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Abstract 

In this work, the mechanisms of doping and the co-doping Sr4Al14O25 with 

divalent and trivalent rare earths ions, were studied using static computer modeling 

techniques. A set of potential parameters was developed that is able to reproduce the 

Sr4Al14O25 with a maximum lattice parameters difference of 2% and the involved metal 

oxides crystal structures with a maximum lattice parameters difference of 3%. Having 

achieved a reliable parameterization of the materials, defects could be modeled in the 

Sr4Al14O25 matrix. The possible mechanisms of the trivalent rare earth incorporation 

were studied and five mechanisms were proposed. For all of them, solution energies 

were calculated using two different approaches: the infinite dilution method, where only 

one defect is created in an infinite crystalline lattice, and the ideal solution method, that 

takes into account the defect concentration within the limits where no interaction 

between defects is considered. In the infinite dilution method, the solution energy 

values showed that the trivalent rare earths are divided in two groups: one group that 

goes from Lu3+ to Dy3+, at 0K, or from Lu3+ tol Gd3+, at 293K, which preferentially 

incorporated by isovalent substitution in one of the Al6 sites in octahedral coordination, 

and a second group that goes from Tb3+, at 0K, or Eu3+, at 293K, to Ce3+, which are 

dissolved in the matrix via aliovalent substitution in the Sr site, with a charge 

compensation mechanism given by O2- ions in interstitial positions. Pr3+ ions at 0K, is 

the only exception to this behaviour where Al vacancy or interstitial O2- can be the 

charge compensation defect. All solution energies for this method are positive values 

and show some reasonable difference between them. Ce3+ had the lowest solution global 

energy, showing this ion to be easily incorporated in the matrix. As for the ideal 

solution method, the solution energies can also be divided in two groups, as before but 

with no dependence on the temperature The Pr3+ ion is again an exception to this 

behavior. The ideal solution method has the advantage that all solution energies depend 

on the concentration of the dopants and this allows a rough evaluation of the solubility 

limit for each defect type. Using this method, the maximum rare earth doping 

concentration would be around 0.03%. Based on the results of the trivalent ions doping 

mechanism, some proposals to the trivalent reduction mechanism in the matrix were 

formulated. Each one of these mechanisms is governed by a solid state solution reaction 

and the solution energies were calculated using the associated energy balance equations. 
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Several atmospheres were considered and both the infinite dilution and the ideal 

solution methods were used to calculate the solution energy. Both show the same 

behavior, except when the reducing environment is a mixed atmosphere, which is 

justified by the different quantities of gases used in each method. The results showed 

that the reduction is easier for the Eu3+ than for the other trivalent ion and that CO is the 

best atmosphere to promote this reduction, while the N2 atmosphere has a low reducing 

efficiency, which is in agreement to the results found in the literature. Concerning the 

environment close to the dopants, we concluded that the substitution of the Eu2+ at the 

Sr site does not modify the site significantly It was also studied the presence of a co-

doping ion in the matrix near Eu2+ doping ion. Three mechanisms were proposed and 

the solution energies were calculated. These results showed that the solution energy 

values have the same behavior showed by the trivalent ions, except by the co-dopant 

Eu3+ ion in the interstitial oxygen mechanism. The lowest energy values were obtained 

with a CO reducing atmosphere. Comparing the solution energies, it can be said that the 

mechanism in which the trivalent ion occupies the Al3+ site is more likely to happen 

with ions from Lu3+ until Sm3+, except at 0K, where the Sm3+ has more than one 

possibility. The Nd3+, Pr3+ and Ce3+ ions have preference for the compensation 

mechanism with interstitial oxygen. In all these cases the minimized structures around 

the isovalent substitution defects showed that the distance between the Eu2+, at the Sr 

site, and the M3+ ions, at the Al site, is rather small and that supports the direct charge 

exchange mechanim proposed by Nakazawa et. al. [1] to explain the phosphorescence  

mechanism in this matrix. On the other hand, for the cases where the aliovalent 

substitituion defect is formed with compensations by interstitial O2- ions, the distance 

between the Eu2+ and M3+ sites are large enough to avoid direct charge exchanges. 
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Resumo 

 Neste trabalho foram estudados os mecanismos de dopagem e codopagem do 

Sr4Al14O25 com íons terras raras trivalentes e divalentes, utilizando a técnica da 

modelagem computacional estática. Um conjunto de parâmetros de potenciais foi 

desenvolvido para que fosse capaz de reproduzir o Sr4Al4O25 com uma diferença 

máxima nos parâmetros de rede de 2% e as estruturas cristalinas dos óxidos metálicos 

envolvidos tivessem uma diferença máxima nos parâmetros de rede de 3%. Após 

encontrarmos uma parametrização confiável dos materiais, pudemos modelar os 

defeitos na matriz Sr4Al14O25. Os possíveis mecanismos de incorporação dos terras 

trivalentes foram estudados e cinco mecanismos foram propostos.  Para todas as 

energias de solução foram calculadas usando duas abordagens diferentes: o método de 

diluição infinita, onde admitimos que somente um defeito fosse criado em uma rede 

cristalina infinita, e o método de solução ideal, que leva em conta  a concentração do 

defeito dentro do limite que não exista interação entre os defeitos. No método de 

diluição infinita, as energias de solução mostram que as terras raras trivalentes se 

dividem em dois grupos: um primeiro que vai do Lu3+ até o Dy3+, à 0K, ou até o Gd3+, à 

293K, que são incorporados preferencialmente via substituição isovalente num dos 

sítios de Al6 em coordenação octaédrica, e um segundo grupo que vai do Tb, à 0K, ou 

do Eu3+, á 293K, até o Ce3+ que  são dissolvidos na matriz via substituição aliovalente 

no sítio de Sr, com o mecanismo de compensação de cargas dado pela formação de um  

O2- no interstício. O íon de Pr3+ na temperatura de 0K é a única exceção neste 

comportamento, aqui a vacância de Al ou  O2- intersticial  podem ser os defeitos de 

compensação de carga. Todas as energias de solução para este método são positivas e 

apresentam uma diferença razoável entre eles. A menor energia de solução global foi a 

do Ce3+, revelando que este ion pode ser mais fácil de ser incorporado na matriz. 

Quanto ao método de solução ideal, as energias de solução podem também ser dividida 

em dois grupos como antes, mas sem a dependência da temperatura, o íon de Pr3+ é 

novamente exceção para este comportamento. O método de solução ideal tem vantagem 

que todas as energias de solução depende da concentração dos dopantes e isso permiti 

uma avaliação do limite de solubilidade para cada tipo de defeito. Usando este método, 

a máxima concentração de dopagem. Usando este método obtemos a concentração 

máxima de 0,03% para a dopagem dos íons terra raras. Baseados nos resultados obtidos 

para os mecanismos dopagem com íons trivalentes, algumas propostas para os 
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mecanismos de redução do íon trivalente na matriz foram feitas. Cada um dos 

mecanismos é regido por uma reação de estado sólido e as energias de solução foram 

calculadas com base nas equações de balanço energético associadas. Várias atmosferas 

foram consideradas e ambos os métodos foram usados para calcular as energias de 

solução. Ambos os métodos mostram o mesmo comportamento, exceto o ambiente 

redutor tem atmosfera mista, justificado pelas diferentes quantidades de gases usadas 

em cada método. Os resultados mostram que o íon de o íon de Eu3+ é o mais provável 

de reduzir e que a atmosfera de CO é a mais indicada para redução dos  íons enquanto a 

atmosfera de N2 não se mostrou eficiente para a redução, este resultado está de acordo 

com o encontrado na literatura. Quanto ao ambiente próximo ao dopante, podemos 

concluir que a substituição do íon de Eu2+ pelo íon de Sr não modifica de forma 

significativa. Foi também estudado a presença do codopante na matriz em uma região 

próximo ao dopante Eu2+. Os resultados mostram que os valores da energia de solução 

tem comportamento semelhante ao mostrado pelos íons trivalentes, exceto pelo 

codopante Eu3+ no mecanismo por oxigênio intersticial. As menores energias foram 

obtidas com atmosfera redutora de CO. A comparação das energias de solução mostrou 

que o mecanismo cujo íon trivalente ocupa o sítio de Al3+ tem maior probabilidade de 

acontecer para os íons Lu3+ ao Sm3+, exceto a 0K onde há uma divisão na preferência do 

Sm3+. Os íon de Nd3+,Pr3+ e Ce3+ tem preferência pelo mecanismo com compensação de 

um Oxigênio intersticial. Em todos estes casos, as estruturas minimizadas em torno do 

defeito de substituição isovalente mostram que a distancia entre o Eu2+, no sitio do Sr, e 

os íons M3+, no sitio do Al, é bastante pequena o que está de acordo com o mecanismo 

de troca direta de cargas proposto por Nakazawa et. al.[1] para explicar o mecanismo de 

fosforescência nesta matriz. Por outro lado, para o caso onde o defeito de substituição 

aliovalente é formado com compensação pelo O2- intersticial, as distâncias entre os 

sítios ocupados pelos dopantes Eu2+ e M3+  são grandes demais para permitir a troca 

direta de cargas.  
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1-Introdução  

O Sr4Al14O25 é um dos compostos da família dos Aluminatos de Estrôncio, 

formados a partir de diferentes quantidades de SrO e Al2O3. Os compostos desta 

família, quando dopados com íons terras-raras, vem sendo bem explorados no meio 

científico devido à propriedade de luminescência persistente, também conhecida por 

fosforescência de longa duração, ou LLP, derivada dos termos em inglês, Long Lasting 

Phosphorescence.  

A luminescência é um fenômeno no qual um material emite luz após ser excitado 

por alguma forma de energia. Esta pode ser dividida de várias formas e ao tratar de 

tempo de emissão o fenômeno pode ser classificado como fluorescência, ou 

fosforescência.  

A fluorescência se caracteriza por possuir um tempo característico muito curto, 

diferente da fosforescência cujo tempo característico é superior a 10-8 segundos. O 

atraso existente na emissão ocorre pelo fato das partículas carregadas (elétrons e/ou 

buracos) gerados pela excitação serem armadilhados em defeitos e/ou devido à presença 

de transições radiativas proibidas pelas regras de seleção espectroscópicas. 

Os aluminatos de estrôncio possuem várias estequiometrias com estruturas 

cristalográficas e propriedades diferentes. Na estrutura ortorrômbica se apresentam os 

compostos Sr4Al14O25[2] e a Sr2Al6O11[3]; na fase monoclínica, temos o SrAl4O7 [4] e o 

SrAl2O4[5]. A estequiometria SrAl2O4 também possui fase hexagonal[6] nesta se 

encontra também os compostos Sr7Al12O25[7] e SrAl12O19[8]. Já o composto 

Sr3Al2O6[9] é encontrado na fase cúbica.  

A maior parte destes compostos não possui luminescência intrínseca, sendo 

necessária a presença de um ou mais íons ativadores na forma de dopagem para se obter 

a propriedade óptica de interesse.  

Até pouco tempo, o composto mais usado em aplicações tecnológicas baseados 

em fosforescência de longa duração era o sulfeto de Zinco(ZnS) codopado com Cu e 

Co. Entretanto, este composto possui vários inconvenientes o que torna a aplicação 

limitada. As principais limitações dos sistemas LLP baseados no ZnS são: o tempo de 
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decaimento intrínseco relativamente curto, de cerca de 1h, a baixa intensidade de 

emissão, degradação das propriedades físicas e mecânicas da matriz e, por último, a 

degradação em meios úmidos. [10] 

Em 1983 Van Kemenade e Hoeks reportaram que o Sr4Al14O25:Eu2+ tinha uma 

alta eficiência quântica e propriedades fosforescentes melhores que os sulfetos 

tornando-o um alvo de estudos[2]. Os estudos conduzidos por Murayama et. al.[11] 

mostram que o Sr4Al14O25 quando dopado com Eu2+ e codopado com Dy3+ apresenta 

fosforescência acima de 1h. Diferente do ZnS:Cu,Co o material possui um grande 

tempo de fosforescência, alta eficiência quântica e não se degradam na presença de 

umidade. [12]  

Materiais fosforescentes possuem um grande potencial de aplicações 

especialmente nas áreas de melhoria da segurança e economia de energia, tais como, 

sinais de trânsito, sinais de emergência, roupas de segurança e publicidade dentre 

outros[10] O Sr4Al14O25 além destas aplicações típicas vem sendo analisado seu uso em 

LED’S [13] e memórias ópticas[14]. 

Uma vez que o material não possui luminescência intrínseca, a característica 

luminescente está intimamente ligada à presença do dopante e do codopante na matriz. 

Sabe-se que a presença de um íon, ou conjunto, diferentes na matriz provoca mudanças 

na estrutura do sólido próximo a este íon. Ao trabalhar com dopagem esta mudança é 

muito pequena para que métodos como a difratometria de Raio-X (DRX) possa detecta-

la, sendo necessária técnicas experimentais que estudem a ordem local em torno dos 

dopantes, tais como técnicas de ressonância de spin eletrônico (EPR)[15], técnicas de 

ressonância nuclear (NMR, ENDOR, MA-NMR, etc.) de sólidos, ou técnicas do tipo 

Extended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS). As técnicas experimentais 

possuem limitações intrínsecas que não permitem entender por completo as mudanças 

na estrutura provocadas pela presença do dopante. Além disso, tais técnicas necessitam 

de   uma etapa de preparação de amostra, que em geral demanda um tempo longo. A 

modelagem é uma  poderosa ferramenta, pois torna possível estipular qual tipo de 

defeito intrínseco mais provável de ocorrer em um determinado material, qual dopante é 

mais fácil de ser incorporado a matriz e qual mecanismo de compensação de carga. 

Recentemente vem sendo estudada como forma de estipular a concentração máxima de 



20 

 

dopagem do material [16] auxiliando assim a produção do material. Estas características 

dão a modelagem não só o poder de desvendar as mudanças em um cristal como 

também o poder de guiar o experimento para obtenção de melhores respostas as 

características do material. 

A modelagem de sólidos tem seu princípio com Madelung (1918) com o cálculo 

do balanço energético envolvido na estabilização da estruturas cristalográficas de um 

sólido iônico.  Os métodos foram sendo aperfeiçoados e especializados até chegarmos 

aos pacotes computacionais atuais, que modelam uma série de características dos 

sólidos com uma margem de erro relativamente pequena. 

Existem basicamente três formas de modelar um sistema sólido. A modelagem 

clássica trata os átomos como partículas, respeitando as leis de Newton. Nos métodos 

quânticos busca-se determinar a função de onda do sistema sólido através da solução 

das equações de Schroedinger (e suas variantes). Já os métodos  estatísticos combinam 

o comportamento médio estatístico de um sistema de partículas para construção, por 

exemplo, da função de partição do sistema ou da função de distribuição radial das 

partículas, ou funções de correlação.  

Neste trabalho utilizaremos uma das técnicas baseadas em modelagem clássica de 

um sólido, mais especificamente a modelagem estática que envolve basicamente o 

cálculo das energias e a minimização dos custos energéticos. Com esta técnica 

pretendemos estudar os efeitos da dopagem e  codopagem do Sr4Al14O25 e comparando 

os resultados e modelos com aqueles existentes na literatura. Este trabalho é composto 

de 6 capítulos nos quais apresentamos desde os conceitos básicos relacionados aos 

cálculos das propriedades do material até análise dos resultados obtidos através da 

modelagem computacional. 

No capítulo 2 – são apresentados o objetivo geral e secundário deste trabalho; 

No capítulo 3 – é apresentada uma revisão teórica das propriedades conhecidas do 

material bem como uma descrição do modelo usado para a modelagem do mesmo; 

No capítulo 4 - é apresentada uma breve revisão dos princípios físicos 

relacionados ao modelo físico usado nesta dissertação; 
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No capítulo 5 – é apresentado todo arcabouço necessário para a modelagem do 

material bem como os métodos utilizados para o cálculo das energias de solução; 

No capítulo 6 – são apresentados os resultados obtidos na modelagem de defeitos 

no material e fazemos uma discussão comparando com os resultados descritos na 

literatura; 

No capítulo 7 – são apresentadas as considerações finais realçando a contribuição 

deste trabalho dentro de suas propostas; 

Ao final da dissertação são apresentadas as referências do trabalho bem como os 

apêndices onde estão as tabelas de energias de formação, solução e algumas deduções. 
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2. Objetivos  

Este trabalho tem por objetivo principal o estudo dos defeitos gerados pela  

dopagem e codopagem do Sr4Al14O25 com íons terras raras trivalentes e divalentes 

utilizando modelagem computacional estática. Pretende-se obter respostas sobre como 

se comporta a estrutura interna do material na presença de um ou mais dopantes. Para 

tanto o trabalho foi dividido em objetivos secundários: 

i. Modelar a estrutura pura do material e dos óxidos precursores  

ii. Modelar a substituição de um íon dopante trivalente em um dos sítios da 

matriz; 

iii. Modelar os mecanismos de redução dos íons terras raras na matriz usando 

diferentes  ambientes; 

iv. Modelar os mecanismos de codopagem em que a redução do íon de Eu3+ 

ocorra em diferentes ambientes; 
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3 -Revisão bibliográfica 

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão da literatura do que é conhecido 

do material estudado. Serão abordados aspectos da estrutura do Sr4Al14O25, bem como 

as propriedades obtidas de resultados experimentais .   

3.1–O Sr4Al14O25 

 O Sr4Al14O25 foi primeiro produzido por Nadzhina et. al.  através da síntese 

hidrotermal[2]. Nos dias atuais outras rotas são usadas para a produção tais como sol-

gel, síntese do estado sólido e síntese por combustão[16]. Em 1999 Wang et. al.[2] 

produziu Sr4Al14O25  usando síntese do estado sólido e determinou a estrutura através da 

difração de raio-X combinado com técnicas de refinamento via método de Rietveld. 

Uma representação da estrutura encontrada está na Figura 3.1: 

 

Figura 3.1- Representação da estrutura do Sr4Al14O25 baseado em (WANG, et al., 
1999) 

O Sr4Al14O25 possui uma estrutura ortorrômbica pertencente o grupo espacial 

Pmma que é composta de 2 sítios não equivalentes de Sr2+, 6 de Al3+ e 9 de O2-. O 

Sr4Al14O25 tem como parâmetros de rede  a=24,75Ǻ; b=8,47 Ǻ; c= 4,88 Ǻ;  

α=β=γ=90º. Os 6 sítios de Al se dividem em dois grupos. O primeiro deles é octaédrico 

distorcido formado pelos sítios de Al4, Al5 e Al6,  que formam planos 
−9

6)(AlO

paralelos ao plano bc alinhados ao longo da direção a (veja Figura 3.2b) . O segundo 

deles formado pelos sítios Al1, Al2 e Al3, são tetraédricos ligeiramente distorcidos que 

se distribuem entre os planos dos octaedros (veja Figura 3.2.a). Os dois tipos de sítio do 
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Al3+ formam uma espécie de armadura para a estrutura do Sr4Al14O25, como pode ser 

visto na Figura 3.2.c.  

 

     

(a)   (b)   (c) 

Figura 3.2 - Representação da estrutura do Sr4Al14O25 baseado em (WANG, et al., 
1999) destacando os sítios de Al. (a) sítios tetraédricos. (b) sítios octaédricos. (c) 

arranjo espacial dos dois tipos de sítios de Al. 

Os dois sítios de Sr2+ formam poliedros diferentes. Um denominado Sr1(veja 

Tabela A4.3 ), representado na figura 3.3.a, forma um poliedro com dez átomos de 

oxigênio com distância média de 2,811Å, variando entre 2.654 até 3.029 Å. O segundo 

sítio chamado de Sr2(veja Tabela A4.3) (Figura 3.3.b), tem número de coordenação 9, 

com distância média Sr-O de 2,785 Å e distância que variam de 2,494 a 3.309 Å. Os 

dois sítios de Sr são colocados entre os planos dos octaedros de 
−9

6)(AlO juntamente 

com os sítios tetraédricos do Al, conforme ilustração na figura 3.3.c.   
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  (a)   (b)   (c) 

Figura 3.3 - Representação da estrutura do Sr4Al14O25 baseado em (WANG, et 
al., 1999) destacando os sítios de Sr. (a) sítios Sr1 e (b) sítios Sr2. (c) arranjo espacial 
dos poliedros de Sr e de Al. 

O Sr4Al14O25 vem sendo bastante estudado devido a suas propriedades 

luminescentes, principalmente a fosforescência de longa duração. Chang et. al. estudou 

a fosforescência do Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ em filmes finos preparados através da 

técnica de Sputtering com um tratamento térmico posterior[17]. Han et. al analisou a 

fotoluminescência(PL) e a catodoluminescencia (CT) da matriz dopada com os íons de 

Ce3+ e Eu2+. Ambas as análises mostram que a emissão para o Eu ocorre em 495nm e 

em 400nm para o Ce [18]. Toh et. al. estudou a influencia da irradiação com feixe de 

prótons no material dopado com Eu e Dy e concluiu que a fosforescência não é alterada 

pela irradiação. [19].  

Sob irradiação UV o Sr4Al14O25:Eu2+ apresenta fluorescência em 490nm, que é 

atribuída a transição 4f65d1→4f7 do Eu2+. Quando dopado com Tb3+ o material 

apresenta tanto a fosforescência, com emissão na região do azul, quanto a fluorescência 

com emissão na região do verde. Peng et. al. [20] analisaram o processo de redução do 

Eu3+→Eu2+ e propuseram  um mecanismo para explicá-la. Segundo eles, quando a 

matriz é dopada com Eu3+ ocorre à criação de uma vacância de Sr2+ para compensar o 

excesso de carga local. Esta vacância se tornará posteriormente o doador de elétron para 

que o processo Eu3+→Eu2+possa ocorrer[20].  
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Já a relação entre eficiência óptica e concentração de dopantes foi estudada por 

Sharmar et. al. [16]. Após um sistemático estudo do efeito da concentração do íon Ce3+ 

os autores mostraram que a maior intensidade de emissão de termoluminescência e 

fotoluminescência ocorrem quando a matriz é dopada com 0,3%mol. Outros autores 

mostram que esta eficiência pode ser alcançada com a concentração de 6mol%. O 

estudo da influencia da concentração sobre a emissão do material é feito também por 

Qun et. al.[21], que mostraram que quanto maior a concentração do dopante maior a 

intensidade de emissão do pico em 485nm. 

A característica mais estudada do Sr4Al14O25 é a fosforescência de longa duração, 

que ocorre quando a matriz é dopada com Eu2+ e codopada com os íons Pr, Nd, Dy ou 

Er[1]. Os mecanismos propostos para explicar a fosforescência do material levam em 

consideração a existência ou não de codopante.  

Lin et. al.[22] fizeram um estudo sobre a influência da quantidade de codopante 

no tempo de fosforescência da matriz, descobrindo que a proporção de ½ de Eu para 

cada Dy é a que apresenta maior tempo de fosforescência. A influência do codopante 

serviu como base para atribuir o mecanismo proposto por Matsuzawa et. al. como base 

para uma explicação para a fosforescência. Neste mecanismo a excitação direta do íon 

de Eu2+  gera uma grande quantidade de buracos, destes buracos uma parte é levada 

termicamente a banda de valência e outra é armadilhada pelo íon de Dy3+. Quando é 

cessada a excitação os buracos armadilhados são levados termicamente para a banda de 

valência e recombinam posteriormente no íon de Eu2+ gerando a fosforescência de longa 

duração[22].  

Outro autor a trabalhar com o mecanismo de fosforescência foram Nakazawa et 

al. [1] que estudou o processo de fosforescência do material usando a técnica de 

termoluminescencia e propôs um mecanismo baseado em suas medidas. Os autores 

propuseram que quando excitado o elétron do íon de Eu2+ é transferido para o íon 

codopante. O íon trivalente captura o elétron excitado se reduzindo para o estado 

divalente enquanto o Eu2+ captura o buraco liberado e é levado para a configuração 3+. 

A energia necessária para liberar o elétron é dada pela diferença entre as configurações 

4fn e a 4fn-15d dos íons divalentes. Através deste modelo é criada uma equação para 

estimar teoricamente qual seria a energia de ativação da armadilha. Os resultados 



27 

 

obtidos com esta simulação coincidem com os resultados obtidos pela 

termoluminescencia das amostras que apresentam fosforescência de longa duração.  

Por último tem-se o mecanismo proposto por Clabau et. al.[10] para o SrAl2O4 

que pode ser utilizado para este material. O mecanismo se baseia em duas hipóteses, a 

primeira de que nem todo o íon de Eu3+ é reduzido, mostrado por Peng et. al.[20] como 

algo possível, a segunda de que a concentração de Eu3+ aumenta sob excitação UV. A 

proposta é que, sob irradiação os elétrons são promovidos dos níveis 4f ocupados do íon 

de Eu2+ para os níveis 5d vazios e, da parte superior da banda de valência para os níveis 

4f do Eu3+ residual. Os elétrons promovidos aos níveis 5d podem ser armadilhados por 

vacâncias de O, enquanto os buracos podem ser armadilhados por vacâncias de Sr ou 

Al. Devido a esse processo de captura, o Eu2+ é oxidado a Eu3+  enquanto o Eu3+ é 

reduzido para Eu2+. A energia térmica a temperatura ambiente faz com que os elétrons 

armadilhados no nível 5d do Eu2+ sejam desarmadilhados levando a emissão 

fosforescente do material.  

Não é possível para a modelagem estática descrever como buracos e elétrons se 

comportam no sólido, entretanto é possível encontrar qual a configuração local da rede 

próxima dos dopantes e qual a forma energeticamente mais provável de compensação 

de cargas. Estas informações podem ser usadas para discutir os modelos disponíveis na 

literatura para a fotoluminescência e para a fosforescência de longa duração. Esta 

discussão é feita em termos dos processos de redução das terras raras, participação de 

defeitos relacionados à matriz cristalina do Sr4Al14O25, papel dos defeitos de 

compensação de cargas e efeitos da concentração dos dopantes. 

3.2–A modelagem computacional 

A modelagem computacional vem se tornando uma fonte poderosa de 

investigação em vários campos da ciência. Com computadores cada vez mais potentes e 

métodos de aproximações melhores este ramo da ciência já demonstrou ter um grande 

potencial. Particularmente, a simulação de materiais iônicos, já tem uma longa história 

que remete do século passado. Os cálculos das energias de rede utilizando as constantes 

de Madelung baseadas nas estruturas experimentais são os primeiros passos para a 

modelagem de sólidos. Esta foi expandida com a inclusão de interações de curto alcance 

repulsivo, como encontrado nos trabalhos de Born-Lande e Born-Mayer (1932), com o 
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intuito de explicar a expansão e a compressão isotrópica[23]. Nos dias atuais os 

programas disponíveis não só reproduzem estruturas cristalinas experimentais, mas 

podem prever o comportamento das mesmas.  

A escolha do modelo computacional que será usado depende diretamente do 

problema a ser tratado. Não é possível, por exemplo, modelar a estrutura de  bandas de 

um cristal puro se não por pacotes de simulação quântica. Já quando modelamos as 

mudanças na estrutura provocadas pela presença de dopantes os pacotes de simulação 

clássica possuem uma preferência, uma vez que exige menor tempo de processamento 

para a mesma configuração de equipamento.   

Existem duas classes de técnicas de modelagem clássica, as técnicas que 

consideram a dinâmica do sistema de partículas, como por exemplo, os métodos de 

dinâmica molecular, e as técnicas estáticas, que consideram a contribuição energética 

associada ao termo da energia potencial do sistema. Ambas as técnicas se utilizam de 

potenciais de interação para descrever a interação entre os átomos do sólido. A 

diferença destas duas técnicas se faz na escolha dos termos de interação destas 

partículas, enquanto na dinâmica utiliza-se do conceito de que a energia total, cinética 

mais potencial, se conserva a modelagem estática considera apenas a parte potencial da 

energia.  

Em ambas as técnicas clássicas, o sucesso do trabalho depende fundamentalmente 

da forma como são modeladas as interações entre os constituintes do sólido. Via de 

regra, o sistema sólido é descrito através de um conjunto de potenciais de interação que 

dependem de parâmetros. Diferentes métodos têm sido utilizados para obter o melhor 

conjunto de parâmetros para as interações. A desvantagem deste tipo de modelagem 

está no aspecto da contribuição eletrônica ser simplesmente negligenciada não 

permitindo que muitas propriedades sejam modeladas corretamente.   

Existem outros tipos de simulação baseados em métodos estocásticos que se 

utilizam principalmente de técnicas como Monte Carlo. Recentemente vem sendo 

explorados métodos que combinando o melhor de cada. Tais métodos são conhecidos 

como híbridos. Dentre estes, podemos citar aqueles que tratam uma pequena região do 

material quanticamente, circundada por uma grande região tratada classicamente. Esta 

técnica é conhecida como “embedded cluster calculations”. 
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Neste trabalho utilizamos técnica de modelagem estática utilizada para interpretar 

os dados obtidos experimentalmente. O ponto de partida para um estudo utilizando este 

método é a escolha dos potenciais de interação, pois, é a partir dele que descrevemos 

matematicamente a energia do sistema em função das coordenadas da partícula (átomos 

e/ou íons) que compõe o material. Desta forma  uma boa parte do trabalho é gasto para 

estabelecer os melhores tipos de potenciais e conjunto de parâmetros na descrição do 

material.  

Muitos pacotes, baseados em simulação estática, permitem descrever com boa 

precisão as propriedades de cristais perfeitos bem como os defeitos intrínsecos e 

extrínsecos, gerados por inclusão de dopantes. O GULP (General Utility Lattice 

Program)[23], desenvolvido por Julian Gale, tem se demonstrado um código poderoso e 

confiável no que diz respeito à simulação estática. 
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4 – Fundamentação teórica  

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão dos princípios físicos relacionados 

ao modelo físico usado nesta dissertação. Será abordada a teoria física por trás da 

modelagem de um sólido cristalino e os conceitos de defeito por meio de uma breve 

discussão a respeito do cálculo da formação do mesmo. 

4.1 -Descrição do sólidos 

Um sólido cristalino é definido como o arranjo tridimensional periódico de 

átomos ou conjunto destes sob a forma de uma rede de Bravais. Uma rede de Bravais é 

definida como um conjunto de infinitos pontos discretos, cujo arranjo e orientação 

independem do ponto por meio do qual a estrutura esteja sendo visualizada [24]. Ela é 

uma representação matemática de pontos no espaço  que obedecem a certas operações 

de simetria, mas não representa ainda um cristal. Para que seja um cristal os pontos 

precisam ser preenchidos por uma base de entes físicos que podem ser átomos, 

moléculas, íon, dentre outros. [25] 

Neste trabalho a base é uma composição de íons representados por esferas de 

cargas estáticas que interagem unicamente através de potenciais. A localização destas 

esferas na rede de Bravais é dada pelo vetor posição: 332211 anananR
rrrr

++= ; em que 1a
r

, 2a
r

 

e 3a
r

 são quaisquer três vetores que não estão no mesmo plano e 1n, 2n e 3nvariam por todos 

os valores inteiros. O conjunto destes vetores são conhecidos como vetores primitivos e 

geram todas as redes de Bravais. 

A definição da rede de Bravais é muito útil para a descrição do cristal. Entretanto 

o fato dela ser infinita traz problemas para descrever a energia de coesão do cristal 

iônico. Este problema é abordado no próximo tópico. Cristais reais são finitos, e se 

forem suficientemente grandes a maioria dos pontos da rede de Bravais estará tão longe 

da superfície que não serão afetados pelos efeitos de superfície. Sendo assim pode se 

pensar em uma rede preenchendo apenas uma porção finita da rede de Bravais ideal. Os 

defeitos representam uma quebra na periodicidade de uma rede perfeita. Este problema 

é tratado em uma sessão específica.  
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 4.2 - Energia da Rede 

A energia de rede, também conhecida como energia de coesão, é a quantidade de 

energia necessária para que o sólido se separe em suas partes constituintes. A 

importância desta energia está no fato dela ser a energia fundamental do sólido e a base 

para maior parte das técnicas de modelagem de um sistema cristalino. Seu sinal 

determina se o sólido é estável inclusive quando consideramos temperaturas diferentes. 

Caso seja conhecida a energia Livre de Helmholtz em termos de volume e temperatura, 

esta nos trará informações preciosas sobre a termodinâmica do sistema [24]. A 

discussão termodinâmica do problema não faz parte deste tópico do modelo, sendo ela 

citada mais a frente. 

A energia de coesão depende de todas as posições e momentos de todos os átomos 

envolvidos. Desta forma o cálculo dessa energia se torna um problema simplesmente 

intratável para qualquer nível de teoria. Uma solução é assumir que a energia será 

inteiramente dada pela energia potencial dos átomos localizados na posição de 

equilíbrio, sendo decomposta em uma expansão em termos de interações entre 

diferentes subconjuntos do número total de átomos. Para N átomos tem-se:  
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4.1.  

O primeiro termo na equação 4.1 representa a soma das energias dos próprios 

átomos, o segundo a interação dos pares e assim por diante. A energia será exata se for 

possível descrever todos os termos da série. A energia de coesão é a diferença entre a 

soma da energia individual dos átomos e a energia de interação entre eles, então:  
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4.2.  

A primeira aproximação que pode ser feita na equação 4.2 refere-se a natureza 

dominante das interações no material em questão. Como o Sr4Al14O25 é um material 

com um grande grau de ionicidade  os termos de interação de dois corpos dominam. Já 

para o caso de matérias covalentes, as interações de três ou mais corpos podem ser 
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importantes. Portanto, para o caso específico deste trabalho, os termos de 3 ou mais 

corpos podem ser descartados, restando apenas o termo de interação entre dois átomos: 

 coesão ij
ij

U U≈∑
 

4.3.  

Apesar de simples este termo contém ainda um problema da definição da rede de 

Bravais, que se refere ao calculo da energia para uma rede, que por definição é infinita. 

A solução para este problema é dada pela transformação de Ewald, que, na prática, cria 

mecanismos para truncar a série simplificando o cálculo computacional [23].  

4.2.1- Interação Coulombiana  

Em um sólido iônico a interação de maior importância é de longe a Coulombiana, 

correspondendo a cerca de 90% da energia total. Esta interação é bastante conhecida no 

meio acadêmico sendo um dos pilares do eletromagnetismo e é dada pela lei de 

Coulomb: 
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4.4.  

Os termos qi e qj representam as cargas dos íons em questão, 0ξ é a permissividade 

no vácuo e rij a distância de separação entre íons, dada por: 

 jiij rrr −=

 

4.5.  

A interação Coulombiana apresenta um sério problema na descrição de sistemas 

periódicos pelo fato dela ser uma série condicionalmente convergente, pois cada termo 

decai com o inverso da distância entre os átomos enquanto o número de interações 

cresce com o aumento da área esférica em sólido [23]. A solução é somar a série de 

modo que, em todos os estágios da soma, não haja contribuições apreciáveis para a 

energia de cargas na superfície [24]. Uma solução é dividir o cristal em células neutras, 

cuja distribuição de cargas tenha simetria cúbica perfeita. Desta forma a energia de 

coesão de um cristal formado n subcristais será a soma das energias desses n 

subcristais. A energia interna de uma célula é facilmente calculada, desde que ela 



33 

 

contenha  um número pequeno de cargas. A energia de interação entre células decairá 

com o inverso da quinta potencia da distância entre as células [24].  

Esta é a solução mais simplificada do problema, mas para modelagem 

computacional de sólidos são necessárias técnicas mais sofisticadas. O método de 

Ewald [26]expressa à energia de Coulomb como uma soma de séries que convergem 

rapidamente. Neste método substituem-se cada carga pontual que representa um íon do 

sólido por uma distribuição gaussiana num sítio apropriado da rede, produzindo uma 

distribuição de carga mais suave. O potencial de Coulomb pode ser transformado em 

séries de Fourrier da densidade de carga. Como as cargas são periódicas na rede temos 

que a transformação envolve contribuições somente da rede recíproca. A soma sobre 

todos os vetores convergem rapidamente, pois a distribuição de carga foi suavizada. São 

impostas condições de neutralidade de carga e momento dipolar nulo para produzir uma 

série convergente com um limite bem definido. Conceitualmente, esta abordagem pode 

ser vista como somar e subtrair uma distribuição de carga Gaussiana centrada sobre 

cada íon. A dedução das séries utilizadas pode ser vista no apêndice 01 desta 

dissertação.  As expressões resultantes no espaço real e recíproco, bem como o termo de 

correção, são [23]:   
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4.8. 
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4.9. 

Aqui q  é a carga de um íon, G
r

 o vetor da rede recíproca (o caso em que 0=G   é 

excluído), V  o volume da célula unitária, e η   um parâmetro que controla a divisão do 

trabalho entre a rede real e a recíproca. Podemos perceber que, apesar do termo da rede 

recíproca ser escrito como uma interação de dois corpos sobre os pares de átomos, ela 
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pode ser reescrita como uma simples soma sobre os íons para calcular mais 

eficientemente.  

