x’z)y (Figura 4.7), é 

pouco conclusiva, não há como definir exatamente o número de modos e, 

consequentemente, quais átomos do Li3ThF7 ocupam os possíveis sítios de Wyckoff do 

sistema. Por essa razão, sete das trinta propostas de teoria de grupos da simetria D4h
18, 

destacadas em vermelho na Tabela B16 do Apêndice B, e, por conseguinte, os modos normais 

apresentados na Tabela 4.4 são possíveis. Os modos previstos nas fases β e LTF, assim como 

as correlações entre essas representações irredutíveis, são também mostrados nessa última 

tabela. 

Os modos dos espectros Raman e no infravermelho da fase αLTF foram contabilizados 

propositadamente com o menor número de modos previstos em cada polarização. Tal escolha 

não representa contudo qualquer uma das seis propostas possíveis para o grupo D4h
18. Essa 

abordagem foi adotada porque, uma vez determinados os sítios atômicos da fase αLTF, a 

análise corrente terá um número de modos igual ou menor que o dessa fase. Assim, a teoria 

de grupos da fase LTF é descrita aqui por 15 modos no infravermelho, sendo 5A2u e 10Eu, e 

19 modos Raman, sendo 4A1g, 4B1g, 5B2g e 6Eg. 

Definido o grupo espacial da fase LTF, dáse prosseguimento à análise vibracional 

dessa e das outras fases do LTF por meio das medidas polarizadas em Raman e no 

infravermelho. 
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Figura 4.4 – Espectros Raman do LTF na configuração –z(x’y’)z para várias temperaturas. Destaca-se com 
asterisco um pico em todos os espectros, por volta de 410 cm-1, que é atribuído à graxa de silicone na janela 
do forno. As transições de fase ocorrem nas temperaturas de 371 K e 471 K. Os intervalos de temperaturas 
dessas transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em verde. 



127 
 

 

Figura 4.5 – Espectros Raman do LTF na configuração –z(xy)z para várias temperaturas. Destaca-se com 
asterisco um pico em todos os espectros, por volta de 410 cm-1, que é atribuído à graxa de silicone na janela 
do forno. As transições de fase ocorrem nas temperaturas de 371 K e 471 K. Os intervalos de temperaturas 
dessas transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em verde.   
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Figura 4.6 – Espectros Raman do LTF na configuração –y(zz)y para várias temperaturas. Destaca-se com 
asterisco um pico em todos os espectros, por volta de 410 cm-1, que é atribuído à graxa de silicone na janela 
do forno. As transições de fase ocorrem nas temperaturas de 371 K e 471 K. Os intervalos de temperaturas 
dessas transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em verde. 
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Figura 4.7 – Espectros Raman do LTF na configuração –y(x’z)y para várias temperaturas de medida. Destaca-se 
com asterisco um pico em todos os espectros, por volta de 410 cm-1, que é atribuído à graxa de silicone na 
janela do forno. As transições de fase ocorrem nas temperaturas de 371 K e 471 K. Os intervalos de 
temperaturas dessas transições estão grifados em vermelho e os ajustes analisados quantitativamente, em 
verde. 
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Tabela 4.4 – Modos normais de vibração para as três fases de maior temperatura do LTF. As correlações entre 

as representações irredutíveis das fases β- e -LTF são também apresentadas. 

 
Fase  
D2h

22 

Fase β 
D4h

8 
Fase α 
D4h

18 

Modos ativos em Raman 

16 Ag 
18 B1g 
19 B2g 
19 B3g 

9 A1g 
8 B1g 
7 B2g 
19 Eg 

4 a 5 A1g 
4 B1g 
5 B2g 

6 a 8 Eg 

Modos ativos em infravermelho 
17 B1u 
18 B2u 
18 B3u 

9 A2u 
18 Eu 

5 A2u 
10 a 12 Eu 

Modos silenciosos 16 Au 

10 A2g 
9 A1u 
8 B1u 
7 B2u 

4 a 7 A2g 
2 a 4 A1u 
3 a 4 B1u 
2 a 3 B2u 

Modos acústicos 
B1u (z) 
B2u (y’) 
B3u (x’) 

A2u (z) 
Eu (x,y) 

A2u (z) 
Eu (x,y) 

 

Os espectros de refletividade no infravermelho para os eixos ortorrômbicos x’ e z das 

fases ,  e LTF foram analisados segundo o modelo semiquântico de quatro parâmetros 

(posição, , e amortecimento, , dos ramos ópticos transversais (TO) e longitudinais (LO) dos 

fônons polares) em várias temperaturas. Contudo, apresentamse nas Tabelas 4.5 a 4.7 

apenas os parâmetros de dispersão obtidos dos espectros polarizados nos eixos x’ e z e para 

as temperaturas de 300 K (fase LTF), 423 K (fase βLTF) e 493 K (fase αLTF). Tais espectros 

são ajustados com linhas verdes nas Figuras 4.1 e 4.2 a fim de destacálos dos demais. Nos 

painéis superiores das Tabelas 4.5 a 4.7 são apresentados os dados referentes ao eixo 

ortorrômbico x’, enquanto nos inferiores, os parâmetros relacionados ao eixo z. O fator de 

qualidade, Qu, e a constante dielétrica estática, εr, foram calculados em todos os casos e 

também são mostrados nessas tabelas.  

Na fase LTF, os 17 modos B1u previstos por teoria de grupos são observados a partir 

das medidas ao longo do eixo z, enquanto que 18 modos de representações irredutíveis B2u 

ou B3u foram observados nas medidas ao longo de x’. No entanto, conforme a Tabela 4.4, 

deverseia ter observado apenas modos B3u ao longo desse último eixo. Isto não acontece 

porque, o LTF, na fase ortorrômbica, exibe domínios no plano perpendicular a z, que são 

termodinamicamente estáveis e oriundos da transição ferroelástica com a fase tetragonal 

LTF. Por isso, ao medir ao longo do eixo ortorrômbico x’, obtendo modos B3u, é igualmente 

provável que seja medido também o eixo y’, e observar modos B2u. Além disso, mesmo que se 
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realizassem medidas polarizadas nos eixos x’ ou y’ de um cristal monodomínio, não seria 

possível resolver B2u (y’) de B3u (x’), porque os splittings são pequenos em relação aos 

amortecimentos desses modos (lembrando que estes modos vêm do desdobramento dos 18 

modos Eu da fase LTF).  

Por fim, na fase βLTF, 17 dos 18 modos Eu previstos e os 9 modos A2u são observados. 

E, na fase αLTF, os 5 modos A2u previstos e 10 modos Eu de um total de 10 a 12 possíveis, 

conforme discussão prévia, são identificados. 
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Tabela 4.5 – Parâmetros de dispersão do modelo semiquântico de quatro parâmetros utilizado nos ajustes dos 

espectros de infravermelho da fase -LTF (grupo espacial #68, Ccca ou D2h
22) a 300 K. Os números de onda () 

e os amortecimentos () encontram-se em unidades de cm-1, enquanto as forças dos osciladores () e as 

tangentes de perda dielétrica (tan ) são adimensionais. 

Modo j,TO j,TO j,LO j,LO j tanj 

1 103,1 31,5 103,9 22,0 0,280 70,79 
2 118,5 22,0 119,0 16,1 0,205 27,44 

3 127,9 23,9 131,3 21,6 1,190 148,62 

4 137,8 17,4 141,0 17,0 0,660 51,49 

5 156,5 29,5 165,4 34,8 1,729 178,08 

6 166,0 17,7 166,9 13,8 0,013 0,72 

7 183,3 27,9 196,3 35,4 1,469 104,32 

8 199,4 26,7 201,9 17,1 0,083 4,73 

9 214,2 24,2 224,7 16,7 0,766 34,43 

10 230,1 29,3 249,1 17,5 0,324 15,31 

11 253,8 25,0 255,6 62,0 0,016 0,52 

12 322,0 29,7 328,3 35,4 0,511 12,48 

13 344,7 32,3 359,9 27,9 0,787 18,28 

14 381,5 49,2 443,6 64,3 1,070 30,87 

15 451,2 44,0 456,1 27,3 0,055 1,02 

16 459,7 29,8 470,7 45,1 0,055 0,66 

17 482,5 72,1 593,7 116,0 0,184 4,87 

18 603,8 148,4 615,9 33,3 0,005 0,18 



18 B2u/B3u (plano x’y’): ∞ = 2,32;  r = 11,72; Qu  f = 42,6 THz tan j= 704 x 10-6 

 
1 96,9 11,4 97,5 9,5 0,269 26,30 
2 110,5 16,7 114,8 13,6 1,328 145,97 

3 131,0 12,1 132,9 9,1 0,525 29,77 

4 142,0 12,6 144,0 10,8 0,471 23,68 

5 150,0 12,9 151,9 18,2 0,338 15,50 

6 186,0 18,6 220,5 10,9 5,139 221,25 

7 220,6 9,4 256,2 24,4 0,008 0,13 

8 277,9 24,1 280,1 24,7 0,044 1,10 

9 294,1 27,6 295,0 31,9 0,025 0,65 

10 328,0 28,5 331,9 28,5 0,221 4,71 

11 354,0 25,6 362,2 36,7 0,620 10,17 

12 374,6 40,8 406,0 45,8 0,852 19,89 

13 409,4 44,0 436,2 52,9 0,091 1,91 

14 451,0 49,8 480,2 44,1 0,216 4,24 

15 485,3 48,7 521,6 53,1 0,059 0,98 

16 528,3 53,9 562,5 47,8 0,036 0,55 

17 567,4 49,9 611,1 37,5 0,013 0,16 

 