4.2.2 – Potencial de curto alcance  

Apesar de corresponder a quase totalidade das interações, o potencial  

Coulombiano não descreve com perfeição o sólido.  Isto é esperado, pois ele 

simplesmente negligencia tanto a repulsão entre os núcleos atômicos quanto o efeito da 

superposição das distribuições eletrônicas do íons em um curto alcance. Estes dois tipos 

de interação enfraquecem a ligação [24]. Para materiais iônicos é normalmente aceito a 

inclusão de um potencial repulsivo, com a escolha mais comum que se trate de um 

termo positivo  variando inversamente com a distância ou na forma exponencial. Isto 

nos conduz aos potenciais Lennard–Jones e Buckingham combinados com um termo de 

atrativo de Van der Waals [23]. Em geral o potencial de Learnnd-Jones é usado para 

sólidos moleculares que são compostos de gases nobres sob condições especiais e 

algumas interações simplesmente inexistem. Usualmente se escolhe o potencial de 

Buckingham que é conhecido por tratar bem sistemas iônicos. 
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6Buckingham exp
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 4.10.  

O termo exponencial do potencial de Buckingham é facilmente justificado pelos 

termos repulsivos entre as nuvens eletrônica dos íons em questão. Os termos repulsivos 

tem duas origens: Coulombiana referente a repulsão elétron – elétron e decorrente do 

princípio de exclusão de Pauli[23] e Van der Waals é associado à atração fraca entre 

dipolos induzidos. Uma característica importante deste último tipo de interação é que, 

por natureza elas são de curto alcance, envolvendo normalmente íons vizinhos na rede 

cristalina. O potencial de curto alcance é definido de tal forma a atuar em todos os íons 

do composto, entretanto sabe-se que com o aumento da distância é natural que sua 

contribuição para a energia total diminua. Neste ponto é natural definirmos uma 

distância de corte para a atuação deste potencial (cut-offs), isto simplifica as tarefas 

executadas pelo algoritmo[23].  
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Se a carga da casca é sq então a polarizabilidade do íon no vácuo será dada por: 

 
k

qs
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4.11.  

O modelo apresenta grande sucesso no cálculo das propriedades estruturais e 

dinâmicas tanto em cristais iônicos quanto em outros tipos de sólidos. No modelo as 

interações de curto alcance atuam somente entre as cascas acoplando a polarizabilidade 

aos efeitos de superposição das nuvens eletrônicas. A força de Coulomb atua entre os 

caroços e cascas de íons diferentes enquanto no mesmo íon só atua a força elástica da 

“mola”, esta por sua vez determinará quão “duro” é o íon.  

4.4 – Minimização da energia  

Até agora nós desenvolvemos e descrevemos as formas de interação entre os íons 

que compõe sólidos iônicos e quais termos devem ser levados em conta no momento de 

calcular a energia de coesão do sólido.  

No entanto, um sólido cristalino existe um motivo para que as interações entre as 

espécies químicas sejam de tal forma a criar um sistema em equilíbrio, equilibrando 

todas as forças em todos os íons do material.  O sistema estará em equilíbrio quando a 

soma de todas as forças for nula, ou, em outras palavras, a posição de todos os íons do 

material é de tal forma que a energia potencial é mínima.  

A minimização da estrutura é um método que nos permite verificar se o modelo 

feito para o sólido, a parametrização do sistema sólido, tem significado físico. A 

posição final de todos os íons calculada a partir do modelo pode ser comparada com a 

estrutura determinada experimentalmente para o material. Quando a estrutura simulada 

e minimizada coincidir com a estrutura experimental, dentro de certa tolerância inerente 

ao tipo de modelo,  diz-se que a parametrização reproduz o material e o conjunto de 

potenciais de interação descreve o sólido em estudo.  

Dado um determinado conjunto de potenciais de interação, a energia potencial de 

coesão do sistema cristalino pode ser determinada. Supondo que o sistema está próximo 

da posição de mínimo, pode-se expandir a energia de coesão da seguinte forma :  
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4.12.  

aqui x representa a posição inicial do íon, δx é a variação entre a posição inicial e 

a nova posição calculada, a primeira derivada é conhecida como o vetor gradiente, g, e a 

matriz da segunda derivada é conhecida como a matriz de Hessian, H.  

A série é usualmente truncada nos termos de primeira e segunda ordem, pois 

próximo da configuração de mínima energia o sistema se comporta harmonicamente 

[23]. Se truncarmos a séria na primeira ordem, obteremos os valores da função no seu 

extremo, mas não será possível determinar se este extremo é o máximo ou mínimo.  

Fisicamente a primeira derivada da equação 4.12 significa o somatório de forças do 

sistema, quando este é zero temos um sistema em equilíbrio. Entretanto esta condição 

de equilíbrio para a função não garante que ela seja mínima logo é necessário conhecer 

a segunda derivada para estabelecer se o ponto de mínima função.  

O procedimento usado para o cálculo da minimização é o bem conhecido método 

de Newton- Raphson. Neste método são calculadas as primeiras e segundas derivadas 

para a posição inicial do íon que é posteriormente reajustada conforme a equação 4.13  

 1
01

−−= gHxx  4.13.  

   este procedimento é repetido até as condições descritas acima se cumpram.Um 

fato importante neste cálculo e que a variação da posição é exata para o caso de funções 

Harmônicas. [23].Logo se conhecemos o vetor gradiente e a matriz Hessiana, em um 

ponto qualquer do espaço, poderíamos chegar ao mínimo em apenas um passo. No 

sistema real parte-se de uma estrutura longe de ser a mínima e utilizando algoritmos 

chega-se a estrutura de mínima energia, isto gera um custo computacional alto porque 

envolve um grande número de variáveis.   

4.5 – Inclusão da temperatura  

A minimização da energia da forma como é proposta trata o sistema sem a 

influência da temperatura, este pode ser considerado então uma grande falha do modelo, 

pois sabemos que os efeitos de temperatura são importantes nas propriedades de 

qualquer sólido cristalino. Nos métodos de modelagem estática descritos neste trabalho 
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tratamos de um sistema hipoteticamente em repouso absoluto. Uma das formas de 

introduzir os efeitos de temperatura é através da chamada aproximação harmônica, na 

qual uma perturbação harmônica é introduzida na energia de rede devido aos sistemas 

de osciladores harmônicos acoplados que compõe o sistema sólido em equilíbrio.   

Um cristal é um sistema físico que tem como variáveis termodinâmicas a pressão, 

a temperatura e como estamos tratando de um sólido é interessante trabalharmos com 

variáveis experimentais utilizáveis como pressão, P, e temperatura, portanto o potencial 

termodinâmico mais indicado é a energia livre de Gibbs.  

 PVFG +=  

Aqui F é a energia livre de Helmholtz  e V é o volume da célula. Em um sólido 

durante transformações do estado sólido as variações de pressão e volume são muito 

pequenas, então a energia interna será aproximadamente equivalente a entalpia ( )HU ≈  

e a energia livre de Gibbs aproximadamente equivalente a energia de Helmholtz

( )FG ≈ . Conhecemos que a energia livre de Helmholtz é dada pela relação: 

 

 ZTkF b ln−=
 

4.15.  

onde kb é a constante de Boltzmman e Z é a função de partição, que contém as 

informações termodinâmicas do sistema, que é definida por: 
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4.16.  

onde i  representa cada nível da energia iE  do sistema, com degenerescência 

Considerando um cristal perfeito com N átomos em uma aproximação harmônica 

qualquer tipo de vibração é caracterizado pelo conjunto de 3N números quântico {ni}, 

em que 3N é o número total de grau de liberdade. A energia E associado com esse 

estado é:  
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4.17.  
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onde redeU  é a energia interna da rede  e iν  é o modo normal de freqüência. 

Substituindo 4.17 em 4.16 temos: 
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4.18.  

Da equação 3.16, finalmente encontramos a energia livre de Gibbs: 
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4.19.  

Percebe-se que a energia livre de Gibbs agora é dada pela energia da rede mais 

uma perturbação de caráter harmônico. A primeira parte da soma refere-se ao somatório 

das energias dos estados fundamentais dos 3N osciladores harmônicos e o segundo 

termo dependente da temperatura é a energia de excitação dos osciladores. Esta 

aproximação é muito consistente para temperaturas baixas pois as energias térmicas são 

insuficientes para  que um íon se movimente por qualquer distância considerável em 

relação a posição de equilíbrio. Entretanto quando partimos para altas temperaturas os 

íons podem movimentar longe da posição de equilíbrio isto faz com que os termos 

anarmônicos dispensados nesta aproximação tornem-se importantes[24].  

   

4.6 –Defeitos 

Até o momento consideramos um cristal perfeito que segue rigorosamente a 

descrição dada pela rede de Bravais, entretanto no mundo real um cristal  sempre 

apresenta defeitos. Um defeito cristalino é qualquer região em que o arranjo 

microscópico de íons difere daquele esperado para o cristal prefeito [24]. Estes defeitos 

podem ser classificados de várias formas. Em relação a composição química, os defeitos 

podem ser estequiométricos, quando não induz mudança na composição química do 

material, ou não estequiométricos quando a composição química é alterada.  
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desloca da sua posição inicial, criando uma vacância, para uma posição intersticial 

temos o defeito do tipo Frenkel. O defeito tipo Shocttky é formado por vacâncias das 

espécies envolvidas em uma molécula saindo do interior do cristal ocupando sítios 

disponíveis na superfície.  O defeito tipo Pseudo- Shocttky é formado por vacâncias das 

espécies iônicas dos compostos de partida do material. O defeito Anti- Shocttky é 

formado pelo processo inverso ao Shocttky, ou seja, as espécies envolvidas saem da 

superfície do cristal ocupando posições intersticiais na rede interna. 

Os defeitos pontuais extrínsecos são espécies químicas diferente dos constituintes 

do material que de alguma forma entram na rede cristalina ocupando um sítio ou 

interstício. A probabilidade de este defeito ocorrer está ligado a semelhança de carga e 

de raio iônico do sítio ocupado pelo dopante. Quanto maior a semelhança do raio iônico 

do dopante com o sítio a ser ocupado menor será a distorção na rede cristalina e, 

portanto menor a energia para que este defeito aconteça.  

Para os defeitos extrínsecos substitucionais, ainda existe a subdivisão de acordo 

com a carga do dopante  em relação ao íon a ser substituído na matriz hospedeira. 

Quando o dopante ou impureza tem mesma carga do ion da matriz, diz-se que ocorreu 

uma substituição isovalente. Caso contrário, diz-se que ocorreu uma substituição 

aliovalente. Na substituição aloivalente, como a impureza não tem mesma carga do ion 

da rede, o sólido acomoda a carga extra via mecanismos de compensação de carga que 

necessariamente envolvem defeitos extras. Assim, de um modo geral, as substituições 

aliovalentes apresentam custos energéticos mais elevados em relações a substituições 

isovalentes. Para efeito de construção de modelos computacionais, os mecanismos de 

compensação de cargas podem ser modelados através do cálculo do que é conhecido 

como energia de solução. Os mecanismos de incorporação da impureza em questão são 

representados por reações químicas do estado sólido apropriadas e cada termo 

individualmente é calculado obtendo-se a energia de formação de cada um deles. A 

energia de solução é a energia obtida do balanço energético da reação em questão 

calculada a partir das energias de formação dos defeitos individuais. O defeito com mais 

baixa energia de solução será o mais provável em termos de custo energético. 
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4.6.1 – Cálculo de defeitos pontuais 

Para calcular a energia de formação de um defeito temos que imaginar como 

poderíamos incluir a diferença de energia em relação a uma rede perfeita. Como 

sabemos um defeito pontual é uma diferença de ordem cristalina muito pequena no 

cristal, portanto o valor da energia de coesão do cristal não deve diferenciar 

drasticamente da energia da rede perfeita. Então podemos calcular a energia de um 

defeito pontual como uma diferença entre a energia da rede contendo o defeito e a 

energia do cristal perfeito. Dessa forma podemos usar uma relação simples para 

descrever a energia de formação do defeito: 

 PDDef UUU −=
 4.20. 

 

Aqui 
DU  é a energia da rede defeituosa e 

PU  a da rede perfeita. Esta energia nos dará 

a informação do custo de um defeito ocorrer na matriz, mas não decide se ele é 

energicamente favorável, pois para isto, devemos considerar todo o processo que levou 

à formação daquele particular defeito no cristal. 

 

4.6.2 – Cálculo dos defeitos na rede 

 

Estudando mais afundo a equação 4.20 podemos perceber algumas dificuldades. Um 

cristal perfeito como conhecemos é infinito e este problema pode ser resolvido, como 

discutido na seção 4.2.1, via transformação de Ewald. Para uma rede defeituosa, no 

entanto, isso não pode ser feito. Pela simples razão de que não é possível saber a priori 

quanto a rede será modificada pelo defeito.  A solução a este problema está em 

considerar uma região muito próxima em torno do centro do defeito e pequena em 

relação ao tamanho do cristal. Assim podemos definir um volume em que o defeito pode 

modificar drasticamente o cristal e outra região, formada pelo resto do cristal, onde esta 

modificação é pequena o suficiente para ser considerada apenas como a ação de um 

campo elétrico médio devido ao defeito próximo da origem. Esta formulação é 

conhecida como estratégia de Mott e Littleon [28] e está esquematicamente 

representada na Figura 4.3.  
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Figura 4.3 - Representação esquemática da estratégia de Mott e Littleton 
contendo o defeito(D) centrado na região I, a região IIa que é a interface entre a região 

interna I e externa IIa, e a região IIb cujo o raio é infinito. 

 

A estratégia tem como base a divisão do cristal em duas regiões. A região I é a 

região na qual o defeito está presente e por definição é a que sofre maior distorção 

devido à presença do defeito. Na região II as interações são relativamente fracas e a 

relaxação pode ser tratada, essencialmente de acordo com resposta harmônica ao 

defeito, ela se estende da borda da região I até o infinito. Uma região interfacial IIa é 

introduzida para tratar das curtas interações entre a região I e a região II. 

A escolha das regiões onde o defeito é colocado e onde ele interfere mais 

fortemente é um dos pontos importantes da modelagem, ou seja, o raio da região I. A 

escolha de região I deve ser feita de tal forma a minimizar ao máximo a influencia do 

defeito na região II. A escolha de uma primeira região muito pequena pode provocar 

uma perturbação muito grande na segunda região o que estaria em desacordo com o 

modelo proposto. A escolha de uma região muito grande torna o cálculo muito longo, 

portanto ineficiente.   

A estratégia de Mott e Littleton admite que na minimização da energia total do 

sistema, basta permitir a relaxação dos íons na região I. A segunda não é levada em 

conta para os cálculos das posições finais dos íons próximos ao defeito porque a 
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relaxação da rede tende a decrescer com o aumento da distância relativa ao defeito. Ou 

seja, a relaxação induzida na região II devido ao defeito na I é calculada após a 

relaxação dos íons da I e o incremento de energia devido a esta relaxação é somada ao 

custo energético total para formar o defeito. 

Usando o modelo de Mott e Littleton é possível reescrever a energia total da rede 

defeituosa, de acordo com a estratégia, como sendo: 

 ( ) ( ) ( )ξξ IIIIIID UxUxUU ++= − ,
 4.21.  

onde IU é a energia de íons na região I que depende das posições de todos os íons 

da região I, representado pelo vetor x. IIU  é a energia da região II e é  função dos 

deslocamentos de todos os íons da região II induzida pelas novas posições dos íons na 

região I, representado pelo vetor ξ  e ( )ξ,xU III−   é a energia de interação entre as duas 

regiões. Neste estágio não há distinção das regiões IIa e IIb. Como as forças que atuam 

na segunda região são pequenas produzindo pequenos deslocamentos, podemos assumir 

que a resposta dos íons nesta região será puramente harmônica [23] E a  energia da 

segunda região pode ser escrita: 

 ξξ ⋅⋅= 222
1

HU T
II

 
4.22.  

onde 22H  é a matriz Hessiana para a segunda região. Aplicando a condição de 

que a rede está em equilíbrio em relação aos deslocamentos na região II, teremos a 

seguinte condição: 
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4.23.  

Combinando a equação 4.23 com a 4.22 obtemos uma solução para a energia da 

segunda região que depende das posições dos íons na região I e dos deslocamentos na 

região II. Assim podemos eliminar a dependência direta da energia total da rede com 

defeito da energia da região II: 
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4.24.  
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Formalmente, a energia de formação de um defeito pode ser obtida através da 

minimização da expressão de UD com relação à variável x, ou seja, fazendo: 

 0=
dx

dUD
 4.25.  

 Onde a derivação total em relação à variável x implica na derivação explicita de ξ 

em relação à mesma variável. Este cálculo é impossível de ser implementado em um 

código computacional, apesar de formalmente correto, pois é difícil a obtenção da 

relação entre x e ξ.  Uma forma alternativa para obter UD é impor que a força resultante 

sobre cada íon na região interna seja nula, isto é, resolvemos à equação diferencial 

parcial: 

 0=






ξdx

dU D

 
4.26.  

Assumindo que o equilíbrio na região II se dá quando as condições 4.26 e 4.27 

forem idênticas, temos que a equação de equilíbrio é dada por: 
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As equações 4.21 a 4.27 representam uma aproximação formal da estratégia de 

Mott e Littleton. No entanto, para desenvolver o problema, é necessário considerar uma 

representação explícita da energia UD. Como vimos em seções anteriores, para o caso 

dos cristais iônicos, é possível representar o sistema apenas por meio de interação entre 

pares de íons. Assim, para um cristal perfeito a sua energia é dada por: 

 ( )∑
>

−=
ji

jiijP RRU
rr

φ  4.28.  

 onde ijφ  é o potencial entre pares de íons e { }iR
r

 são as coordenadas da rede em 

equilíbrio. De maneira análoga a energia da rede que contem defeito (UD) pode ser 

escrita por: 

 ( )∑
>

−=
ji

jiijD rrU
rr

'φ  4.29.  

com { }ir
r

 sendo as novas coordenadas dos íons após a inclusão do defeito. Logo 

temos que a a energia de formação do defeito é  dada por: 
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 ( ) ( )∑∑
>>

−−−=
ji

jiij
ji

jiijDef RRrrU
rrrr

φφ '  4.30.  

Na expressão 4.30 levamos em consideração que o potencial é do tipo interação 

entre pares e central, isto é, depende exclusivamente da separação entre os mesmos. O 

primeiro termo corresponde a energia do cristal contendo o defeito e o segundo termo a 

energia do cristal perfeito. Os vetores { }ir
r

e { }iR
r

 representam as coordenadas dos íons 

para a rede defeituosa e perfeita respectivamente. As duas somatórias são distintas pois 

existem elementos distintos que podem ser impurezas, vacâncias e íons intersticiais na 

expressão que representa a rede defeituosa. A adoção de algumas convenções nos 

permite condensar as duas somas: 

i.  a posição inicial de um íon intersticial é tomada como sendo no infinito 

ii. a posição final de um íon que é removido da rede para formar uma 

vacância e também tomada como sendo no infinito; 

iii. íons substitucionais são tratados como sendo combinações de vacâncias e 

intersticiais 

Utilizando essas convenções é possível agrupar a expressão 4.30 em uma única 

série: 

 ( ) ( )[ ]∑
>

−−−=
ji

jiijjiijDef RRrrU
rrrr

φφ '  4.31.  

para os próximos passos é importante estabelecermos uma identificação entre as 

expressões 4.24 e 4.31 que facilitará o desenvolvimento dos calculos. Este 

desenvolvimento é simples para uma parte da expressão, mas exige uma série de 

manipulações principalmente na identificação do termo referente a energia de interação 

entre as regiões I e II. O termo EI assume então a forma:  

 ( ) ( )[ ]∑
>

−−−=
ji

jiijjiijDef RRrrU
rrrr

φφ '  4.32.  

podemos escrever a interação entre as regiões I e II como: 
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4.33.  

e da mesma forma, o termo EII pode ser escrito de acordo com a expressão:  

 
( ) ( )[ ]∑

∈
∈

−−−=

IIj
Ii

jiijjiijDef RRrrU
rrrr

φφ '  
4.34.  

que não é uma representação conveniente, pois não descreve a energia como 

função quadrática dos deslocamentos conforme foi mostrado na equação (2.44). A 

energia da região II é obtida após uma série de manipulações algébricas e a expressão 

completa para a energia de um defeito pontual é dada pela equação. 

4.7 –O GULP  

Desenvolvido por Julian Gale e equipe, dede de 1990, o GULP (General Utility 

Lattice Program) [23] é um poderoso instrumento no que tange a simulação de sólidos. 

Este programa é constituído de um conjunto de rotinas e algoritmos, baseados na 

descrição de um sólido cristalino com base em um conjunto de potenciais de interação, 

incluindo a polarizabilidade iônica via shell model, e na minimização de energia da rede 

cristalina perfeita e com defeito. O GULP permite o cálculo de energias de defeitos, 

obtenção de potenciais interatômicos através de métodos empíricos e testes deste 

conjunto de potenciais para a rede perfeita de um sólido cristalino, cálculo de diversas 

propriedades de um cristal perfeito, dentre outras opções. 
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5-Metodologia 

O ponto de partida para este trabalho foi o levantamento teórico realizado sobre o 

material e suas propriedades. A partir destes dados formulamos qual o problema geral a 

ser atacado nesta dissertação e definimos qual método seria utilizado para solucioná-lo. 

 O problema pode ser resumido em uma pergunta: Como se comporta a estrutura 

do material quando dopado com íons terras raras? Que pode ser detalhada nos seguintes 

aspectos:  

i- quais são os principais defeitos gerados na matriz do Sr4Al14O25 quando os 

dopantes, tanto na valência 3+ quanto na valência 2+, são inseridos na estrutura?  

ii- considerando que as propriedades ópticas do material dependem da valência do 

dopante e que o controle do estado de ionização deste é um aspecto importante, quais 

são os possíveis mecanismos que permitem reduzir íons terras raras de 3+ para 2+ neste 

material? 

iii- os modelos de fosforescência propostos na literatura pressupõem a existência 

de defeitos ou de codopantes próximos aos íons opticamente ativos. Então, quais são os 

defeitos associados com a presença de diferentes íons terras raras em valências 

diferentes na estrutura do Sr4Al14O25?  

A resposta a estas perguntas pode servir de auxílio a uma série de questões 

envolvendo a dopagem do material e a sua característica óptica.  

Técnicas de modelagem computacional estáticas são particularmente úteis para 

responder a estas questões e podem completar e auxiliar a interpretação dos resultados 

experimentais. No âmbito da modelagem computacional, a escolha de técnicas do tipo 

clássicas e estáticas foi feita visto que estas descrevem bem o problema em questão sem 

a necessidade de um tempo computacional maior. A escolha de um determinado tipo de 

técnica de modelagem computacional obviamente trás como consequência o fato de que 

nem todos os problemas associados aos defeitos nos materiais poderão ser estudados. 

No entanto, entendemos que na etapa atual e para responder as questões colocadas 

acima, as técnicas de modelagem clássicas e estáticas são adequadas.  
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O programa escolhido para a modelagem foi o GULP em sua versão 3.0[23]. Este 

código computacional apresenta ao longo de sua história uma variedade de aplicações 

com alto grau de confiabilidade. O programa permite a escolha de vários tipos de 

potenciais de interação para descrever sólidos de diferentes naturezas, desde potenciais 

envolvendo as interação de dois corpos até  quatro corpos. A escolha do tipo de 

potencial de interação é fundamental para todo estudo baseado neste método e, portanto 

parte crucial em nosso trabalho. A escolha deste potencial definirá o grau de 

confiabilidade nos resultados da modelagem.  

5.1- Obtenção dos parâmetros dos potenciais  

A escolha do potencial a ser utilizado na modelagem depende diretamente do tipo 

de material em questão. Como o Sr4Al14O25 é um material cujo grau de ionicidade é 

alto, a principal interação entre os íons envolvidos é a interação de pares via potencial 

Coulombiano. O potencial de Coulomb responde por cerca de 90% das interações destes 

materiais sendo o resto devido aos termos de interação de curto alcance. Como tratamos 

de interações entre pares temos ao menos dois tipos de potenciais que podem ser 

usados, o potencial de Lennard-Jones e o potencial de Buckingham. O primeiro é mais 

indicado para a modelagem de sólidos formados por gases nobres e outros alguns 

sólidos moleculares. Para cristais iônicos a interação de curto alcance mais utilizada é o 

potencial de Buckingham e resultados recentes demonstraram que a modelagem 

computacional utilizando este tipo de potencial de curto alcance, junto com o termo 

Coulombiano, consegue descrever bem os compostos da família dos aluminatos de 

estrôncio[29]. A escolha deste potencial é muito importante já que as posições dos íons 

na rede representam uma contribuição importante para as energias dos defeitos. A 

equação 5.1 mostra a expressão geral para o potencial Buckingham com a adição do 

termo Coulombiano. 
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 5.1  

os termos qi e qj representam as cargas dos íons em questão, o termo rij é a distâncias 

entre estes íons. Quando dizemos que ajustamos o potencial, estamos na verdade 

ajustando os parâmetros A, ρ  e C do potencial de curto alcance para que este possa 

reproduzir melhor a estrutura do sólido. Os parâmetros A e ρ  estão diretamente 

relacionados ao tamanho e a dureza dos íons e são uma forma de considerar a repulsão 
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devido ao princípio de exclusão de Pauli entre as nuvens eletrônicas que se sobrepõe. 

Para compensar os termos repulsivos é incluído a constante C que modela a dispersão 

entre os átomos. 

Postulado na forma como está, o conjunto de potenciais  não consegue descrever, 

dentro de uma precisão aceitável, o material em questão. Isto ocorre pelo fato do 

modelo considerar os íons como esferas rígidas. Para os cátions Sr2+ e Al3+ , que 

possuem camadas externas 4s2p6 e 4s2p6, respectivamente, a descrição como esferas 

rígidas é aceitável pois as nuvens eletrônicas, esfericamente simétricas,  são mais 

fortemente atraídas para próximo do núcleo destes átomos e não são muito susceptíveis 

a mudança do campo elétrico próximo. Isto não é observado para o ânion de O2- que 

possuem elétrons externos mais afastados do núcleo devido a repulsão elétron- elétron, 

e, portanto, mais susceptíveis a variação do campo elétrico próximo. Para melhorar a 

descrição do sólido é interessante que o conjunto de potenciais leve em consideração a 

polarizabilidade do íon de O2- melhorando assim a descrição do sólido. 

Além de descrever bem a estrutura do sólido de interesse, um bom modelo ou um 

bom conjunto de potenciais de interação também conseguem reproduzir com precisão 

aceitável os sólidos precursores. Assim, no caso do Sr4Al14O25, o modelo deve também 

descrever bem o SrO e o Al2O3. Veremos adiante que esta exigência tem diferentes 

motivos.  

Até agora não foi definido quando é que um modelo é considerado bom ou 

aceitável. Dentro da literatura dedicada as técnicas de modelagem computacional 

estáticas não existe nenhum critério predefinido para dizer se um modelo está bom ou 

não. Mas a literatura mostra também que de uma maneira geral quando o conjunto de 

potenciais consegue prever a estrutura cristalina do sólido de interesse dentro de até 2%, 

e descrever bem os sólidos precursores dentro de até 3% ele é considerado adequado.  

O conjunto de potenciais utilizados por Rezende et. al.[29] atendem em princípio 

estas exigências com a reprodução do material e seus óxidos dentro do limite de erros 

encontrados na literatura. Entretanto quando calculamos a entalpia de formação do 

material, baseado na reação 5.2, o resultado foi uma entalpia positiva. Este resultado 

indicaria que o Sr4Al14O25 não poderia ser formado, pois para que a reação aconteça a 
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óxidos precursores e aplicamos a mesma condição. Após esta primeira parte partimos 

para o cálculo da entalpia de formação, usamos as energias de rede obtidas balanceando 

a equação da reação e calculamos a entalpia de formação até o momento em que ela 

torna-se negativa.  

Foram feitos vários testes até encontrar o conjunto de parâmetros mais indicado 

para a nossa modelagem. A tabela 5.1 mostra os potenciais reajustados e utilizados na 

modelagem. 

Tabela 5.1- Parâmetros dos potenciais obtidos para a família dos Aluminatos de 
Estrôncio. 

Interação de curto alcance A(eV) ρ(Å) C(eV.Å) Cut-offs(Å) 

Srcore – OShell 1449.0 0.3427 - 10.00 

Alcore – OShell 1225.3 0.3109 - 10.00 

OShell – OShell 22764.0 0.1490 27.88 10.00 

Constante k k(eVǺ-2) - - - 

Ocore-Oshell 70.0 - - - 

Cargas (|e|) 

ZSr 

2.00 

ZAl 

3.00 

XOcore 

0.900 

YOShell 

-2.900 

O efeito da polarização iônica foi considerado apenas para o íon de O2-usando o 

modelo casca-caroço (Core-Shell), discutido em sessões anteriores. Dividimos o íon de 

O2- em  uma casca e um caroço que são acoplados por uma “mola” de constante k. A 

carga do íon também é dividida entre o caroço XOcore  e a casca YOshell , Y e k são dois 

parâmetros que também foram incluídos no conjunto de parâmetros dos potencias e 

ajustados para reproduzir melhor o material. O fato do oxigênio ser composto de duas 

partes(casca e caroço) faz com que a interação de curto alcance entre ele e os cátions 

seja dada entre a casca do oxigênio e o caroço dos cátions. A interação entre os cátions é 

extremamente repulsiva, logo, o único potencial existente entre eles é o de Coulomb. A 

interação entre as cascas dos íons de oxigênio modela a repulsão entre os mesmos, 

podemos observar isso no potencial com a existência do parâmetro C(ver eq.4.10). A 

alteração nos parâmetros do potencial do Al3+ foi suficiente para uma melhora nas 

estruturas modeladas bem como solucionou o problema com a entalpia de formação do 

Sr4Al14O25. A tabela 5.2 mostra a comparação entre as diferenças percentuais 
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encontradas com o potencial de Rezende et. al. e os parâmetros reajustados, a tabela 5.4 

mostra a comparação entre os resultados obtidos por simulação e o padrão experimental. 

Tabela 5. 2 - Comparação entre as diferenças percentuais encontradas usando os 
parâmetros de[29] e os reajustados. 

Composto Parâmetros ∆%[29] ∆%(reajustados) 

Al2O3[30] 
a=b 1,50 1,21 

c 1,99 2,33 

Sr4Al14O25[2] 

a 1,37 1,22 

b 1,44 1,24 

c 1,12 0,95 

 

A diferença percentual entre os dois conjuntos de parâmetros usados não é muito 

grande e este fato já era esperado, pois a diferença entre os parâmetros utilizados por 

Rezende et. al.[29] e os nossos é pequena. Na tabela 5.3 mostramos a diferença entre as 

energias de rede e entalpias de formação encontradas para ambos parâmetros.  

Tabela 5.3 - Comparação de Entalpia de formação do Sr4Al14O25 

 
Rezente et. al.[29] Novos Parâmetros 

Sistema 0K 293K 0K 293K 

Sr4Al14O25 -1245,10 -1242,42 -1248,94 -1248,46 

SrO -34,43 -34,41 -34,43 -34,41 

Al2O3 -158,23 -157,57 -158,49 -157,83 

∆H 0,23 -1,79 -1,79 -3,64 

Apesar de pequena a diferença entre os parâmetros adotados, a entalpia de 

formação mostra uma diferença considerável. Isto acontece pelo fato do reajuste 

fornecer não apenas uma estrutura melhor, mas também que energias rede, tanto do 

Sr4Al14O25 quanto dos óxidos de partida, diferenciam. Por este motivo o ajuste dos 

parâmetros de potenciais é ponto fundamental para a modelagem de qualquer sólido. 

Com a intenção de avaliar melhor a qualidade do conjunto de potenciais, fizemos 

a comparação do padrão de difratometria de raios X (DRX) do Sr4Al14O25[2] com o 

DRX do material modelado gerado pelo programa Powdercell® (Figura 5.2). Através 
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deste gráfico podemos verificar quais as diferenças entre a estrutura gerada e o padrão 

experimental. 
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Figura 5.2 - Gráfico comparando DRX padrão com o DRX modelado 

A estrutura gerada pela modelagem foi comparada com o padrão de Wang et. al. 

[2]. Os picos com menor ângulo batem perfeitamente com os picos do padrão, 

entretanto em ângulos maiores existe uma diferença nítida. Este desvio do padrão 

gerado pelo GULP para a esquerda demonstra que a célula calculada apresenta uma 

pequena expansão, ou seja, as distâncias entre os planos atômicos da célula modelada 

são maiores do que na célula correspondente à estrutura padrão.  O deslocamento fica 

mais evidente em altos ângulos porque nestes ângulos as distâncias percorridas pelos 

raios-X são menores, logo a mínima diferença entre os parâmetros se mostra como um 

deslocamento maior.  

Tabela 5.4- Comparação entre estrutura padrão [2] e modelada à 300K 
Parâmetros Experimental(Ǻ) Calculado(Ǻ) ∆% 

a 24,7451 25,04599 1,22% 

b 8,4735 8,578609 1,24% 

c 4,8808 4,926896 0,94% 

α=β=γ 90,00 90,00 0,00% 
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Parâmetros Experime
ntal(Ǻ) 

Calculad
o(Ǻ) ∆% Parâmetros Experim

ental(Ǻ) 
Calcula
do(Ǻ) ∆% 

Sr1 

x 0,1379 0,1374 0,37 

O2 

x 0,1378 0,1345 2,39 

y 0,5000 0,5000 0,00 y 0,3173 0,3135 1,20 

z 0,0346 0,0344 0,51 z 0,5013 0,5077 1,28 

Sr2 

x 0,1210 0,1201 0,75 

O3 

x 0,1916 0,1907 0,48 

y 0,0000 0,0000 0,00 y 0,2285 0,2318 1,44 

z 0,1154 0,1159 0,46 z 0,9735 0,9741 0,06 

Al1 

x 0,1861 0,1853 0,40 

O4 

x 0,2500 0,2500 0,00 

y 0,1936 0,1938 0,11 y 0,2286 0,2348 2,71 

z 0,6196 0,6226 0,48 z 0,4796 0,4709 1,81 

Al2 

x 0,0661 0,0644 2,57 

O5 

x 0,0367 0,0375 2,06 

y 0,3218 0,3194 0,76 y 0,0000 0,0000 0,00 

z 0,5126 0,5085 0,80 z 0,8287 0,8282 0,06 

Al3 

x 0,2500 0,2500 0,00 

O6 

x 0,0512 0,0515 0,67 

y 0,2950 0,2999 1,67 y 0,5000 0,5000 0,00 

z 0,1297 0,1224 5,62 z 0,3548 0,3289 7,31 

Al4 

x 0,0000 0,0000 0,00 

O7 

x 0,1639 0,1673 2,09 

y 0,1675 0,1690 0,89 y 0,0000 0,0000 0,00 

z 0,0000 0,0000 0,00 z 0,5777 0,5791 0,25 

Al5 

x 0,0000 0,0000 0,00 

O8 

x 0,0435 0,0414 4,75 

y 0,0000 0,0000 0,00 y 0,3348 0,3394 1,36 

z 0,5000 0,5000 0,00 z 0,8467 0,8497 0,35 

Al6 

x 0,0000 0,0000 0,00 

O9 

x 0,2500 0,2500 0,00 

y 0,5000 0,5000 0,00 y 0,5000 0,5000 0,00 

z 0,0000 0,0000 0,00 z 0,1001 0,1031 2,97 

O1 

x 0,0424 0,0409 3,50 

 y 0,1638 0,1602 2,21 

z 0,3295 0,3213 2,47 

Apesar desta diferença, entendemos que a qualidade do modelo é boa, pois temos 

a maior parte dos picos coincidentes e, isso reforça a afirmação da tabela 5.4, em que 

mostramos a pequena diferença percentual entre os parâmetros da estrutura gerada pelo 
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GULP e aqueles adotados como padrão nesta dissertação[2]. Os valores mostram uma 

diferença menor que 2%, dentro da estimativa inicial da nossa modelagem. 

 

5.2 - Estudo da dopagem do Sr4Al14O25 

Com a estrutura do Sr4Al14O25 bem ajustada partimos para a modelagem dos 

dopantes na matriz. Como forma de simplificar o nosso estudo separamos esta parte em 

três tópicos:  

• Estudo dos defeitos extrínsecos gerados por íons terra raras trivavelentes 

na matriz; 

• Estudo da redução dos íons trivalentes; 

• Estudo da codopagem da matriz com íons trivalentes e divalentes. 

Nesta parte da dissertação a divisão acima citada não ficará explícita, pois 

explicaremos de forma geral como é feito o estudo, posteriormente na discussão 

traremos a tona esta divisão. 

 Para estes cálculos é necessário um conjunto de potenciais que possam descrever 

também os óxidos terra raras com uma diferença pequena entre as estruturas 

reproduzidas e as experimentais. Esta condição garante que ao tratarmos a incorporação 

dos íons dopantes obteremos energias de formação confiáveis.  

Em nossa modelagem utilizamos dois conjuntos de potenciais, um é para os íons 

terra raras com valência 3+ e outro para íons com valência 2+. A diferença entre os 

parâmetros do potencial utilizados é importante, pois a alteração no estado de valências 

modifica a nuvem eletrônica dos átomos modifica as interações de curto alcance deste 

com outros próximos. O conjunto dos potenciais utilizados por Rezende[31] 

reproduzem bem os óxidos de terras raras trivalentes. A diferença entre os parâmetros 

estruturais e modelados não ultrapassam 3%. A tabela 5.5  mostra os potenciais 

utilizados para os íons terra raras trivalentes. 
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Tabela 5.5 - Parâmetros dos potenciais obtidos por Rezende [31] para os óxidos 
terras-raras trivalentes 

Interação de curto alcance A(eV) ρ(Å-1) C(eV.Å6) Cut-offs(Å) 

Cecore – OShell 2803,18 0,3289 27,55 10.00 

Prcore – OShell 2091,95 0,3399 20,34 10.00 

Ndcore – OShell 1989,20 0,3430 22,59 10.00 

Smcore – OShell 1950,65 0,3414 21,49 10.00 

Eucore – OShell 1924,71 0,3403 20,59 10.00 

Gdcore – OShell 1881,95 0,3399 20,34 10.00 

Tbcore – OShell 1664,28 0,3457 20,34 10.00 

Dycore – OShell 1782,15 0,3399 20,34 10.00 

Hocore – OShell 1744,25 0,3399 20,34 10.00 

Ercore – OShell 1707,41 0,3389 17,55 10.00 

Tmcore – OShell 1635,85 0,3399 20,34 10.00 

Ybcore – OShell 1638,25 0,3386 16,57 10.00 

Lucore – OShell 1630,35 0,3385 19,27 10.00 

Para os íons com configuração divalente foi necessário reajustar os parâmetros 

dos potenciais. O reajuste foi feito da mesma forma descrita para os óxidos de partida 

do material. A alteração do parâmetro mostrou-se eficiente para a reprodução dos 

óxidos. Esta mudança já era esperada, pois a alteração entre os íons trivalentes e 

divalentes está relacionada a camada de valência e como o parâmetro A está relacionado 

a dureza do átomo a modificação do mesmo pode produzir o efeito desejado. As tabelas 

5.6 e 5.7 mostram os novos parâmetros do potencial e a comparação dos parâmetros de 

rede obtidos por modelagem com os parâmetros cristalográficos experimentais. 

Tabela 5.6- Parâmetros dos potenciais obtidos para os óxidos terras-raras divalentes. 
Interação de curto alcance A(eV) ρ(Ǻ) C(eV˖Ǻ) Cut-offs(Ǻ) 

Cecore-Oshell 2163,18 0,3289 27,55 10,0 

Eucore-Oshell 1775,50 0,3403 20,59 10,0 

Gdcore-Oshell 1530,95 0,3399 20,34 10,0 

Prcore-Oshell 1325,95 0,3399 20,34 10,0 

Smcore-Oshell 1490,65 0,3414 21,49 10,0 

Ybcore-Oshell 1216,25 0,3386 16,57 10,0 
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Tabela 5.7 - Comparação dos parâmetros estruturais, experimental e calculado, para 
os MO. 

Composto Parâmetros Experimental(Ǻ) Calculado(Ǻ) ∆% 

CeO[32] 
a=b=c 5,0890 5,0917 0,05 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

EuO[33] 
a=b=c 5,1420 5,1438 0,03 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

GdO[34] 
a=b=c 5,4000 5,3958 0,08 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

PrO[32] 
a=b=c 5,0310 5,0304 0,01 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

SmO[35] 
a=b=c 4,9883 4,9868 0,03 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

YbO[36] 
a=b=c 4,7430 4,7471 0,09 

α= β= γ 90,0000 90,0000 0,00 

 

A diferença entre os parâmetros calculados e os experimentais não supera o valor 

de 0,09%, oferecendo alto grau de confiabilidade a nossa modelagem. Com os 

potenciais ajustados partimos para o estudo dos mecanismos de dopagem do material. 

A primeira parte do estudo dos mecanismos de  dopagem é compreender  de que 

forma ela ocorre. Existem várias formas de dopar um sólido cristalino real, a forma mais 

comum é inserir o íon dopante desejado durante o processo de solidificação do material, 

ou seja, o material é aquecido até a fusão e resfriado por estados de equilíbrio. Ou, no 

caso específico da síntese de estado sólido, os compostos de partida são misturados e 

aquecidos até cerca de 80% do ponto de fusão do material, permanecendo nesta 

temperatura por várias horas até que todos os reagentes se difundam e se misturem 

formando o novo sólido. A inclusão do dopante na matriz pode ser modelada se 

considerarmos que durante o processo de produção existe uma solução sólida em 

equilíbrio termodinâmico.  A concentração do dopante dentro da matriz ou o tipo de 
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defeito depende do custo energético do processo de inclusão do dopante na matriz. Este 

processo pode ser enfrentado usando reações do estado sólido para descrevê-las.  

Para montar as reações é necessário conhecer todas as possíveis formas do íon ser 

dissolvido ou incorporado na matriz do Sr4Al14O25. A inclusão do íon dopante em um 

sítio da matriz pode ocorrer em diversos sítios não equivalentes pertencente, a cada 

espécie do sólido. Para modelar esta inclusão, criamos mecanismos que levam em conta 

a carga do íon a ser incorporado e a do sítio onde isto ocorre. Nesta primeira parte é 

essencial levar em consideração a semelhança do sítio ocupado com o íon dopante, 

assim, excluímos a possível substituição de oxigênio. Esta exclusão é natural pelo fato 

da substituição de um cátion por um ânion ser extremamente difícil de ocorrer por 

possuírem uma carga muito diferente. 

 Quando íon dopante possuir carga igual aquele do sítio ocupado, a substituição é 

dita isovalente, caso contrário a substituição é dita aliovalente. A substituição 

aliovalente não é estável exigindo um mecanismo que compense o excesso de carga 

existente na região do defeito. Este ponto deve ser levado em consideração ao montar o 

esquema para calcular a energia de formação do defeito. Existem duas formas de 

simular os defeitos aliovalentes na matriz, uma considerando que o mecanismo de 

compensação de carga esteja ligado ao dopante, ou seja, o defeito de compensação de 

cargas se forma próximo ao dopante e a outra considera que os defeitos de compensação 

são independentes do defeito gerado pelo dopante e, portanto, desconsideram a ligação. 

Para a nossa modelagem consideramos que o defeito estava ligado por entendermos que 

o mecanismo de compensação estivesse próximo ao dopante devido a interação 

Coulombiana entre eles. 

De posse dos mecanismos para inclusão de dopantes na matriz, usamos os 

potenciais obtidos para as interações envolvendo os íons terra raras e calculamos as 

energias de formação dos defeitos. Nesta parte, vários cuidados tem que ser tomados 

para garantir resultados aceitáveis. O primeiro é usar tamanhos das regiões I e IIa 

convenientes. A definição de uma região pequena em torno do defeito pode levar a 

modelagem a um erro. Bons tamanhos para as regiões I e IIa são aqueles que produzem 

como resultado final na energia do defeito, uma contribuição pequena da região IIa com 

pequenos deslocamentos dos íons nesta região. Isso significa que a região I, onde os 



60 

 

íons são movidos até que as forças sejam nulas, foi grande o suficiente para acomodar 

praticamente todas as distorções da rede com um mínimo de influência na região IIa e 

IIb. O ajuste dos raios das duas regiões é feito de forma empírica. Partimos em geral de 

tamanhos pequenos para os dois raios e aumentamos até o momento em que a variação 

do volume considerado nas duas regiões não afete consideravelmente os valores das 

energias de formação dos defeitos. Para o estudo dos defeitos produzidos pela dopagem 

com íon trivalente e para os defeitos originados da codopagem, usamos para a região I 

16Ǻ e para a região IIa 18Ǻ. No estudo dos mecanismos de redução dos íons terras 

raras, os tamanhos foram de 14Ǻ e 16Ǻ, para a região I e IIa, respectivamente.  

Outro ponto importante é definir em qual temperatura o sistema é modelado, para 

este trabalho usamos a temperatura de 0K, que gera informação da energia interna da 

rede, e 293K, que gera a estimativa da energia livre de Gibbs à temperatura ambiente.  

Existem várias possibilidades de organizar os mecanismos de dopagem, redução e 

codopagem. Sendo assim, utilizamos várias combinações de posições, não simétricas na 

célula unitária. Para cada posição não simétrica do defeito existe uma dada energia de 

formação. A energia de formação obtida para cada defeito, ou seja, a energia necessária 

para criar um defeito na matriz, estão colocadas nas tabelas Tabela A3.1 e Tabela A3.2 do 

apêndice A3.  

Um aspecto importante do trabalho envolvendo modelagem computacional 

estática é a forma de comparar os custos energéticos entre si, de forma a definir qual dos 

defeitos é o mais estável. As energias de formação dos defeitos, que são obtidas direto 

dos cálculos computacionais, conforme equação 4.20 no capítulo de fundamentação 

teórica, não são bons elementos de comparação já que temos uma diversidade de tipos 

de defeitos e cada um deles envolve número diferente de espécies químicas. Além disso, 

a energia de formação só indica a diferença entre a energia da rede perfeita e a rede com 

defeito, sem considerar questões como a origem das espécies químicas, ou no caso de 

substituição, o que acontece com a espécie química substituída.  

A melhor grandeza para se comparar mecanismos e defeitos diferentes é a 

chamada energia de solução, que é a energia necessária para que uma determinada 

reação ocorra. Esta reação é montada de forma que descreva completamente o processo 

associado a formação do defeito em estudo.  



61 

 

Foram usados dois métodos para o cálculo da energia de solução. Um deles, bem 

conhecido e bastante popularizado em todos os trabalhos utilizando modelagem 

computacional estática, que é o método da diluição infinita, e o método batizado de 

método da solução ideal.  

O método da diluição infinita é baseado em um sistema de reações para obtenção 

das energias de solução para um único defeito imerso na matriz cristalina infinita. O 

defeito em estudo envolve o dopante e defeitos associados, para o caso de haver a 

necessidade mecanismos de compensação de cargas. As  energias de solução obtidas 

são relacionadas a um sistema hipotético, no qual, um único defeito é criado dentro da 

matriz cristalina considerada formalmente infinita. Este método é usado para determinar 

os mecanismos de dopagem mais prováveis e quais espécies químicas são mais fáceis 

de ser dissolvidas  no sólido cristalino, do ponto de vista energético. A aproximação da 

diluição infinita traz a informação do custo energético de um dopante, que é muito útil 

para discutir as propriedades dos defeitos, transporte de íons pela matriz dentre outras 

aplicações. 

Para o método da diluição infinita, cada tipo de defeito incorporado na matriz 

deve vir de uma fonte normalmente considerada como um composto adicionado ao 

material. As reações que são montadas para o cálculo da energia de solução devem 

incluir este aspecto. Usaremos o mecanismo de substituição aliovalente do íon trivalente 

no sítio do Sr com mecanismo de compensação de cargas feito por um O2- intersticial 

como um exemplo. Para este mecanismo, são necessários que 2 íons terra raras ocupem 

dois sítios de Sr para cada oxigênio intersticial formado próximo aos dopantes. A reação 

para descrever este processo é representa pela reação 5.4.  Na parte dos reagentes temos 

a fonte dos dopantes, ou seja, o óxido de terras raras trivalentes, e os dois sítios de Sr. 

Como produto desta reação, teremos defeito de interesse com o respectivo mecanismo 

de compensação de cargas, dado pelo 1º termo do lado direito da reação, e a formação 

de duas moléculas SrO na superfície.   

 

 ( ) SrOOMSrOM iSrSr 22232 +′′−→+ •

 5.4  

Na reação 5.4 a notação de Kröger-Vink [24]foi adotada na representação dos 

defeitos. Podemos perceber que a equação esta totalmente balanceada em termos da 
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conservação das espécies química, conservação da carga e dos sítios na estrutura do 

Sr4Al14O25. A equação 5.5 usada para o cálculo da energia de solução correspondente 

pode ser construída da seguinte forma  

 
32

2 OMSrODSol EEEE −+=
 

5.5  

O termo ED é a energia de formação do defeito, que é o valor da energia obtida 

direto da modelagem computacional, e os termos ESrO e EM2O3 são as energias de rede 

por molécula do SrO e do óxido terra rara.  

As equações 5.4 e 5.5 mostram a importância de ter um conjunto de potenciais de 

interação que possam representar bem, não só sistema de interesse, o Sr4Al14O25, mas 

também os óxidos precursores e os óxidos de terras raras. As energia de rede de todos 

os óxidos usado neste trabalho podem ser encontradas na tabela A4.1 do apêndice 4.  

Como para cada tipo de mecanismo o número de ions terras raras pode ser 

diferente, as energias de solução para efeitos de comparação são normalizadas pelo 

número de dopantes existentes no defeito proposto.  Para este caso, dividimos a energia 

de solução por 2. 

O método de solução ideal  baseia-se em dois pressupostos básicos. O primeiro é 

que os defeitos estejam diluídos o suficiente para que as interações entre os defeitos 

sejam desconsideradas, desta hipótese é que vem o nome do método. A segunda 

hipótese, igualmente importante, é que a energia total de uma rede com x mol% de 

defeitos seja equivalente a soma das energias para criar os x% defeitos por mol 

acrescida da energia dos (1- x) % do resto do material, que é basicamente a energia da 

rede perfeita. As reações do estado sólido são formuladas pensando nesses dois 

pressupostos para o calculo da energia de solução. O fato de considerarmos uma 

concentração de defeitos nos permite determinar a máxima concentração de dopante 

incorporado no cristal. A ideia deste método é parecida com aquela associada a diluição 

infinita. O defeito substitui ou inclui íons extras vindos de uma fonte que, neste caso 

vem dos reagentes formados por todos os óxidos de partida para formação da matriz 

dopada. A diferença essencial dos dois métodos está na energia final do sistema. 

Enquanto que na diluição infinita a energia final é a energia de solução por dopante 

necessário para o mecanismo a energia, por solução ideal, é dada por X%mol de 
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dopantes na matriz. Esta diferença pode ser percebida mais nitidamente quando  

formulamos as reações do estado sólido para este método. O mecanismo de 

incorporação do íon trivalente com compensação feita pelo O intersticial será usado 

com exemplo base. 

 

( ) [ ] 22514)4(3232 745,0 xxx OAlMSrOAlSrOxOxM +−→+−+
 

5.6  

Diferente do outro método, temos agora todos os óxidos de partida envolvidos na 

reação. A cada x(mol) de dopante na matriz é gerado um “meio” O2- intersticial, ou seja, 

são necessários 2xmol de dopantes para criar 1xmol de oxigênio no interstício, o que 

está de acordo com o balanço de cargas. Na parte dos reagentes, a cada xmol de óxido 

dopante temos a mesma proporção de íons de Sr faltando na matriz, o Al2O3 é 

balanceado de forma a não depender destas concentrações. Os óxidos de partida são 

devidamente balanceados na reação, para que exista um oxigênio sobrando a cada 2 íons 

terra raras incorporados.  

Além dessas, existe outras diferenças na forma de calcular a energia de solução: 
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5.7  

Podemos dividir a energia de solução em dois termos, um corresponde a energia 

dos produtos e o outro dos reagentes da reação. Observando atentamente o termo do 

produto, percebemos que ele é uma diferença entre a energia de rede do material 

perfeito e a energia de formação do defeito. O termo é construído de forma tal que, 

quanto maior for a dopagem do material, menor será a contribuição da energia de rede,  

e a energia de formação é dividida por 2 por este ser o número de dopantes encontrados 

no mecanismo. O termo dos reagentes também leva em consideração a proporção de 

xmol, já balanceada na equação 5.7.    
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Capítulo 6 - Resultados e Discussões   

Neste capítulo serão mostrados os resultados provenientes da modelagem 

computacional. Estes resultados serão discutidos e comparados, quando possível, com 

os que são encontrados na literatura, a fim de obter uma melhor discussão sobre a 

dopagem do material. Primeiro serão apresentados os resultados para a modelagem da 

dopagem com íons trivalentes, a redução dos íons e por último a codopagem da matriz.  

6.2 – Dopagem com íons trivalente  

Nesta seção serão apresentados os resultados da modelagem dos defeitos gerados 

por íons terras-raras trivalentes no Sr4Al14O25. Foram analisadas todas as possibilidades 

de incorporação dos íons. Consideramos dois tipos de substituição: a isovalente, em que 

carga do dopante é a mesma do íon substituído neste caso o Al3+, e a aliovalente do 

metal trivalente no sítio de Sr2+ incluindo mecanismos de compensação de cargas. 

Conforme explicado na metodologia, os raios das regiões I e IIa são 16Å e 18Å, 

respectivamente. 

Para a substituição aliovalente consideramos ainda que os defeitos relacionados 

aos mecanismos de compensação podiam se formar próximo ao dopante, gerando uma 

configuração do tipo defeito ligado. Do ponto de vista da modelagem, isto é feito 

simulando a incorporação do dopante juntamente com os defeitos relacionados com a 

compensação de cargas, como um defeito único. De uma maneira geral, espera-se que 

os defeitos ligados sejam menos energéticos do que os defeitos não ligados. Este 

fenômeno é esperado na natureza, pois a substituição aliovalente ocasiona espécies 

carregadas, as quais devem ser compensadas e acomodadas na estrutura cristalina do 

material hospedeiro por algum defeito com carga oposta. A força de atração 

Coulombiana faz com que estes defeitos estejam próximos criando o defeito ligado. 

Como exemplo, pode citar a incorporação de terra-rara no sítio de Estrôncio, em que um 

dos defeitos ligados envolve três átomos de metal trivalente (terra-rara) no sítio de 

Estrôncio compensado por uma vacância de alumínio. Quando um íon terra-rara, com 

carga +3, substitui o Estrôncio, que tem carga 2+, temos excesso de carga positiva no 

defeito(carga efetiva 1+). Como a vacância de alumínio tem carga efetiva 3-, para 

manter o equilíbrio é necessária a participação de três terras-raras no sítio de Estrôncio 

para cada vacância de alumínio. O mesmo raciocínio serve para os outros mecanismos.  
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Neste trabalho usamos os seguintes mecanismos de compensação de cargas para o 

caso do metal trivalente ocupando o sítio do Sr2+: 

a. Compensação por vacância de Estrôncio: que é a substituição de dois 

íons trivalentes nos sítios de Estrôncio compensados por uma vacância de Estrôncio; 

b. Compensação por oxigênio intersticial: que é a substituição de dois íons 

trivalentes nos sítios de Estrôncio, compensados por um oxigênio numa posição 

intersticial; 

c. Compensação por anti-sitio de Estrôncio: que é a substituição de um íon 

trivalente no sítio de Estrôncio, com compensação dada por uma incorporação do 

Estrôncio em uma vacância de alumínio. 

d. Compensação por Vacância de Estrôncio: que é a substituição de um íon 

trivalente no sítio de Estrôncio, com compensação dada por uma vacância de alumínio. 

Definidos os tipos de substituição dos dopantes na matriz do Sr4Al14O25 e os 

mecanismos de compensação para o caso da substituição aliovalente, o próximo passo é 

escrever as reações de estado sólido que descrevem os processos de incorporação dos 

dopantes, incluindo todos os compostos e defeitos envolvidos. Com as reações em mãos 

torne-se possível escrever as equações de balanço energético a partir das quais se define 

quais entidades precisam ser modeladas. Os resultados destes balanços energéticos 

definem as energias de solução, conforme discutido na metodologia.  

No presente trabalho foram utilizados dois métodos ou estratégias para se escrever 

as reações de estado sólido e, consequentemente, definir as equações de balanço 

energético: o método da diluição infinita e o método da solução ideal, ambas discutidas 

no capítulo anterior de metodologia. Ressalta-se aqui que a principal diferença entre os 

dois é que no método da diluição infinita, um único defeito é criado numa matriz 

formalmente infinita. Já no método da solução ideal, as reações são escritas imaginando 

que certa quantidade de dopante é inserida na matriz do Sr4Al14O25, na forma dos óxidos 

precursores. A hipótese essencial deste último método, para escrever a equação de 

balanço energético correspondente, é que os defeitos criados estão suficientemente 

separados na matriz de forma a ser possível desprezar a interação entre eles. 
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6.1.1- Método de Diluição Infinita  

Apresentaremos a seguir, as reações e as equações de balanço energético usados 

nos cálculos das energias de solução para a incorporação dos íons terras raras trivalentes 

pelo método de diluição infinita, correspondendo a substituição isovalente no sito do Al 

e a substituição aliovalente no sítio do Sr2+, acompanhadas dos mecanismos de 

compensação de cargas a a d citados na página 59: 

� substituição isovalente no sítio de alumínio: 

 3232 2
1

2
1

OAlMAlOM AlAl +→+
 

6.1  

 
3232 2

1
2
1

OMOAlDSol EEEE −+=  6.2  

� substituição no sítio de Estrôncio compensado por oxigênio intersticial: 

 

 ( ) SrOOMSrOM iSrSr 22232 +′′−→+ •

 6.3  

 
32

2 OMSrODSol EEEE −+=
 6.4  

� substituição no sítio de Estrôncio compensado por vacância de estrôncio: 

 ( ) SrOVMSrOM SrSrSr 32332 +′′−→+ •

 6.5  

 
32

3 OMSrODSol EEEE −+=
 6.6  

� substituição no sítio de Estrôncio compensado por anti-sitio de estrôncio 

 ( ) 32
'

32 2
1

2
1

OAlSrMAlSrOM AlSrAlSr +−→++ •

 
6.7  

 
3232 2

1
2
1

OMOAlDSol EEEE −+=
 

6.8  

� substituição no sítio de Estrôncio compensado por vacância de Alumínio 

 ( ) 3232 2
1

333
2
3

OAlSrOVMAlSrOM AlSrAlSr ++′′′−→++ •

 
6.9  

 
3232 2

3
3

2
1

OMSrOOAlDSol EEEEE −++=
 

6.10  
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Nas equações 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 e 6.10 Esol indica e energia de solução, ED indica a 

energia de formação do defeito em questão e é obtido da modelagem usando o GULP, e 

os termos ESrO, EAl2O3 e EM2O3 representam as energias de rede por moléculas dos óxidos 

envolvidos, também obtida via modelagem computacional, conforme apresentado e 

explicado no capítulo 4 de metodologia.  

As equações 6.1, 6.3, 6.5, 6.7 e 6.9 descrevem as reações usada para o cálculo das 

energias de solução. Para entender como elas são criadas utilizaremos como exemplo o 

mecanismo de compensação por oxigênio intersticial, reação 6.3. Neste mecanismo 

temos duas moléculas do óxido de terra rara que funcionam como a fonte do íon terra 

rara trivalente. Estes dois íons substituem o Sr2+ e um oxigênio  em uma posição 

intersticial é formado para compensar as cargas produzidas pela substituição de dois 

Sr2+ por dois íons trivalentes M3+, representados pelo termo )2( ''
iSr OM +••

. Do lado dos 

reagentes, além das duas moléculas de M2O3, é necessária a participação de dois íons de 

Sr da matriz, representada pelo termo 2SrSr. A reação ocorre de forma que dois íons 

terra raras ocupam o sítio de Sr e os dois íons de Sr2+ que estavam originalmente nos 

seus sítios são movidos para a superfície do material junto com  dois íons de oxigênio, 

garantindo a neutralidade de cargas, representados pelo termo SrO na reação. A reação é 

balanceada de modo que não há criação nem aniquilação de espécies químicas, o 

número e os tipos de sítios se conservam e a carga total também se conserva. Como em 

toda reação, a entalpia, ou energia livre de Gibbs, ou energia interna, da reação é obtida 

da diferença entre a soma das energias dos produtos e a soma das energias dos 

reagentes. Como esta reação de estado sólido representa a dissolução do dopante na 

matriz sólida, diz-se que a energia assim obtida é a energia de solução.  

Existem duas formas de calcular o termo ED das equações 6.3, 6.5, 6.7 e 6.9, 

correspondente a energia de formação do defeito. A primeira é considerar cada defeito 

isolado do outro.  Usando como caso ilustrativo o mecanismo de compensação por 

vacância de Sr2+, primeiro faz-se o cálculo da energia necessária para a formação de 

uma vacância de Sr2+, em seguida calcula-se a energia necessária para incluir um 

dopante num dos sítios do Sr2+. Desta forma a energia de formação do defeito seria dado 

por:  
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 )E(M×2+)E(V=E Sr
''

SrD
••

 6.11  

Esta forma de calcular ED, considera que as três partes que constituem o defeito 

sejam independentes, o que significa que o defeito é não ligado. Apesar de mais 

simples, não utilizamos esta forma por entendermos que o mecanismo que compensa a 

carga deve estar próximo ao dopante, portanto, interagindo diretamente com o mesmo e 

com os outros íons da rede próxima. No nosso cálculo consideramos que os íons 

dopantes, caso houvesse seus eventuais defeitos de compensação de carga estes estariam 

ligados, ou seja, a energia de formação foi calculada considerando todos os defeitos 

estavam relacionados. Este método, apesar de aumentar em muito o tempo de 

processamento computacional, retorna uma única energia de formação do defeito que é 

utilizada no cálculo da energia de solução do material. 

Outra questão importante a ser considerada: como comparar valores de energia de 

solução que envolve mecanismos tão diferentes, com número de dopantes diferentes por 

defeito? A forma mais usada também adotada neste trabalho é normalizar todas as Esol 

pelo número de dopantes presentes no defeito. É importante comentar que esta não é a 

única forma e, existem vantagens e desvantagens em se usar este tipo de normalização 

para comparar as energias de solução entre os diferentes tipos de defeitos envolvendo 

mecanismos de compensação de cargas diferentes. Outra possibilidade seria dividir cada 

Esol pelo número de defeitos individuais que participam do defeito como um todo. A 

título de exemplo, tomando o defeito ( )''
iSr O2M −•• , na normalização pelo número de 

dopantes, a Esol é dividida por 2 enquanto que na normalização pelo número de defeitos 

individuais, dividiríamos a Esol por 3. Apesar de alterar o valor final das Esol, de um 

modo geral, tanto uma normalização quanto outra preserva a tendência geral, ou seja, 

normalmente o mecanismo que apresenta menor energia numa normalização também é 

o mais provável com a outra. Uma das vantagens adicionais do método da solução ideal 

para o calculo da Esol, apresentada no capítulo anterior, será melhor discutida na sessão 

seguinte. Todas as energias de solução são naturalmente normalizadas e comparáveis 

diretamente. 

Neste trabalho consideramos duas temperaturas nas modelagens, de 0K, que em 

termos energéticos corresponde ao cálculo da energia interna do defeito, e a temperatura 
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ambiente 293K, na qual calcula-se a energia livre de Gibbs do defeito. Vale a pena 

ressaltar que os efeitos de temperatura são incluídos dentro da aproximação harmônica, 

conforme discutido no capítulo 2 da fundamentação teórica.  

Analisando a estrutura cristalina do Sr4Al14O25, uma questão importante que se 

apresenta e que deve ser considerada é que existe mais de uma maneira não equivalente 

de arranjar os defeitos associados à dopagem com metais trivalentes nesta matriz. A 

substituição isovalente de um íon M3+ no sítio do Al3+, por exemplo, apresenta 6 

possíveis configurações, já que a estrutura cristalina do Sr4Al14O25 possui 6 sítios não 

equivalentes de Al.  

O caso da substituição aliovalente de um M3+ no sítio do Sr2+ com compensação 

por vacância de Sr, correspondendo ao mecanismo descrito pela reação 6.5, por 

exemplo, também apresenta 6 diferentes configurações associadas com as 6 diferentes 

formas de arranjar os dois M3+ e a vacância nos dois sítios não equivalentes de Sr da 

estrutura do Sr4Al14O25.  

Outra questão está associada ao mecanismo de compensação com anti-sítio SrAl 

(reação 6.7). Para cada íon M3+ que ocupa um sítio de Sr2+ existem seis posições 

possíveis para o defeito de compensação de carga, o SrAl, associados com as seis 

posições não equivalentes para o Al na rede do Sr4Al14O25. Como existem dois sítios 

não equivalentes de Sr2+ no Sr4Al14O25, no total este tipo de defeito pode existir de doze 

diferentes formas. 

Nesta etapa do trabalho, foram consideradas todas as configurações possíveis para 

os 5 tipos diferentes de mecanismos de incorporação descritos pelas reações 6.2, 6.4, 

6.6, 6.8 e 6.10 e, para cada configuração e temperatura, foi calculada a energia de 

solução correspondente. A partir daí separamos a menor energia de solução de cada um 

dos 5 tipos de mecanismos. Este procedimento foi repetido para as duas temperaturas 

escolhidas para o presente estudo.  

 No caso do mecanismo da reação 6.4, envolvendo oxigênios intersticiais, foram 

considerados dois sítios cujas posições estão na tabela A4.3 identificados pelos 

símbolos Oi1 e Oi2. Estas duas posições formam escolhidas por representarem locais na 

rede do Sr4Al14O25 com menor densidade de íons. Ambas situam-se na região 
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Figura 6.2 - Energia de solução para os íons terras rara trivalente como função do raio 
iônico para os cinco mecanismos a 0K (a) e 293K(b) 

 

Analisando os gráficos podemos separar as configurações de menor energia dos 

íons terras raras trivalentes em dois grupos, um primeiro cuja preferência é de ocupar o 

sítio de Al3+, portanto, sem precisar de compensação de carga, e um segundo grupo, que 

é incorporado na matriz cristalina no sitio de Sr2+, com compensação de cargas por 

Oxigênio intersticial. A 0K o primeiro grupo se estende do Lu até o Dy e o segundo vai 

do Tb até o Ce. Para T=293K, o primeiro grupo vai do Lu ao Gd e o segundo grupo do 

Eu ao Ce. A única exceção é íon de Pr em 0K para o qual as energias de solução para os 

mecanismos de compensação de cargas via oxigênio instersticial (1,05eV) ou vacância 

de alumínio (1,06eV) são praticamente as mesmas. Outra característica interessante é 

todas as energias de solução são positivas e que as energias de solução não diferem 

muito de  uma temperatura para outra sendo que a temperatura ambiente a energia é 

ligeiramente menor. O fato das energias de solução serem positivas indica que, para o 

dopante ser inserido na matriz cristalina deve-se dispender energia. 

Analisando especificamente o mecanismo de substituição isovalente do ion M3+ 

no sítio do Al vemos que a energia de solução cresce com o aumento do raio iônico do 

dopante de forma aproximadamente linear até o íon de Sm. Depois há um degrau entre 

os íons de Sm e Nd, que segue a tendência da energia de formação dos defeitos (ver 

apêndice 3,Tabelas A3.1 e A3.2), voltando ao comportamento de crescimento 

aproximadamente linear da ESol com o raio iônico do dopante até o Ce. Outro aspecto 

importante é que para todos os dopantes, o sítio de Al que forneceu a menor energia de 
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solução, tanto a 0K quanto a 293K, foi o sítio de Al6 que é um sítio de coordenação 

octaédrica com uma pequena distorção axial, conforme discutido no capítulo 2. Para 

todos os mecanismos de substituição aliovalentes a tendência da energia de solução se 

inverte, diminuindo conforme o raio iônico do dopante aumenta. 

Sabemos que  o processo de substituição de um determinado íon da matriz de um 

sólido cristalino por um dopante é governado basicamente por três fatores: i- 

similaridade entre as cargas dos íons substituído e do dopante, ii- diferença de raio 

iônico entre as duas espécies químicas, e iii- número de coordenação preferido pelos 

dois íons em questão. Assim, sítios da matriz cristalina que são populados por íons que 

possuam mesma valência, raios iônicos similares e mesmo número de coordenação em 

relação ao dopante de interesse serão, via de regra, os sítios com maior chance de 

acomodar o dopante. Na natureza existem alguns bons exemplos deste tipo de 

dissolução, como por exemplo, Al2O3:Cr ou NaCl:K, exemplos de sistemas onde o 

dopante, Cr e K são bem similares aos íons hospedeiros, Al e Na, respectivamente. 

 A preferência por um determinado sítio ou outro dependerá fundamentalmente 

do grau de desordem que o dopante causará na rede ao substituir um determinado íon. 

Isso determina o custo energético do processo de dissolução do dopante via este 

mecanismo particular. Adicionalmente, quando se trata de substituição aliovalente, nem 

sempre é claro qual o mecanismo preferido e, neste aspecto, a modelagem 

computacional é de valiosa ajuda.  

 Analisando os resultados das figuras 6.2, três questões importantes devem ser 

feitas: 1- Qual a razão do aumento da energia de solução do mecanismo de substituição 

isovalente com o aumento do raio iônico? 2- Por que o mecanismo de substituição 

isovalente deixa de ser o energeticamente mais provável quando o raio iônico do 

dopante cresce? e 3- Existe alguma razão lógica para que o mecanismo de substituição 

no sítio do Sr acompanhado de Oxigênio intersticial seja energeticamente mais 

favorável para os íons terras raras trivalentes maiores? 

O raio iônico do Al em coordenação octaédrica é 0,53Ǻ [37], enquanto que os 

íons terras raras em coordenação 6 tem entre 0,86Ǻ, para o Lu3+, a 1,02Ǻ, para o Ce3+ 

[37], ou seja são cerca de 1,5 a 2 vezes maior do que o Al. Então, apesar da valência ser 

a mesma e as duas espécies químicas serem encontradas em números e coordenação 
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similares, a diferença de raio iônico é grande. No entanto, como o sítio de Al6 está 

cercado por 6 oxigênios que possuem raio iônico de 1,35 Ǻ  [37] o volume disponível 

para o cátion é relativamente grande. Além disso o sítio de Al6,  na rede do Sr4Al14O25, 

compartilha uma das suas faces com o poliedro do sitio de Sr1 que tem um volume 

maior do que do sítio de Sr2. Assim, para acomodar o íon de terra rara, o sítio Al6 sofre 

uma distorção principalmente das ligações Al-O no plano que contem o Al e o 4 O´s. 

Este efeito pode ser melhor entendido analisando a variação do tamanho das ligações 

Al-O e o volume do poliedro de Al6 na rede perfeita e após a relaxação da rede com a 

inclusão do Lu3+. Este resultado pode ser visto na tabela 6.1 Pode-se notar que, 

enquanto as 2 distâncias Al6-O6 são distendidas de cerca de 4% com a inclusão do 

Lu3+ no sitio Al6, as 4 distâncias do Lu-O8 no plano são distendidas de 11%, fazendo 

com que o volume do octaedro de LuO6 seja 26-27% maior. Este efeito acontece tanto 

para 0K quanto para 293K. Como o Lu é o menor dos doantes, ele também provoca a 

menor distorção. A medida que o raio iônico agora cresce, a distorção também cresce o 

que aumenta a energia para estabilizar defeito na rede, fazendo com que a energia de 

solução deste defeito cresça. Quando o sistema passa de 0K para 293K, o que acontece 

é uma expansão isotrópica da rede o que permite que terras raras de raios iônicos 

maiores ainda sejam estabilizados na rede no sitio de Al6, e isso responde a primeira 

das nossas indagações. 

 Considere agora a segunda indagação, ou seja, a relação entre as energias de 

solução do mecanismo isovalente e a incorporação aliovalente dos terras raras no sítio 

do Sr com compensação por O intersticial. Considerando que o Sr2+ apresenta raio 

iônico variando de 1,36 a 1,44Å, quando o número de coordenação aumenta de 6 até 12 

[37] e que os sítios de Sr1 e Sr2 têm coordenação 10 e 9, respectivamente, temos que 

comparar estes raios com os raios das terras raras em números de coordenação 

próximos. O Lu3+ tem raio iônico 1.032Å, em coordenação 9, e o Ce3+ tem raios iônicos 

de 1.196 e 1.25Å quando em ambientes com coordenação 9 e 10, respectivamente. Logo 

o Lu3+ é cerca de 30% menor do que o Sr2+ além de ter carga adicional positiva, criando 

um defeito carregado positivamente. Os dois efeitos combinados geram uma forte 

compressão na rede e uma distorção grande. Adicionalmente, a necessidade de um 

mecanismo de compensação de cargas faz com que a distorção local aumente, 

aumentando o custo energético da estabilização do defeito. Isso explica o porquê da 

energia de solução deste defeito ser alta para os íons terras raras menores. À medida que 
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o raio iônico do dopante cresce, a distorção do poliedro do Sr torna-se menor e a energia 

de solução diminui até torna-se menor do que a energia do mecanismo isovalente.  