17 B1u (eixo z): ∞ = 2,20;  r = 12,45; Qu  f = 59,2 THz tan j= 507 x 10-6 
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Tabela 4.6 – Parâmetros de dispersão do modelo semiquântico de quatro parâmetros utilizado nos ajustes dos 

espectros de infravermelho da fase -LTF (grupo espacial #130, P4/ncc ou D4h
8) a 423 K. Os números de onda 

() e os amortecimentos () encontram-se em unidades de cm-1, enquanto as forças dos osciladores () e as 

tangentes de perda dielétrica (tan ) são adimensionais. 

Modo j,TO j,TO j,LO j,LO j tanj 

1 109,1 26,4 111,1 17,6 0,623 121,38 
2 121,0 12,8 122,1 11,6 0,287 22,00 

3 130,5 11,3 132,0 10,7 0,371 21,65 

4 139,8 9,1 140,6 10,0 0,203 8,27 

5 157,3 32,6 164,9 30,6 1,654 191,37 

6 183,3 27,1 196,3 51,3 1,877 133,13 

7 198,0 58,0 200,0 26,6 0,051 6,59 

8 209,3 27,1 217,9 39,5 0,608 33,02 

9 226,0 55,9 246,8 25,1 0,540 51,88 

10 253,0 38,8 255,8 83,0 0,033 1,75 

11 322,0 69,4 328,3 90,2 0,537 31,58 

12 345,0 55,3 359,8 39,9 0,836 34,12 

13 379,5 61,4 434,5 114,9 1,035 38,71 

14 449,0 84,0 456,1 44,8 0,164 6,01 

15 459,1 50,0 473,8 70,5 0,079 1,66 

16 483,3 95,6 568,8 125,2 0,178 6,40 

17 569,6 136,1 617,3 54,1 0,002 0,09 



17 Eu (eixo x’): ∞ = 2,31;  r = 11,39; Qu  f = 42,3 THz tan j= 710 x 10-6 

 
1 119,2 38,5 124,5 29,2 1,453 339,73 
2 145,1 23,4 147,1 25,1 0,444 42,55 

3 186,4 27,7 254,8 24,9 5,459 375,93 

4 276,1 56,5 286,1 44,4 0,183 11,66 

5 300,2 66,4 301,7 114,0 0,030 1,88 

6 359,6 57,3 434,4 127,3 1,407 53,83 

7 452,3 80,6 486,0 117,5 0,129 4,37 

8 530,2 153,8 558,9 88,0 0,226 10,64 

9 560,9 120,9 617,6 43,8 0,013 0,45 

 

9 A2u (eixo z): ∞ = 2,25;  r = 11,59; Qu  f = 35,7 THz tan j= 841 x 10-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Tabela 4.7 – Parâmetros de dispersão do modelo semiquântico de quatro parâmetros utilizado nos ajustes dos 

espectros de infravermelho da fase -LTF (grupo espacial #140, I4/mcm ou D4h
18) a 493 K. Os números de onda 

() e os amortecimentos () encontram-se em unidades de cm-1, enquanto as forças dos osciladores () e as 

tangentes de perda dielétrica (tan ) são adimensionais. 

Modo j,TO j,TO j,LO j,LO j tanj 

1 124,7 41,3 128,7 26,9 0,951 257,37 
2 148,8 36,5 155,0 37,2 1,282 215,73 

3 158,6 22,8 162,9 27,8 0,266 24,59 

4 174,8 19,1 177,5 22,2 0,299 19,06 

5 184,7 19,6 191,2 31,0 0,419 24,57 

6 213,8 18,9 214,8 16,3 0,152 6,40 

7 220,6 31,7 235,4 31,3 0,697 46,31 

8 340,2 59,9 355,4 50,3 1,441 76,04 

9 380,5 86,0 485,0 131,5 1,843 111,71 

10 497,7 120,3 618,1 73,1 0,130 6,45 



10 Eu (eixo x’): ∞ = 2,32;  r = 9,80; Qu  f = 38,1 THz tan j= 788 x 10-6 

 
1 195,0 35,5 257,3 33,1 4,733 491,29 
2 354,7 69,9 447,1 124,1 1,811 111,71 

3 449,1 78,1 471,0 137,9 0,010 0,42 

4 523,4 165,8 555,0 90,3 0,207 13,93 

5 564,9 125,6 617,6 44,8 0,048 2,12 

 

5 A2u (eixo z): ∞ = 2,20;  r = 9,01; Qu  f = 48,4 THz tan j= 619 x 10-6 

 

A partir dos espectros ajustados foi possível, por conseguinte, obter as funções ópticas 

correspondentes, via transformações de KramersKronig, para o eixo x’, na Figura 4.8, e para 

o eixo z, na Figura 4.9. As frequências (e os amortecimentos) dos ramos ópticos TO e LO dos 

modos infravermelho são dados pelas posições (e larguras) dos picos das partes imaginárias 

da constante dielétrica, ε’’, e do inverso da constante dielétrica, η’’, respectivamente. 

Alternativamente, podese usar também a representação da parte real da condutividade 

óptica, σ’ = ωε0ε’’, em detrimento da parte imaginária da constante dielétrica para definir as 

posições dos ramos TO, mas não para os respectivos amortecimentos. Particularmente, isso 

foi realizado nos espectros polarizados de infravermelho, conforme apresentado 

respectivamente nas Figuras 4.8 e 4.9 a fim de definir melhor as frequências dos ramos TO. 
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Figura 4.8 – Funções ópticas dos espectros infravermelho para o eixo x’ (célula ortorrômbica). De baixo para 
cima, as temperaturas aumentam a partir da temperatura ambiente até 523 K, tal como nos espectros de 
refletividade correspondentes. Os espectros destacados em vermelho delimitam os intervalos de temperatura 
onde ocorrem as duas transições de fase no material. 
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Figura 4.9 – Funções ópticas dos espectros infravermelho para o eixo z. De baixo para cima, as temperaturas 
aumentam a partir da temperatura ambiente até 523 K, tal como nos espectros de refletividade 
correspondentes. Os espectros destacados em vermelho delimitam os intervalos de temperatura onde 
ocorrem as duas transições de fase no material. 
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A análise dos modos Raman nas três fases do LTF estudadas nesse trabalho, é realizada 

a partir do ajuste dos espectros nas Figuras 4.3 a 4.7. Os intervalos de temperaturas em que 

ocorrem as transições de fase são anotados em vermelho nessas figuras. Por outro lado, 

destacamse com linhas verdes os ajustes dos espectros cujos modos vibracionais serão 

estudados em cada fase e polarização do material. Os ajustes foram realizados por meio de 

lorentzianas após a subtração de linhas de base, e as informações acerca das frequências (e 

larguras), em cm1, dos modos são apresentadas nas Tabelas 4.8 a 4.10. Esses dados são 

confrontados com os de um trabalho anterior no mesmo material [14]. Nesse sentido, os 

modos observados em cada polarização e temperatura são a soma das contribuições da 

referência [14] e do trabalho atual. 