 Para responder a terceira indagação é preciso comparar, entre si, os diferentes 

mecanismos de incorporação dos íons terras raras trivalentes no sítio do Sr. Os dois 

mecanismos mais energéticos (compensação por antisitio de SrAl e vacância de Sr) 

modificam o arcabouço da rede cristalina do material e geram grandes distorções. A 

troca de um Al por um Sr num sítio de numero de coordenação muito diferente e 

volume de poliedro  (ou volume livre de sitio)  muito pequeno gera uma grande 

distorção na rede aumentando muito o custo energético do defeito. Já a vacância de Sr 

gera um defeito carregado negativamente circundado por 9 ou 10 ânions de O2-, 

provocando uma grande repulsão aumentando em muito a energia do defeito. A 

preferência pela compensação de cargas via O2- intersticiais, aparentemente se deve ao 

fato da distorção do sítio de Sr ser baixa para os terras raras grandes, aliado ao fato de 

que a atração Coulombiana entre os MSr e o Oi ser forte, devido a proximidade do O2- 

intersticial dos dois terras raras. 

Tabela 6.1 - Distâncias entre Al-O e volume do poliedro de Al na rede perfeita e 

distâncias relaxadas Lu-O e volume do poliedro do Lu obtidos  após minimização à 0K 

e 293K. As duas últimas colunas indicam a diferença percentual dos parâmetros em 

relação ao sítio do Al na rede perfeita. 

 

Rede 
sem 

defeito 
 

Relaxada 
a 0K 

Relaxada 
a 293K 

∆∆∆∆%0K ∆∆∆∆%293K 

Distância 
Al6-O8(Ǻ) 

1,918 
Distância 
Lu-O8(Ǻ) 

2,1281 2,1305 11,0 11,1 

Distância 
Al6-O6(Ǻ) 

2,146 
Distância 
Lu-O6(Ǻ) 

2,2277 2,2369 3,8 4,2 

Distância 
Média(Ǻ) 

1,9938 
Distância 
Média(Ǻ) 

2,1613 2,166 8,4 8,6 

Vol. do 
Poliedro(Ǻ3) 

10,4968 
Vol. do 

Poliedro(Ǻ3) 
13,2698 13,3617 26,4 27,3 

 

Em ambas as temperaturas estudadas neste trabalho, o íon de Eu é provável de ser 

incorporado no sítio de Sr e a modelagem está, em parte, de acordo com o modelo 

proposto por Peng et. al.[38][20]. O autor afirma que dois íons de Eu trivalentes 
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ocupam o sírio de Sr. Para compensar o excesso de carga uma vacância de Sr é criada 

mantendo a carga em equilíbrio. Embora afirme ser a vacância, o mecanismo 

responsável pelo equilíbrio de carga, ele não apresenta nenhuma confirmação 

experimental da existência de tal defeito. 

6.1.2 - Método de Solução Ideal  

Serão apresentados nesse tópico os resultados do cálculo da energia de solução 

pelo método de solução Ideal. Este método foi criado em com o intuito de tornar os 

resultados de modelagem computacional mais próximo o possível dos procedimentos de 

preparação e produção de amostras e, ao mesmo tempo, tratar efeitos de concentração e 

limite de solubilidade dos dopantes.  

Este método se baseia em dois pressupostos básicos. Um deles é que os defeitos 

estejam diluídos o suficiente para que as interações entre os mesmos sejam 

desconsideradas, é esta hipótese que dá origem ao nome do método. A outra, 

igualmente importante, é que a energia total de uma rede com x mol% de defeitos seja 

equivalente à soma das energias para criar os x% defeitos por mol e a energia da dos (1- 

x) % do resto do material que é basicamente a energia da rede perfeita.   

Consideramos os mesmos cinco mecanismos da sessão anterior, entretanto as 

reações devem ser reescritas para incluir os efeitos de concentração. Com este método 

podemos calcular a energia de solução para diferentes concentrações de dopantes na 

matriz. Na tabela 6.2 são apresentadas as reações para os métodos: 

Tabela 6.2 -Reações associadas ao processo dopagem através do método de solução 
ideal 

(i) ( ) [ ] 251443232 5,0745,0 OAlMSrOAlxSrOOxM xx −→−++  

(ii) ( ) [ ] xxx OAlMSrOAlSrOxOxM +−→+−+ 2514)4(3232 745,0  

(iii) [ ]( ) 25142/
''

5,143232 7)5,14(5,0 OAlVMSrOAlSrOxOxM xSrxx−→+−+  

(iv) ( ) ( ) [ ]( ) 25)14(43232 5,0745,0 OSrAlMSrOAlxSrOOM xxxx −−→−++  

(v) ( ) [ ] 25
3

'''

3
14

43232 6
7)4(5,0 OVAlMSrOAl

x
SrOxOxM xxxx Al 













→








−+−+









−

−
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Diferente do outro método, temos agora uma concentração x que irá determinar a 

energia de solução por dopante para o material. A título de exemplo, utilizaremos o 

mecanismo v,  que é o mecanismo de incorporação do dopante no sítio de Sr 

compensado por vacância de Al. A energia de solução neste novo método é calculada de 

acordo com a reação v da tabela 5.8. Do lado dos reagentes, estão os óxidos precursores 

nas proporções estequiométricas, exatamente como seria feito a mistura para ser usado 

em síntese de estado sólido. O produto desta reação é x mol% de defeitos do tipo 
''3 AlSr VM −••

 imerso em (1-x)mol% da matriz cristalina do Sr4Al14O25. Como não é 

possível construir um modelo com 1/3 de uma vacância, o defeito calculado foi 
''3 AlSr VM −••

  e, portanto apenas 1/3 da energia de formação deste defeito é considerada 

para efeito de cálculo da energia de solução, conforme equação a seguir: 

















−+−+−





+−= 323225144 6

7)4(
23

)1( OAlSrOOMdOAlSrSol E
x

ExE
x

E
x

ExE  6.12  

Separamos em duas partes para melhor visualização, a primeira corresponde ao 

produto final temos, portanto, a energia de rede do Sr4Al14O25 e do defeito gerado. A 

cada x(mol) de dopante na matriz é gerado um terço de vacância de Al, ou seja, são 

necessários 3xmol de dopantes para criar 1xmol de vacância de Al que está de acordo 

com o mecanismo proposto na diluição infinita. Do outro lado temos os óxidos 

precursores da reação, devidamente balanceados de forma que exista uma vacância de 

Al a cada 3 íons incorporados. Formulamos, para os outros quatro mecanismos, 

equações semelhantes, dispostas na tabela 6.3. As energias de rede e as energias de 

formação dos defeitos foram tiradas das tabelas 5.3, A3.1, A3.2 e A4.2. 

Tabela 6.3-  Equações para o cálculo da energia de solução de todos os mecanismos 

(i) 
323225144 2

74
2

)1( OAlSrOOMdOAlSrSol E
x

EE
x

xEExE 







−−−−+−=  

(ii) 
323225144

7)4(
22

)1( OAlSrOOMdESol EExE
x

E
x

ExE
OAlSr

−−−−+−=  

(iii) 
323225144

7)5,14(
22

)1( OAlSrOOMdOAlSrSol EExE
x

E
x

ExE −−−−+−=  

(iv) 
323225144 2

74
2

)1( OAlSrOOMdOAlSrSol E
x

EE
x

xEExE 







−−−−+−=  

(v) 
323225144 6

7)4(
23

)1( OAlSrOOMdOAlSrSol E
x

ExE
x

E
x

ExE 







−−−−−+−=  
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Observando a tabela 6.3 percebemos nitidamente a relação entre as energias de 

solução para cada mecanismo e a concentração de dopante no material. Esta relação 

permite estimar a concentração máxima de dopante em uma determinada matriz. Tal 

valor ocorre quando a energia de solução deixa de ser negativa e passar a ser positiva.  

Na tabela 6.4 listamos as equações utilizadas para o cálculo da concentração 

máxima de dopante prevista para cada um dos mecanismos. 

Tabela 6.4 - Equações derivadas das energias de solução no método da solução 
diluída para calcular concentração máxima de dopante em cada mecanismo 

(i) [ ]
323225144

3225144

)2/1()2/1(

74
max

OAlOMdOAlSr

OAlSrOOAlSr

EEEE

EEE
x

−+−

−−
=  

(ii) [ ]SrOOMdOAlSr

OAlSrOOAlSr

EEEE

EEE
x

−+−

−−
=

3225144

3225144

)2/1()2/1(

74
max  

(iii) [ ]
3225144

3225144

)2/1(5,1

74
max

OMSrOdOAlSr

OAlSrOOAlSr

EEEE

EEE
x

+−−

−−
=  

(vi) [ ]
323225144

3225144

)2/1()2/1(

74
max

OAlOMdOAlSr

OAlSrOOAlSr

EEEE

EEE
x

−+−

−−
=  

(v) [ ]
323225144

3225144

)6/1()2/1()3/1(

74
max

OAlOMSrOdOAlSr

OAlSrOOAlSr

EEEEE

EEE
x

−++−

−−
=  

 

A concentração máxima obtida para todos os mecanismos por este método é 

0,1mol% para a temperatura de 0K e 0,3mol% para temperatura ambiente. Podemos 

perceber que quanto maior a temperatura maior a probabilidade de a matriz incorporar o 

íon dopante e, este é um resultado esperado da termodinâmica dos defeitos. A 

concentração máxima para obter o maior emissão de termoluminescência e 

fotoluminescencia é estimada por Han et. al.[18] em 7%mol de concentração nominal, 

para o íon de Ce, entretanto o autor  não mostra resultados de difratometria, que 

demonstrem que fases espúrias não foram formadas, e nem resultados de análise de 

composição das suas amostras mostrando a concentração real de dopantes. Quando 

dopado com 0,03mol% do íon de Ce3+ o material apresenta maior emissão 

termoluminescente e fotoluminescente[16]. Isto demonstra que na concentração 

estimada pelo método o material dopado possui a maior emissão. 
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Tabela 6. 5 - Concentração máxima (%mol) para cada dopante e por tipo de defeito 
 )( AlM  )2( ''

iSr OM +•
 )2( '

SrSr VM +•
 )( '

AlSr SrM +•  )3( '''
AlSr VM +•

 
 0K  293K  0K  293K  0K  293K  0K  293K  0K  293K  
Lu  0,14320 0,29236 0,14309 0,29209 0,14294 0,29180 0,14299 0,29190 0,14308 0,29205 
Yb  0,14319 0,29235 0,14307 0,29212 0,14295 0,29182 0,14299 0,29191 0,14309 0,29206 
Tm  0,14319 0,29234 0,14308 0,29213 0,14296 0,29183 0,14300 0,29192 0,14309 0,29207 
Er  0,14318 0,29231 0,14311 0,29215 0,14297 0,29186 0,14301 0,29194 0,14310 0,29209 
Ho  0,14316 0,29228 0,14312 0,29217 0,14299 0,29189 0,14302 0,29197 0,14311 0,29211 
Dy  0,14315 0,29227 0,14312 0,29214 0,14300 0,29192 0,14303 0,29198 0,14312 0,29213 
Tb  0,14314 0,29223 0,14313 0,29221 0,14301 0,29194 0,14304 0,29200 0,14313 0,29214 
Gd  0,14312 0,29221 0,14314 0,29217 0,14302 0,29197 0,14305 0,29202 0,14313 0,29216 
Eu  0,14311 0,29219 0,14315 0,29225 0,14303 0,29199 0,14305 0,29204 0,14314 0,29218 
Sm  0,14309 0,29215 0,14316 0,29226 0,14304 0,29202 0,14306 0,29206 0,14315 0,29220 
Nd  0,14311 0,29219 0,14321 0,29238 0,14310 0,29214 0,14312 0,29217 0,14320 0,29231 
Pr  0,14311 0,29218 0,14320 0,29238 0,14311 0,29214 0,14312 0,29217 0,14321 0,29231 
Ce 0,14307 0,29211 0,14325 0,29244 0,14314 0,29220 0,14314 0,29222 0,14323 0,29235 

Para a construção do gráfico de energia de solução por raio iônico foram feitas 

algumas considerações. A primeira é que a concentração de xmol% seria a mesma para 

todos os dopantes em todos mecanismos em ambas temperaturas. Foi adotada a 

concentração de 0,01mol% para os cálculos. Calculamos as energias de solução para 

todas as posições não equivalentes de cada mecanismo, retiramos os menores valores e 

construímos o gráfico de energia de solução por raio iônico. 
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Figura 6.3 - Energia de solução para os íons terras rara trivalentes como função do 

raio iônico para os cinco mecanismos a 0K e 293K. 

Analisando os gráficos da figura 6.3 acima verificamos resultados em partes 

semelhantes aos da diluição infinita. Em ambos, a energia de solução para a substituição 

isovalente cresce com o aumento do raio iônico e decresce para os mecanismos de 
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substituição aliovalente. As energias são maiores quando consideramos a temperatura 

do sistema a 0K, e nos mecanismos aliovalentes existem dois grupos de defeitos com 

energias próximas. O valor da energia de solução é sempre negativo para esta 

concentração, o que não implica que assim se manterá caso aumente a quantidade de 

dopante da matriz. As energias para a temperatura de 0K são mais altas do que aquelas 

relacionadas à temperatura ambiente.   

Quando observamos o gráfico a 0K, podemos notar duas diferenças entre os 

resultados do método de diluição infinita. A primeira a mudança  está na proximidade 

das energias de solução dos mecanismos compensação por oxigênio intersticial e 

vacância de Al. Esta proximidade já ocorria no outro método, mas como a diferença 

entre as energias dos mecanismos era muito maior podíamos discernir perfeitamente 

qual mecanismo era o preferencial ao dopante. Outra diferença ocorre na mudança de 

tendência da probabilidade de incorporação dos íons, enquanto no método de diluição 

infinita esta mudança ocorria no íon de Tb neste outro acontece no Gd. Estas diferenças 

podem ser explicadas pela diferença mínima entre as energias de solução dos 

mecanismos que tornam mais difícil prever comportamentos próximos. Quando vemos 

o gráfico à temperatura ambiente percebemos que estas diferenças não mais existem e 

do ponto de vista das tendências, ambos gráficos possuem a mesma característica. 

 

6.2 – Mecanismos de redução dos íons terra raras   

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para modelagem dos 

mecanismos de  redução dos íons terras-raras no Sr4Al14O25. Para aplicações 

tecnológicas envolvendo a propriedade de fosforescência de longa duração o material é 

produzido dopado com Eu2+ e  Dy3+. Para se obter íons terra raras na valência 2+, usa-

se, em geral, ambientes controlados com atmosferas que induzem a redução do íon de 

interesse. Existem vários tipos de gases que podem ser usados durante a produção do 

material e que cumprem esta finalidade, sendo CO, N2 e a mistura 97%N2+3%H2 os 

mais usados para o material em questão. Resultados da literatura mostram que existe 

certa dificuldade de se reduzir os íons de interesse nesta matriz. Este fato foi 

demonstrado por Peng et. al.  [38] e[20] para o Eu em atmosfera de N2, e [39] para o 

Sm em atmosfera de CO. 
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É possível, utilizando as técnicas de modelagem computacional estática 

combinada com reações de estado sólido convenientemente montadas, estudar os 

mecanismos de redução de qualquer dopante, desde que façamos algumas 

considerações: i) apenas o gás contido na reação reage com o material, ii) esta reação 

ocorre durante a produção do material e seus produtos são liberados após a reação, iii) 

na atmosfera a reação utilizará o O liberado durante a formação do material para reduzir 

o íon. Estas considerações foram utilizadas para a formulação das reações de redução 

estudadas neste trabalho.  

As reações são construídas de forma que o defeito final na matriz envolva o íon 

divalente no Sr4Al14O25 e, assumimos que apenas o sítio de Sr estaria apto a 

incorporação das espécies divalentes, uma vez que o raio iônico e a valência dos ions 

terras raras 2+ são muito diferentes do Al. As energias de formação do defeito para o 

processo de redução foram calculadas em duas temperatura 0K e temperatura 

ambiente(293K). Para esta modelagem adotamos os mesmos tamanhos para a região I e 

IIa dos outros cálculos. A tabela 6.6 mostra os valores da energia de formação para 

incorporação dos íons divalentes. 

 Tabela 6.6 - Energia de formação dos metais divalentes no sítio de estrôncio no 
Sr4Al14O25 em eV 

 0K 
 Ce Pr Sm Eu Gd Yb 

Sr1 -0,41 -0,36 -0,51 0,13 -0,52 -1,44 
Sr2 -0,38 -0,37 -0,54 0,17 -0,55 -1,59 

 293K 
Sr1 -0,80 -0,75 -0,89 -0,27 -0,90 -1,81 
Sr2 -0,79 -0,77 -0,94 -0,25 -0,95 -1,96 

Com os resultados das energias de formação, construímos um mecanismo cujo íon 

divalente é incorporado na matriz. Com este mecanismo, pretendemos responder a uma 

questão existente na literatura a respeito da possibilidade do íon incorporar nos dois 

sítios, aonde um é preferencialmente ocupado em relação ao outro. 

 SrOMSrMO SrSr +→+  6.13  

 SrOMODsol EEEE −+=  6.14  

Este mecanismos parte do princípio que o íon já está em seu estado divalente, e 

portanto desconsidera qualquer influência do meio na reação. A reação é descrita com 
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um átomo do íon divalente incorporando em um dos sítios de Sr. Como produto desta 

reação temos a criação de um óxido de Sr que vai para a superfície. A energia de 

solução é, portanto, a soma da energia de formação do defeito e da energia da rede dos 

MO, disposto na tabela A4.2. Os resultados obtidos para a energia de solução estão 

postos na tabela 6.7.  

Tabela 6.7 - Energia de solução para incorporação de íons divalentes no sítio de 
estrôncio do Sr4Al14O25 em eV 

 0K 
 Ce Pr Sm Eu Gd Yb 

Sr1 -0,22 1,60 0,05 -0,69 -0,32 0,65 
Sr2 -0,19 1,63 0,02 -0,70 -0,35 0,50 

 293K 
Sr1 -0,39 1,25 -0,25 -0,96 -0,60 0,36 
Sr2 0,49 1,27 1,43 -0,98 -0,64 0,22 

Os resultados mostram a capacidade dos íons divalentes incorporarem em ambos 

os sítios de Sr não equivalentes, com exceção do Yb. O espectro de emissão, medido 

por Lin et. al. [40] para a matriz dopada com Eu2+ e codopada com Dy3+ mostra dois 

picos de emissão para o íon de Eu[22], sugerindo que o íon de Eu possa ser encontrado 

em dois ambientes diferentes, que podem estar ligados com a substituição em ambos os 

sítios não equivalentes de Sr. Quando observamos a energia de solução do defeito 

percebemos que as energias possuem uma diferença 0,03eV. Esta diferença indica a 

possibilidade dos dois sítios serem incorporados, sendo que um dos sítios tem maior 

possibilidade de receber o íon. O resultado está de acordo com as medidas de 

ressonância paramagnética eletrônica de Nakamura et. al.[41], indicando que o Eu2+ 

ocupa os dois sítios com um dos sítios do Sr sendo ocupado preferencialmente ao outro.  

 Após o cálculo da energia de formação do defeito, buscamos estabelecer as 

reações que descrevem os possíveis mecanismos de redução dos íons terra raras. Peng 

et. al[20] afirmam que a redução do íon de Eu acontece com a transferência de elétrons 

do íon Eu  para uma vacância de Sr próxima, entretanto, nossos resultados mostram que 

o defeito de compensação mais provável para o Eu3+ é o oxigênio intersticial e não a 

vacância.  
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6.2.1 - Redução do ions Terras raras via Método de Diluição Infinita  

Na tabela 6.8 são apresentadas as reações de estado sólido, usadas para calcular as 

energias de solução pelo método de diluição infinita para os diferentes mecanismos 

redução do íon terra rara. Adotamos vários tipos de atmosferas usadas na literatura para 

diferentes sistemas e que possam reduzir os íons terras rara. Vale ressaltar que a 

atmosfera de H2, por ser extremamente instável e perigosa, dificilmente é utilizada na 

forma pura e normalmente é  misturada com algum gás inerte do tipo N2 ou He ou Ar. 

Neste trabalho foi usada, além da atmosfera de H2 pura, a mistura de 50%H2 e 50%N2.  

Tabela 6.8 - Reações de estado sólido usadas para o cálculo das energias de 
solução nos mecanismos de redução dos ions terra raras através do método de diluição 
infinita  

Aberta )()4/1()2/1( 232 gOSrOMSrOM SrSr ++→+
 

H2 )()2/1()2/1()2/1( 2232 gOHSrOMHSrOM SrSr ++→++
 

N2 NOSrOMNSrOM SrSr )2/1()4/1()2/1( 232 ++→++
 

CO 232 )2/1()2/1()2/1( COSrOMCOSrOM SrSr ++→++  

CH4 2432 )2/1()2/1()2/1( HCOSrOMCHSrOM SrSr +++→++
 

HF 2232 )2/1()2/1()2/1( FOHSrOMHFSrOM SrSr +++→++
 

CO2 )()2/1()2/1()2/1()2/1( 2232 gOCOSrOMCOSrOM SrSr +++→++
 

H2+N2 NOOHSrOMNHSrOM SrSr 4

1

4

1

8

1

4

1
)2/1( 22232 +++→+++  

CF4 22432 )2/1()4/1()4/1()2/1( FCOSrOMCFSrOM SrSr +++→++  

Para compreender melhor como as reações de redução são construídas vamos 

utilizar  a reação com o agente redutor CO, em seguida demonstraremos como é 

montada a equação para o cálculo da energia de solução para este tipo de modelagem:  

232 )2/1()2/1()2/1( COSrOMCOSrOM SrSr ++→++  
6.15  

Neste mecanismo o íon está em sua configuração trivalente e ao interagir com o 

meio, ele reduz para a configuração divalente. Neste processo parte do O é liberado na 

forma de gás, este gás reage com a atmosfera de CO formando CO2.  As reações de 
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redução são construídas de forma tal, que os gases das atmosferas se dissociam e unem-

se para a formação de uma nova molécula gasosa. A energia de solução para este 

sistema é dada por: 

32
5,0)(5,0)()(5,0)(5,0 2

2
OMSrODs ECODMEIOEACODEEE −−−−++= −

 
6.16 

em que ED é a energia do defeito, calculada para as duas posições  equivalentes de 

Sr, ESrO e EM2O3 a energias da rede do óxido de Sr e dos íons terra raras. O termo D(CO) 

é a energia de dissociação da molécula de CO, EI(M) a energia de ionização dos íons 

terra raras e EA(O2-) a soma das duas primeiras afinidade eletrônica do oxigênio.  

Tabela 6.9 - Equações para o cálculo da energia de solução de redução dos ions terra 

Aberta 
32

5,0)()(25,0)(25,0 2
2 OMSrODs EMEIOEAODEEE −−−−+= −

 

H2 
32
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2
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N2 
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2
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HF 
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2
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As equações presentes na tabela 6.9 mostram termos implícitos nas reações de 

redução propostos, estes termos de dissociação mostram o que de fato ocorre para a 

redução do íon. Ocorre uma dissociação completa dos gases nas atmosferas e, em 

seguida um íon de O2- de dentro do sólido se ativa, liberando elétrons que serão 

capturados pelo íon terra rara. O íon dopante reduz a sua valência e incorpora no sítio 

do Sr, os íons livres restantes formam um novo gás que é liberado na atmosfera. 

Utilizando os valores das tabelas A4.1 e A4.2 nas equações da 6.9 obtemos as energias 
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de solução para a redução dos íons. Com os menores valores obtidos construímos o 

gráfico de energia de solução versus raio iônico. Os valores do raio iônico foram os 

mesmos utilizados na comparação dos mecanismos de dopagem com trivalente. 
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Figura 6.4- Gráfico das energias de solução por defeito para o mecanismo de redução 
dos íons terras raras como função do raio iônico do dopante para o Sr4Al14O25 á 0K e 

293K. 
 

Os Eu, Sm e Yb se destacam com maior probabilidade de redução, a maior 

facilidade do íon de Eu pode estar relacionado à proximidade do raio iônico do 

Eu2+(1,17Ǻ) com o do Sr2+(1,18Ǻ) que torna este íon mais fácil de ser aceito pela 

matriz. Os valores da energia de solução são positivos em ambas as temperaturas. Os 

ambientes redutores se dividem em três grupos, o primeiro comporta as atmosferas de 

H2, CO e CF4, neste caso o mecanismo de redução apresenta a menor energia de 

solução, tornando tais ambientes mais propícios à redução. O segundo grupo engloba os 

ambientes com atmosferas de H2+N2, N2 e CH4, cujas energias estão entre a atmosfera 

aberta e aquelas associadas as atmosferas mais redutoras. As energias das atmosferas de 

HF e CO2 estão acima da energia de solução para ambiente aberto, logo é improvável 

que com estas atmosferas o íon seja reduzido. 

Um fato importante na literatura diz respeito à dificuldade encontrada por alguns 

autores para reduzir o íon de Eu na matriz. Em geral a forma de reduzir o fazê-lo é  com 

a presença de atmosfera controlada com gás N2. Observando os gráficos da figura 6.4 

podemos notar que este tipo de atmosfera não é a mais eficiente visto que a energia de 

solução para a redução dos íons tal atmosfera possui o mesmo valor da redução em 

ambiente aberto. Ao utilizar a atmosfera com gás CO Peng et. al.[38] demonstraram 
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reduzir significativamente o íon de Eu.  Em nossos resultados podemos verificar que os 

íons têm a maior probabilidade de serem reduzidos na presença atmosfera redutora de 

CO. Mesmo assim não é possível afirmar que estas atmosferas reduzem bem os íons 

terra raras, para isso fizemos um gráfico comparando as energias de solução para destas 

atmosferas com o ambiente aberto e a energia necessária para a incorporação do íon 

trivalente. 
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Figura 6.5 - Gráfico de comparação entre algumas das energias de solução por defeito 
obtidas para o mecanismo de redução dos íons terras raras e de dopagem com íon 
trivalente como função do raio iônico do dopante para o Sr4Al14O25 á 0K ou 293K. 

Podemos observar que o íon cuja configuração divalente não é estável possui 

energia de redução muito maior, mostrando ser improvável a redução destes íons no 

material. A comparação mostra que o íon de Yb não é tão provável de ser reduzido. Os 

íons de Eu e Sm tem boa probabilidade de serem reduzidos sendo o íon de Eu o mais 

provável. Quando tratamos do ambiente aonde eles são reduzido a atmosfera de CO 

mostra ser muito mais eficiente que a atmosfera de N2, este resultado está de acordo 

com as observações de Peng et. al. [38]. Entretanto os resultados de Sakirzanovas et. 

al.[39] mostram que a atmosfera CO não consegue reduzir o íon de Sm para a sua 

configuração divalente contrariando em parte a nossa previsão. Quando observamos o 

gráfico mais atentamente percebemos que as energias de solução do mecanismo de 

redução com CO e de incorporação estão próximas, isto é um indicativo de dificuldade 

de redução do Sm. 
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6.2.2 - Mecanismos de redução do ions terras raras via método da Solução 

Ideal 

Para construir as reações do estado sólido para o método de solução ideal 

utilizamos algumas considerações anteriores. Entretanto, diferente do método anterior 

que trabalhava unicamente com a hipótese do íon ser reduzido, neste propomos que nem 

todo íon é reduzido na matriz. Portanto há duas concentrações nessa reação, a primeira é 

a concentração do íon dopante posto na matriz, chamamos esta concentração de y, a 

outra é a concentração de íon que é reduzido na matriz, denominamos esta x. As reações 

tem que levar em consideração duas concentrações e que os defeitos causados pela 

incorporação dos íons divalente e trivalente não possam interagir.  

Tabela 6.10 - Reações para redução dos íons terra raras através do método de 
solução ideal  

Aberta [ ] 2251443232 )2/(7)4()2/( OxOAlMMSrOAlSrOyOEuy
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Para construir as reações consideramos dois aspectos importantes, primeiro a 

concentração de íon dopante divalente é sempre uma quantidade menor ou igual ao íon 

trivalente, pois ele sempre será uma parcela do íon dopante. Outra consideração o 

mecanismo de compensação adotado caso o íon não seja reduzido por completo, 

adotamos o mecanismo com compensação de carga por oxigênio intersticial baseado 

nos resultados obtidos para incorporação dos íons trivalentes. Na tabela 6.10 podemos 

ver as reações para o ambiente com e sem agente redutor. 

A concentração y é a quantidade em mol de dopante colocado na matriz, enquanto 

x é a quantidade desse mesmo dopante que é reduzida. Com as considerações feitas 

anteriormente adotamos inicialmente como concentração limite de íons as encontradas 

no cálculo de incorporação de íons trivalentes. Isto é razoavelmente aceitável por que se 

fossemos considerar unicamente o sistema reduzido ele seria a aproximação em que x=y 

e, portanto, estaria ainda dentro do valor estipulado para y. Com as reações em mãos 

partimos para a montagem das equações para o cálculo da energia de solução. 

Utilizaremos a equação com atmosfera redutora de H2 como o exemplo para explicar a 

forma de montar as equações, apresentada na equação 6.17  
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 6.17  

O primeiro termo da equação está relacionado à quantidade do sólido perfeito e, 

portanto, leva em consideração apenas a concentração de dopante colocado na matriz. 

Soma-se a ele a energia de formação do defeito para o íon trivalente e para o íon 

reduzido. Note que estas quantidades estão balanceadas de forma a quando o íon for 

totalmente reduzido apenas o termo de formação associado ao defeito do íon divalente 

existe e quando não houver redução apenas o termo de formação do íon trivalente 

permanece. O termo do íon trivalente é dividido por 2 por que a energia é dada em 

termo do dopante como feito anteriormente. Com estas energias temos o primeiro termo 

da equação que está relacionado ao produto da reação. O segundo termo trará a 

informação dos reagentes utilizados. Os termos relacionados aos óxidos dos íons terra 

raras e de Sr usam apenas a concentração total do íon dopante enquanto todos outros 
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termos usam a concentração de íon reduzido. Novamente se considerarmos os extremos, 

de nenhuma redução ou de redução total, estaremos com as equações para íon trivalente 

ou divalente, respectivamente. Os termos de dissociação, a energia de ionização dos 

íons terra raras e a soma das duas primeiras afinidades eletrônica do oxigênio são 

proporcionais a concentração de íon reduzido.   

Na figura 6.6 são apresentados os gráficos de energia de solução por raio iônico, 

para ambas as temperaturas. Para efeito de comparação com o método de diluição 

infinita usamos a concentração de dopante de 0,01%mol, a mesma utilizada para o caso 

da incorporação de íons trivalentes, e exigimos que o dopante fosse totalmente reduzido. 
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Figura 6.6 - Gráfico das energias de solução por defeito para o mecanismo 
de redução dos íons terras raras como função do raio iônico do dopante para o 

Sr4Al14O25 á 0K e 293K 
 

Os resultados são semelhantes aos obtidos pelo método de diluição infinita. Como 

foi observado anteriormente na dopagem de íons trivalente, as energias de solução para 

os vários ambientes são próximas. Esta é uma característica intrínseca do método, e isto 

pode ser observado no artigo de Rezende et. al.[42] que utiliza ambos os métodos para o 

cálculo de defeitos extrínsecos. A semelhança de resultados é um dos principais 

argumentos para a utilização do método de solução ideal, pois podemos descrever todas 

as características encontradas pelo outro método com a complementação do conceito de 

concentração de dopante, importante do ponto de vista experimental. 

 



89 

 

Tabela 6.11 - Reações para redução dos íons terra raras através do método de solução 
ideal 
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A utilização do método de solução com dupla concentração possibilita também 

encontrarmos uma razão entre a energia de solução para redução dos íons  e a 

porcentagem de íon reduzido na matriz, auxiliando  na explicação do problema 

experimental para a redução do íon no material. É possível construir um gráfico de 

energia de solução por concentração de íon reduzido cuja tendência da energia de 

solução pode indicar qual ambiente é mais propício a redução do íon. Para a construção 

deste gráfico vamos considerar uma percentagem de íon reduzido em relação ao íon 

incorporado. Adotamos como concentração total de íon dopante o valor de 0,03mol% 

que é o valor de máxima concentração do dopante trivalente encontrado na secção 

anterior, em seguida determinamos a energia para cada mol% de íon reduzido até o 

valor de 100%. Escolhemos os íons de Eu e Sm por ser os únicos a contarem com 

artigos experimentais de redução e fizemos o gráfico da energia de solução para cada 

percentagem em função do percentual de íon reduzido que está exposto na figura 6.7. 
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Figura 6.7 - Gráfico das energias de solução por defeito para o mecanismo de 
redução dos íons terras raras como da concentração de  dopante reduzido á 300K 

 

O gráfico mostra duas tendências distintas da energia de solução. Para os 

ambientes com atmosfera de CO, H2+N2, H2 e CF4 a tendência é a energia diminuir 

conforme a percentagem de íon reduzido aumenta. Esta tendência é contrária a dos 

outros ambientes propostos o que demonstra que estas atmosferas podem reduzir por 

completo o íon no Sr4Al14O25. Podemos concluir desta primeira observação que é 
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possível reduzir por completo os íons de Sm e Eu na matriz, reforçando o que foi visto 

no gráfico de comparação (Figura 6.5) na diluição infinita. Outro aspecto observado está 

no comportamento entre os gráficos para o Eu e para  Sm. Para o íon de Eu temos 

nitidamente uma queda maior de energia em relação ao íon de Sm, este fato já foi 

observado anteriormente com outro tipo de comparação usando as energias de solução 

do método de diluição infinita.  

Quando tratamos das energias que crescem a medida que a quantidade de ions 

reduzidos aumenta, podemos dividi-las em dois grupos, em relação ao comportamento 

da Esol para o ambiente aberto. O primeiro, com energias menores do que as da 

atmosfera aberta, que possuem inclinações mais suaves. Atribuímos este 

comportamento à possibilidade do íon reduzir em parte no material, este dado está de 

acordo com o observado anteriormente, pelo outro método, e de acordo com os 

experimentos conduzidos por Peng et. al.[38][20].  

Nas atmosfera de H2+N2 e CO, segundo os nossos dados é possível reduzir por 

completo o íon de Sm. As duas atmosferas redutoras foram utilizadas por Sakirzanovas 

et. al. [39] para a redução do Sm. Os autores, no entanto, não observaram a redução 

total do ion de Sm. Quando a atmosfera utilizada foi a de CO, eles demonstraram que o 

íon simplesmente não reduziu, isto pode acontecer caso tenha excesso de O no 

ambiente. Neste caso o oxigênio reage primeiro com o CO formando CO2 que não 

consegue reduzir o íon. Para o caso da atmosfera de H2+N2 a proporção utilizada é 

diferente da usada na maior parte dos artigos, os resultados obtidos por Sakirzanovas et. 

al. [39] mostra traços de Sm3+ nos espectros de emissão do material indicando que esta 

proporção diferente não conseguiu reduzir completamente o íon.  

O Sr4Al14O25 quando dopado com Eu2+ apresenta fluorescência com emissão em 

490nm[43].  Quando analisamos a região próxima(ver tabela 6.12) ao dopante 

verificamos que o poliedro formado pelo íon de Eu2+ não sofre uma grande alteração do 

poliedro formado inicialmente pelo íon de Sr. Este resultado indica que a substituição 

do íon de Sr pelo íon Eu2+ é relativamente fácil. Como nossa modelagem mostrou todo 

o íon de Eu3+ pode ser reduzido, então não há mecanismos para interferir na 

recombinação dos elétrons com buracos criados durante a excitação do material, que 

poderiam provocar um atraso na luminescência.  
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Tabela 6.12 - Distância entre Sr-O na rede perfeita e distâncias Eu-O relaxada à 293K 

Distância 
Rede sem defeito 

relaxada a 293K(Ǻ) 
Distância 

Rede com defeito 
relaxada a 293K(Ǻ) 

(Sr1-O2) 3,02900 (EuSr1-O2) 3,02251 
(Sr1-O8) 2,87400 (Eu Sr1-O8) 2,92068 
(Sr1-O2) 2,75400 (Eu Sr1-O2) 2,84063 
(Sr1-O2) 3,02900 (Eu Sr1-O2) 3,02251 
(Sr1-O8) 2,87400 (Eu Sr1-O8) 2,92068 
(Sr1-O2) 2,75400 (Eu Sr1-O2) 2,84063 
(Sr1-O6) 2,65400 (Eu Sr1-O6) 2,62843 
(Sr1-O3) 2,67300 (Eu Sr1-O3) 2,69959 
(Sr1-O3) 2,67300 (Eu Sr1-O3) 2,69959 
(Sr1-O9) 2,79200 (Eu Sr1-O9) 2,85268 
Distância 
Média(Ǻ) 

2,8106 
Distância 
Média(Ǻ) 

2,8448 

Vol. do 
Poliedro(Ǻ3) 

45,4299 
Vol. do 

Poliedro(Ǻ3) 
46,9126 

 

6.4 – Codopagem  

A propriedade mais estudada do Sr4Al14O25
 é a sua fosforescência de longa 

duração, para que esta ocorra faz-se necessário a presença dos íons codopantes Pr, Nd, 

Dy, Ho e Er, normalmente junto com o Eu2+. Até o momento tratamos a dopagem e a 

redução dos íons como defeitos distintos na matriz. Os resultados das sessões 6.1.1 e 

6.1.2 indicam que a incorporação dos íons de Pr3+ e Nd3+ é preferencialmente via sítio 

de Sr2+ com a carga excedente sendo equilibrada pela presença de um O no interstício. 