A análise vibracional do LTF (de simetria D2h
22) à temperatura ambiente é 

apresentada na Tabela 4.8, onde também se destacam os modos observados em relação aos 

previstos para cada polarização.  
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Tabela 4.8 – Modos Raman do -LTF, à temperatura ambiente, em quatro polarizações de medida. Os modos 
de cada geometria são comparados com os da referência [14]. Os modos marcados com (*) e (†) são fugas de 
outras polarizações Raman (ou de infravermelho) e artifícios de ajuste (ou modos provenientes de defeitos), 

respectivamente. Os modos Ag, B1g e B2gB3g são grifados respectivamente em laranja, amarelo e verde. 

Temperatura 300 K 

Sistema 
cristalino 

Ortorrômbico 

Grupo 
espacial 

D2h
22 

Polarização -z(xy)z -z(x’y’)z -y(x’z)y -x(yz)x -y(zz)y 

Modos 15 de 16 Ag 14 de 18 B1g 23 de (19 B2g  19 B3g) 15 de 16 Ag 

Trabalho Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] 

Número de 
onda 

(semilargura) 
/ cm-1 

 88 (5)†     90 (7) 88 (5) 

  94 (10)†   94 (9)   

104 (3)† 107 (7)†  101 (9)†   106 (2)†  

111 (5)    117 (6)    

128 (7) 125 (9) 124 (12) 128 (9)     

138 (8) 139 (9) 140 (8) 141 (9) 139 (7) 138 (9)   

150 (7) 150 (8) 151 (7) 150 (7)    151 (9) 

   159 (12)  155 (7) 155 (14)* 157 (7)* 

    170 (12) 169 (13) 175 (10) 173 (7) 

187 (8) 185 (10) 193 (7) 192 (9)     

      204 (14 )†  

216 (6) 216 (9)  215 (10)* 218 (8) 219 (13)  216 (10) 

224 (9) 224 (9)     220 (10)  

  228 (2)  229 (10) 232 (8)  228 (13)* 

244 (15)*   243 (11)     

 253 (13)  257 (9) 254 (16) 249 (16) 258 (19) 255 (14) 

     269 (12)  268 (10)* 

278 (11) 282 (12) 280 (12) 284 (13) 279 (19)    

293 (16) 297 (11) 293 (12) 297 (10)  286 (12)   

309 (25)* 311 (12)* 307 (13) 310 (11) 310 (21) 304 (11)   

     319 (9)   

     333 (11)   

 348 (12)   345 (28)  347 (23) 348 (12) 

   356 (13) 359 (13) 357 (16)   

361 (24) 363 (10) 363 (18)     363 (10) 

377 (8)* 377 (12)* 378 (11) 377 (13) 374 (6)  373 (20)*  

      415 (10 )†  

     436 (13)   

      447 (21 )†  

     458 (10)   

    465 (33)    

     480 (14)   

498 (14) 496 (15) 501 (25)*  494 (20) 499 (14) 497 (19) 496 (15) 

522 (15) 519 (10)    523 (12)  519 (10) 

 

Notase nessa tabela que foi possível discernir os 15 modos Ag (grifados em laranja), 

14 dos 18B1g (grifados em amarelo) e 23 dos 38 modos B2g ou B3g (grifados em verde) por meio 

de medidas polarizadas em –z(xy)z ou –y(zz)y, –z(x’y’)z e –y(x’z)y, respectivamente. Notase 
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que, em virtude dos domínios presentes no plano perpendicular ao eixo z, não se resolvem os 

modos B2g dos modos B3g. O mesmo ocorreu no trabalho de Oliveira et al. [14], que estudando 

o LTF, nessa mesma temperatura, observaram modos B2g e B3g na mesma geometria –x(yz)x, 

mas não puderam separálos por polarização. A diferença é que no trabalho deles a medida 

Raman polarizada em –x(yz)x proporciona os modos de representações irredutíveis B2g  B3g, 

enquanto que no trabalho atual isso acontece devido aos domínios. 

Dos 15 modos Ag, 12 foram observados na polarização –z(xy)z e os demais, na 

configuração –y(zz)y, mas todos, exceto um, em 111 cm1, estão em pleno acordo com 

trabalho de Oliveira et al. [14]. Os modos em 244, 309 e 377 cm1 da primeira polarização são 

fugas da configuração –z(x’y’)z, enquanto que os modos em 88 e 107 cm1 devem ser 

proveniente de defeitos, como as vacâncias de lítio e os dopantes substitucionais de urânio 

nos sítios de tório. Oliveira et al. [14] consideraram esses últimos modos como Ag e eles 

persistem nas fases de alta temperatura do LTF, excedendo o número de modos previstos por 

teoria de grupos. Em particular, como será visto adiante, o modo em 107 cm1 é o mais fraco 

dos 6 modos observados nessa polarização das fases  e βLTF, enquanto o modo em 88 cm

1 é tão fraco que não foi capturado pelo ajuste matemático. Isso reforça a hipótese desses 

modos estarem relacionado a defeitos nas fases α, β e LTF. Por outro lado, na polarização 

–y(zz)y, os modos em 155 e 268 cm1 são fugas da polarização –x(yz)x, enquanto que em 228 

cm1 temse uma fuga da polarização –y(x’z)y, como bem enfatizaram Oliveira et al. [14]. O 

modo em 204 cm1 é um modo infravermelho ativado por defeito e é proveniente da 

representação irredutível B3u cujo ramo LO encontrase em 202 cm1. Apesar da fase LTF ser 

centrossimétrica, é possível haver quebra das regras de seleção devido aos defeitos, como 

vacâncias de lítio e dopantes substitucionais de urânio nos sítios de tório. Além disso, os 

modos em 415 e 447 cm1 são respectivamente da graxa de silicone e de artifício de ajuste. 

Esses dois últimos foram necessários no ajuste dos espectros a fim de modelar a banda Ag em 

497 cm1. 

Na polarização –z(x’y’)z, 14 modos B1g foram observados, sendo que 2 (em 228 e 363 

cm1) foram vistos apenas nesse trabalho, 4 (em 159, 243, 257 e 356 cm1) só no trabalho de 

Oliveira et al. [14], e 8 (em 124, 140, 151, 193, 280, 293, 307 e 378 cm1) em ambos os 

trabalhos. Os modos observados em 101 e 215 cm1 por Oliveira et al. foram descaracterizados 
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como B1g, pois se tratam, na verdade, de resposta de defeitos (como discutido anteriormente) 

e fuga da polarização –z(xy)z, respectivamente. 

Na configuração –y(x’z)y, identificaramse 23 dos 38 modos previstos (19 B2g  19 B3g), 

sendo que 8 (em 139, 170, 218, 229, 254, 310, 359 e 494 cm1) coincidem com o trabalho de 

Oliveira et al. [14] e 5 (em 117, 279, 345, 374 e 465 cm1) são propostos no trabalho atual. 

Além disso, Oliveira et al. [14] identificaram 10 modos (em 94, 155, 269, 286, 319, 333, 436, 

458, 480 e 523 cm1) exclusivamente. 

 

Tabela 4.9 – Modos Raman do β-LTF, à temperatura de 430 K, em quatro polarizações de medida. Os modos 
de cada geometria são comparados com os da referência [14]. Os modos marcados com (*) e (†) são fugas de 
outras polarizações Raman (ou de infravermelho) e artifícios de ajuste (ou modos provenientes de defeitos), 
respectivamente. Os modos A1g, B1g, B2g e Eg são grifados respectivamente em laranja, amarelo, cinza e verde. 

 

Temperatura 430 K 

Sistema 
cristalino 

Tetragonal 

Grupo 
espacial 

D4h
8 

Polarização -z(xy)z -z(x’y’)z -y(x’z)y -x(yz)x -y(zz)y 

Modos 7 de 7 B2g 6 de 8 B1g 15 de 19 Eg 8 de 9 A1g 

Trabalho Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] Atual Ref. [14] 

Número de 
onda 

(semilargura) 
/ cm-1 

104 (3)  96 (3)† 96 (8)†   91 (3)  

        

123 (13)    118 (6)    

 133 (28)† 133 (15) 139 (26)    133 (20) 

144 (16)    142 (16) 140 (13) 151 (23) 151 (13) 

    168 (15) 169 (17) 173 (8)* 170 (18)* 

 184 (10)* 186 (4) 188 (14)     

  194 (6)†      

  207 (9) 208 (13) 213 (9)  214 (14) 217 (15) 

222 (15) 221 (15)  226 (14)* 225 (13) 220 (14)   

240 (18) 244 (16)  249 (16)† 247 (21) 250 (19) 257 (26) 255 (23) 

  279 (15)  281 (27) 287 (22)  282 (23) 

291 (29) 291 (34) 295 (23) 291 (33)     

    318 (32) 312 (15)   

 336 (18)†    331 (15)   

    347 (14)   340 (20) 

354 (36)    359 (9) 354 (22)   

 365 (27)     362 (27)  

373 (6)*  373 (18) 374 (20) 373 (6)    

      413 (7)†  

     475 (20)   

    486 (29)  490 (23) 496 (22) 

496 (24)  501 (18)*   501 (28)   
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Os modos Raman da fase βLTF para quatro polarizações de medida são apresentados 

na Tabela 4.9 acima. Esses modos são também confrontados com os do trabalho de Oliveira 

et al. [14], de forma que foi possível identificar 6 dos 8 modos B1g (grifados em amarelo), os 7 

modos B2g (grifados em cinza) e os 8 dos 9 modos A1g (grifados em laranja). Por outro lado, 

determinaramse 15 dos 19 modos Eg (grifados em verde). 