Para os íons Dy3+, Ho3+ e Er3+, no entanto, os resultados indicam a preferência pelo 

sítio de Al3+. O íon de Eu2+ em determinados ambientes pode não ser totalmente 

reduzido o que e possibilita a coexistência das duas espécies, Eu3+ e Eu2+ no material.  

Existem pelo menos três modelos para explicar a característica fosforescente do 

Sr4Al14O25. O modelo proposto por Lin et. al. [40] para fosforescência, propõe uma 

excitação direta do íon de Eu2+  gerando uma grande quantidade de buracos, destes 

buracos, uma parte é levada termicamente à banda de valência e outra é armadilhada 

pelo íon de Dy3+. Entretanto sob iluminação UV é improvável que o Eu2+ reduza para a 

valência 1+[10]. 
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Nakazawa et. al.[1] propõe uma troca entre os íons dopantes do material, 

enquanto o íon de Eu2+ transfere elétron para as camadas 5d dos íon codopantes levando 

este a sua configuração divalente, os buracos são transferidos para o íon do Eu2+ que se 

torna Eu3+. Quando cessada a excitação ocorre a recombinação e os íons voltam ao sua 

valência original emitindo luz para chegar ao estado fundamental. Para que isso ocorra é 

fundamental que os íons estejam próximos.  Clabau et. al.[10] propõe que a 

fosforescência do SrAl2O4:Eu2+, com ou sem a presença do Dy3+,  é provocada pela 

presença de vacâncias de O localizadas na vizinhança do Eu3+. Esta vacância captura o 

elétron excitado do íon de Eu2+ enquanto os buracos criados são armadilhados por 

vacâncias de Sr ou Al. A fosforescência ocorre quando há a recombinação que levam o 

Eu2+ ao seu estado excitado decaindo pra o fundamental em forma de luz. A presença 

do codopante age como um estabilizador das vacâncias de O.  

Todos os modelos presumem de alguma forma a existência de um codopante 

próximo ao íon reduzido, no entanto a modelagem feita até o momento descarta a 

interação entre o íon dopante e o codopante da matriz. Com o intuito de compreender 

melhor a influência do codopante na estrutura do material e sua relação com a 

luminescência criamos mecanismos para a codopagem do Sr4Al14O25. Para que estes 

mecanismos pudessem ser criados foi necessário assumir algumas condições. A 

primeira é que os defeitos calculados não poderiam estar a uma distância muito grande, 

esta condição surge para garantir que pudesse haver interação entre estes. O íon de Eu 

reduz completamente a sua configuração divalente e é o único a se reduzir. A adoção 

desta condição esta atrelada aos dados experimentais deste material nos quais não foram 

encontradas referências sobre outro tipo de íon reduzindo e ao mesmo tempo sendo 

codopado. A redução do íon ocorre de forma similar a quando não há presença de 

codopante. 

Com estas condições montamos as reações do estado sólido para a codopagem. 

Foram propostos três mecanismos para esta modelagem. No primeiro consideramos a 

incorporação do íon trivalente no sítio de Sr2+ com o mecanismo de compensação por 

vacância de Sr, e o íon de Eu2+ em um sítio próximo não equivalente. No segundo o 

mecanismo para equilibrar a carga é o oxigênio no interstício e o procedimento é similar 

ao anterior. No último não existe compensação de carga, os íons trivalente ocupam os 

sítio de Al e o íon de Eu2+ o sítio de Sr. Foram testadas várias posições não 
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equivalentes e adotamos os mesmos tamanhos para a região I e IIa. As energias de 

formação dos defeitos estão listadas nas tabelas Tabela A3.9 e Tabela A3.10 do 

apêndice. Com estas energias partimos para a criação das reações de codopagem, 

assumimos que o oxigênio doa um elétron ao Eu3+ que é reduzido e são utilizados vários 

ambientes de redução do Eu3+.  

6.4.1 - Mecanismo com compensação de Vacância de Sr 

O primeiro mecanismo a ser estudado foi o com Eu reduzindo e o íon trivalente 

incorporando no sítio de Sr com mecanismo de balanceamento de carga feito por uma 

vacância de Sr. Este mecanismo de compensação de carga é citado por Peng. et. al. [38] 

como mecanismo provável de ocorrer, entretanto a nossa modelagem que até agora só 

levou em conta o íon trivalente, mostrou que este é o mais difícil de ocorrer. Na tabela 

6.13 estão listadas as reações para o mecanismo de vacância de Sr. O método usado 

para o cálculo deste mecanismo foi o método de diluição infinita.  

Tabela 6.13 - Reações para codopagem dos íons terra raras, usando mecanismo 
de compensação por vacância de Estrôncio. 

Aberta ( ) 2
"

3232 )4/1(424)2/1( OSrOEuVMSrOEuOM SrSrSrSr ++++→++ ••
 

H2 ( ) OHSrOEuVMHSrOEuOM SrSrSrSr 2
"

23232 )2/1(42)2/1(4)2/1( ++++↔+++ ••

 

N2 ( ) NOSrOEuVMNSrOEuOM SrSrSrSr )2/1(42)4/1(4)2/1( "
23232 ++++↔+++ ••

 

CO ( ) 2
"

3232 )2/1(42)2/1(4)2/1( COSrOEuVMCOSrOEuOM SrSrSrSr ++++↔+++ ••

 

CH4 2
"

43232 )2/1(4)2()2/1(4)2/1( HCOSrOEuVMCHSrOEuOM SrSrSrSr +++++↔+++ ••

 

HF ( ) 22
"

3232 )2/1()2/1(424)2/1( FOHSrOEuVMHFSrOEuOM SrSrSrSr +++++↔+++ ••

 

H2+N2 ( ) NOOHSrOEuVMNHSrOEuOM SrSrSrSr 4
1

4
1

42
8
1

4
1

4
2
1

2
"

223232 +++++↔++++ ••

 

CF4 ( ) 22
"

43232 2
1

4
1

42
4
1

4
2
1

FCOSrOEuVMCFSrOEuOM SrSrSrSr +++++↔+++ ••

 

Após calcularmos a energia de formação para este mecanismo utilizamos as 

equações da tabela 6.14  para os cálculos da energia de solução. Para composição destas 

equações assumimos que a redução do Eu3+ ocorre ao mesmo tempo em que a 

incorporação do íon trivalente. As energias de rede  para os óxidos envolvidos em cada 

reação estão listados na Tabela A4.2 e as energias de dissociação estão listados na 

Tabela A4.3.  
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Com os resultados buscamos as menores energias e fizemos o gráfico de energia 

de solução em função do raio iônico dos íons trivalentes com numero de coordenação 

igual a 6 para ambas as temperaturas. Nesta primeira parte são analisados apenas os 

dados relativos ao mecanismo de vacância de Sr. Posteriormente serão apresentados as 

reações e equações para os dois outros mecanismos e por fim uma comparação entre os 

três. 

Tabela 6.14 - Equações para cálculo da energia de solução dos mecanismos de 
codopagem dos íons terra raras  

Aberta )()(
2
1

)()(
4
1

)(
4
1

4 3232
"

2 OMEOEuEEuEOEOEEEE ionADisSrODsol −−−−−+= •••

 

H2 32322
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

2 OMOEuionSrODs EEOHDEuEOEAHDEEE −−−−−++= •••−

 

N2 32322
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
4
1

4 2
2 OMOEuionSrODs EENODEuEOEANDEEE −−−−−++= •••−

 

CO 
32322

1
)(

2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

OMOEuionSrODs EECODEuEOEACODEEE −−−−−++= •••−

 

CH4 32322
1

)(
2
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

4 OMOEuionSrODs EECODHDEuEOEACHDEEE −−−−−−++= •••−

 

HF 
32322

1
)(

2
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 22
2

OMOEuionSrODs EEFDOHDEuEOEAHFDEEE −−−−−−++= •••−

 

H2+N2 32322
1

)(
4
1

)(
4
1

)()(
2
1

)(
8
1

)(
4
1

4 2
2

22 OMOEuionSrODs EENODOHDEuEOEANDHDEEE −−−−−−+++= •••−

 

CF4 32322
1

)(
2
1

)(
4
1

)()(
2
1

)(
4
1

4 22
2

4 OMOEuionSrODs EEFDCODEuEOEACFDEEE −−−−−−++= •••−
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Figura 6.8 - Gráfico Energia de Solução versus Raio Iônico para o mecanismo de 
codopagem com compensação via sítio de Sr a 0K e 293K 

 

A energia de solução diminui conforme o raio iônico do íon codopante aumenta, e 

esta tendência é a mesma apresenta pelos íons quando são dissolvidos sozinhos na 

matriz do Sr4Al14O25. Quanto aos ambientes propostos para redução do Eu3+ vemos que 

estes seguem a mesma tendência da redução. O resultado apresenta, portanto uma soma 

dos comportamentos dos dois processos, dopagem do ion codopante e redução do Eu3+, 

envolvidos individualmente. A posição mais provável para este mecanismo é a que os 

íons trivalentes ocupam os sítios equivalentes do Sr2, enquanto o Eu2+ ocupa o sítio não 

equivalente Sr1. A vacância de Sr se posiciona no sítio equivalente ao ocupado pelo íon 

divalente. Esta presença não altera de forma significativa o poliedro de O próximo, 

mesmo com a presença do codopante. 

 

5.5.2 - Mecanismo com compensação de O Intersticial 

Prosseguindo o estudo formulamos reações para o mecanismo com Eu2+ e o íon 

codopante sendo incorporado no sítio de Sr com um oxigênio no interstício para 

equilibrar as cargas. Este mecanismo prevê a entrada de um oxigênio para um interstício 

próximo aos íons dopantes o que pode provocar uma maior distorção na rede defeituosa. 
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Tabela 6.15 - Reações para codopagem dos íons terra raras, usando mecanismo 
de compensação por oxigênio intersticial 

Aberta ( ) 2
"

3232 )4/1(323)2/1( OSrOEuOMSrOEuOM SriSrSr ++++→++ ••
 

H2 ( ) OHSrOEuOMHSrOEuOM SriSrSr 2
"

23232 )2/1(32)2/1(3)2/1( ++++↔+++ ••

 

N2 ( ) NOSrOEuOMNSrOEuOM SriSrSr )2/1(32)4/1(3)2/1( "
23232 ++++↔+++ ••

 

CO ( ) 2
"

3232 )2/1(32)2/1(3)2/1( COSrOEuOMCOSrOEuOM SriSrSr ++++↔+++ ••

 

CH4 2
"

43232 )2/1(3)2()2/1(3)2/1( HCOSrOEuOMCHSrOEuOM SriSrSr +++++↔+++ ••

 

HF ( ) 22
"

3232 )2/1()2/1(323)2/1( FOHSrOMOXHFSrOEuOM SriSrSr +++++↔+++ ••

 

H2+N2 ( ) NOOHSrOEuOMNHSrOEuOM SriSrSr 4

1

4

1
32

8

1

4

1
3

2

1
2

"
223232 +++++↔++++ ••  

CF4 ( ) 22
"

43232 2

1

4

1
32

4

1
3

2

1
FCOSrOEuOMCFSrOEuOM SriSrSr +++++↔+++ ••

 

Tabela 6.16 - Equações para cálculo da energia de solução do mecanismo de 

compensação por oxigênio intersticial 

Aberta 
32322

1
)()(

4
1

)(
4
1

4 "
2 OMOEuionADisSrODsol EEEuEOEOEEEE −−−−−+= •••

 

H2 32322
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

2 OMOEuionSrODs EEOHDEuEOEAHDEEE −−−−−++= •••−

 

N2 32322
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

2 OMOEuionSrODs EEONDEuEOEANDEEE −−−−−++= •••−

 

CO 
32322

1
)(

2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

OMOEuionSrODs EECODEuEOEACODEEE −−−−−++= •••−

 

CH4 

32322
1

)(
2
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(
2
1

4 2
2

4

OMOEu

ionSrODs

EE

CODHDEuEOEACHDEEE

−−

−−−−++= •••−

 

HF 

32322
1

)(
2
1

)(
2
1

)()(
2
1

)(3 22
2

OMOEu

ionSrODs

EE

FDOHDEuEOEAHFDEEE

−−

−−−−++= •••−

 

H2+N2 

32322
1

)(
4
1

)(
4
1

)()(
2
1

)(
4
1

)(
4
1

3 2
2

22

OMOEu

ionSrODs

EENOD

OHDEuEOEANDHDEEE

−−−

−−−+++= •••−
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CF4 

32322
1

)(
2
1

)(
4
1

)()(
2
1

)(
4
1

4 22
2

4

OMOEu

ionSrODs

EE

FDCODEuEOEACFDEEE

−−

−−−−++= •••−

 

Após calcularmos a energia de formação(ver Tabela A3.9 e Tabela A3.10) para 

este mecanismo utilizamos as equações da tabela 6.16  para os cálculos da energia de 

solução. Para composição destas equações assumimos que a redução do Eu3+ ocorre ao 

mesmo tempo em que a incorporação do íon trivalente. As energias de rede  para os 

óxidos envolvidos em cada reação estão listados na tabela A4.2 e as energias de 

dissociação estão listados na tabela A4.1. Com os resultados utilizamos as menores 

energias e fizemos o gráfico de energia de solução por raio iônico para ambas as 

temperaturas. 
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Figura 6.9 - Gráfico Energia de Solução versus Raio Iônico para o mecanismo de 
codopagem com compensação via oxigênio intersticial a 0K e 293K 

Como um comportamento geral a energia de solução diminui conforme o raio 

iônico do íon codopante aumenta , entretanto a configuração na qual o íon de Eu3+ é o 

codopante apresenta um aumento na energia. O resultado não contradiz o encontrado 

para redução pelo método de solução ideal, pois a condição para o método é que um 

defeito não possa “enxergar” o outro. Esta configuração seria o caso na qual nem todo o 

íon de Eu3+ é reduzido e se fixa próximo ao Eu2+, simulando em parte o mecanismo 

proposto por Clabau et. al.[10] para o SrAl2O4:Eu2+. Do ponto de vista dos ambientes 
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propostos estes seguem a mesma tendência encontrada quando tratamos apenas da 

redução.  

Existem duas configurações que se dividem como as mais estáveis, em ambas o 

sítio ocupado pelo Eu2+ não sofre alteração significativa. O oxigênio intersticial para as 

duas posições se localiza próximo a sítios de Al aumentando o número de primeiros 

vizinhos do sítio.  

Para a configuração na qual o íon de Eu2+ entra na posição Sr1(ver Tabela A4.3) e 

o sítio se mantém quase intacto. A diferença média das distâncias do poliedro formado 

pelos íons de Sr e O (2,6356Ǻ) é praticamente a mesma para o poliedro formado pelos 

íons de Eu2+ e O (2.6469Ǻ). O número de oxigênios vizinhos se mantém para os íons 

dopantes que ocupam o sítio Sr1 e modifica para Dy que ocupa o sítio de Sr2 que passa 

a contar com 9 O no poliedro.  

A configuração na qual o íon de Eu2+ ocupa a posição Sr2 (ver tabela A4.3) possui 

uma maior diferença média das distâncias do poliedro formado pelos íons de Sr e O 

(2,6356Ǻ) para o poliedro formado pelos íons de Eu2+ e O (2,8597). O número de 

oxigênios vizinhos se mantém para todos os íons envolvidos no mecanismo. A Figura 

6.10 mostra a rede relaxada resultante da modelagem com codopantes.  

 

Figura 6.10 - Região do defeito com a presença do dopante próximo ao codopante. 
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Os poliedros em azul da figura 6.10 são aqueles formados por íons de Dy e O, 

aonde o Dy3+ ocupa o sítio referente a posição Sr1, este sitio possui no total 7 O2- 

próximos aonde um desses O é dividido com o poliedro formado pelo Eu2+.  O poliedro 

de cor rosa é formado pelos íons de O mais próximos ao íon do Eu2+ e o oxigênio 

intersticial é aquele que está em destaque na figura. Novamente não foi encontrado 

indício de vacâncias próximas ao íon de Eu2+, então podemos concluir que o mecanismo 

proposto por Clabau et. al.[10] não condiz com a fosforescência do material. O 

mecanismo proposto por Nakazawa et. al.[1] descreve a interação do íon codopante 

como responsável pela fosforescência do material, com isso é necessário que os íons 

estejam próximos, para esta configuração a distância entre o Eu2+ e Dy3+
 é 5,60788Ǻ, 

relativamente grande para haver interação entre eles, o que pode impedir a emissão 

fosforescente. 

6.4.2 - Mecanismo de substituição isovalente  

O ultimo mecanismo proposto propõe a substituição isovalente do codopante no 

sítio de Al3+ sem, portanto,  a necessidade de defeitos extras de compensação. Os 

mecanismos de fosforescência propostos por Lin et.al.[40] assim como o de Nakazawa 

et. al.  não levam em conta a criação de nenhum defeito próximo aos íons dopantes, 

entretanto o fato do íon de Eu2+ não reduzir quando excitado com UV torna o 

mecanismo não é mais aceito pelo fato do. A incorporação sem compensação pode nos 

dar uma pista sobre a possibilidade do mecanismo existir. Na tabela 6.17 estão listadas 

as reações para o mecanismo isovalente. 

Tabela 6.17 - Reações para codopagem dos íons terra raras sem mecanismo de 
compensação 

Aberta ( ) 2323232 4
1

2
1

2
1

2
1

OOAlSrOEuMAlSrOEuOM SrAlAlSr ++++→+++
 

H2 ( ) OHOAlSrOEuMHAlSrOEuOM SrAlAlSr 23223232 2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

++++↔++++
 

N2 ( ) NOOAlSrOEuAlNAlSrOEuOM SrAlAlSr 2
1

2
1

4
1

2
1

2
1

3223232 ++++↔++++
 

CO ( ) 2323232 2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

COSrOOAlEuMCOAlSrOEuOM SrAlAlSr ++++↔++++
 

CH4 23243232 2
1

2
1

)(
2
1

2
1

2
1

HCOOAlSrOEuMCHAlSrOEuOM SrAlAlSr +++++↔++++
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HF ( ) 22323232 2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

FOHSrOOAlEuMHFAlSrOEuOM SrAlAlSr +++++↔++++
 

H2+N2 ( ) 2232223232 4
1

4
1

2
1

8
1

4
1

2
1

2
1

NOHSrOOAlEuMNHAlSrOEuOM SrAlAlSr +++++↔+++++
 

CF4 ( ) 223243232 2
1

4
1

2
1

4
1

2
1

2
1

FCOOAlSrOEuMCFAlSrOEuOM SrAlAlSr +++++↔++++
 

 

Após calcularmos a energia de formação para este mecanismo(ver tabela Tabela 

A3.9 e Tabela A3.10) utilizamos as equações da Tabela 6.18  para os cálculos da 

energia de solução. As energias de rede  para os óxidos envolvidos em cada reação estão 

listados na tabela A4.1 e as energias de dissociação estão listados na tabela A4.2. Com 

os resultados utilizamos as menores energias e construímos o gráfico de energia de 

solução por raio iônico para ambas as temperaturas. 

 

Tabela 6.18 - Equações para cálculo da energia de solução do mecanismo sem 
compensação 

Aberta )(
2
1

)(
2
1

)()(
4
1

)(
4
1

2
1
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Figura 6.11 - Gráfico Energia de Solução versus Raio Iônico para o mecanismo de 
codopagem sem compensação a 0K 

A energia de solução cresce com o raio iônico do íon codopante, e esta tendência 

é a mesma apresenta pelos íons quando tratamos apenas de sua incorporação. Quanto 

aos ambientes propostos para redução do Eu3+ vemos que estes seguem a mesma 

tendência da redução. O comportamento diferente do Eu não foi percebido neste 

mecanismo, os dados apresentam, portanto uma soma dos comportamentos observados 

nos mecanismos envolvidos individualmente. A rede resultante desta modelagem nos 

traz informações sobre a área próxima aos íons dopantes.  

 

Figura 6.12 - Região do defeito com a presença do dopante próximo ao 
codopante. 

A configuração mais provável de codopagem é aquela cujo Eu2+ ocupa um sítio de 

Sr1 e o codopante é substituído no sítio Al6 ( Figura 6.12). Esta configuração é uma 

soma das posições mais prováveis para os mecanismos de redução e incorporação 

tratados de forma separada. Quando listamos as distâncias entre os íons dopantes 
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podemos ver que a configuração de menor energia é justamente quando os íons estão 

mais próximos. 

Assim como no sítio original de Sr2 e Al6 os sítios dividem em seu poliedro três 

ions de oxigênio que estão entre os dois sítios. A diferença entre os sítios é de fato 

pequena, pois se somarmos os raio iônicos, em coordenação 6, do Eu2+ (1,17Ǻ), Dy3+ 

(0,92Ǻ) e O2- (1,4Ǻ) temos um valor de 3,49Ǻ, pouco menor que a distância 

encontrada pela modelagem. Este resultado mostra que os íons dopantes devem estar 

muito próximos, e podemos deduzir que para os codopantes que tenham esta 

configuração mais estável o mecanismo de fosforescência proposto Nakazawa et. al.[1] 

é o mais provável. 

Tabela 6.19 - Distância média entre os dopantes 
Configuração Distâncias(Ǻ)  

Dy3+
Al1-Eu2+

Sr1 3,64094 

Dy3+
Al1-Eu2+

Sr2 3,56549 

Dy3+
Al2-Eu2+

Sr1 3,46017 

Dy3+
Al2-Eu2+

Sr2 3,75705 

Dy3+
Al3-Eu2+

Sr1 3,46810 

Dy3+
Al3-Eu2+

Sr2 4,15557 

Dy3+
Al4-Eu2+

Sr1 4,45846 

Dy3+
Al4-Eu2+

Sr2 3,53116 

Dy3+
Al5-Eu2+

Sr1 5,99891 

Dy3+
Al5-Eu2+

Sr2 3,66513 

Dy3+
Al6-Eu2+

Sr1 3,53256 

Dy3+
Al6-Eu2+

Sr2 5,23658 

 

6.4.4-Comparação dos Mecanismos 

Até o momento o estudo da codopagem se limitou ao estudo de cada mecanismo e 

suas influências na matriz. De forma geral todos os gráficos mostram o ambiente mais 

propenso para haver a redução do Eu3+ para Eu2+ é aquele no qual há a presença da 

atmosfera de CO, o que estava dentro da nossa previsão feita anteriormente para 

redução de íons. Salvo o comportamento diferente do Eu3+ no mecanismo com 

compensação por oxigênio intersticial, os resultados sugerem uma soma de 

comportamento dos defeitos separados. Como parte final do estudo, confeccionamos 
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dois gráficos de energia de solução como função do raio iônico em coordenação 6, dos 

íons trivalentes com as energias obtidas pelos três mecanismos  quando colocados em 

ambiente redutor de CO. 
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Figura 6.13 - Gráfico das energias de solução por defeito para os mecanismos de 

codopagem dos íons terras raras como função do raio iônico do dopante para o 
Sr4Al14O25 á 0K e 293K. 

Os resultados das figuras 6.13 mostram uma divisão entre os mecanismos de 

codopagem, um primeiro grupo que vai do Lu ao Eu mostra preferência pela 

incorporação isovalente do codopante. O segundo mostra preferência pela incorporação 

no sítio de Sr com compensação de um O no interstício. O mecanismo com vacância de 

Sr é o menos provável de ocorrer o que está condizente com o resultado obtido no 

estudo da incorporação dos íons trivalentes.  

A fosforescência é observada para o Sr4Al14O25:Eu2+,Ln3+ quando há a presença 

dos codopantes Pr, Nd, Dy, Ho e Er[1].  Os íons Pr e Nd apresentam uma preferência 

pelo mecanismo com compensação de oxigênio intersticial, já os íons de Dy,Ho e Er 

preferem ocupar o sítio de Al sem compensação de carga. Para este grupo o mecanismo 

de fosforescência relatado por Nakazawa et. al.[1] é provável de ocorrer, pois a 

distâncias entre os íons dopantes são razoavelmente pequenas, dando suporte a uma 

troca de portadores de cargas entre os íons. Enquanto para os íons de Nd e Pr este 

aspecto não é tão verdadeiro, mas como nos íons que não exigem compensação este 

possuem oxigênios compartilhados em seus poliedros.   
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7 - Conclusões  

Os resultados apresentados nesta dissertação obtidos do estudo de mecanismos de  

dopagem e codopagem do Sr4Al14O25 com íons terra raras. Utilizamos a técnica de 

modelagem computacional estática, a qual permite obter os custos energéticos 

envolvidos nos diferentes mecanismos de dissolução dos dopantes na matriz 

supracitada, além das modificações estruturais induzidas na matriz pela inserção do 

dopante e também a estrutura final da rede em torno dos dopantes.   

Em todo trabalho de modelagem computacional estática, a primeira etapa consiste 

da parametrização dos sistemas cristalinos em estudo via escolha dos tipos de potenciais 

de interação mais adequados para cada tipo de interação, bem como a obtenção dos 

parâmetros específicos associados ao mesmo.  Para que os resultados das etapas 

posteriores de estudo dos defeitos sejam confiáveis, o conjunto de potenciais de 

interação escolhido deve reproduzir, com boa precisão, as propriedades estruturais 

observadas experimentalmente dos sólidos cristalinos puros. Isso foi feito modificando 

os parâmetros dos potenciais até que estes pudessem reproduzir a estrutura do material 

dentro de pelo menos 2%. Como na etapa posterior do estudo dos defeitos, os 

mecanismos propostos incluem nas reações de estado sólido, os óxidos dos íons 

envolvidos, incluímos também a exigência de que o mesmo conjunto de potenciais 

interatômicos reproduzissem com boa precisão todos os óxidos precursores.  

Um teste importante para o conjunto de potencias é o cálculo da entalpia para 

formação do Sr4Al14O25, a partir da reação de formação do material partindo dos SrO e 

Al2O3, exigindo que seu valor seja negativo, já que o composto Sr4Al14O25 existe a 

temperatura ambiente e é estável. Para o conjunto inicial de parâmetros dos potenciais, 

escolhemos os parâmetros obtidos por Rezende et. al.[29], que se mostraram eficiente 

para todas as condições. A estrutura modelada foi comparada com a experimental e 

apresentou um pequeno aumento nos parâmetros estruturais. Após pequenos ajustes nos 

parâmetros obtivemos também que a energia de formação do Sr4Al14O25 é negativa, 

como esperado, e todos os parâmetros da estrutura cristalina do Sr4Al14O25 foram 

reproduzidos dentro de 2% (ver Tabela 5.4). No caso dos diversos óxidos usados ao 

longo do trabalho, obtivemos uma concordância dos parâmetros estruturais simulado 

com os tabelados no banco de dados do ICSD dentro de 2%. 
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Após constatar de que o conjunto de potenciais adequado, partimos para o estudo 

dos possíveis mecanismos de incorporação dos íons terra raras trivalentes. Isto foi feito 

a partir de dois métodos: o método de diluição infinita e o método de solução ideal. O 

estudo foi feito para duas temperaturas, a 0K e a 293K. 

Pelo método de diluição infinita, os resultados das energias de solução 

(devidamente normalizadas) para os diferentes mecanismos mostraram que os terras 

raras trivalentes poderiam ser divididos em dois grupos: um primeiro que vai do Lu3+ 

até o Dy3+, à 0K, ou até o Gd3+, à 293K, incorporados preferencialmente via 

substituição isovalente num dos sítios de Al6( ver Tabela A4.3) em coordenação 

octaédrica e, um segundo grupo que vai do Tb, à 0K, ou do Eu3+, á 293K, até o Ce3+,  

dissolvidos na matriz via substituição aliovalente no sítio de Sr. Neste caso o 

mecanismo de compensação de cargas ocorre via formação de um  O2- no interstício, na 

razão de dois terras raras por cada oxigênio intersticial. A única exceção a este 

comportamento foi observado para o íon de Pr3+ na temperatura de 0K, para o qual o 

mecanismos de substituição aliovante com compensação por O2- intersticial ou com 

compensação por vacâncias de Al, possuem praticamente a mesma energia de solução, 

indicando que ambas as possibilidades devem ser consideradas.  

Uma observação importante que deve ser destacada é que todas as energias de 

solução no método da diluição infinita são positivas, e também apresentam diferenças 

razoavelmente grandes entre os diferentes mecanismos propostos. De todos os terras 

raras trivalentes o que apresentou menor energia de solução global foi o Ce3+, revelando 

que este ion pode ser mais fácil de ser incorporado na matriz do Sr4Al14O25. 

Os resultados obtidos pelo método de solução ideal mostram que a incorporação 

pode ser dividida em dois grupos, já o outro método não apresenta diferença entre os 

dois grupos conforme a temperatura aumenta. O primeiro grupo vai do Lu3+ até o Gd3+ 

com uma preferência por incorporar no sítio de Al3+; o segundo que vai do Eu até o Ce e 

mostra, com exceção do íon de Pr3+ a 0K, uma preferência para ocupar o sítio de Sr2+ 

com um oxigênio em posição intersticial próxima. Com este método obtemos a 

concentração máxima de 0,03% para a dopagem dos íons terra raras. Diferente do outro 

método a energia de solução para a mesma concentração de dopante apresenta uma 

pequena diferença entre os mecanismos propostos.  
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Baseado nos resultados obtidos para os mecanismos de dopagem com os íons 

trivalentes, formulamos propostas de mecanismos de redução dos íons terras raras 

trivalentes para divalentes. Para cada um dos mecanismos, novas reações de estado 

sólido foram construídas e as energias de solução foram calculadas com base nas 

equações de balanço energético associadas. Baseado na literatura associada a produção 

de vários aluminatos de Ca, Sr ou Ba dopados com terras raras divalentes, diferentes 

atmosferas foram consideradas 

Como feito para os íons trivalentes, usamos dois métodos para calcular as 

energias de solução dos mecanismos de  redução dos íons terra raras. Para ambos, o 

comportamento geral é semelhante, diferem apenas quando o ambiente redutor tem 

atmosfera mista, justificado pelas diferentes proporções usadas em cada método.  

O íon de Eu3+ apresentou menor energia de solução sendo, portanto, o mais 

provável de reduzir. Foram utilizados dois tipos de gráficos para mostrar este resultado, 

o primeiro é uma simples comparação entre as energias encontradas para os íons em sua 

configuração trivalente e divalente. O segundo faz parte do método de solução ideal em 

que as reações preveem que nem todo íon pode ser reduzido. Ambos (figura 6.4 e figura 

6.6) que a atmosfera de CO é a mais indicada para redução dos  íons e que o ambiente 

com atmosfera de N2 não se mostrou eficiente para a redução, este resultado está de 

acordo com o encontrado na literatura. Quanto à estrutura gerada, a partir da 

modelagem podemos concluir que a substituição do íon de Sr pelo íon de Eu, não 

modifica de forma significativa pela pequena diferença entre os raios iônicos dos íons 

envolvidos. 

Por último foi estudado a presença do codopante na matriz em uma região muito 

próxima ao dopante. Três mecanismos foram propostos para este estudo. Para cada 

mecanismo foi montado um gráfico de energia de solução por raio iônico. Os gráficos 

mostraram que as energias de solução seguem a mesma tendência observada nos íons 

trivalentes, com exceção do íon de Eu no mecanismo por oxigênio intersticial. As 

menores energias são obtidas quando a codopagem ocorre em ambiente redutor com 

atmosfera de CO. Os poliedros dos sítios dopados se mantêm praticamente inalterados  

apesar dos defeitos estarem próximos. Para o mecanismo com vacância de Sr2+ o 

ambiente ao redor se mantém praticamente inalterado. 



108 

 

No mecanismo com oxigênio no interstício, existem duas configurações mais 

prováveis, em uma delas os poliedros dos dopantes dividem um átomo de O entre eles, 

na outra há a criação de uma vacância de O próximo ao íon de Dy3+. Quando o 

mecanismo é aquele que não há compensação de carga, a configuração mais estável é 

aquela cujos íons dopantes estejam mais próximos.  

A comparação das energias de solução mostrou que o mecanismo cujo íon 

trivalente ocupa o sítio de Al3+, tem maior probabilidade de acontecer para os íons Lu3+ 

ao Sm3+, sendo que a 0K há uma divisão na preferência do Sm3+. Os íon de Nd3+, Pr3+ e 

Ce3+ tem preferência pelo mecanismo com compensação de um Oxigênio intersticial. 

Em ambos os casos as estruturas mostram certa proximidade entre os íons de Eu2+ e os 

M3+, entretanto o mecanismo com O2- a distância entre os sítios ocupados não 

possibilita a troca de partículas carregadas. A pequena diferença existente no 

mecanismo sem compensação mostra ser provável que o mecanismo de fosforescência 

proposto por Nakazawa et. al. [1]  esteja correto para esta matriz. 
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Apêndice A1 -O Método de Ewald 

Matematicamente a transformação do potencial de Coulomb em séries é efetuada 

por uma direta do potencial. Primeiro consideraremos o potencial inscrito em termos do 

sistema de unidades gaussiano: 
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 1.  

Escrevendo a representação matemática da transformação de Ewald: 
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 2.  

separando a integral em dois termos, com intervalos entre 0 e η, η e ∞ : 
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 3.  

fazendo um somatório em l, e substituindo a equação em 1 temos: 
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4.  

η  determina a eficiência do método. Atribuímos a primeira integral o nome de 1U e 

a segunda de 2U , assim reescreve-se a equação 4 como:  

 
21 UUUcoulomb +=  5.  

Analisando 1U percebe-se que o integrando pode ser reescrito como uma 

transformação de Fourier e assim obtemos a expressão: 

 
{ }

∑ ∫ ∫∑ ∫
−

∞

∞−













−
−









==

ijl

rkit

k

ji

ijl

rtji deedt
t

qq
dte

qq
U ijl

ηη

πππ 0

4
3

0

)(
1

2

2

2

2
1 rr

 

6.  

onde 
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2 kk
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= que é definido por: 
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++= π  7.  
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onde Znnn ∈321 , ,  e 1k
r

, 2k
r

, 3k
r

 são vetores que satisfazem a relação 3 N
ak ij

ji

δ
=

rr

, 

onde ja
r

é o vetor fundamental da rede e ijδ que é o delta de Kronecker. Aplicando 

mudança de variável: 
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Assim, reescrevemos 1U como: 
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10.  

Como o número de estados é finito pode-se trocar a integral pôr uma soma 

discreta: 
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 11.  

Assim obtemos a seguinte expressão: 
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Onde N é o número de células unitárias, Vc o volume da célula unitária,  
CNV

3)2( π
é 

a densidade de estados. 
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A soma ∑ −

l

rki le )(
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é zero, para qualquer vetor Gk π2≠
r

onde G é o vetor da rede 

recíproca, e no caso contrário: 
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Resolvendo a  2U : 

r
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Tal que: 

∞→⇒∞→ st  

rst ηη →⇒→  

Permite-nos identificar a segunda parcela da função erro: 
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 15.  

A função erfc é rapidamente convergente para valores grandes de η  e atua como 

se fosse um potencial de curto alcance no espaço direto. 

Dotando as equações 14 e 15 de novos nomes: 
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Substituindo as equações  e na equação obtemos a energia Coulombiana: 
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18.  

Apêndice A2 – Inclusão da Polarização no termo de Coulomb 

Como já foi dito a polarização é um termo incluído na interação eletrônica do 

átomo. Para tanto é necessário retirar da somatória os termos correspondentes às 

interações entre o caroço e a casca do mesmo íon bem como as interações dos íons com 

eles próprios, ou seja, os termos em que l=0 e i=j. Para aproveitamos os cálculos já 

desenvolvidos, antes da inclusão da polarização, foi utilizado um artifício. Adicionar e 

subtrair os termos com as interações proibidas e assim mantermos a soma sobre todos 

os vetores da rede. A expressão do potencial de coulomb assume a seguinte forma: 

 

{ }

∑∑

∑∑

+−









=

−−







 −

ijl ijl

ijl
ji

ijl ijl

ijl
ji

ij

rriG

ji
G

G

C
ocoulombian

r

rerfc
qq

r

rerfc
qq

eqq
G

e

NV
E ji

)(

2
1)(

2
1

4
2
1

2

4
22

ηη

π
η

rr

 19.  

Utilizamos um termo para completar a soma que representa as interações 

proibidas e por uma questão de facilidade, definimos uma nova função par a expressão 

obtida, ou seja: 

 

x

xerfc
H ijl

)(
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20.  

a todos os valores de i, j e l exceto aqueles que representam as interações 

proibidas onde a função é definida como: 

 

x

xerfc
H ij

)(
−=  

21.  

Quando l = 0 e i=j, será necessário conhecer o valor desta função para x = 0 

(singularidade), porém isto não será problema pois a função tem limite bem definido 

neste ponto. Podemos simplificar ainda mais a expressão separando as parte real e 

imaginária do fator de fase e usando as representações: 

 )cos()( nnn rGqGc
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22.  
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23.  

Quando substituímos na somatória as expressões 22 e 23, temos que: 
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28.  

definindo uma função adicional: 
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que substituída na expressão da energia de coesão implica na inclusão de um 

termo singular para x = 0. Entretanto, neste caso, as fases são iguais para todos os sítios 

do cristal anulando os fatores )(GC
r

e )(GS
r

 devido à neutralidade da célula unitária. 

Baseado em todas as simplificações anteriores podemos escrever uma expressão final 

para a energia Coulombiana : 
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30.  

O último termo da energia de coesão pode ser visto como um potencial de curto 

alcance, pois o termo que depende da função erro cai rapidamente a zero e devemos 

lembrar que as contribuições devido às interações referentes aos termos i=j e l = 0 não 

existem, de modo que podemos assumir o valor zero para o potencial quando a distância 

entre as entidades for nula. 
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Apêndice A3 – Energias de formação e solução para defeitos trivalentes e codopagem 

Tabela A3.1 - Energia de formação para todos os defeitos calculado a 0K, em eV. 
2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 -24,48 -25,78 -25,63 -25,12 -24,64 -24,32 -23,41 -23,52 -23,07 -22,54 -22,05 -22,24 -22,16 
MSr1-MSr1-VSr2 -27,72 -27,39 -27,22 -26,63 -26,09 -25,72 -24,75 -24,79 -24,27 -23,68 -22,81 -22,98 -22,82 
MSr1-MSr2-VSr2 -26,87 -26,52 -26,35 -25,79 -25,42 -25,07 -24,11 -24,17 -23,67 -23,11 -22,26 -22,44 -22,33 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 13,81 13,98 14,07 14,38 14,66 14,86 15,37 15,35 15,61 15,88 16,32 16,23 16,30 
MSr1-SrAl2 14,84 15,02 15,11 15,43 15,72 15,59 16,39 16,36 16,60 16,88 17,29 17,20 17,23 
MSr1-SrAl3 14,42 14,59 14,04 14,35 14,63 14,48 15,31 15,31 15,57 15,87 16,31 16,22 16,31 
MSr1-SrAl4 16,36 16,51 16,57 16,85 17,10 15,91 17,64 17,59 17,84 18,12 18,54 18,44 18,47 
MSr1-SrAl5 17,81 17,95 18,02 18,26 18,49 18,34 18,98 18,92 19,15 19,42 19,81 19,72 19,71 
MSr1-SrAl6 15,20 15,37 15,46 15,77 15,89 15,69 16,53 16,49 16,73 16,99 17,40 17,30 17,32 
MSr2-SrAl1 13,62 13,80 13,90 14,22 14,52 14,72 15,22 15,21 15,48 15,78 16,23 16,15 16,25 
MSr2-SrAl2 14,59 14,75 15,06 15,13 15,40 15,59 16,08 16,06 16,33 16,62 17,06 16,97 17,06 
MSr2-SrAl3 13,36 13,55 13,64 13,97 14,27 14,48 14,99 15,00 15,29 15,61 16,09 16,00 16,15 
MSr2-SrAl4 15,92 16,09 16,18 16,48 16,75 16,95 17,44 17,43 17,70 18,00 18,44 18,36 18,47 
MSr2-SrAl5 16,67 16,75 16,84 17,16 17,45 17,66 18,17 18,18 18,46 18,79 19,27 19,18 19,34 
MSr2-SrAl6 14,71 14,87 14,96 15,24 15,51 15,69 16,17 16,14 16,40 16,68 17,11 17,02 17,08 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 -63,83 -63,23 -63,28 -62,63 -62,05 -61,66 -60,69 -60,56 -60,21 -59,5 -58,84 -59,02 -58,45 
MSr2-MSr2-O1 -64,62 -63,94 -63,75 -63,40 -62,76 -62,36 -61,34 -61,35 -60,79 -60,17 -59,14 -58,45 -59,16 
MSr1-MSr2-O1 -64,11 -63,88 -63,71 -62,75 -60,64 -61,75 -60,75 -60,7 -60,59 -59,63 -59,06 -59,08 -58,89 
MSr1-MSr1-O2 -63,83 -63,47 -63,28 -62,63 -62,05 -61,66 -60,78 -60,71 -60,2 -59,62 -58,75 -58,93 -58,78 
MSr2-MSr2-O2 -63,39 -63,03 -62,85 -62,21 -61,63 -61,23 -60,24 -60,24 -59,7 -59,09 -58,18 -58,35 -58,13 
MSr1-MSr2-O2 -63,07 -62,74 -62,56 -61,98 -61,44 -61,07 -60,07 -60,14 -59,63 -59,04 -58,16 -58,35 -58,25 

MAl              
MAl1 11,85 12,12 12,25 12,82 13,3 13,64 14,23 14,50 14,91 15,43 16,13 16,11 16,86 
MAl2 12,01 12,3 12,44 13,03 13,53 13,9 14,54 14,80 15,24 15,8 16,56 16,52 17,27 
MAl3 11,94 12,21 12,34 12,91 13,39 13,74 14,31 14,59 15,00 15,52 16,21 16,19 16,95 
MAl4 12,54 12,86 13,02 13,66 14,22 14,62 15,39 15,63 16,12 16,76 17,63 17,57 18,41 
MAl5 12,93 13,26 13,43 14,1 14,69 15,11 15,89 16,17 16,69 17,36 18,27 18,22 19,14 
MAl6 11,48 11,78 11,93 12,51 13,02 13,39 14,11 14,31 14,76 15,35 16,15 16,08 16,77 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 -16,69 -16,07 -15,86 -14,16 -13,82 -13,21 -11,72 -11,87 -10,98 -10,06 -8,69 -8,95 -8,58 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -15,65 -14,80 -14,69 -13,76 -13,33 -12,74 -11,29 -11,33 -10,54 -8,65 -8,35 -8,61 -8,34 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 -17,59 -17,03 -16,74 -15,70 -14,77 -14,13 -12,61 -12,52 -11,65 -10,68 -9,25 -9,49 -8,96 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 -13,77 -13,53 -12,96 -12,32 -11,46 -10,92 -9,38 -8,99 -8,60 -7,66 -6,33 -6,59 -6,28 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 -11,30 -10,81 -10,39 -9,44 -9,00 -8,47 -6,90 -6,94 -6,12 -5,26 -3,90 -4,17 -3,86 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 -14,22 -13,70 -13,22 -12,51 -11,66 -11,08 -9,59 -9,61 -8,70 -7,91 -6,56 -6,83 -6,54 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -16,69 -16,07 -15,86 -14,16 -13,82 -13,21 -11,72 -11,87 -10,98 -10,06 -8,69 -8,95 -8,58 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -15,65 -14,80 -14,69 -13,76 -13,33 -12,74 -11,29 -11,33 -10,54 -8,65 -8,35 -8,61 -8,34 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 -17,59 -17,03 -16,74 -15,70 -14,77 -14,13 -12,61 -12,52 -11,65 -10,68 -9,25 -9,49 -8,96 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -13,77 -13,53 -12,96 -12,32 -11,46 -10,92 -9,38 -8,99 -8,60 -7,66 -6,33 -6,59 -6,28 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 -11,30 -10,81 -10,39 -9,44 -9,00 -8,47 -6,90 -6,94 -6,12 -5,26 -3,90 -4,17 -3,86 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 -14,22 -13,70 -13,22 -12,51 -11,66 -11,08 -9,59 -9,61 -8,70 -7,91 -6,83 -6,83 -6,54 
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Tabela A3.2 -  Energia de formação para todos os defeitos trvalentes calculado a 293K, em eV. 
2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 -26,85 -26,71 -25,93 -25,42 -24,95 -24,63 -23,74 -23,84 -23,4 -22,89 -22,11 -22,3 -22,55 
MSr1-MSr1-VSr2 -28,05 -27,72 -27,55 -26,98 -26,45 -26,09 -25,13 -25,17 -24,66 -24,09 -23,23 -23,41 -23,25 
MSr1-MSr2-VSr2 -27,14 -26,82 -26,65 -26,12 -25,59 -25,24 -24,46 -24,52 -24,03 -23,48 -22,65 -22,83 -22,73 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 13,13 13,3 13,39 13,75 13,99 14,17 14,66 14,65 14,93 15,22 15,63 15,54 15,60 
MSr1-SrAl2 14,1 14,28 14,38 14,70 14,99 15,18 15,66 15,64 15,89 16,16 16,57 16,48 16,50 
MSr1-SrAl3 13,12 13,29 13,38 13,69 13,97 14,16 14,64 14,64 14,91 15,20 15,63 16,22 15,64 
MSr1-SrAl4 15,68 15,83 15,91 16,16 16,40 16,57 16,93 16,88 17,12 17,40 17,82 17,72 17,75 
MSr1-SrAl5 17,10 17,24 17,29 17,53 17,75 17,91 18,23 18,17 18,40 18,66 19,05 18,95 18,95 
MSr1-SrAl6 14,47 14,64 14,73 15,02 15,28 15,46 15,91 15,75 15,99 16,26 16,65 16,28 16,58 
MSr2-SrAl1 12,95 13,14 13,23 13,56 13,86 14,05 14,55 14,54 14,81 15,10 15,55 15,46 15,56 
MSr2-SrAl2 14,12 14,29 14,38 14,46 14,73 14,92 15,40 15,38 15,64 15,93 16,36 16,27 16,35 
MSr2-SrAl3 12,74 12,92 13,02 13,34 13,64 13,85 14,35 14,36 14,64 14,96 15,43 15,34 15,49 
MSr2-SrAl4 15,27 15,43 15,52 15,82 16,09 16,28 16,76 16,76 17,01 17,31 17,75 17,66 17,77 
MSr2-SrAl5 15,86 16,04 16,13 16,44 16,73 16,93 17,44 17,44 17,72 18,04 18,51 18,43 18,58 
MSr2-SrAl6 14,00 14,16 14,24 14,52 14,78 14,96 15,44 15,41 15,66 15,94 16,37 16,28 16,33 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 -64,52 -64,02 -63,84 -63,32 -62,60 -62,20 -61,24 -61,24 -60,73 -60,2 -59,42 -59,6 -59,33 
MSr2-MSr2-O1 -64,96 -64,71 -64,53 -63,83 -63,25 -62,38 -61,86 -61,34 -61,33 -60,13 -59,65 -59,83 -59,68 
MSr1-MSr2-O1 -64,4 -64,22 -63,85 -63,21 -63,08 -62,62 -59,71 -61,71 -61,12 -60,57 -59,63 -59,57 -59,65 
MSr1-MSr1-O2 -64,39 -64,02 -63,84 -63,18 -62,60 -62,33 -61,24 -61,24 -60,73 -60,16 -59,3 -59,47 -59,33 
MSr2-MSr2-O2 -63,79 -63,44 -63,26 -62,61 -62,04 -61,65 -60,66 -60,66 -60,13 -59,53 -58,63 -58,8 -58,6 
MSr1-MSr2-O2 -63,47 -63,13 -63,01 -63,45 -61,91 -61,54 -60,55 -60,62 -60,12 -59,54 -58,67 -58,86 -58,77 

MAl              
MAl1 11,15 11,43 12,12 12,12 12,59 12,93 13,51 13,78 14,18 14,7 15,4 15,38 16,12 
MAl2 11,3 11,59 12,31 12,31 12,81 13,17 13,81 14,06 14,49 15,05 15,81 15,77 16,5 
MAl3 11,27 11,54 12,24 12,24 12,71 12,06 13,63 13,90 14,31 14,82 15,52 15,5 16,25 
MAl4 11,84 12,16 12,95 12,95 13,51 13,91 14,66 14,91 15,39 16,02 16,89 16,83 17,65 
MAl5 12,2 12,53 13,35 13,35 13,94 14,35 15,13 15,40 15,91 16,57 17,48 17,42 18,33 
MAl6 10,76 11,05 11,77 11,77 12,28 12,64 13,36 13,55 13,99 14,58 15,37 15,3 15,97 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 -16,38 -15,86 -15,59 -15,26 -14,28 -13,78 -12,30 -12,29 -11,47 -10,48 -9,22 -9,47 -9,12 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -16,33 -16,05 -15,70 -14,45 -13,79 -13,24 -11,65 -11,80 -11,02 -10,16 -8,87 -9,13 -8,87 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 -18,08 -17,52 -17,24 -16,21 -15,29 -14,66 -13,16 -13,07 -12,21 -11,26 -9,85 -10,08 -9,57 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 -14,50 -13,98 -13,71 -12,78 -11,93 -11,43 -9,87 -9,93 -9,08 -8,21 -6,88 -7,14 -6,84 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 -11,72 -11,78 -11,44 -10,37 -9,09 -8,92 -7,44 -7,45 -6,19 -5,77 -3,92 -4,75 -3,78 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 -14,70 -14,18 -13,92 -13,00 -12,18 -11,62 -10,13 -10,16 -9,36 -8,48 -7,16 -7,42 -7,25 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -16,38 -15,86 -15,59 -15,26 -14,28 -13,78 -12,30 -12,29 -11,47 -10,48 -9,22 -9,47 -9,12 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -16,33 -16,05 -15,70 -14,45 -13,79 -13,24 -11,65 -11,80 -11,02 -10,16 -8,87 -9,13 -8,87 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 -18,08 -17,52 -17,24 -16,21 -15,29 -14,66 -13,16 -13,07 -12,21 -11,26 -9,85 -10,08 -9,57 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -14,50 -13,98 -13,71 -12,78 -11,93 -11,43 -9,87 -9,93 -9,08 -8,21 -6,88 -7,14 -6,84 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 -11,72 -11,78 -11,44 -10,37 -9,09 -8,92 -7,44 -7,45 -6,19 -5,77 -3,92 -4,75 -3,78 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 -14,70 -14,18 -13,92 -13,00 -12,18 -11,62 -10,13 -10,16 -9,36 -8,48 -7,16 -7,42 -7,25 
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Tabela A3.3 -  Energia de solução obitida via método de diluição infinita para todos os defeitos 
calculados a 0K, em eV. 

2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 4,92 4,04 3,99 3,81 3,64 3,53 3,41 3,25 3,11 2,98 2,28 2,26 1,93 
MSr1-MSr1-VSr2 3,30 3,24 3,19 3,05 2,92 2,83 2,74 2,62 2,51 2,41 1,90 1,89 1,60 
MSr1-MSr2-VSr2 3,72 3,67 3,63 3,47 3,25 3,16 3,06 2,93 2,81 2,70 2,17 2,16 1,84 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 3,50 3,44 3,40 3,28 3,15 3,08 3,01 2,89 2,79 2,66 2,15 2,14 1,84 
MSr1-SrAl2 4,53 4,48 4,44 4,33 4,21 3,81 4,03 3,90 3,78 3,66 3,12 3,11 2,77 
MSr1-SrAl3 4,11 4,05 3,37 3,25 3,12 2,70 2,95 2,85 2,75 2,65 2,14 2,13 1,85 
MSr1-SrAl4 6,05 5,97 5,90 5,75 5,59 4,13 5,28 5,13 5,02 4,90 4,37 4,35 4,01 
MSr1-SrAl5 7,50 7,41 7,35 7,16 6,98 6,56 6,62 6,46 6,33 6,20 5,64 5,63 5,25 
MSr1-SrAl6 4,89 4,83 4,79 4,67 4,38 3,91 4,17 4,03 3,91 3,77 3,23 3,21 2,86 
MSr2-SrAl1 3,31 3,26 3,23 3,12 3,01 2,94 2,86 2,75 2,66 2,56 2,06 2,06 1,79 
MSr2-SrAl2 4,28 4,21 4,39 4,03 3,89 3,81 3,72 3,60 3,51 3,40 2,89 2,88 2,60 
MSr2-SrAl3 3,05 3,01 2,97 2,87 2,76 2,70 2,63 2,54 2,47 2,39 1,92 1,91 1,69 
MSr2-SrAl4 5,61 5,55 5,51 5,38 5,24 5,17 5,08 4,97 4,88 4,78 4,27 4,27 4,01 
MSr2-SrAl5 6,36 6,21 6,17 6,06 5,94 5,88 5,81 5,72 5,64 5,57 5,10 5,09 4,88 
MSr2-SrAl6 4,40 4,33 4,29 4,14 4,00 3,91 3,81 3,68 3,58 3,46 2,94 2,93 2,62 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 2,46 2,53 2,38 2,27 2,15 2,08 1,98 1,94 1,76 1,71 1,09 1,08 1,00 
MSr2-MSr2-O1 2,06 2,18 2,14 1,88 1,80 1,72 1,66 1,55 1,47 1,38 0,94 1,36 0,64 
MSr1-MSr2-O1 2,32 2,21 2,16 2,21 2,86 2,03 1,95 1,88 1,57 1,65 0,98 1,05 0,78 
MSr1-MSr1-O2 2,46 2,41 2,38 2,27 2,15 2,08 1,94 1,87 1,76 1,66 1,14 1,13 0,83 
MSr2-MSr2-O2 2,68 2,63 2,59 2,48 2,36 2,29 2,21 2,11 2,01 1,92 1,43 1,41 1,16 
MSr1-MSr2-O2 2,83 2,78 2,73 2,59 2,46 2,37 2,29 2,16 2,05 1,94 1,44 1,41 1,10 

MAl              
MAl1 1,54 1,58 1,58 1,72 1,79 1,86 1,87 2,04 2,09 2,26 1,96 2,02 2,40 
MAl2 1,70 1,76 1,77 1,93 2,02 2,12 2,18 2,34 2,42 2,63 2,39 2,43 2,81 
MAl3 1,63 1,67 1,67 1,81 1,88 1,96 1,95 2,13 2,18 2,35 2,04 2,10 2,49 
MAl4 2,23 2,32 2,35 2,56 2,71 2,84 3,03 3,17 3,30 3,59 3,46 3,48 3,95 
MAl5 2,61 2,72 2,76 3,00 3,18 3,33 3,53 3,71 3,87 4,19 4,10 4,13 4,68 
MAl6 1,17 1,24 1,26 1,41 1,51 1,61 1,75 1,85 1,94 2,18 1,98 1,99 2,31 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 2,44 2,42 2,36 2,49 2,20 2,13 2,05 1,90 1,83 1,74 1,25 1,24 0,99 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 2,78 2,84 2,75 2,62 2,36 2,29 2,19 2,08 1,98 2,21 1,36 1,35 1,07 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 2,13 2,10 2,06 1,98 1,88 1,82 1,75 1,68 1,61 1,53 1,06 1,06 0,86 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 3,41 3,26 3,32 3,10 2,98 2,89 2,83 2,86 2,62 2,54 2,03 2,02 1,76 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 4,23 4,17 4,18 4,06 3,80 3,71 3,65 3,54 3,45 3,34 2,84 2,83 2,56 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 3,26 3,21 3,24 3,04 2,92 2,84 2,76 2,65 2,59 2,46 1,96 1,94 1,67 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 3,42 2,84 2,95 2,69 2,58 2,64 2,53 2,43 2,32 2,21 1,70 1,69 1,38 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 2,60 2,79 2,55 2,66 2,56 2,51 2,43 2,36 2,29 2,21 1,74 1,57 1,55 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 2,36 2,34 2,28 2,19 2,10 2,06 1,95 1,90 1,83 1,75 1,26 1,26 1,07 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 3,59 3,77 3,72 3,57 3,28 3,31 3,22 2,99 2,97 2,85 2,33 2,31 1,99 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 4,44 4,39 4,15 4,04 4,09 3,46 3,82 3,52 3,50 3,61 2,88 2,86 2,56 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 3,24 3,18 3,14 3,01 2,88 2,80 2,72 2,74 2,62 2,51 1,90 1,89 1,59 
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Tabela A3.4 - Energia de solução obitida via método de diluição infinita para todos os defeitos 
calculados a 293K, em eV. 

2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 3,68 3,53 3,79 3,60 3,44 3,33 3,20 3,04 2,91 2,76 2,19 2,19 1,72 
MSr1-MSr1-VSr2 3,08 3,02 2,97 2,82 2,69 2,60 2,50 2,38 2,28 2,16 1,63 1,64 1,37 
MSr1-MSr2-VSr2 3,54 3,47 3,43 3,25 3,12 3,02 2,84 2,70 2,60 2,46 1,92 1,93 1,63 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 2,93 2,88 2,84 2,76 2,60 2,51 2,43 2,31 2,24 2,12 1,57 1,58 1,29 
MSr1-SrAl2 3,90 3,86 3,83 3,71 3,60 3,52 3,43 3,30 3,20 3,06 2,51 2,52 2,19 
MSr1-SrAl3 3,90 3,86 3,83 3,71 3,60 3,52 3,43 3,30 3,20 3,06 2,51 2,52 2,19 
MSr1-SrAl4 2,93 2,87 2,83 2,70 2,58 2,50 2,41 2,30 2,22 2,10 1,57 2,26 1,33 
MSr1-SrAl5 6,90 6,82 6,74 6,54 6,36 6,25 6,00 5,83 5,71 5,56 4,99 4,99 4,64 
MSr1-SrAl6 4,27 4,22 4,18 4,03 3,90 3,80 3,68 3,41 3,30 3,16 2,59 2,32 2,27 
MSr2-SrAl1 2,76 2,72 2,68 2,57 2,47 2,39 2,32 2,20 2,12 2,00 1,49 1,50 1,25 
MSr2-SrAl2 3,93 3,87 3,83 3,47 3,35 3,26 3,17 3,04 2,95 2,83 2,30 2,31 2,04 
MSr2-SrAl3 2,54 2,50 2,47 2,35 2,26 2,19 2,11 2,02 1,95 1,86 1,37 1,38 1,18 
MSr2-SrAl4 5,07 5,01 4,97 4,83 4,71 4,62 4,53 4,42 4,32 4,21 3,69 3,70 3,46 
MSr2-SrAl5 5,66 5,62 5,58 5,45 5,35 5,27 5,21 5,10 5,03 4,94 4,45 4,47 4,27 
MSr2-SrAl6 3,80 3,74 3,69 3,53 3,40 3,30 3,21 3,07 2,97 2,84 2,31 2,32 2,02 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 2,05 2,08 2,04 1,86 1,82 1,75 1,65 1,55 1,45 1,31 0,73 0,75 0,53 
MSr2-MSr2-O1 1,83 1,73 1,69 1,60 1,50 1,66 1,34 1,50 1,15 1,34 0,62 0,63 0,36 
MSr1-MSr2-O1 2,11 1,98 2,03 1,91 1,58 1,54 2,42 1,31 1,26 1,12 0,63 0,76 0,37 
MSr1-MSr1-O2 2,12 2,08 2,04 1,93 1,82 1,68 1,65 1,55 1,45 1,33 0,80 0,81 0,53 
MSr2-MSr2-O2 2,42 2,37 2,33 2,21 2,10 2,02 1,94 1,84 1,75 1,64 1,13 1,15 0,90 
MSr1-MSr2-O2 2,58 2,52 2,45 1,79 2,17 2,08 2,00 1,86 1,76 1,64 1,11 1,12 0,81 

MAl              
MAl1 0,95 1,01 1,00 1,13 1,21 1,27 1,28 1,44 1,49 1,60 1,34 1,42 1,81 
MAl2 1,10 1,17 1,17 1,32 1,43 1,51 1,58 1,72 1,80 1,95 1,75 1,81 2,19 
MAl3 1,07 1,12 1,12 1,25 1,32 0,40 1,40 1,56 1,62 1,72 1,46 1,54 1,94 
MAl4 1,65 1,74 1,77 1,96 2,13 2,25 2,43 2,57 2,70 2,92 2,83 2,87 3,34 
MAl5 2,01 2,11 2,14 2,36 2,55 2,69 2,90 3,06 3,22 3,47 3,42 3,46 4,02 
MAl6 0,56 0,63 0,65 0,78 0,89 0,98 1,13 1,21 1,30 1,48 1,31 1,34 1,66 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 2,55 2,49 2,45 2,12 2,06 1,95 1,87 1,76 1,69 1,61 1,07 1,08 0,85 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 2,56 2,43 2,42 2,39 2,22 2,13 2,08 1,93 1,84 1,71 1,18 1,20 0,93 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 1,98 1,94 1,90 1,81 1,72 1,65 1,58 1,50 1,44 1,35 0,86 0,88 0,70 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 3,17 3,12 3,08 2,95 2,84 2,73 2,68 2,55 2,48 2,36 1,85 1,86 1,61 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 4,10 3,85 3,84 3,75 3,79 3,57 3,49 3,38 3,45 3,18 2,83 2,66 2,63 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 3,11 3,05 3,01 2,88 2,76 2,67 2,59 2,47 2,39 2,27 1,75 1,77 1,47 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 3,05 2,79 2,95 2,81 2,54 2,60 2,40 2,37 2,28 2,17 1,66 1,64 1,35 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 2,55 2,53 2,71 2,62 2,52 2,46 2,38 2,32 2,24 2,17 1,69 1,69 1,51 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 2,31 2,27 2,23 2,14 2,05 2,01 1,90 1,85 1,78 1,69 1,20 1,21 1,02 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 3,81 3,90 3,46 3,34 3,38 3,28 3,18 3,05 2,93 2,82 2,29 2,27 1,94 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 4,41 4,19 4,31 4,18 4,06 3,98 3,88 3,78 3,47 3,58 2,84 2,83 2,53 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 3,21 3,16 3,11 2,98 2,85 2,78 2,69 2,58 2,48 2,48 1,87 1,94 1,57 
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Tabela A3.5 -  Energia de solução, em eV, obtida via método de diluição infinita para todos os defeitos calculados a 0K, com concentração de 0,1mol%.. 
2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 -0,5361 -0,5370 -0,5371 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5377 -0,5378 -0,5380 -0,5380 -0,5388 -0,5388 -0,5391 
MSr1-MSr1-VSr2 -0,5378 -0,5378 -0,5379 -0,5380 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5386 -0,5392 -0,5392 -0,5395 
MSr1-MSr2-VSr2 -0,5373 -0,5374 -0,5374 -0,5376 -0,5378 -0,5379 -0,5380 -0,5381 -0,5383 -0,5383 -0,5389 -0,5389 -0,5392 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 -0,5377 -0,5377 -0,5378 -0,5379 -0,5380 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5390 -0,5391 -0,5394 
MSr1-SrAl2 -0,5367 -0,5367 -0,5367 -0,5369 -0,5370 -0,5374 -0,5372 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5381 -0,5381 -0,5384 
MSr1-SrAl3 -0,5371 -0,5371 -0,5378 -0,5379 -0,5381 -0,5385 -0,5382 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5390 -0,5391 -0,5393 
MSr1-SrAl4 -0,5351 -0,5352 -0,5353 -0,5354 -0,5356 -0,5371 -0,5359 -0,5361 -0,5362 -0,5362 -0,5368 -0,5368 -0,5372 
MSr1-SrAl5 -0,5337 -0,5338 -0,5338 -0,5340 -0,5342 -0,5346 -0,5346 -0,5347 -0,5349 -0,5349 -0,5355 -0,5356 -0,5359 
MSr1-SrAl6 -0,5363 -0,5364 -0,5364 -0,5365 -0,5368 -0,5373 -0,5370 -0,5372 -0,5373 -0,5374 -0,5380 -0,5380 -0,5383 
MSr2-SrAl1 -0,5379 -0,5379 -0,5380 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5386 -0,5391 -0,5391 -0,5394 
MSr2-SrAl2 -0,5369 -0,5370 -0,5368 -0,5372 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5376 -0,5377 -0,5377 -0,5383 -0,5383 -0,5386 
MSr2-SrAl3 -0,5381 -0,5382 -0,5382 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5386 -0,5386 -0,5387 -0,5387 -0,5393 -0,5393 -0,5395 
MSr2-SrAl4 -0,5356 -0,5356 -0,5357 -0,5358 -0,5359 -0,5360 -0,5361 -0,5362 -0,5363 -0,5364 -0,5369 -0,5369 -0,5372 
MSr2-SrAl5 -0,5348 -0,5350 -0,5350 -0,5351 -0,5352 -0,5353 -0,5354 -0,5355 -0,5356 -0,5356 -0,5361 -0,5361 -0,5363 
MSr2-SrAl6 -0,5368 -0,5369 -0,5369 -0,5371 -0,5372 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5376 -0,5377 -0,5382 -0,5383 -0,5386 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 -0,5386 -0,5385 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5391 -0,5393 -0,5393 -0,5400 -0,5400 -0,5401 
MSr2-MSr2-O1 -0,5390 -0,5389 -0,5389 -0,5392 -0,5393 -0,5393 -0,5394 -0,5395 -0,5396 -0,5396 -0,5401 -0,5397 -0,5404 
MSr1-MSr2-O1 -0,5387 -0,5389 -0,5389 -0,5389 -0,5382 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5395 -0,5394 -0,5401 -0,5400 -0,5403 
MSr1-MSr1-O2 -0,5386 -0,5386 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5393 -0,5394 -0,5399 -0,5399 -0,5402 
MSr2-MSr2-O2 -0,5384 -0,5384 -0,5385 -0,5386 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5390 -0,5391 -0,5396 -0,5396 -0,5399 
MSr1-MSr2-O2 -0,5382 -0,5383 -0,5383 -0,5385 -0,5386 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5396 -0,5396 -0,5400 

MAl              
MAl1 -0,5397 -0,5396 -0,5396 -0,5395 -0,5394 -0,5393 -0,5393 -0,5391 -0,5391 -0,5389 -0,5392 -0,5392 -0,5388 
MAl2 -0,5395 -0,5394 -0,5394 -0,5393 -0,5392 -0,5391 -0,5390 -0,5388 -0,5388 -0,5386 -0,5388 -0,5388 -0,5384 
MAl3 -0,5396 -0,5395 -0,5395 -0,5394 -0,5393 -0,5392 -0,5392 -0,5391 -0,5390 -0,5388 -0,5391 -0,5391 -0,5387 
MAl4 -0,5390 -0,5389 -0,5388 -0,5386 -0,5385 -0,5384 -0,5382 -0,5380 -0,5379 -0,5376 -0,5377 -0,5377 -0,5372 
MAl5 -0,5386 -0,5385 -0,5384 -0,5382 -0,5380 -0,5379 -0,5377 -0,5375 -0,5373 -0,5370 -0,5371 -0,5371 -0,5365 
MAl6 -0,5400 -0,5399 -0,5399 -0,5398 -0,5397 -0,5396 -0,5394 -0,5393 -0,5393 -0,5390 -0,5392 -0,5392 -0,5389 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 -0,5387 -0,5387 -0,5387 -0,5386 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5393 -0,5393 -0,5399 -0,5399 -0,5401 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -0,5383 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5388 -0,5397 -0,5398 -0,5400 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 -0,5390 -0,5390 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5393 -0,5394 -0,5394 -0,5395 -0,5395 -0,5400 -0,5400 -0,5402 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 -0,5377 -0,5378 -0,5378 -0,5380 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5382 -0,5385 -0,5385 -0,5391 -0,5391 -0,5393 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 -0,5369 -0,5369 -0,5369 -0,5370 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5376 -0,5377 -0,5377 -0,5383 -0,5383 -0,5385 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 -0,5378 -0,5379 -0,5379 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5383 -0,5385 -0,5385 -0,5386 -0,5391 -0,5392 -0,5394 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -0,5387 -0,5387 -0,5387 -0,5386 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5393 -0,5393 -0,5399 -0,5399 -0,5401 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -0,5383 -0,5383 -0,5384 -0,5385 -0,5387 -0,5388 -0,5389 -0,5390 -0,5391 -0,5388 -0,5397 -0,5398 -0,5400 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 -0,5390 -0,5390 -0,5390 -0,5391 -0,5392 -0,5393 -0,5394 -0,5394 -0,5395 -0,5395 -0,5400 -0,5400 -0,5402 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -0,5377 -0,5378 -0,5378 -0,5380 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5382 -0,5385 -0,5385 -0,5391 -0,5391 -0,5393 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 -0,5369 -0,5369 -0,5369 -0,5370 -0,5373 -0,5374 -0,5375 -0,5376 -0,5377 -0,5377 -0,5383 -0,5383 -0,5385 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 -0,5378 -0,5379 -0,5379 -0,5381 -0,5382 -0,5383 -0,5383 -0,5385 -0,5385 -0,5386 -0,5392 -0,5392 -0,5394 
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Tabela A3.6 - Energia de solução obitida via método de solução ideal  para todos os defeitos calculados a 293K,com concentração de 0,1mol%,em eV. 
2MSr-VSr Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1 -2,3920 -2,3921 -2,3919 -2,3921 -2,3922 -2,3923 -2,3925 -2,3926 -2,3927 -2,3929 -2,3935 -2,3935 -2,3939 
MSr1-MSr1-VSr2 -2,3926 -2,3926 -2,3927 -2,3928 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3934 -2,3935 -2,3940 -2,3940 -2,3943 
MSr1-MSr2-VSr2 -2,3921 -2,3922 -2,3922 -2,3924 -2,3925 -2,3926 -2,3928 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3937 -2,3937 -2,3940 

MSr+SrAl              
MSr1-SrAl1 -2,3926 -2,3927 -2,3927 -2,3928 -2,3929 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3934 -2,3940 -2,3940 -2,3942 
MSr1-SrAl2 -2,3916 -2,3917 -2,3917 -2,3918 -2,3919 -2,3920 -2,3921 -2,3922 -2,3923 -2,3925 -2,3930 -2,3930 -2,3933 
MSr1-SrAl3 -2,3926 -2,3927 -2,3927 -2,3928 -2,3929 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3934 -2,3940 -2,3933 -2,3942 
MSr1-SrAl4 -2,3900 -2,3901 -2,3902 -2,3904 -2,3905 -2,3906 -2,3908 -2,3910 -2,3911 -2,3912 -2,3918 -2,3918 -2,3921 
MSr1-SrAl5 -2,3886 -2,3887 -2,3888 -2,3890 -2,3892 -2,3893 -2,3895 -2,3897 -2,3898 -2,3900 -2,3905 -2,3905 -2,3909 
MSr1-SrAl6 -2,3913 -2,3913 -2,3914 -2,3915 -2,3916 -2,3917 -2,3919 -2,3921 -2,3922 -2,3924 -2,3929 -2,3932 -2,3933 
MSr2-SrAl1 -2,3928 -2,3928 -2,3929 -2,3930 -2,3931 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3934 -2,3935 -2,3940 -2,3940 -2,3943 
MSr2-SrAl2 -2,3916 -2,3917 -2,3917 -2,3921 -2,3922 -2,3923 -2,3924 -2,3925 -2,3926 -2,3927 -2,3932 -2,3932 -2,3935 
MSr2-SrAl3 -2,3930 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3933 -2,3934 -2,3935 -2,3936 -2,3937 -2,3942 -2,3942 -2,3944 
MSr2-SrAl4 -2,3905 -2,3905 -2,3906 -2,3907 -2,3908 -2,3909 -2,3910 -2,3911 -2,3912 -2,3913 -2,3918 -2,3918 -2,3921 
MSr2-SrAl5 -2,3899 -2,3899 -2,3900 -2,3901 -2,3902 -2,3903 -2,3903 -2,3904 -2,3905 -2,3906 -2,3911 -2,3911 -2,3913 
MSr2-SrAl6 -2,3917 -2,3918 -2,3918 -2,3920 -2,3921 -2,3922 -2,3923 -2,3925 -2,3926 -2,3927 -2,3932 -2,3932 -2,3935 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr1-O1 -2,3936 -2,3936 -2,3936 -2,3938 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3941 -2,3942 -2,3944 -2,3949 -2,3949 -2,3951 
MSr2-MSr2-O1 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3941 -2,3942 -2,3940 -2,3943 -2,3942 -2,3945 -2,3943 -2,3950 -2,3950 -2,3953 
MSr1-MSr2-O1 -2,3936 -2,3937 -2,3936 -2,3937 -2,3941 -2,3941 -2,3932 -2,3943 -2,3944 -2,3945 -2,3950 -2,3949 -2,3953 
MSr1-MSr1-O2 -2,3935 -2,3936 -2,3936 -2,3937 -2,3938 -2,3940 -2,3940 -2,3941 -2,3942 -2,3943 -2,3949 -2,3948 -2,3951 
MSr2-MSr2-O2 -2,3932 -2,3933 -2,3933 -2,3934 -2,3936 -2,3936 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3945 -2,3945 -2,3948 
MSr1-MSr2-O2 -2,3931 -2,3931 -2,3932 -2,3939 -2,3935 -2,3936 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3945 -2,3945 -2,3948 