O espectro atual, obtido por polarização em –z(xy)z, é bem mais definido, quanto à 

assinatura das bandas Raman, do que o do trabalho prévio [14]. Nessa configuração, 

identificamse os modos B2g, sendo que apenas 3 deles (em 222, 240 e 291 cm1), dos 7 

observados anteriormente, estão em acordo. Consequentemente, propõemse agora 4 novos 

modos (em 123, 144, 354 e 496 cm1) em detrimento de 4 outros do trabalho anterior (em 

133, 184, 336 e 365 cm1) [14]. Acompanhando a evolução térmica das bandas Raman, 

percebese que os novos modos já existiam na fase ortorrômbica e persistem na presente fase 

tetragonal, embora as representações irredutíveis sejam diferentes. Em particular, levando 

em conta a assimetria da banda em torno de 133 cm1, acreditase que devem existir pelo 

menos duas bandas nessa região. Isso reforça a necessidade dos modos em 123 e 144 cm1 do 

ajuste atual, em detrimento de um único modo em 133 cm1 do ajuste anterior [14]. De modo 

contrário, a banda atual em torno de 291 cm1 é bem simétrica em relação àquela da fase 

ortorrômbica e deve haver um único modo nessa região, e não os 2 (em 291 e 336 cm1) 

propostos por Oliveira et al. [14]. Além disso, os modos em 184 cm1, do trabalho anterior 

[14], e em 373 cm1, do trabalho corrente, são fugas da polarização em –z(x’y’)z, que apresenta 

modos relativamente intensos nessas posições. Por fim, o modo em 365 cm1 do trabalho do 

Oliveira et al. [14] representa, no trabalho corrente, as bandas em 354 e 372 cm1, 

considerando que ele se encontra a meio caminho dos dois. 

Na geometria de medida –z(x’y’)z, ambos os trabalhos concordam em 5 (em 133, 186, 

207, 295 e 372 cm1) dos 8 modos B1g previstos. Os modos em 226 cm1, do trabalho anterior 

[14], e 501 cm1, do trabalho atual, são fugas da polarização –z(xy)z, enquanto que o modo em 

249 cm1, do trabalho anterior [14], é artifício de ajuste. Nesse último caso, percebese no 

espectro atual que não há motivo para acrescentar um modo nessa região. Propõese, por 

outro lado, no trabalho atual, o modo em 279 cm1, que é visivelmente mais destacado. 

Finalmente, o modo em 194 cm1 do presente trabalho é um artifício de ajuste e os modos em 
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186 e 207 cm1 devem ser suficientes para modelar a banda Raman nessa região. Dessa forma, 

6 dos 8 modos B1g foram discernidos ao confrontar os trabalhos atual e anterior [14]. 

Na configuração –y(zz)y, ajustouse o espectro com 8 linhas, sendo que apenas aquelas 

em 90, 173 e 413 cm1 não são modos A1g, mas modo de defeito (conforme discussões prévias), 

fuga da polarização –y(x’z)y e resposta da graxa de silicone, respectivamente. Assim, apenas 

5 dos 9 modos A1g foram identificados nesse trabalho, e somente 4 deles (em 151, 214, 257 e 

490 cm1) concordam com a referência anterior [14]. Conjuntamente, os dois trabalhos 

identificam 8 dos 9 modos, mas os modos em 133, 282 e 340 cm1 foram observados apenas 

por Oliveira et al. [14]. Por outro lado, os modos em 91 e 362 cm1 só foram observados aqui, 

mas não por esses últimos autores. 

No espectro Raman polarizado em –y(x’z)y ou –x(yz)x são previstos 19 modos Eg, mas 

12 modos foram observados nesse trabalho e 10 na referência anterior [14]. Como são 

espectros em polarizações diferentes, os modos podem diferir ligeiramente quanto aos 

números de onda e respectivas larguras. Somandose as contribuições dos dois trabalhos, 

observaramse 15 dos 19 modos Eg, sendo que 7 deles (em 142, 168, 225, 247, 281, 318 e 359 

cm1) são observados aqui e na referência anterior [14]. Por outro lado, 5 modos (em 118, 213, 

347, 373 e 486 cm1) não foram observados nessa última referência. Eles estão presentes na 

mesma polarização da fase ortorrômbica e não desaparecem na fase atual, embora os modos 

tenham representações irredutíveis diferentes: B2gB3g (na fase LTF) e Eg (na fase LTF). 

Oliveira et al. [14], por sua vez, identificaram 3 modos (em 331, 475, 501 cm1) exclusivamente. 

Notase em especial que, no trabalho corrente, os modos em 347 e 359 cm1, de larguras iguais 

respectivamente a 14 e 9 cm1, são correspondentes, no trabalho anterior [14], ao modo em 

354 cm1, de 22 cm1 de largura. Por outro lado, observouse aqui um único modo em torno 

de 318 cm1, de 32 cm1 de largura, que Oliveira et al. [14] identificaram nessa região como 

sendo os modos em 312 cm1 e 331 cm1, ambos de larguras iguais a 15 cm1. O modo em 331 

cm1, assim como os modos em 475 e 501 cm1, do trabalho anterior [14] devem, de fato, 

existir, mas como são fracos não foi possível discernilos no espectro atual. 

A seguir é apresentada a Tabela 4.10 que dispõe os dados do ajuste da fase LTF, à 

temperatura de 490 K, em quatro polarizações de medida. É a primeira vez que essa fase é 
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estudada por espectroscopia Raman e, apesar disso, foi possível discernir praticamente todos 

os modos da mesma. 

Tabela 4.10 –Modos Raman do -LTF, à temperatura de 490 K, em quatro polarizações de medida. Os modos 
marcados com (*) e (†) são fugas de outras polarizações Raman (ou de infravermelho) e artifícios de ajuste (ou 
modos provenientes de defeitos), respectivamente. Os modos A1g, B1g, B2g e Eg são grifados respectivamente 
em laranja, amarelo, cinza e verde. 

Temperatura 490 K 

Sistema cristalino Tetragonal 

Grupo espacial D4h
18 

Polarização -z(xy)z -z(x’y’)z -y(x’z)y -y(zz)y 

Modos 5 de 5 B2g 4 de 4 B1g 6 de (6 a 8 Eg) 4 de (4 a 5 A1g) 

Número de onda 
(semilargura) / 

cm-1 

 95 (10)†  90 (3)† 

103 (3)*    

  117 (13) 113 (20) 

122 (16) 128 (19)   

146 (13)*    

  164 (17)*  

 203 (9)   

   213 (11)* 

225 (24)  215 (19)  

  243 (39) 254 (20) 

285 (33) 287 (24)   

  326 (68)  

363 (31)   366 (18) 

 370 (19) 370 (4)  

   410 (7)† 

  478 (45)  

492 (33) 495 (21)*  489 (23) 

  

As medidas Raman polarizadas segundo –z(xy)z selecionam os modos B2g. Nessa 

configuração são observados 7 modos, mas apenas 5 são previstos. Assim, dois modos devem 

ter surgido nessa polarização como resposta a outros fatores. Sabese que o modo em 103 

cm1 é proveniente de defeitos, como foi destacado anteriormente. Por outro lado, o modo 

em 146 cm1 deve ser fuga do modo infravermelho Eu cujo ramo TO situase em 149 cm1. 