MAl              
MAl1 -2,3946 -2,3945 -2,3940 -2,3944 -2,3943 -2,3943 -2,3943 -2,3941 -2,3940 -2,3939 -2,3942 -2,3941 -2,3937 
MAl2 -2,3944 -2,3944 -2,3938 -2,3942 -2,3941 -2,3940 -2,3940 -2,3938 -2,3937 -2,3936 -2,3938 -2,3937 -2,3933 
MAl3 -2,3945 -2,3944 -2,3938 -2,3943 -2,3942 -2,3951 -2,3941 -2,3940 -2,3939 -2,3938 -2,3941 -2,3940 -2,3936 
MAl4 -2,3939 -2,3938 -2,3931 -2,3936 -2,3934 -2,3933 -2,3931 -2,3930 -2,3928 -2,3926 -2,3927 -2,3927 -2,3922 
MAl5 -2,3935 -2,3934 -2,3927 -2,3932 -2,3930 -2,3928 -2,3926 -2,3925 -2,3923 -2,3921 -2,3921 -2,3921 -2,3915 
MAl6 -2,3950 -2,3949 -2,3943 -2,3948 -2,3946 -2,3946 -2,3944 -2,3943 -2,3942 -2,3941 -2,3942 -2,3942 -2,3939 

3MSr-VAl              
MSr2-MSr2-MSr1-VAl1 -2,3931 -2,3931 -2,3932 -2,3935 -2,3936 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3939 -2,3940 -2,3946 -2,3945 -2,3948 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -2,3931 -2,3932 -2,3932 -2,3932 -2,3934 -2,3935 -2,3935 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3944 -2,3944 -2,3947 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl3 -2,3936 -2,3937 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3940 -2,3941 -2,3942 -2,3943 -2,3948 -2,3947 -2,3949 
MSr2-MSr2-MSr1-VAl4 -2,3924 -2,3925 -2,3925 -2,3927 -2,3928 -2,3929 -2,3929 -2,3931 -2,3931 -2,3933 -2,3938 -2,3938 -2,3940 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl5 -2,3915 -2,3918 -2,3918 -2,3919 -2,3918 -2,3921 -2,3921 -2,3922 -2,3922 -2,3924 -2,3928 -2,3930 -2,3930 
MSr2-MSr2-MSr2-VAl6 -2,3925 -2,3926 -2,3926 -2,3927 -2,3929 -2,3930 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3939 -2,3939 -2,3941 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -2,3931 -2,3931 -2,3932 -2,3935 -2,3936 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3939 -2,3940 -2,3946 -2,3945 -2,3948 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl2 -2,3931 -2,3932 -2,3932 -2,3932 -2,3934 -2,3935 -2,3935 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3944 -2,3944 -2,3947 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl4 -2,3936 -2,3937 -2,3937 -2,3938 -2,3939 -2,3940 -2,3940 -2,3941 -2,3942 -2,3943 -2,3948 -2,3947 -2,3949 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl1 -2,3924 -2,3925 -2,3925 -2,3927 -2,3928 -2,3929 -2,3929 -2,3931 -2,3931 -2,3933 -2,3938 -2,3938 -2,3940 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl5 -2,3915 -2,3918 -2,3918 -2,3919 -2,3918 -2,3921 -2,3921 -2,3922 -2,3922 -2,3924 -2,3928 -2,3930 -2,3930 
MSr1-MSr1-MSr2-VAl6 -2,3925 -2,3926 -2,3926 -2,3927 -2,3929 -2,3930 -2,3930 -2,3931 -2,3932 -2,3933 -2,3939 -2,3939 -2,3941 
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Tabela A3. 7 - Energia de solução para esquema de redução do íon trivalente pelo método de diluição infinita no Sr4Al14O25 em eV 
 0K 293K 

MSr1 Ce Pr Sm Eu Gd Yb Ce Pr Sm Eu Gd Yb 
Aberta 6,63 5,63 4,56 4,10 8,11 4,70 6,22 5,20 4,12 3,66 7,67 4,27 

H2 3,68 2,68 1,61 1,15 5,16 1,75 3,27 2,25 1,16 0,70 4,72 1,32 
N2 5,41 4,41 3,34 2,88 6,89 3,48 5,00 3,98 2,90 2,44 6,45 3,05 
CO 3,49 2,48 1,41 0,96 4,96 1,55 3,07 2,05 0,97 0,51 4,52 1,12 
CH4 4,78 3,78 2,71 2,25 6,26 2,85 4,37 3,35 2,27 1,80 5,82 2,42 
HF 7,02 6,01 4,94 4,49 8,49 5,08 6,60 5,58 4,50 4,04 8,05 4,65 
CO2 7,87 6,87 5,80 5,34 9,35 5,94 7,46 6,44 5,36 4,90 8,91 5,51 

H2+N2 4,55 3,55 2,47 2,02 6,02 2,61 4,13 3,11 2,03 1,57 5,58 2,18 
CF4 3,80 4,20 4,91 5,96 5,66 6,66 3,43 3,83 4,55 5,58 5,30 6,31 
MSr2 0K 293K 

Aberta 6,66 5,62 4,53 4,14 8,08 4,55 6,23 5,18 4,07 3,68 7,62 4,12 
H2 3,71 2,67 1,58 1,19 5,13 1,60 3,28 2,22 1,12 0,72 4,67 1,17 
N2 5,44 4,40 3,31 2,92 6,86 3,33 5,01 3,96 2,85 2,46 6,40 2,90 
CO 3,52 2,48 1,38 1,00 4,93 1,40 3,08 2,03 0,92 0,53 4,47 0,97 
CH4 4,81 3,77 2,68 2,29 6,23 2,70 4,38 3,33 2,22 1,83 5,77 2,27 
HF 7,05 6,01 4,91 4,53 8,46 4,93 6,61 5,56 4,45 4,06 8,00 4,50 
CO2 7,90 6,86 5,77 5,38 9,32 5,79 7,47 6,42 5,31 4,92 8,86 5,36 

H2+N2 4,58 3,54 2,44 2,06 5,99 2,46 4,14 3,09 1,98 1,59 5,53 2,03 
CF4 3,83 4,19 4,88 6,00 5,63 6,51 3,44 3,81 4,50 5,60 5,25 6,16 
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Tabela A3. 8 - Energia de solução para esquema de redução total do íon trivalente, com concentração de 0,01mol%  pelo método de 
solução ideal no Sr4Al14O25 em eV 

 0K 293K 
MSr1 Ce Pr Sm Eu Gd Yb Ce Pr Sm Eu Gd Yb 

Aberta -0,5404 -0,5354 -0,5365 -0,5370 -0,5330 -0,5364 -2,3894 -2,3905 -2,3915 -2,3920 -2,3880 -2,3914 
H2 -0,5374 -0,5384 -0,5395 -0,5399 -0,5359 -0,5393 -2,3924 -2,3934 -2,3945 -2,3949 -2,3909 -2,3943 
N2 -0,5356 -0,5366 -0,5377 -0,5382 -0,5342 -0,5376 -2,3907 -2,3917 -2,3928 -2,3932 -2,3892 -2,3926 
CO -0,5376 -0,5386 -0,5396 -0,5401 -0,5361 -0,5395 -2,3926 -2,3936 -2,3947 -2,3951 -2,3911 -2,3945 
CH4 -0,5363 -0,5373 -0,5384 -0,5388 -0,5348 -0,5382 -2,3913 -2,3923 -2,3934 -2,3939 -2,3898 -2,3932 
HF -0,5340 -0,5350 -0,5361 -0,5366 -0,5326 -0,5360 -2,3891 -2,3901 -2,3912 -2,3916 -2,3876 -2,3910 
CO2 -0,5332 -0,5342 -0,5353 -0,5357 -0,5317 -0,5351 -2,3882 -2,3892 -2,3903 -2,3908 -2,3868 -2,3902 

H2+N2 -0,5373 -0,5383 -0,5394 -0,5398 -0,5358 -0,5392 -2,3923 -2,3933 -2,3944 -2,3949 -2,3908 -2,3942 
CF4 -0,5372 -0,5382 -0,5393 -0,5397 -0,5357 -0,5391 -2,3922 -2,3933 -2,3943 -2,3948 -2,3908 -2,3942 
MSr2 0K 293K 

Aberta -0,5404 -0,5354 -0,5365 -0,5369 -0,5330 -0,5365 -2,3894 -2,3905 -2,3916 -2,3920 -2,3880 -2,3915 
H2 -0,5373 -0,5384 -0,5395 -0,5399 -0,5359 -0,5395 -2,3924 -2,3935 -2,3945 -2,3949 -2,3910 -2,3945 
N2 -0,5356 -0,5367 -0,5378 -0,5381 -0,5342 -0,5377 -2,3907 -2,3917 -2,3928 -2,3932 -2,3893 -2,3928 
CO -0,5375 -0,5386 -0,5397 -0,5401 -0,5361 -0,5397 -2,3926 -2,3936 -2,3947 -2,3951 -2,3912 -2,3947 
CH4 -0,5362 -0,5373 -0,5384 -0,5388 -0,5348 -0,5384 -2,3913 -2,3923 -2,3934 -2,3938 -2,3899 -2,3934 
HF -0,5340 -0,5351 -0,5361 -0,5365 -0,5326 -0,5361 -2,3890 -2,3901 -2,3912 -2,3916 -2,3877 -2,3912 
CO2 -0,5332 -0,5342 -0,5353 -0,5357 -0,5317 -0,5353 -2,3882 -2,3892 -2,3904 -2,3907 -2,3868 -2,3903 

H2+N2 -0,5373 -0,5383 -0,5394 -0,5398 -0,5358 -0,5394 -2,3923 -2,3933 -2,3944 -2,3948 -2,3909 -2,3944 
CF4 -0,5372 -0,5382 -0,5393 -0,5397 -0,5358 -0,5393 -2,3922 -2,3933 -2,3944 -2,3948 -2,3908 -2,3943 
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Tabela A3.9  - Energia de formação para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em eV. 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 -25,92 -25,59 -26,05 -25,52 -24,46 -24,14 -23,23 -23,34 nc -22,36 -21,87 -22,06 -21,99 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 -27,56 -27,23 -27,06 -26,47 -25,94 -25,56 -24,59 -24,63 -24,11 -23,52 -22,65 -22,83 -22,66 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 -26,72 -27,23 -26,22 -25,77 -25,26 -24,90 -23,95 -24,01 -23,51 -22,95 -22,11 -22,28 -22,19 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 11,98 12,26 12,39 12,96 13,44 13,78 14,36 14,64 15,09 15,57 16,27 16,25 17,00 
MSr1-EuAl2 12,01 12,29 12,42 12,99 13,46 13,81 14,39 14,67 15,12 15,59 16,30 16,27 17,02 
MSr1-EuAl3 12,14 12,43 12,57 13,16 13,67 14,03 14,68 14,94 15,42 15,93 16,70 16,66 17,41 
MSr1-EuAl4 12,17 12,46 12,60 13,19 13,69 14,06 14,71 14,96 15,45 15,96 16,72 16,69 17,43 
MSr1-EuAl5 12,05 12,33 12,46 13,03 13,51 13,85 14,43 14,71 15,16 15,63 16,33 16,31 17,07 
MSr1-EuAl6 12,11 12,39 12,52 13,09 13,57 13,91 14,49 14,77 15,22 15,69 16,40 16,37 17,13 
MSr2-EuAl1 12,68 13,00 13,16 13,80 14,36 14,76 15,52 15,77 16,32 16,90 17,77 17,72 18,55 
MSr2-EuAl2 12,71 13,03 13,19 13,83 14,39 14,79 15,55 15,80 16,34 16,93 17,80 17,74 18,57 
MSr2-EuAl3 13,07 13,40 13,56 14,24 14,83 15,25 16,03 16,31 16,88 17,49 18,41 18,36 19,28 
MSr2-EuAl4 13,13 13,46 13,63 14,30 14,89 15,31 16,10 16,38 14,95 17,57 18,49 18,43 19,37 
MSr2-EuAl5 11,62 11,91 12,06 12,64 13,16 13,53 14,25 14,45 14,95 15,49 16,30 16,23 16,92 
MSr2-EuAl6 11,64 11,93 12,08 12,66 13,18 13,54 14,27 14,46 14,96 15,50 16,30 16,23 16,92 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 -63,34 -63,71 -63,10 -62,53 -61,91 -61,51 -60,77 -60,57 -58,72 -59,42 -58,89 -58,90 -58,72 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 -62,91 -62,57 -62,40 -61,82 -61,28 -60,91 -59,91 -59,98 -58,08 -58,88 -58,00 -58,19 -58,08 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 -62,91 -62,57 -62,40 -61,82 -60,85 -60,48 -59,91 -59,98 -58,08 -58,88 -58,00 -58,19 -58,08 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 -62,81 -62,46 -61,53 -60,91 -60,29 -60,80 -59,62 -60,57 -56,69 -58,39 -56,71 -56,89 -56,69 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 -64,08 -63,72 -63,35 -62,93 -62,15 -61,55 -60,61 -60,56 -58,63 -59,47 -58,69 -58,87 -58,63 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 -62,94 -62,61 -62,43 -61,85 -61,31 -60,94 -59,94 -60,01 -58,12 -58,91 -58,04 -58,23 -58,12 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 -62,94 -62,61 -62,43 -61,85 -60,87 -60,50 -59,94 -60,01 -58,12 -58,50 -58,04 -58,23 -58,12 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 -63,86 -63,04 61,59 -60,98 -62,05 -59,92 -58,89 -60,12 -58,12 -58,59 -57,42 -56,92 -58,07 
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Tabela A3.10 -  Energia de formação para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em eV. 
 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

2MSr-VSr-EuSr1              

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 -26,42 -26,16 -26,59 -25,47 -25,01 -24,69 -23,79 -23,89 nc -22,94 -22,16 -22,34 -22,58 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 -27,56 -27,22 -27,06 -26,47 -25,94 -25,56 -24,59 -24,63 -24,10 -23,52 -22,65 -22,83 -23,22 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 -27,25 -26,92 -26,75 -26,28 -25,77 -25,43 -24,49 -24,55 -24,06 -23,51 -22,68 -22,85 -22,77 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 11,27 11,55 11,67 12,24 12,71 13,06 13,64 13,91 14,35 14,83 15,53 15,50 16,25 
MSr1-EuAl2 11,30 11,58 11,71 12,27 12,75 13,09 13,67 13,94 14,38 14,86 15,56 15,53 16,27 
MSr1-EuAl3 11,41 11,70 11,84 12,43 12,92 13,28 13,93 14,18 14,66 15,17 15,92 15,89 16,62 
MSr1-EuAl4 11,45 11,74 11,87 12,46 12,96 13,32 13,96 14,22 14,69 15,20 15,96 15,92 16,65 
MSr1-EuAl5 11,36 11,64 11,77 12,33 12,81 13,15 13,72 13,99 14,44 14,92 15,61 15,59 16,34 
MSr1-EuAl6 11,42 11,69 11,83 12,40 12,87 13,21 13,79 14,06 14,52 14,99 15,68 15,67 16,42 
MSr2-EuAl1 11,94 12,26 12,42 13,05 13,61 14,01 14,76 15,01 15,54 16,13 16,99 16,93 17,76 
MSr2-EuAl2 11,97 12,29 12,45 13,08 13,64 14,04 14,79 15,04 15,58 16,16 17,02 16,96 17,79 
MSr2-EuAl3 12,31 12,63 12,80 13,46 14,05 14,46 15,24 15,51 16,07 16,68 17,59 17,54 18,45 
MSr2-EuAl4 12,37 12,69 12,86 13,53 14,11 14,53 15,30 15,58 16,14 16,75 17,66 17,61 18,53 
MSr2-EuAl5 10,86 11,15 11,30 11,88 12,39 12,75 13,47 13,66 14,15 14,69 15,48 15,41 16,09 
MSr2-EuAl6 10,88 11,17 11,32 11,89 12,40 12,76 13,48 13,67 14,16 14,69 15,48 15,41 16,08 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 -64,03 -63,40 -63,22 -62,91 -62,13 -61,95 -60,97 -60,74 -59,04 -59,87 -58,99 -59,19 -59,04 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 -62,85 -62,51 -62,33 -61,69 -61,19 -60,80 -59,84 -59,88 -58,04 -58,81 -57,95 -58,14 -58,04 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 -62,30 -61,96 -61,80 -61,19 -60,69 -60,82 -59,33 -59,08 -57,54 -58,31 -57,10 -57,28 -57,54 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 -61,29 -62,40 -63,01 -60,53 -59,93 -61,40 -59,86 -59,22 -58,76 -57,31 -56,39 -56,57 -58,76 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 -63,70 -63,72 -63,47 -62,86 -62,09 -61,68 -60,94 -60,99 -59,02 -59,22 -58,99 -58,73 -59,02 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 -62,83 -62,49 -62,33 -61,73 -61,19 -60,82 -59,84 -59,90 -58,06 -58,83 -57,97 -58,16 -58,06 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 -62,31 -61,97 -61,97 -61,22 -60,69 -60,32 -59,35 -59,40 -56,82 -58,58 -57,04 -57,44 -56,82 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 -61,78 -61,41 -61,22 -62,41 -59,96 -61,44 -58,54 -60,45 -56,82 -57,34 -57,94 -56,60 -58,46 
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Tabela A3. 11 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em atmosfera aberta 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 4,12 4,08 3,84 3,73 3,81 3,74 3,65 3,55 nc 3,37 2,90 2,89 2,66 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,57 3,53 3,50 3,41 3,32 3,26 3,20 3,12 3,05 2,98 2,64 2,63 2,44 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,85 3,53 3,78 3,64 3,54 3,48 3,41 3,33 3,25 3,17 2,82 2,81 2,60 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 2,67 2,70 2,70 2,77 2,81 2,84 2,84 2,93 2,97 3,02 2,89 2,92 3,11 
MSr1-EuAl2 2,69 2,72 2,72 2,78 2,82 2,86 2,86 2,95 2,99 3,03 2,91 2,93 3,12 
MSr1-EuAl3 2,75 2,79 2,79 2,87 2,92 2,97 3,00 3,08 3,14 3,20 3,11 3,12 3,31 
MSr1-EuAl4 2,77 2,80 2,81 2,88 2,93 2,98 3,02 3,09 3,15 3,21 3,12 3,14 3,32 
MSr1-EuAl5 2,71 2,74 2,74 2,80 2,84 2,88 2,88 2,97 3,01 3,05 2,92 2,95 3,14 
MSr1-EuAl6 2,74 2,77 2,77 2,83 2,87 2,91 2,91 3,00 3,04 3,08 2,96 2,98 3,17 
MSr2-EuAl1 3,02 3,07 3,09 3,19 3,27 3,33 3,42 3,50 3,59 3,68 3,64 3,65 3,88 
MSr2-EuAl2 3,04 3,09 3,10 3,20 3,28 3,35 3,44 3,51 3,60 3,70 3,66 3,66 3,89 
MSr2-EuAl3 3,22 3,27 3,29 3,41 3,50 3,58 3,68 3,77 3,87 3,98 3,96 3,97 4,25 
MSr2-EuAl4 3,25 3,30 3,32 3,44 3,53 3,61 3,71 3,80 2,90 4,02 4,00 4,01 4,29 
MSr2-EuAl5 2,49 2,53 2,54 2,61 2,67 2,72 2,79 2,84 2,90 2,98 2,91 2,91 3,07 
MSr2-EuAl6 2,50 2,54 2,55 2,62 2,68 2,72 2,80 2,84 2,91 2,98 2,91 2,91 3,07 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 3,12 2,85 2,97 2,87 2,80 2,76 2,62 2,62 2,99 2,49 2,04 2,08 1,90 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 3,27 3,23 3,20 3,10 3,01 2,96 2,90 2,81 3,20 2,67 2,33 2,32 2,11 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 3,27 3,23 3,20 3,10 3,16 3,10 2,90 2,81 3,20 2,67 2,33 2,32 2,11 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,30 3,27 3,49 3,41 3,34 2,99 3,00 2,62 3,67 2,84 2,76 2,75 2,57 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,88 2,85 2,88 2,73 2,72 2,74 2,67 2,62 3,02 2,48 2,10 2,09 1,93 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 3,26 3,22 3,19 3,09 3,00 2,95 2,89 2,80 3,19 2,66 2,32 2,31 2,10 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 3,26 3,22 3,19 3,09 3,15 3,09 2,89 2,80 3,19 2,80 2,32 2,31 2,10 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,95 3,07 44,53 3,38 2,76 3,29 3,24 2,77 3,19 2,77 2,53 2,74 2,11 
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Tabela A3. 12 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de H2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,14 3,10 2,86 2,74 2,83 2,75 2,67 2,57 nc 2,39 1,92 1,90 1,68 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,59 2,55 2,52 2,43 2,33 2,28 2,22 2,14 2,07 2,00 1,66 1,65 1,46 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,87 2,55 2,80 2,66 2,56 2,50 2,43 2,34 2,27 2,19 1,84 1,83 1,61 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,20 1,22 1,23 1,29 1,33 1,36 1,37 1,46 1,50 1,54 1,42 1,44 1,63 
MSr1-EuAl2 1,21 1,24 1,24 1,31 1,34 1,38 1,38 1,47 1,51 1,55 1,43 1,45 1,64 
MSr1-EuAl3 1,28 1,31 1,31 1,39 1,45 1,49 1,53 1,61 1,66 1,72 1,63 1,65 1,84 
MSr1-EuAl4 1,29 1,33 1,33 1,41 1,46 1,51 1,54 1,62 1,68 1,74 1,64 1,66 1,85 
MSr1-EuAl5 1,23 1,26 1,26 1,33 1,36 1,40 1,40 1,49 1,53 1,57 1,45 1,47 1,67 
MSr1-EuAl6 1,26 1,29 1,29 1,36 1,40 1,43 1,43 1,52 1,56 1,60 1,48 1,50 1,70 
MSr2-EuAl1 1,55 1,60 1,61 1,71 1,79 1,85 1,95 2,02 2,11 2,21 2,17 2,18 2,41 
MSr2-EuAl2 1,56 1,61 1,62 1,73 1,81 1,87 1,96 2,04 2,12 2,22 2,18 2,19 2,42 
MSr2-EuAl3 1,74 1,80 1,81 1,93 2,03 2,10 2,20 2,29 2,39 2,50 2,49 2,50 2,77 
MSr2-EuAl4 1,77 1,83 1,84 1,96 2,06 2,13 2,23 2,33 1,43 2,54 2,53 2,53 2,82 
MSr2-EuAl5 1,02 1,05 1,06 1,13 1,19 1,24 1,31 1,36 1,43 1,50 1,43 1,43 1,59 
MSr2-EuAl6 1,03 1,06 1,07 1,14 1,20 1,24 1,32 1,37 1,43 1,51 1,43 1,43 1,59 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,14 1,87 1,98 1,88 1,82 1,77 1,63 1,63 2,01 1,51 1,05 1,10 0,91 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,28 2,25 2,22 2,12 2,03 1,97 1,92 1,83 2,22 1,69 1,35 1,34 1,13 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,28 2,25 2,22 2,12 2,17 2,12 1,92 1,83 2,22 1,69 1,35 1,34 1,13 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,32 2,28 2,51 2,42 2,36 2,01 2,02 1,63 2,68 1,85 1,78 1,77 1,59 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,89 1,86 1,90 1,75 1,74 1,76 1,69 1,64 2,04 1,49 1,12 1,11 0,94 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,27 2,23 2,21 2,11 2,02 1,96 1,91 1,82 2,21 1,68 1,34 1,32 1,11 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,27 2,23 2,21 2,11 2,17 2,11 1,91 1,82 2,21 1,82 1,34 1,32 1,11 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 1,97 2,09 43,55 2,40 1,77 2,30 2,26 1,78 2,21 1,79 1,54 1,76 1,13 
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Tabela A3. 13 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de N2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,71 3,67 3,43 3,32 3,40 3,33 3,25 3,14 nc 2,96 2,49 2,48 2,26 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,17 3,13 3,10 3,00 2,91 2,86 2,79 2,71 2,64 2,58 2,23 2,22 2,03 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,45 3,13 3,38 3,24 3,14 3,08 3,01 2,92 2,84 2,77 2,41 2,41 2,19 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 2,06 2,09 2,09 2,16 2,20 2,23 2,23 2,32 2,36 2,41 2,28 2,31 2,50 
MSr1-EuAl2 2,08 2,11 2,11 2,17 2,21 2,25 2,25 2,34 2,38 2,42 2,30 2,32 2,51 
MSr1-EuAl3 2,14 2,18 2,18 2,26 2,31 2,36 2,39 2,47 2,53 2,59 2,50 2,51 2,70 
MSr1-EuAl4 2,16 2,19 2,20 2,27 2,32 2,37 2,41 2,48 2,54 2,60 2,51 2,53 2,71 
MSr1-EuAl5 2,10 2,13 2,13 2,19 2,23 2,27 2,27 2,36 2,40 2,44 2,31 2,34 2,53 
MSr1-EuAl6 2,13 2,16 2,16 2,22 2,26 2,30 2,30 2,39 2,43 2,47 2,35 2,37 2,56 
MSr2-EuAl1 2,41 2,46 2,48 2,58 2,66 2,72 2,81 2,89 2,98 3,07 3,03 3,04 3,27 
MSr2-EuAl2 2,43 2,48 2,49 2,59 2,67 2,74 2,83 2,90 2,99 3,09 3,05 3,05 3,28 
MSr2-EuAl3 2,61 2,66 2,68 2,80 2,89 2,97 3,07 3,16 3,26 3,37 3,35 3,36 3,64 
MSr2-EuAl4 2,64 2,69 2,71 2,83 2,92 3,00 3,10 3,19 2,29 3,41 3,39 3,40 3,68 
MSr2-EuAl5 1,88 1,92 1,93 2,00 2,06 2,11 2,18 2,23 2,29 2,37 2,30 2,30 2,46 
MSr2-EuAl6 1,89 1,93 1,94 2,01 2,07 2,11 2,19 2,23 2,30 2,37 2,30 2,30 2,46 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,72 2,44 2,56 2,46 2,40 2,35 2,21 2,21 2,58 2,09 1,63 1,68 1,49 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,86 2,82 2,79 2,70 2,61 2,55 2,50 2,41 2,80 2,27 1,93 1,91 1,70 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,86 2,82 2,79 2,70 2,75 2,69 2,50 2,41 2,80 2,27 1,93 1,91 1,70 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,89 2,86 3,08 3,00 2,94 2,59 2,59 2,21 3,26 2,43 2,36 2,35 2,17 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,47 2,44 2,48 2,33 2,32 2,34 2,26 2,21 2,61 2,07 1,70 1,69 1,52 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,85 2,81 2,78 2,69 2,60 2,54 2,49 2,40 2,78 2,26 1,91 1,90 1,69 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,85 2,81 2,78 2,69 2,74 2,69 2,49 2,40 2,78 2,39 1,91 1,90 1,69 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,54 2,67 3,06 2,98 2,35 2,88 2,84 2,36 2,78 2,36 2,12 2,34 1,71 
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Tabela A3. 14 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de CO 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,07 3,03 2,79 2,68 2,76 2,69 2,61 2,50 nc 2,32 1,85 1,84 1,62 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,53 2,49 2,46 2,36 2,27 2,22 2,15 2,07 2,00 1,94 1,59 1,58 1,39 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,81 2,49 2,73 2,60 2,50 2,44 2,37 2,28 2,20 2,13 1,77 1,77 1,55 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,10 1,13 1,13 1,19 1,23 1,27 1,27 1,36 1,40 1,44 1,32 1,34 1,54 
MSr1-EuAl2 1,11 1,14 1,14 1,21 1,24 1,28 1,28 1,37 1,41 1,45 1,33 1,35 1,55 
MSr1-EuAl3 1,18 1,21 1,22 1,30 1,35 1,39 1,43 1,51 1,57 1,62 1,53 1,55 1,74 
MSr1-EuAl4 1,19 1,23 1,23 1,31 1,36 1,41 1,44 1,52 1,58 1,64 1,54 1,57 1,75 
MSr1-EuAl5 1,13 1,16 1,16 1,23 1,27 1,30 1,30 1,39 1,44 1,47 1,35 1,37 1,57 
MSr1-EuAl6 1,13 1,16 1,16 1,23 1,27 1,30 1,30 1,39 1,44 1,47 1,35 1,37 1,57 
MSr2-EuAl1 1,45 1,50 1,51 1,61 1,69 1,76 1,85 1,92 2,02 2,11 2,07 2,08 2,31 
MSr2-EuAl2 1,45 1,50 1,51 1,61 1,69 1,76 1,85 1,92 2,02 2,11 2,07 2,08 2,31 
MSr2-EuAl3 1,65 1,70 1,71 1,83 1,93 2,00 2,10 2,19 2,30 2,40 2,39 2,40 2,68 
MSr2-EuAl4 1,68 1,73 1,75 1,86 1,96 2,03 2,14 2,23 1,33 2,44 2,43 2,44 2,72 
MSr2-EuAl5 0,92 0,95 0,96 1,04 1,09 1,14 1,21 1,26 1,33 1,40 1,33 1,33 1,50 
MSr2-EuAl6 0,93 0,96 0,97 1,05 1,10 1,15 1,22 1,27 1,33 1,41 1,33 1,33 1,50 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,08 1,80 1,92 1,82 1,76 1,71 1,57 1,57 1,94 1,45 0,99 1,04 0,85 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,22 2,18 2,15 2,06 1,97 1,91 1,86 1,77 2,16 1,63 1,29 1,27 1,06 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,22 2,18 2,15 2,06 2,11 2,05 1,86 1,77 2,16 1,63 1,29 1,27 1,06 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,25 2,22 2,44 2,36 2,30 1,95 1,95 1,57 2,62 1,79 1,72 1,71 1,53 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,83 1,80 1,84 1,69 1,68 1,70 1,62 1,57 1,97 1,43 1,06 1,05 0,88 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,21 2,17 2,14 2,05 1,96 1,90 1,85 1,76 2,14 1,62 1,27 1,26 1,05 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,21 2,17 2,14 2,05 2,10 2,05 1,85 1,76 2,14 1,75 1,27 1,26 1,05 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 1,90 2,03 43,48 2,34 1,71 2,24 2,20 1,72 2,14 1,72 1,48 1,70 1,07 
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Tabela A3. 15 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de HF 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 4,03 3,97 3,74 3,82 3,71 3,63 3,55 3,45 nc 3,26 2,94 2,82 2,57 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,65 3,62 3,58 3,49 3,40 3,34 3,28 3,20 3,14 3,06 2,78 2,65 2,36 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,76 3,72 3,69 3,55 3,46 3,39 3,32 3,23 3,16 3,07 2,77 2,65 2,51 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 2,86 2,89 2,89 2,96 3,00 3,03 3,03 3,12 3,17 3,21 3,08 3,11 3,30 
MSr1-EuAl2 2,88 2,91 2,91 2,97 3,01 3,05 3,05 3,14 3,18 3,22 3,10 3,12 3,31 
MSr1-EuAl3 2,94 2,98 2,98 3,06 3,11 3,16 3,19 3,27 3,33 3,39 3,30 3,32 3,51 
MSr1-EuAl4 2,96 2,99 3,00 3,07 3,12 3,17 3,21 3,28 3,35 3,40 3,31 3,33 3,52 
MSr1-EuAl5 2,90 2,93 2,93 2,99 3,03 3,07 3,07 3,16 3,20 3,24 3,11 3,14 3,34 
MSr1-EuAl6 2,93 2,96 2,96 3,02 3,06 3,10 3,10 3,19 3,23 3,27 3,15 3,17 3,37 
MSr2-EuAl1 3,21 3,26 3,28 3,38 3,46 3,52 3,61 3,69 3,78 3,87 3,83 3,84 4,08 
MSr2-EuAl2 3,23 3,28 3,29 3,40 3,47 3,54 3,63 3,70 3,79 3,89 3,85 3,86 4,09 
MSr2-EuAl3 3,41 3,46 3,48 3,60 3,69 3,77 3,87 3,96 4,06 4,17 4,15 4,17 4,44 
MSr2-EuAl4 3,44 3,49 3,51 3,63 3,72 3,80 3,90 3,99 3,10 4,21 4,19 4,20 4,49 
MSr2-EuAl5 2,68 2,72 2,73 2,80 2,86 2,91 2,98 3,03 3,10 3,17 3,10 3,10 3,26 
MSr2-EuAl6 2,69 2,73 2,74 2,81 2,87 2,91 2,99 3,03 3,10 3,17 3,10 3,10 3,26 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 3,25 2,98 3,10 3,00 2,93 2,89 2,75 2,75 3,12 2,62 2,17 2,21 2,03 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 3,40 3,36 3,33 3,23 3,14 3,09 3,03 2,94 3,33 2,80 2,46 2,45 2,24 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 3,40 3,36 3,33 3,23 3,29 3,23 3,03 2,94 3,33 2,80 2,46 2,45 2,24 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,43 3,40 3,62 3,54 3,47 3,12 3,13 2,75 3,80 2,97 2,89 2,88 2,70 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 3,01 2,98 3,01 2,86 2,85 2,87 2,80 2,75 3,15 2,61 2,23 2,22 2,06 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 3,39 3,35 3,32 3,22 3,13 3,08 3,02 2,93 3,32 2,79 2,45 2,44 2,23 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 3,39 3,35 3,32 3,22 3,28 3,22 3,02 2,93 3,32 2,93 2,45 2,44 2,23 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 3,08 3,20 44,66 3,51 2,89 3,42 3,37 2,90 3,32 2,90 2,66 2,87 2,24 
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Tabela A3. 16 Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de  H2+N2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,43 3,39 3,15 3,03 3,12 3,04 2,96 2,86 nz 2,68 2,21 2,19 1,97 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,88 2,84 2,81 2,72 2,62 2,57 2,51 2,43 2,36 2,29 1,95 1,94 1,75 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,16 2,84 3,09 2,95 2,85 2,79 2,72 2,63 2,56 2,48 2,13 2,12 1,90 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,63 1,66 1,66 1,73 1,76 1,80 1,80 1,89 1,93 1,97 1,85 1,88 2,07 
MSr1-EuAl2 1,65 1,67 1,67 1,74 1,77 1,81 1,81 1,90 1,95 1,98 1,86 1,89 2,08 
MSr1-EuAl3 1,71 1,74 1,75 1,83 1,88 1,92 1,96 2,04 2,10 2,15 2,06 2,08 2,27 
MSr1-EuAl4 1,73 1,76 1,76 1,84 1,89 1,94 1,97 2,05 2,11 2,17 2,07 2,10 2,28 
MSr1-EuAl5 1,67 1,69 1,69 1,76 1,80 1,83 1,83 1,92 1,97 2,00 1,88 1,91 2,10 
MSr1-EuAl6 1,70 1,72 1,72 1,79 1,83 1,86 1,86 1,95 2,00 2,03 1,91 1,94 2,13 
MSr2-EuAl1 1,98 2,03 2,04 2,15 2,22 2,29 2,38 2,45 2,55 2,64 2,60 2,61 2,84 
MSr2-EuAl2 2,00 2,04 2,06 2,16 2,24 2,30 2,39 2,47 2,56 2,65 2,61 2,62 2,85 
MSr2-EuAl3 2,18 2,23 2,24 2,37 2,46 2,53 2,63 2,72 2,83 2,93 2,92 2,93 3,21 
MSr2-EuAl4 2,21 2,26 2,28 2,40 2,49 2,56 2,67 2,76 1,86 2,97 2,96 2,97 3,25 
MSr2-EuAl5 1,45 1,48 1,49 1,57 1,62 1,67 1,74 1,79 1,86 1,93 1,86 1,87 2,03 
MSr2-EuAl6 1,46 1,49 1,50 1,58 1,63 1,68 1,75 1,80 1,87 1,94 1,86 1,87 2,03 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,43 2,16 2,27 2,17 2,11 2,06 1,92 1,92 2,30 1,80 1,34 1,39 1,20 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,57 2,54 2,51 2,41 2,32 2,26 2,21 2,12 2,51 1,98 1,64 1,63 1,42 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,57 2,54 2,51 2,41 2,46 2,41 2,21 2,12 2,51 1,98 1,64 1,63 1,42 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,61 2,57 2,80 2,71 2,65 2,30 2,31 1,92 2,97 2,14 2,07 2,06 1,88 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,18 2,15 2,19 2,04 2,03 2,05 1,98 1,93 2,33 1,78 1,41 1,40 1,23 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,56 2,52 2,50 2,40 2,31 2,25 2,20 2,11 2,50 1,97 1,63 1,61 1,40 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,56 2,52 2,50 2,40 2,46 2,40 2,20 2,11 2,50 2,11 1,63 1,61 1,40 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,26 2,38 43,84 2,69 2,06 2,59 2,55 2,07 2,50 2,08 1,83 2,05 1,42 
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Tabela A3. 17 Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de CH4 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,50 3,46 3,22 3,11 3,19 3,12 3,04 2,93 nc 2,75 2,28 2,27 2,05 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,96 2,92 2,89 2,79 2,70 2,65 2,58 2,50 2,43 2,37 2,02 2,01 1,82 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,24 2,92 3,17 3,03 2,93 2,87 2,80 2,71 2,63 2,56 2,20 2,20 1,98 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,75 1,78 1,78 1,84 1,88 1,91 1,92 2,01 2,05 2,09 1,97 1,99 2,18 
MSr1-EuAl2 1,76 1,79 1,79 1,86 1,89 1,93 1,93 2,02 2,06 2,10 1,98 2,00 2,19 
MSr1-EuAl3 1,83 1,86 1,87 1,94 2,00 2,04 2,08 2,15 2,21 2,27 2,18 2,20 2,39 
MSr1-EuAl4 1,84 1,88 1,88 1,96 2,01 2,05 2,09 2,17 2,23 2,29 2,19 2,21 2,40 
MSr1-EuAl5 1,78 1,81 1,81 1,88 1,92 1,95 1,95 2,04 2,08 2,12 2,00 2,02 2,22 
MSr1-EuAl6 1,81 1,84 1,84 1,91 1,95 1,98 1,98 2,07 2,11 2,15 2,03 2,05 2,25 
MSr2-EuAl1 2,10 2,15 2,16 2,26 2,34 2,41 2,50 2,57 2,66 2,76 2,72 2,73 2,96 
MSr2-EuAl2 2,11 2,16 2,17 2,28 2,36 2,42 2,51 2,59 2,67 2,77 2,73 2,74 2,97 
MSr2-EuAl3 2,29 2,35 2,36 2,48 2,58 2,65 2,75 2,84 2,94 3,05 3,04 3,05 3,32 