Na configuração geométrica –z(x’y’)z, são observados 6 modos, mas apenas 4 são 

previstos. Portanto, dois modos que não pertencem a essa configuração geométrica devem 

ter outras origens. Esses modos estão nas frequências de 95 e 495 cm1, pois são modos de 

defeito (conforme destacado previamente) e de fuga da polarização –z(xy)z, respectivamente. 

Na geometria de medida –y(x’z)y, observamse 7 linhas no espectro, e são previstos de 

6 a 8 modos Eu, conforme discussão prévia. Se porventura, após a determinação exata dos 

sítios de Wyckoff, verificarse que apenas 6 deles contemplam essa polarização, então o modo 
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em 164 cm1 poderia ser excluído. Isso se justificaria uma vez que a frequência de um ramo LO 

do modo E2u no espectro IV polarizado ao longo de x’ situase em 163 cm1. 

Na polarização –y(zz)y são esperados de 4 a 5 modos A1g, mas 7 picos são identificados 

no espectro. Notase, contudo, que os modos em 90, 213 e 410 cm1 estão relacionados 

respectivamente a um modo de defeito, à frequência do ramo TO do modo infravermelho Eu, 

situado em 214 cm1 e à resposta da graxa de silicone. 

 Em resumo, utilizandose técnicas de teoria de grupos e medidas polarizadas de Raman 

e infravermelho foi possível: (i) refinar os dados e apresentar os modos Raman corretos para 

as fases e ,  e LTF; (ii) apresentar pela primeira vez os modos de infravermelho para estas 

três fases; e, (iii) propor o grupo espacial da fase tetragonal de mais alta temperatura (fase 

LTF), como D4h
18. Seria desejável que medidas por difração de nêutrons fossem realizadas no 

cristal para confrontar e validar os resultados obtidos por técnicas espectroscópicas nesta 

tese. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O CaTa2O6 (CTO) apresentou uma transição polimórfica da fase cúbica (simetria Pm3) 

para a fase ortorrômbica (simetria Pnma) após annealing por 24h a 1200 °C. Essa transição foi 

observada pela mudança de cor das fibras monocristalinas após o tratamento térmico; no 

padrão do espectro Raman, que se mostrou típico de uma fase ortorrômbica; e, no 

estreitamento e aumento de intensidade das bandas Raman. Medidas polarizadas de Raman 

e infravermelho realizadas no mesmo material mostraram ainda a formação de domínios e a 

identificação das fases destes permitiu a atribuição dos 39 modos no infravermelho, 14B1u  

11B2u  14B3u, e de 30 dos 54 modos Raman, sendo 13Ag e 17 de simetria tipo Bg. Os fatores 

de mérito da resposta dielétrica fonônica, <εr> = 22,4 e <Qu x f> = 86 x 103 GHz, mostraram 

que o CTO é adequado para aplicação em microondas. Para a montebrazita, LiAl(PO4)OH, um 

cristal de baixa simetria com muitos modos previstos pela teoria de grupos, os modos Raman 

(24Ag) e no infravermelho (27Au) foram completamente atribuídos nas medidas polarizadas. 

As regras de seleção foram respeitadas, o que reforça a boa cristalinidade do material, o 

respeito ao grupo centrossimétrico da estrutura e a ausência de defeitos significativos. Além 

disso, a Análise de Dispersão no infravermelho permitiu identificar as direções dos dipolos no 

espaço por meio dos ângulos esféricos Θ e Φ. No Li3ThF7 (LTF), identificouse por medidas 

polarizadas de infravermelho e Raman, a fase tetragonal de mais alta temperatura com o 

grupo espacial D4h
18 (#140 ou I4/mcm), apresentando, portanto, o mesmo grupo de ponto da 

fase imediatamente anterior. Destacase que as medidas de infravermelho foram realizadas 

pela primeira vez no LTF e forneceram dados para avaliar as propriedades dielétricas do 

material. Determinaramse inequivocamente apenas alguns sítios de Wyckoff da fase 

investigada por meio de splitting com a fase anterior, o que impossibilitou conhecer o número 

correto dos modos Raman A1g e Eg, de infravermelho, Eu, e silenciosos. Contudo, a atribuição 

foi realizada com o número mínimo possível de modos nesse caso, e nas outras fases, o 

espectro vibracional foi interpretado e melhorado à luz de um trabalho anterior em Raman no 

mesmo material. 
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APÊNDICE A 

Material Suplementar do Artigo Optical Phonon Characteristics of an 

Orthorhombic-Transformed Polymorph of CaTa2O6 Single Crystal Fibre 

 

 

Supplementary data 

 

Optical phonon characteristics of an orthorhombic-transformed polymorph of CaTa2O6 

single crystal fibre 

 

R. M. Almeida, M. R. B. Andreeta, A. C. Hernandes, A. Dias and R. L. Moreira 

 

The XRD pattern of a powdered CaTa2O6 ceramic is shown in Figure S1. The sample is 

a single phase aeschynite structure, with no trace of any impurity phase. The experimental 

data fitted well the JCPDSICDD #391430 file of CaTa2O6, within the orthorhombic Pnma  

space group (#62), with unit cell parameters a = 11.068 Å, b = 7.503 Å, and c = 5.373 Å. The 

unit cell volume is 446.20 Å3 (Z = 4).  

 

Fig. S1. X-ray powder diffraction pattern of CaTa2O6 ceramic produced at 1200°C, for 4h, indexed according to 
ICDD card #39-1430 file, within the Pnma structure.   
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The roomtemperature Raman spectra of a CaTa2O6 ceramic and a thermallytreated 

single crystal fibre are compared in Figure S2. The spectra were obtained within the same 

experimental conditions. In particular, no polarisers were used, in order to allow direct 

comparison. We notice that the spectra present essentially the same phonon features, 

characteristic of the orthorhombic phase, demonstrating that the thermallytreated fibre has 

undergone a complete cubictoorthorhombic polymorphic transformation.  

 
Fig. S2. Room-temperature Raman spectra of a CaTa2O6 ceramic and of a thermally-treated single crystal fibre. 
The spectra were obtained without light polarisers.  

 

The orthorhombictransformed sample acquired a whitish colour looking like a white 

opal, denoting visible multiple scattering. Microphotographs of a fibre, before and after the 

polymorphic transformation, are presented in Figure S3.   

 

Fig. S3. Microphotographs of a polished (longitudinal) section of the CaTa2O6 crystal fibre before (left) and 
after (right) the polymorphic transformation. The as-grown transparent fibre becomes whitish due to micro-

cracks. The fibre diameter is ca. 400 m. 
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APÊNDICE B 

Teoria de Grupos nas Fases -Li3ThF7 e -Li3ThF7 

 

 

Para determinar os modos vibracionais das fases desconhecidas, LTF e LTF, fazse 

necessário primeiramente um estudo acerca do splitting de Wyckoff a partir das fases 

conhecidas, LTF e LTF, o que permite identificar desdobramentos de modos de vibração 

que provavelmente serão identificados em laboratório. Posteriormente, conhecidos os 

possíveis sítios atômicos das fases  e  do LTF, procedeuse à determinação dos modos 

vibracionais de cada uma delas. 

Os splittings de Wyckoff das transições de fases ,  e  são apresentados a 

seguir nas Tabelas B1 a B9. Note que são apresentados cinco splittings a partir da fase LTF 

para a fase LTF (Tabelas B1 a B5), um a partir da fase LTF para a fase LTF (Tabela B6) e 

três a partir da fase LTF para a fase LTF (B7 a B9). Isso se dá porque a fase LTF possui 

cinco grupos espaciais possíveis e a fase LTF, três. 

Notese particularmente que, na Tabela B4, o desdobramento dos sítios de Wyckoff 8f 

do grupo D4h
17 para os sítios 8d8f, no subgrupo D4h

8 acontece segundo uma ocupação especial 

dos mesmos. O átomo de flúor F3 ocupa metade dos sítios 8f no grupo (D4h
17), passa a ocupá

los integralmente no subgrupo (D4h
8) e necessita, no desdobramento, de sítios atômicos 8d 

que, todavia, têm ocupação nula. 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Tabela B1 – Splitting de Wyckoff da fase αi-LTF (grupo D4h
1) para a fase β-LTF (grupo D4h

8), índice 4. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
1 (#123 ou P4/mmm)  D4h

8 (#130 ou P4/ncc) 

Th 1a, 1b, 1c ou 1d 4c 1/1 

F1 1a, 1b, 1c ou 1d 4c 1/1 

F2 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n ou 4o 16g 1/1 

F3 2e ou 2f 8f 1/1 

Li 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n ou 4o 16g 0,75/0,75 

 

Tabela B2 – Splitting de Wyckoff da fase αii-LTF (grupo D4h
2) para a fase β-LTF (grupo D4h

8), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
2 (#124 ou P4/mcc)  D4h

8 (#130 ou P4/ncc) 

Th 2a, 2b, 2c ou 2d 4c 1/1 

F1 2a, 2b, 2c ou 2d 4c 1/1 

F2 8i, 8j, 8k, 8l ou 8m 16g 1/1 

F3 4f 8f 1/1 

Li 8i, 8j, 8k, 8l ou 8m 16g 0,75/0,75 

 
Tabela B3 – Splitting de Wyckoff da fase αiii-LTF (grupo D4h

7) para a fase β-LTF (grupo D4h
8), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
7 (#129 ou P4/nmm)  D4h

8 (#130 ou P4/ncc) 

Th 2c 4c 1/1 

F1 2c 4c 1/1 

F2 8g, 8h, 8i ou 8j 16g 1/1 

F3 4e 8f 1/1 

Li 8g, 8h, 8i ou 8j 16g 0,75/0,75 

 

Tabela B4 – Splitting de Wyckoff da fase αiv-LTF (grupo D4h
17) para a fase β-LTF (grupo D4h

8), índice 4. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
17 (#139 ou I4/mmm)  D4h

8 (#130 ou P4/ncc) 
Th 2a ou 2b 4c 1/1 
F1 2a ou 2b 4c 1/1 
F2 8h, 8i ou 8j 16g 1/1 
F3 8f 8d 8f 0,5 (8f) / 0 (8d) & 1 (8f) 
Li 8h, 8i ou 8j 16g 0,75 
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Tabela B5 – Splitting de Wyckoff da fase αv-LTF (grupo D4h
18) para a fase β-LTF (grupo D4h

8), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
18 (#140 ou I4/mcm)  D4h

8 (#130 ou P4/ncc) 

Th 4a ou 4c 4c 1/1 

F1 4a ou 4c 4c 1/1 

F2 16i, 16j, 16k ou 16l 16g 1/1 

F3 8h 8f 1/1 

Li 16i, 16j, 16k ou 16l 16g 0,75/0,75 

 

Tabela B6 – Splitting de Wyckoff da fase β-LTF (grupo D4h
8) para a fase -LTF (D2h

22), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D4h
8 (#130 ou P4/ncc)  D2h

22 (#68 ou Ccca) 

Th 4c 8h 1/1 

F1 4c 8h 1/1 

F2 16g 16i 16i 1/1 

F3 8f 8e 8f 1/1 

Li 16g 16i 16i 0,75/0,75 

 
Tabela B7 – Splitting de Wyckoff da fase -LTF (grupo D2h

22) para a fase δi-LTF (C2h
4), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D2h
22 (#68 ou Ccca)  C2h

4 (#13 ou P2/c) 
Th 8h 2f 2f 1/1 
F1 8h 2f 2f 1/1 
F2 16i 4g 4g 1/1 
F3 16i 4g 4g 1/1 
F4 8f 4g 1/1 
F5 8e 4g 1/1 
Li1 16i 4g 4g 0,75/0,75 
Li2 16i 4g 4g 0,75/0,75 
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Tabela B8 – Splitting de Wyckoff da fase -LTF (grupo D2h
22) para a fase δii-LTF (C2h

5), índice 4. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D2h
22 (#68 ou Ccca)  C2h

5 (#14 ou P21/c) 
Th 8h 4e 4e 1/1 
F1 8h 4e 4e 1/1 
F2 16i 4e 4e 4e 4e 1/1 
F3 16i 4e 4e 4e 4e 1/1 
F4 8f 4e 4e 1/1 
F5 8e 4e 4e 1/1 
Li1 16i 4e 4e 4e 4e 0,75/0,75 
Li2 16i 4e 4e 4e 4e 0,75/0,75 

 

Tabela B9 – Splitting de Wyckoff da fase -LTF (grupo D2h
22) para a fase δiii-LTF (C2h

6), índice 2. 

Átomo 

Sítio de Wyckoff 
Ocupação 

Grupo/Subgrupo 
Grupo Subgrupo 

D2h
22 (#68 ou Ccca)  C2h

6 (#15 ou C2/c) 
Th 8h 8f 1/1 
F1 8h 8f 1/1 
F2 16i 8f 8f 1/1 
F3 16i 8f 8f 1/1 
F4 8f 4e 4e ou 8f 1/1 
F5 8e 8f ou 4e 4e 1/1 
Li1 16i 8f 8f 0,75/0,75 
Li2 16i 8f 8f 0,75/0,75 

  

O LTF apresenta cinco grupos espaciais possíveis, conforme descrito anteriormente, 

a saber: D4h
1 (#123 ou P4/mmmm), D4h

2 (#124 ou P4/mcc), D4h
7 (#129 ou P4/nmm), D4h

17 (#139 

ou I4/mmm) e D4h
18 (#140 ou I4/mcm). A teoria de grupos para cada um desses prováveis 

grupos espaciais do LTF é apresentada nas Tabelas B10 a B14 a seguir. Todas as 

combinações de sítios atômicos e respectivas simetrias foram testados e avaliados a fim de 

obter o total de possibilidades de modos vibracionais para certo grupo. Por isso, o número de 

modos Raman, infravermelho e silenciosos pode mudar conforme a escolha do átomo para 

determinado sítio do LTF. 
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Tabela B10 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do i-LTF, de grupo espacial D4h
1 (#123 

ou P4/mmm), Z=1 e 33 modos vibracionais ópticos. Os átomos de F2 e Li têm três simetrias possíveis, o que 
permite seis possibilidades para os modos Raman e silenciosos e uma única possibilidade para os modos no IV 
e acústicos. 

Átomo Sítio de Wyckoff Simetria do sítio Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 1a, 1b, 1c ou 1d D4h
 A2u  Eu 

F1 1a, 1b, 1c ou 1d D4h
 A2u  Eu 

F2 4i C2v
v (C2

z + 2v) A1g  A2u  B1g  B2u  2Eg  2Eu 

F2 4j ou 4k C2v’ (C2’ + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  Eg  2Eu 
F2 4l, 4m, 4n ou 4o C2v (C2 + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B2g  B2u  Eg  2Eu 

F3 2e ou 2f D2h (C2
z + 2C2) A2u  B2u  2Eu 

Li 4i C2v
v (C2

z + 2v) A1g  A2u  B1g  B2u  2Eg  2Eu 

Li 4j ou 4k C2v’ (C2’ + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  Eg  2Eu 

Li 4l, 4m, 4n ou 4o C2v (C2 + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B2g  B2u  Eg  2Eu 

Li e F2 nos sítios 4i 

ГRaman = 2A1g  2B1g  4Eg 
Гsilenciosos = 3B2u 

Li e F2 nos sítios 4j ou 4k 

ГRaman = 2A1g  2B1g  2B2g  2Eg 

Гsilenciosos = 2A2g  2B1u  B2u 

Li e F2 nos sítios 4l, 4m 4n ou 4o 

ГRaman = 2A1g  2B1g  2B2g  2Eg 

Гsilenciosos = 2A2g  3B2u 

Li nos sítios 4i e F2 nos 4j ou 4k ou F2 nos sítios 4i e Li nos sítios 4j ou 4k  

ГRaman = 2A1g  2B1g  B2g  3Eg 

Гsilenciosos = A2g  B1u  2B2u 

Li nos sítios 4i e F2 nos 4l, 4m, 4n ou 4o ou F2 nos sítios 4i e Li nos sítios 4l, 4m, 4n ou 4o  

ГRaman = 2A1g  2B1g  B2g  3Eg 

Гsilenciosos = A2g  3B2u 

Li nos sítios 4j ou 4k e F2 nos 4l, 4m, 4n ou 4o ou F2 nos sítios 4j ou 4k e Li nos sítios 4l, 4m, 4n ou 4o  

ГRaman = 2A1g  2B1g  B2g  3Eg 

Гsilenciosos = A2g  3B2u 

ГIV = 4A2u  7Eu 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 
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Tabela B11 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do ii-LTF, de grupo espacial D4h
2 (#124 

ou P4/mcc), Z=2 e 69 modos vibracionais ópticos. Os átomos de Th e F1 têm duas simetrias possíveis, enquanto 
os de F2 e Li têm quatro, e isso possibilita trinta diferentes propostas viáveis. Nota-se, contudo, que os modos 
acústicos são os mesmos em todos os casos.  

Átomo 
Sítio de 
Wyckoff 

Simetria do 
sítio 

Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 2a ou 2c D4
 A2g  A2u  Eg  Eu 

Th 2b ou 2d C4h
 A1u  A2u  2Eu 

F1 2a ou 2c D4
 A2g  A2u  Eg  Eu 

F1 2b ou 2d C4h
 A1u  A2u  2Eu 

F2 8i C2
z A1g  A1u  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  B2u  4Eg  4Eu 

F2 8j C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 

F2 8k ou 8l C2 A1g  A1u  2A2g  2A2u  B1g  B1u  2B2g  2B2u  3Eg  3Eu 
F2 8m Cs

h (h) 2A1g  A1u  2A2g  A2u  2B1g  B1u  2B2g  B2u  2Eg  4Eu 
F3 4f D2 (C2

z + 2C2) A2g  A2u  B2g  B2u  2Eg  2Eu 

Li 8i C2
z A1g  A1u  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  B2u  4Eg  4Eu 

Li 8j C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 
Li 8k ou 8l C2 A1g  A1u  2A2g  2A2u  B1g  B1u  2B2g  2B2u  3Eg  3Eu 

Li 8m Cs
h (h) 2A1g  A1u  2A2g  A2u  2B1g  B1u  2B2g  B2u  2Eg  4Eu 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c e F2 e Li nos sítios 8i 

ГRaman = 2A1g  2B1g  3B2g  12Eg; ГIV = 4A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  2A1u  2B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2c e F2 e Li nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  4B1g  3B2g  10Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2c e F2 e Li nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  5B2g  10Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  2B1u  5B2u 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2c e F2 e Li nos sítios 8m 

ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 4A2u  11Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  2B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  3B1g  3B2g  11Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  3B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  4B2g  11Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  2B1u  4B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  4B2g  10Eg; ГIV = 4A2u  11Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  2B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8j e Li (F2) nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  3B1g  4B2g  10Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  3B1u  4B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8j e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  3B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2a ou 2c, F2 (Li) nos sítios 8k ou 8l e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  9Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  2B1u  4B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 e Li nos sítios 8i 

ГRaman = 2A1g  2B1g  3B2g  10Eg; ГIV = 4A2u  13Eu; Гsilenciosos = 3A2g  4A1u  2B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 e Li nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  4B1g  3B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 e Li nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  2B1u  5B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 e Li nos sítios 8m 
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ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  6Eg; ГIV = 4A2u  13Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  2B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  3B1g  3B2g  9Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  3B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  2B1u  4B2u 
Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 4A2u  13Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  2B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8j e Li (F2) nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  3B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  3B1u  4B2u 

Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8j e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  7Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  3B1u  3B2u 
Th e F1 nos sítios 2b ou 2d e F2 (Li) nos sítios 8k ou 8l e Li (F2) nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  2B1u  4B2u 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 e Li nos sítios 8i 

ГRaman = 2A1g  2B1g  3B2g  11Eg; ГIV = 4A2u  12Eu; Гsilenciosos = 4A2g  3A1u  2B1u  3B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 e Li nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  4B1g  3B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  4B1u  3B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 e Li nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  5B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  2B1u  5B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 e Li nos sítios 8m 

ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 4A2u  12Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  2B1u  3B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8i e Li nos sítios 8j; ou 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8i e F2 nos sítios 8j 

ГRaman = 2A1g  3B1g  3B2g  10Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  3B1u  3B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8i e Li nos sítios 8k ou 8l; ou 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8i e F2 nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  2B1g  4B2g  10Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  2B1u  4B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8i e Li nos sítios 8m; ou 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8i e F2 nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 4A2u  12Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  2B1u  3B2u 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8j e Li nos sítios 8k ou 8l; ou 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8j e F2 nos sítios 8k ou 8l 

ГRaman = 2A1g  3B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  3B1u  4B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8j e Li nos sítios 8m; ou 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8j e F2 nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  3B1u  3B2u 
Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, F2 nos sítios 8k ou 8l e Li nos sítios 8m; ou 

Th (F1) nos sítios 2a ou 2c, F1 (Th) nos sítios 2b ou 2d, Li nos sítios 8k ou 8l e F2 nos sítios 8m 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  2B1u  4B2u 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 
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Tabela B12 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do iii-LTF, de grupo espacial D4h
7 (#129 

ou P4/nmm), Z=2 e 69 modos vibracionais ópticos. Os átomos de F2 e Li têm três simetrias possíveis, o que 
permitem seis propostas prováveis para os modos Raman e silenciosos e uma única proposta para os modos 
no IV e acústicos. 

Átomo 
Sítio de 
Wyckoff 

Simetria do 
sítio 

Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 2c C4v
 A1g  A2u  Eg  Eu 

F1 2c C4v
 A1g  A2u  Eg  Eu 

F2 8g ou 8h C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 

F2 8i Cs
v (v) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  2B1g  B1u  B2g  2B2u  3Eg  3Eu 

F2 8j Cs
d (d) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  B1g  2B1u  2B2g  B2u  3Eg  3Eu 

F3 4d ou 4e C2h’ (C2’ + d) A1u  2A2u  2B1u  B2u  3Eu 

Li 8g ou 8h C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 
Li 8i Cs

v (v) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  2B1g  B1u  B2g  2B2u  3Eg  3Eu 
Li 8j Cs

d (d) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  B1g  2B1u  2B2g  B2u  3Eg  3Eu 

Th e F1 nos sítios 2c e F2 e Li nos sítios 8g 

ГRaman = 4A1g  4B1g  2B2g  8Eg 

Гsilenciosos = 4A2g  3A1u  6B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2c e F2 e Li nos sítios 8i 

ГRaman = 6A1g  4B1g  2B2g  8Eg  

Гsilenciosos = 2A2g  3A1u  4B1u  5B2u 

Th e F1 nos sítios 2c e F2 e Li nos sítios 8j 

ГRaman = 6A1g  2B1g  4B2g  8Eg 

Гsilenciosos = 2A2g  3A1u  6B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2c, e F2 (Li) nos sítios 8g ou 8h e Li (F2) nos sítios 8i 

ГRaman = 5A1g  4B1g  2B2g  8Eg 

Гsilenciosos = 3A2g  3A1u  5B1u  4B2u 

Th e F1 nos sítios 2c, e F2 (Li) nos sítios 8g ou 8h e Li (F2) nos sítios 8j 

ГRaman = 5A1g  3B1g  3B2g  8Eg 

Гsilenciosos = 3A2g  3A1u  6B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2c, e F2 (Li) nos sítios 8i e Li (F2) nos sítios 8j 

ГRaman = 6A1g  3B1g  3B2g  8Eg 

Гsilenciosos = 2A2g  3A1u  5B1u  4B2u 

ГIV = 7A2u  10Eu 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 
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Tabela B13 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do iv-LTF, de grupo espacial D4h
17 

(#139 ou I4/mmm), Z=2 e 39 modos vibracionais ópticos. Os átomos de F2 e Li têm duas simetrias possíveis, 
que permitem três propostas por teoria de grupos para os modos silenciosos e a mesma proposta para os 
modos Raman, IV e acústicos. 

Átomo 
Sítio de 
Wyckoff 

Simetria do sítio Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 2a ou 2b D4h
 A2u  Eu 

F1 2a ou 2b D4h
 A2u  Eu 

F2 8h C2v’ (C2’ + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  Eg  2Eu 

F2 8i ou 8j C2v (C2 + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B2g  B2u  Eg  2Eu 

F3 8f C2h’ (C2’ + d) A1u  2A2u  2B1u  B2u  3Eu 
Li 8h C2v’ (C2’ + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  Eg  2Eu 

Li 8i ou 8j C2v (C2 + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B2g  B2u  Eg  2Eu 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2b e F2 e Li nos sítios 8h 

Гsilenciosos = 2A2g  A1u  4B1u  B2u 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2b e F2 e Li nos sítios 8i ou 8j 

Гsilenciosos = 2A2g  A1u  2B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 2a ou 2b, F2 (Li) nos sítios 8h e Li (F2) nos sítios 8i ou 8j 

Гsilenciosos = 2A2g  A1u  2B1u  3B2u 

ГRaman = 2A1g  2B1g  2B2g  2Eg 

ГIV = 5A2u  8Eu 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 
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Tabela B14 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do v-LTF, de grupo espacial D4h
18 

(#140 ou I4/mcm), Z=4 e 69 modos vibracionais ópticos. Os átomos de Th e F1 têm duas simetrias possíveis, 
enquanto os de F2 e Li têm quatro, e isso totaliza trinta propostas por teoria de grupos. Nota-se, contudo, que 
os modos acústicos são os mesmos em todos os casos. Destacam-se em vermelho as propostas mais coerentes 
com os dados experimentais. 

Átomo 
Sítio de 
Wyckoff 

Simetria do sítio Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th 4a D4
 A2g  A2u  Eg  Eu 

Th 4c C4h
 A1u  A2u  2Eu 

F1 4a D4
 A2g  A2u  Eg  Eu 

F1 4c C4h
 A1u  A2u  2Eu 

F2 16i C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 
F2 16j C2 A1g  A1u  2A2g  2A2u  B1g  B1u  2B2g  2B2u  3Eg  3Eu 

F2 16k Cs
h (h) 2A1g  A1u  2A2g  A2u  2B1g  B1u  2B2g  B2u  2Eg  4Eu 

F2 16l Cs
d (d) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  B1g  2B1u  2B2g  B2u  3Eg  3Eu 

F3 8h C2v’ (C2’ + h + d) A1g  A2g  A2u  B1g  B1u  B2g  Eg  2Eu 

Li 16i C2’ A1g  A1u  2A2g  2A2u  2B1g  2B1u  B2g  B2u  3Eg  3Eu 

Li 16j C2 A1g  A1u  2A2g  2A2u  B1g  B1u  2B2g  2B2u  3Eg  3Eu 
Li 16k Cs

h (h) 2A1g  A1u  2A2g  A2u  2B1g  B1u  2B2g  B2u  2Eg  4Eu 

Li 16l Cs
d (d) 2A1g  A1u  A2g  2A2u  B1g  2B1u  2B2g  B2u  3Eg  3Eu 

Th e F1 nos sítios 4a e F2 e Li nos sítios 16i 

ГRaman = 3A1g  5B1g  3B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4a e F2 e Li nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  3B1u  4B2u 

Th e F1 nos sítios 4a e F2 e Li nos sítios 16k 

ГRaman = 5A1g  5B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 4A2u  11Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  3B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4a e F2 e Li nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  3B1g  5B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 5A2g  2A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  5B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  4B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  4B1g  4B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16j e Li (F2) nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 7A2g  2A1u  3B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16j e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  3B1g  5B2g  9Eg; ГIV = 6A2u  9Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4a, F2 (Li) nos sítios 16k e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  4B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  2A1u  4B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4c e F2 e Li nos sítios 16i 

ГRaman = 3A1g  5B1g  3B2g  7Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4c e F2 e Li nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  3B1u  4B2u 

Th e F1 nos sítios 4c e F2 e Li nos sítios 16k 

ГRaman = 5A1g  5B1g  5B2g  5Eg; ГIV = 4A2u  13Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  3B1u  2B2u 
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Th e F1 nos sítios 4c e F2 e Li nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  3B1g  5B2g  6Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 3A2g  4A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  7Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  5B1g  4B2g  6Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  4B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16i e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  4B1g  4B2g  7Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  5B1u  2B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16j e Li (F2) nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  6Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 5A2g  4A1u  3B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16j e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  3B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 6A2u  11Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  4B1u  3B2u 

Th e F1 nos sítios 4c, F2 (Li) nos sítios 16k e Li (F2) nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  4B1g  5B2g  6Eg; ГIV = 5A2u  12Eu; Гsilenciosos = 4A2g  4A1u  4B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 e Li nos sítios 16i 

ГRaman = 3A1g  5B1g  3B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  5B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 e Li nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  3B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  7Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  3B1u  4B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 e Li nos sítios 16k 

ГRaman = 5A1g  5B1g  5B2g  6Eg; ГIV = 4A2u  12Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  3B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 e Li nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  3B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 4A2g  3A1u  5B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16i, Li nos sítios 16j; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16i, F2 nos sítios 16j 

ГRaman = 3A1g  4B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  4B1u  3B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16i, Li nos sítios 16k; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16i, F2 nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  5B1g  4B2g  7Eg; ГIV = 5A2u  10Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  4B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16i, Li nos sítios 16l; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16i, F2 nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  4B1g  4B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  5B1u  2B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16j, Li nos sítios 16k; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16j, F2 nos sítios 16k 

ГRaman = 4A1g  4B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 6A2g  3A1u  3B1u  3B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16j, Li nos sítios 16l; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16j, F2 nos sítios 16l 

ГRaman = 4A1g  3B1g  5B2g  8Eg; ГIV = 6A2u  10Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  4B1u  3B2u 

Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, F2 nos sítios 16k, Li nos sítios 16l; ou 
Th (F1) nos sítios 4a, F1 (Th) nos sítios 4c, Li nos sítios 16k, F2 nos sítios 16l 

ГRaman = 5A1g  4B1g  5B2g  7Eg; ГIV = 5A2u  11Eu; Гsilenciosos = 5A2g  3A1u  4B1u  2B2u 

Гacústicos = A2u (z)  Eu (x,y) 

 

Cálculos por teoria de grupos a partir dos três grupos espaciais possíveis do δLTF (de 

grupo de ponto C2h) são apresentados nas Tabelas B15 a B17. Esses três grupos de espaço do 
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grupo de ponto C2h são os únicos que possuem relação gruposubgrupo com a fase LTF, de 

grupo espacial D2h
22 (#68 ou Ccca), como foi mostrado anteriormente. 

 

Tabela B15 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do δi-LTF, de grupo espacial C2h
4 (#13 

ou P2/c), Z=4 e 141 modos vibracionais ópticos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do sítio 

atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th1 4+ 

2e ou 2f C2
 4 x (Ag  Au  2Bg  2Bu) 

Th2 4+ 

F1 1 

F2 1 

F3 1 

4g C1 10 x (3Ag  3Au  3Bg  3Bu) 

F4 1 

F5 1 

F6 1 

F7 1 

F8 1 

Li1 1+ 

Li2 1+ 

Li3 1+ 

Li4 1+ 

ГRaman = 34Ag  38Bg 

ГIV = 33Au  36Bu 

Гacústicos = Au (z)  2Bu (x,y) 
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Tabela B16 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do δii-LTF, de grupo espacial C2h
5 (#14 

ou P21/c), Z=8 e 285 modos vibracionais ópticos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do sítio 

atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th1 4+ 

4e C1
 24 x (3Ag  3Au  3Bg  3Bu) 

Th2 4+ 

F1 1 

F2 1 

F3 1 

F4 1 

F5 1 

F6 1 

F7 1 

F8 1 

F9 1 

F10 1 

F11 1 

F12 1 

F13 1 

F14 1 

Li1 1+ 

Li2 1+ 

Li3 1+ 

Li4 1+ 

Li5 1+ 

Li6 1+ 

Li7 1+ 

Li8 1+ 

ГRaman = 72Ag  72Bg 

ГIV = 71Au  70Bu 

Гacústicos = Au (z)  2Bu (x,y) 
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Tabela B17 – Modos normais de vibração no centro da zona de Brillouin do δiii-LTF, de grupo espacial C2h
6 (#15 

ou C2/c), Z=8 e 141 modos vibracionais ópticos. 

Átomo NOX 
Posição de 

Wyckoff 
Simetria do sítio 

atômico 
Modos vibracionais (no ponto Г) 

Th1 4+ 

8f C1
 6 x (3Ag  3Au  3Bg  3Bu) 

F1 1 

F2 1 

F3 1 

F4 1 

F5 1 

F6 1 
4e C2 2 x (Ag  Au  2Bg  2Bu) 

F7 1 

F8 1 

8f C1 5 x (3Ag  3Au  3Bg  3Bu) 

Li1 1+ 

Li2 1+ 

Li3 1+ 

Li4 1+ 

ГRaman = 35Ag  37Bg 

ГIV = 34Au  35Bu 

Гacústicos = Au (z)  2Bu (x,y) 

 

 As Tabelas B15 e B16 mostram ser difícil discernir, por espectroscopias infravermelho 

e Raman somente, os grupos i e iiiLTF. Por sua vez, a fase iiLTF teria praticamente o dobro 

de modos de vibração ópticos. Contudo, o elevado amortecimento dos modos de vibração 

cuja origem principal é a desordem das vacâncias de lítio, e não a agitação térmica, torna 

praticamente impossível discernir entre estes grupos por espectroscopias infravermelho e 

Raman convencionais. 