MSr2-EuAl4 2,32 2,38 2,40 2,51 2,61 2,68 2,79 2,88 1,98 3,09 3,08 3,08 3,37 

MSr2-EuAl5 1,57 1,60 1,61 1,68 1,74 1,79 1,86 1,91 1,98 2,05 1,98 1,98 2,14 

MSr2-EuAl6 1,58 1,61 1,62 1,69 1,75 1,80 1,87 1,92 1,98 2,05 1,98 1,98 2,14 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,51 2,23 2,35 2,25 2,19 2,14 2,00 2,00 2,37 1,88 1,42 1,47 1,28 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,65 2,61 2,58 2,49 2,40 2,34 2,29 2,20 2,59 2,06 1,72 1,70 1,49 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,65 2,61 2,58 2,49 2,54 2,48 2,29 2,20 2,59 2,06 1,72 1,70 1,49 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,68 2,65 2,87 2,79 2,73 2,38 2,38 2,00 3,05 2,22 2,15 2,14 1,96 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,26 2,23 2,27 2,12 2,11 2,13 2,05 2,00 2,40 1,86 1,49 1,48 1,31 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,64 2,60 2,57 2,48 2,39 2,33 2,28 2,19 2,57 2,05 1,70 1,69 1,48 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,64 2,60 2,57 2,48 2,53 2,48 2,28 2,19 2,57 2,18 1,70 1,69 1,48 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,33 2,46 43,91 2,77 2,14 2,67 2,63 2,15 2,57 2,15 1,91 2,13 1,50 
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Tabela A3. 18 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 0K, em  atmosfera controlada de CF4 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,13 3,09 2,85 2,74 2,82 2,75 2,67 2,56 nc 2,38 1,91 1,90 1,68 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,59 2,55 2,52 2,42 2,33 2,28 2,21 2,13 2,06 2,00 1,65 1,64 1,45 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,87 2,55 2,80 2,66 2,56 2,50 2,43 2,34 2,26 2,19 1,83 1,83 1,61 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,19 1,22 1,22 1,29 1,32 1,36 1,36 1,45 1,49 1,53 1,41 1,43 1,63 
MSr1-EuAl2 1,20 1,23 1,23 1,30 1,33 1,37 1,37 1,46 1,51 1,54 1,42 1,44 1,64 
MSr1-EuAl3 1,27 1,30 1,31 1,38 1,44 1,48 1,52 1,60 1,66 1,71 1,62 1,64 1,83 
MSr1-EuAl4 1,29 1,32 1,32 1,40 1,45 1,50 1,53 1,61 1,67 1,73 1,63 1,65 1,84 
MSr1-EuAl5 1,22 1,25 1,25 1,32 1,36 1,39 1,39 1,48 1,52 1,56 1,44 1,46 1,66 
MSr1-EuAl6 1,26 1,28 1,28 1,35 1,39 1,42 1,42 1,51 1,55 1,59 1,47 1,49 1,69 
MSr2-EuAl1 1,54 1,59 1,60 1,71 1,78 1,85 1,94 2,01 2,10 2,20 2,16 2,17 2,40 
MSr2-EuAl2 1,55 1,60 1,62 1,72 1,80 1,86 1,95 2,03 2,11 2,21 2,17 2,18 2,41 
MSr2-EuAl3 1,73 1,79 1,80 1,93 2,02 2,09 2,19 2,28 2,39 2,49 2,48 2,49 2,77 
MSr2-EuAl4 1,76 1,82 1,84 1,96 2,05 2,12 2,23 2,32 1,42 2,53 2,52 2,53 2,81 
MSr2-EuAl5 1,01 1,04 1,05 1,13 1,18 1,23 1,30 1,35 1,42 1,49 1,42 1,42 1,59 
MSr2-EuAl6 1,02 1,05 1,06 1,13 1,19 1,24 1,31 1,36 1,43 1,50 1,42 1,42 1,59 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,14 1,86 1,98 1,88 1,82 1,77 1,63 1,63 2,00 1,51 1,05 1,10 0,91 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,28 2,24 2,21 2,12 2,03 1,97 1,92 1,83 2,22 1,69 1,35 1,33 1,12 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,28 2,24 2,21 2,12 2,17 2,11 1,92 1,83 2,22 1,69 1,35 1,33 1,12 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,31 2,28 2,50 2,42 2,36 2,01 2,01 1,63 2,68 1,85 1,78 1,77 1,59 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,89 1,86 1,90 1,75 1,74 1,76 1,68 1,63 2,03 1,49 1,12 1,11 0,94 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,27 2,23 2,20 2,11 2,02 1,96 1,91 1,82 2,20 1,68 1,33 1,32 1,11 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,27 2,23 2,20 2,11 2,16 2,11 1,91 1,82 2,20 1,81 1,33 1,32 1,11 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 1,96 2,09 43,54 2,40 1,77 2,30 2,26 1,78 2,20 1,78 1,54 1,76 1,13 
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Tabela A3. 19 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera aberta 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,91 3,84 3,61 3,69 3,58 3,51 3,42 3,32 nc 3,13 2,82 2,69 2,44 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,53 3,49 3,46 3,36 3,27 3,22 3,16 3,07 3,02 2,94 2,65 2,53 2,23 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,63 3,59 3,56 3,42 3,33 3,26 3,19 3,10 3,03 2,94 2,64 2,52 2,38 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 2,50 2,53 2,52 2,59 2,63 2,66 2,67 2,75 2,79 2,83 2,75 2,68 2,93 
MSr1-EuAl2 2,52 2,54 2,54 2,60 2,65 2,68 2,68 2,76 2,81 2,84 2,76 2,70 2,94 
MSr1-EuAl3 2,57 2,60 2,61 2,68 2,73 2,77 2,81 2,88 2,95 3,00 2,94 2,88 3,12 
MSr1-EuAl4 2,59 2,62 2,62 2,70 2,75 2,79 2,83 2,90 2,96 3,01 2,96 2,89 3,13 
MSr1-EuAl5 2,55 2,57 2,57 2,63 2,68 2,71 2,71 2,79 2,84 2,87 2,79 2,73 2,98 
MSr1-EuAl6 2,58 2,60 2,60 2,67 2,71 2,74 2,74 2,82 2,88 2,91 2,82 2,77 3,02 
MSr2-EuAl1 2,84 2,88 2,90 2,99 3,08 3,14 3,23 3,30 3,39 3,48 3,48 3,40 3,69 
MSr2-EuAl2 2,85 2,90 2,91 3,01 3,09 3,15 3,24 3,31 3,41 3,49 3,49 3,41 3,70 
MSr2-EuAl3 3,02 3,07 3,09 3,20 3,30 3,36 3,47 3,55 3,65 3,75 3,78 3,70 4,03 
MSr2-EuAl4 3,05 3,10 3,12 3,23 3,33 3,40 3,50 3,58 3,69 3,79 3,81 3,74 4,07 
MSr2-EuAl5 2,30 2,33 2,34 2,41 2,47 2,51 2,58 2,62 2,69 2,76 2,72 2,64 2,85 
MSr2-EuAl6 2,31 2,34 2,35 2,41 2,47 2,51 2,59 2,63 2,70 2,76 2,72 2,64 2,85 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,84 2,90 2,87 2,68 2,68 2,56 2,50 2,51 2,84 2,29 1,94 1,94 1,76 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 3,23 3,20 3,17 3,09 2,99 2,94 2,88 2,79 3,17 2,64 2,29 2,29 2,09 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 3,42 3,38 3,35 3,26 3,16 2,93 3,05 3,06 3,34 2,81 2,57 2,58 2,26 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,75 3,23 2,94 3,48 3,41 2,74 2,87 3,01 2,93 3,14 2,81 2,82 1,85 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,95 2,79 2,79 2,70 2,69 2,65 2,51 2,42 2,85 2,51 1,94 2,10 1,77 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 3,24 3,20 3,17 3,08 2,99 2,93 2,88 2,79 3,17 2,64 2,28 2,29 2,09 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 3,41 3,38 3,29 3,25 3,16 3,10 3,04 2,95 3,58 2,72 2,59 2,53 2,50 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 3,59 3,56 3,54 2,85 3,40 2,73 3,31 2,60 3,58 3,13 2,29 2,81 1,95 
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Tabela A3. 20 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de H2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 2,92 2,86 2,63 2,71 2,60 2,52 2,44 2,34 nc 2,15 1,83 1,71 1,46 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,54 2,51 2,47 2,38 2,29 2,23 2,17 2,09 2,03 1,95 1,67 1,54 1,25 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,65 2,61 2,58 2,44 2,35 2,28 2,21 2,12 2,05 1,96 1,66 1,54 1,40 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,02 1,05 1,05 1,11 1,15 1,19 1,19 1,27 1,32 1,35 1,27 1,21 1,46 
MSr1-EuAl2 1,04 1,07 1,07 1,13 1,17 1,20 1,21 1,29 1,33 1,37 1,29 1,22 1,47 
MSr1-EuAl3 1,09 1,13 1,13 1,21 1,26 1,30 1,33 1,41 1,47 1,52 1,47 1,40 1,64 
MSr1-EuAl4 1,11 1,15 1,15 1,22 1,27 1,32 1,35 1,43 1,49 1,54 1,49 1,42 1,66 
MSr1-EuAl5 1,07 1,10 1,10 1,16 1,20 1,23 1,23 1,31 1,36 1,40 1,31 1,25 1,50 
MSr1-EuAl6 1,10 1,12 1,13 1,19 1,23 1,26 1,27 1,35 1,40 1,43 1,35 1,29 1,54 
MSr2-EuAl1 1,36 1,41 1,42 1,52 1,60 1,66 1,75 1,82 1,91 2,00 2,00 1,92 2,21 
MSr2-EuAl2 1,37 1,42 1,44 1,53 1,61 1,68 1,77 1,84 1,93 2,02 2,02 1,94 2,23 
MSr2-EuAl3 1,54 1,59 1,61 1,72 1,82 1,89 1,99 2,07 2,18 2,28 2,30 2,23 2,56 
MSr2-EuAl4 1,57 1,62 1,64 1,76 1,85 1,92 2,02 2,11 2,21 2,31 2,34 2,26 2,60 
MSr2-EuAl5 0,82 0,85 0,86 0,93 0,99 1,03 1,10 1,15 1,22 1,28 1,25 1,16 1,38 
MSr2-EuAl6 0,83 0,86 0,87 0,94 0,99 1,04 1,11 1,15 1,22 1,28 1,25 1,16 1,37 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 1,86 1,92 1,89 1,70 1,70 1,57 1,52 1,52 1,86 1,31 0,96 0,96 0,78 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,25 2,21 2,18 2,11 2,01 1,96 1,89 1,81 2,19 1,66 1,31 1,31 1,11 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,43 2,40 2,36 2,27 2,18 1,95 2,06 2,08 2,36 1,83 1,59 1,60 1,28 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,77 2,25 1,96 2,49 2,43 1,76 1,89 2,03 1,95 2,16 1,83 1,83 0,87 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,96 1,81 1,81 1,72 1,71 1,66 1,53 1,44 1,86 1,52 0,96 1,11 0,78 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,26 2,22 2,18 2,09 2,01 1,95 1,89 1,80 2,18 1,65 1,30 1,30 1,10 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,43 2,39 2,31 2,26 2,18 2,12 2,06 1,97 2,60 1,73 1,61 1,54 1,52 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,61 2,58 2,56 1,87 2,42 1,74 2,33 1,62 2,60 2,15 1,31 1,82 0,97 
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Tabela A3. 21 Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de N2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,50 3,44 3,21 3,29 3,18 3,10 3,02 2,91 nc 2,72 2,41 2,28 2,04 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,12 3,08 3,05 2,95 2,87 2,81 2,75 2,67 2,61 2,53 2,25 2,12 1,82 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,22 3,18 3,15 3,02 2,92 2,85 2,78 2,69 2,62 2,53 2,24 2,11 1,97 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,89 1,92 1,91 1,98 2,02 2,05 2,06 2,14 2,18 2,22 2,14 2,07 2,32 
MSr1-EuAl2 1,91 1,93 1,93 1,99 2,04 2,07 2,07 2,15 2,20 2,23 2,15 2,09 2,33 
MSr1-EuAl3 1,96 1,99 2,00 2,07 2,12 2,16 2,20 2,27 2,34 2,39 2,33 2,27 2,51 
MSr1-EuAl4 1,98 2,01 2,01 2,09 2,14 2,18 2,22 2,29 2,35 2,40 2,35 2,28 2,52 
MSr1-EuAl5 1,94 1,96 1,96 2,02 2,07 2,10 2,10 2,18 2,23 2,26 2,18 2,12 2,37 
MSr1-EuAl6 1,97 1,99 1,99 2,06 2,10 2,13 2,13 2,21 2,27 2,30 2,21 2,16 2,41 
MSr2-EuAl1 2,23 2,27 2,29 2,38 2,47 2,53 2,62 2,69 2,78 2,87 2,87 2,79 3,08 
MSr2-EuAl2 2,24 2,29 2,30 2,40 2,48 2,54 2,63 2,70 2,80 2,88 2,88 2,80 3,09 
MSr2-EuAl3 2,41 2,46 2,48 2,59 2,69 2,75 2,86 2,94 3,04 3,14 3,17 3,09 3,42 
MSr2-EuAl4 2,44 2,49 2,51 2,62 2,72 2,79 2,89 2,97 3,08 3,18 3,20 3,13 3,46 
MSr2-EuAl5 1,69 1,72 1,73 1,80 1,86 1,90 1,97 2,01 2,08 2,15 2,11 2,03 2,24 
MSr2-EuAl6 1,70 1,73 1,74 1,80 1,86 1,90 1,98 2,02 2,09 2,15 2,11 2,03 2,24 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,43 2,49 2,47 2,28 2,27 2,15 2,09 2,10 2,43 1,88 1,54 1,54 1,35 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,83 2,79 2,76 2,68 2,59 2,53 2,47 2,39 2,77 2,24 1,88 1,89 1,69 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 3,01 2,97 2,94 2,85 2,75 2,53 2,64 2,65 2,93 2,40 2,17 2,17 1,85 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,35 2,83 2,54 3,07 3,01 2,33 2,46 2,61 2,53 2,74 2,40 2,41 1,45 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,54 2,39 2,38 2,29 2,29 2,24 2,10 2,02 2,44 2,10 1,54 1,69 1,36 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,83 2,80 2,76 2,67 2,59 2,53 2,47 2,38 2,76 2,23 1,88 1,88 1,68 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 3,01 2,97 2,88 2,84 2,75 2,69 2,63 2,55 3,17 2,31 2,19 2,12 2,09 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 3,18 3,16 3,13 2,44 3,00 2,32 2,90 2,20 3,17 2,73 1,89 2,40 1,55 
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Tabela A3. 22 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de CO 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 2,86 2,79 2,56 2,64 2,53 2,46 2,37 2,27 nc 2,08 1,77 1,64 1,39 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,48 2,44 2,41 2,31 2,22 2,17 2,11 2,02 1,97 1,89 1,60 1,48 1,18 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,58 2,54 2,51 2,37 2,28 2,21 2,14 2,05 1,98 1,89 1,59 1,47 1,33 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 0,93 0,95 0,95 1,01 1,05 1,09 1,09 1,17 1,22 1,25 1,17 1,11 1,36 
MSr1-EuAl2 0,94 0,97 0,97 1,03 1,07 1,10 1,11 1,19 1,23 1,27 1,19 1,12 1,37 
MSr1-EuAl3 1,00 1,03 1,03 1,11 1,16 1,20 1,24 1,31 1,37 1,42 1,37 1,30 1,55 
MSr1-EuAl4 1,02 1,05 1,05 1,12 1,18 1,22 1,25 1,33 1,39 1,44 1,39 1,32 1,56 
MSr1-EuAl5 0,97 1,00 1,00 1,06 1,10 1,13 1,13 1,21 1,26 1,30 1,21 1,15 1,40 
MSr1-EuAl6 0,97 1,00 1,00 1,06 1,10 1,13 1,13 1,21 1,26 1,30 1,21 1,15 1,40 
MSr2-EuAl1 1,26 1,31 1,32 1,42 1,50 1,56 1,65 1,72 1,81 1,90 1,90 1,82 2,11 
MSr2-EuAl2 1,26 1,31 1,32 1,42 1,50 1,56 1,65 1,72 1,81 1,90 1,90 1,82 2,11 
MSr2-EuAl3 1,45 1,49 1,51 1,62 1,72 1,79 1,89 1,97 2,08 2,18 2,21 2,13 2,46 
MSr2-EuAl4 1,48 1,52 1,54 1,66 1,75 1,82 1,92 2,01 2,11 2,22 2,24 2,16 2,50 
MSr2-EuAl5 0,72 0,75 0,76 0,83 0,89 0,93 1,01 1,05 1,12 1,18 1,15 1,06 1,28 
MSr2-EuAl6 0,73 0,76 0,77 0,84 0,90 0,94 1,01 1,05 1,12 1,18 1,15 1,06 1,27 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 1,79 1,85 1,82 1,63 1,63 1,51 1,45 1,46 1,79 1,24 0,89 0,89 0,71 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,18 2,15 2,12 2,04 1,94 1,89 1,83 1,74 2,12 1,59 1,24 1,24 1,04 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,37 2,33 2,30 2,21 2,11 1,88 2,00 2,01 2,29 1,76 1,52 1,53 1,21 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,70 2,18 1,89 2,43 2,36 1,69 1,82 1,96 1,88 2,09 1,76 1,77 0,80 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,90 1,74 1,74 1,65 1,64 1,60 1,46 1,37 1,80 1,46 0,89 1,05 0,72 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,19 2,15 2,12 2,03 1,94 1,88 1,83 1,74 2,12 1,59 1,23 1,24 1,04 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,36 2,33 2,24 2,20 2,11 2,05 1,99 1,90 2,53 1,67 1,54 1,48 1,45 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,54 2,51 2,49 1,80 2,35 1,68 2,26 1,55 2,53 2,08 1,24 1,76 0,90 
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Tabela A3. 23 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de HF 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 4,03 3,97 3,74 3,82 3,71 3,63 3,55 3,45 nc 3,26 2,94 2,82 2,57 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 3,65 3,62 3,58 3,49 3,40 3,34 3,28 3,20 3,14 3,06 2,78 2,65 2,36 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,76 3,72 3,69 3,55 3,46 3,39 3,32 3,23 3,16 3,07 2,77 2,65 2,51 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 2,69 2,72 2,71 2,78 2,82 2,85 2,86 2,94 2,98 3,02 2,94 2,87 3,12 
MSr1-EuAl2 2,71 2,73 2,73 2,79 2,84 2,87 2,87 2,95 3,00 3,03 2,95 2,89 3,13 
MSr1-EuAl3 2,76 2,79 2,80 2,87 2,92 2,96 3,00 3,07 3,14 3,19 3,13 3,07 3,31 
MSr1-EuAl4 2,78 2,81 2,81 2,89 2,94 2,98 3,02 3,09 3,15 3,20 3,15 3,08 3,32 
MSr1-EuAl5 2,74 2,76 2,76 2,82 2,87 2,90 2,90 2,98 3,03 3,06 2,98 2,92 3,17 
MSr1-EuAl6 2,77 2,79 2,79 2,86 2,90 2,93 2,93 3,01 3,07 3,10 3,01 2,96 3,21 
MSr2-EuAl1 3,03 3,07 3,09 3,18 3,27 3,33 3,42 3,49 3,58 3,67 3,67 3,59 3,88 
MSr2-EuAl2 3,04 3,09 3,10 3,20 3,28 3,34 3,43 3,51 3,60 3,68 3,68 3,60 3,90 
MSr2-EuAl3 3,21 3,26 3,28 3,39 3,49 3,55 3,66 3,74 3,84 3,94 3,97 3,90 4,22 
MSr2-EuAl4 3,24 3,29 3,31 3,42 3,52 3,59 3,69 3,77 3,88 3,98 4,00 3,93 4,26 
MSr2-EuAl5 2,49 2,52 2,53 2,60 2,66 2,70 2,77 2,81 2,88 2,95 2,91 2,83 3,04 
MSr2-EuAl6 2,50 2,53 2,54 2,60 2,66 2,70 2,78 2,82 2,89 2,95 2,91 2,83 3,04 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,97 3,03 3,00 2,81 2,81 2,68 2,63 2,63 2,97 2,42 2,07 2,07 1,89 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 3,36 3,32 3,30 3,22 3,12 3,07 3,00 2,92 3,30 2,77 2,42 2,42 2,22 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 3,54 3,51 3,47 3,38 3,29 3,06 3,17 3,19 3,47 2,94 2,70 2,71 2,39 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,88 3,36 3,07 3,60 3,54 2,87 3,00 3,14 3,06 3,27 2,94 2,94 1,98 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 3,08 2,92 2,92 2,83 2,82 2,77 2,64 2,55 2,97 2,63 2,07 2,22 1,89 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 3,37 3,33 3,30 3,20 3,12 3,06 3,00 2,91 3,29 2,76 2,41 2,41 2,21 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 3,54 3,50 3,42 3,37 3,29 3,23 3,17 3,08 3,71 2,85 2,72 2,65 2,63 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 3,72 3,69 3,67 2,98 3,53 2,85 3,44 2,73 3,71 3,26 2,42 2,93 2,08 

 



141 

 

Tabela A3. 24 -  Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de H2+N2 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,21 3,15 2,92 3,00 2,89 2,81 2,73 2,62 nc 2,43 2,12 1,99 1,75 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,83 2,79 2,76 2,66 2,58 2,52 2,46 2,38 2,32 2,24 1,96 1,83 1,53 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,93 2,89 2,86 2,73 2,63 2,56 2,49 2,40 2,33 2,24 1,95 1,82 1,68 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,46 1,49 1,48 1,55 1,58 1,62 1,62 1,71 1,75 1,79 1,71 1,64 1,89 
MSr1-EuAl2 1,47 1,50 1,50 1,56 1,60 1,64 1,64 1,72 1,77 1,80 1,72 1,66 1,90 
MSr1-EuAl3 1,53 1,56 1,57 1,64 1,69 1,73 1,77 1,84 1,91 1,96 1,90 1,84 2,08 
MSr1-EuAl4 1,55 1,58 1,58 1,66 1,71 1,75 1,78 1,86 1,92 1,97 1,92 1,85 2,09 
MSr1-EuAl5 1,50 1,53 1,53 1,59 1,63 1,67 1,66 1,75 1,80 1,83 1,75 1,69 1,94 
MSr1-EuAl6 1,53 1,56 1,56 1,63 1,66 1,70 1,70 1,78 1,84 1,87 1,78 1,73 1,98 
MSr2-EuAl1 1,79 1,84 1,86 1,95 2,03 2,10 2,18 2,26 2,35 2,44 2,44 2,36 2,65 
MSr2-EuAl2 1,81 1,86 1,87 1,97 2,05 2,11 2,20 2,27 2,37 2,45 2,45 2,37 2,66 
MSr2-EuAl3 1,98 2,03 2,05 2,16 2,25 2,32 2,42 2,51 2,61 2,71 2,74 2,66 2,99 
MSr2-EuAl4 2,01 2,06 2,08 2,19 2,28 2,36 2,45 2,54 2,65 2,75 2,77 2,70 3,03 
MSr2-EuAl5 1,25 1,29 1,30 1,37 1,42 1,47 1,54 1,58 1,65 1,72 1,68 1,60 1,81 
MSr2-EuAl6 1,26 1,30 1,31 1,37 1,43 1,47 1,54 1,59 1,66 1,72 1,68 1,60 1,81 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,14 2,20 2,18 1,99 1,98 1,86 1,80 1,81 2,14 1,59 1,25 1,25 1,06 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,54 2,50 2,47 2,39 2,30 2,24 2,18 2,10 2,48 1,95 1,59 1,60 1,40 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,72 2,68 2,65 2,56 2,46 2,24 2,35 2,36 2,64 2,11 1,88 1,88 1,56 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,06 2,54 2,25 2,78 2,72 2,04 2,17 2,32 2,24 2,45 2,11 2,12 1,16 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,25 2,10 2,09 2,00 2,00 1,95 1,81 1,73 2,15 1,81 1,25 1,40 1,07 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,54 2,51 2,47 2,38 2,30 2,24 2,18 2,09 2,47 1,94 1,59 1,59 1,39 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,72 2,68 2,59 2,55 2,46 2,40 2,34 2,26 2,88 2,02 1,90 1,83 1,80 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,89 2,87 2,84 2,15 2,71 2,03 2,61 1,91 2,88 2,44 1,60 2,11 1,26 
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Tabela A3. 25 - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de CH4 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 3,29 3,23 3,00 3,08 2,97 2,89 2,81 2,70 nc 2,51 2,20 2,07 1,83 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,91 2,87 2,84 2,74 2,66 2,60 2,54 2,46 2,40 2,32 2,04 1,91 1,61 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 3,01 2,97 2,94 2,81 2,71 2,64 2,57 2,48 2,41 2,32 2,03 1,90 1,76 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,57 1,60 1,60 1,66 1,70 1,74 1,74 1,82 1,87 1,90 1,82 1,76 2,01 
MSr1-EuAl2 1,59 1,62 1,62 1,68 1,72 1,75 1,76 1,84 1,88 1,92 1,84 1,77 2,02 
MSr1-EuAl3 1,65 1,68 1,68 1,76 1,80 1,85 1,88 1,96 2,02 2,07 2,02 1,95 2,19 
MSr1-EuAl4 1,66 1,70 1,70 1,77 1,82 1,87 1,90 1,98 2,04 2,09 2,04 1,97 2,21 
MSr1-EuAl5 1,62 1,65 1,65 1,71 1,75 1,78 1,78 1,86 1,91 1,95 1,86 1,80 2,05 
MSr1-EuAl6 1,65 1,67 1,68 1,74 1,78 1,81 1,82 1,90 1,95 1,98 1,90 1,84 2,09 
MSr2-EuAl1 1,91 1,96 1,97 2,07 2,15 2,21 2,30 2,37 2,46 2,55 2,55 2,47 2,76 
MSr2-EuAl2 1,93 1,97 1,99 2,08 2,16 2,23 2,32 2,39 2,48 2,57 2,57 2,49 2,78 
MSr2-EuAl3 2,10 2,14 2,16 2,27 2,37 2,44 2,54 2,62 2,73 2,83 2,85 2,78 3,11 

MSr2-EuAl4 2,12 2,17 2,19 2,31 2,40 2,47 2,57 2,66 2,76 2,86 2,89 2,81 3,15 

MSr2-EuAl5 1,37 1,40 1,41 1,48 1,54 1,58 1,66 1,70 1,77 1,83 1,80 1,71 1,93 

MSr2-EuAl6 1,38 1,41 1,42 1,49 1,54 1,59 1,66 1,70 1,77 1,83 1,80 1,71 1,92 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 2,22 2,28 2,26 2,07 2,06 1,94 1,88 1,89 2,22 1,67 1,33 1,33 1,14 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,62 2,58 2,55 2,47 2,38 2,32 2,26 2,18 2,56 2,03 1,67 1,67 1,48 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,80 2,76 2,73 2,64 2,54 2,32 2,43 2,44 2,72 2,19 1,96 1,96 1,64 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 3,14 2,62 2,33 2,86 2,80 2,12 2,25 2,40 2,32 2,53 2,19 2,20 1,24 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 2,33 2,18 2,17 2,08 2,08 2,03 1,89 1,81 2,23 1,89 1,33 1,48 1,15 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,62 2,59 2,55 2,46 2,38 2,32 2,26 2,17 2,55 2,02 1,67 1,67 1,47 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,80 2,76 2,67 2,63 2,54 2,48 2,42 2,34 2,96 2,10 1,98 1,91 1,88 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,97 2,95 2,92 2,23 2,79 2,11 2,69 1,98 2,96 2,52 1,68 2,19 1,34 
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Tabela A3. 26  - Energia de solução em eV para todos os mecanismos de codopagem calculados a 293K, em  atmosfera controlada de CF4 
2MSr-VSr-EuSr1 Lu Yb Tm Er Ho Dy Tb Gd Eu Sm Nd Pr Ce 

MSr2-MSr2-VSr1-EuSr1 2,89 2,83 2,60 2,68 2,57 2,49 2,41 2,30 nc 2,11 1,80 1,67 1,43 
MSr1-MSr1-VSr2-EuSr2 2,51 2,47 2,44 2,34 2,26 2,20 2,14 2,06 2,00 1,92 1,64 1,51 1,21 
MSr1-MSr2-VSr1-EuSr2 2,61 2,57 2,54 2,41 2,31 2,24 2,17 2,08 2,01 1,92 1,63 1,50 1,36 

MSr+SrAl              
MSr1- EuAl1 1,02 1,04 1,04 1,10 1,14 1,18 1,18 1,26 1,31 1,34 1,26 1,20 1,45 
MSr1-EuAl2 1,03 1,06 1,06 1,12 1,16 1,19 1,20 1,28 1,32 1,36 1,28 1,21 1,46 
MSr1-EuAl3 1,09 1,12 1,12 1,20 1,25 1,29 1,33 1,40 1,46 1,51 1,46 1,39 1,63 
MSr1-EuAl4 1,11 1,14 1,14 1,21 1,27 1,31 1,34 1,42 1,48 1,53 1,48 1,41 1,65 
MSr1-EuAl5 1,06 1,09 1,09 1,15 1,19 1,22 1,22 1,30 1,35 1,39 1,30 1,24 1,49 
MSr1-EuAl6 1,09 1,11 1,12 1,18 1,22 1,25 1,26 1,34 1,39 1,42 1,34 1,28 1,54 
MSr2-EuAl1 1,35 1,40 1,41 1,51 1,59 1,65 1,74 1,81 1,90 1,99 1,99 1,91 2,21 
MSr2-EuAl2 1,37 1,41 1,43 1,52 1,61 1,67 1,76 1,83 1,92 2,01 2,01 1,93 2,22 
MSr2-EuAl3 1,54 1,58 1,60 1,71 1,81 1,88 1,98 2,06 2,17 2,27 2,29 2,22 2,55 
MSr2-EuAl4 1,57 1,61 1,63 1,75 1,84 1,91 2,01 2,10 2,20 2,30 2,33 2,26 2,59 
MSr2-EuAl5 0,81 0,84 0,85 0,92 0,98 1,02 1,10 1,14 1,21 1,27 1,24 1,15 1,37 
MSr2-EuAl6 0,82 0,85 0,86 0,93 0,99 1,03 1,10 1,14 1,21 1,27 1,24 1,15 1,36 

2MSr-Oi              
MSr1-MSr2-EuSr2-O1 1,85 1,91 1,88 1,69 1,69 1,57 1,51 1,52 1,85 1,30 0,95 0,95 0,77 
MSr1-MSr2-EuSr2-O2 2,24 2,21 2,18 2,10 2,00 1,95 1,89 1,80 2,18 1,65 1,30 1,30 1,10 
MSr1-MSr2-EuSr2-O3 2,43 2,39 2,36 2,27 2,17 1,94 2,06 2,07 2,35 1,82 1,58 1,59 1,27 
MSr1-MSr2-EuSr2-O4 2,76 2,24 1,95 2,49 2,42 1,75 1,88 2,02 1,94 2,15 1,82 1,83 0,86 
MSr2-MSr1-EuSr1–O1 1,96 1,80 1,80 1,71 1,70 1,66 1,52 1,43 1,86 1,52 0,95 1,11 0,78 
MSr2-MSr1-EuSr1–O2 2,25 2,21 2,18 2,09 2,00 1,94 1,89 1,80 2,18 1,65 1,29 1,30 1,10 
MSr2-MSr1-EuSr1–O3 2,42 2,39 2,30 2,26 2,17 2,11 2,05 1,96 2,59 1,73 1,60 1,54 1,51 
MSr2-MSr1-EuSr1–O4 2,60 2,57 2,55 1,86 2,41 1,74 2,32 1,61 2,59 2,14 1,30 1,82 0,96 
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Apêndice 4  

Tabela A4.1 - Energia de ionização dos terras-raras e energia de dissociação do 
oxigênio e da água. 

Configuração  Energia em eV 

O2(g)→2O(g) D(O2) 5,17 

H2(g)→2H(g) D(H2) 4,50 

F2(g)→2F(g) D(F2) 1,65 

N2(g)→2N(g) D(N2) 9,79 

H2O(g)→2H(g)+O(g) D(H2O) 9,62 

HF (g)→H(g)+F(g) D(HF) 6,41 

CO2(g)→C(g)+2O(g) D(CO2) 16,67 

CF4(g)→C(g)+4F(g) D(CF4) 9,67 

CO(g)→C (g)+O(g) D(CO) 11,16 

NO(g)→N(g)+O(g) D(NO) 6,55 

CH4(g)→C(g)+4H(g) D(CH4) 17,24 

O(g)+2e
-
→O

2-
(g) EA(O

2-
) 6,74 

Ce
3+

+e
- 
→Ce

2+ 
EI(Ce) 20,20 

Pr
3+

+e
- 
→Pr

2+
 EI(Pr) 21,62 

Sm
3+

+e
- 
→Sm

2+
 EI(Sm) 23,42 

Eu
3+

+e
- 
→Eu

2+
 EI(Eu) 24,91 

Gd
3+

+e
- 
→Gd

2+
 EI(Gd) 20,62 

Yb
3+

+e
- 
→Yb

2+
 EI(Yb) 25,03 
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Tabela A4.2 - Energia da rede para os M2O3 e MO. 
M

3+
 0K 293K M

2+
 0K 293K 

Lu -137,60 -137,44 Ce -34,62 -35,60 
Yb -137,15 -136,99 Pr -35,90 -35,85 
Tm -136,89 -136,73 Sm -35,00 -34,98 
Er -136,02 -135,85 Eu -34,10 -34,12 
Ho -135,21 -135,06 Gd -34,62 -34,62 
Dy -134,67 -134,51 Yb -36,51 -36,50 
Tb -133,51 -133,36 

 
Gd -133,31 -133,15 
Eu -132,58 -132,45 
Sm -131,79 -131,63 
Nd -129,89 -129,71    

Pr -130,04 -129,91    

Ce -129,30 -129,21    

Tabela A4.3 - Posições dos sítios em coordenadas fracionárias do Sr4Al14O25 
Sítio x y z 

Sr1 0,1379 0,5000 0,0346 
Sr2 0,1210 0,0000 0,1154 
Al1 0,1861 0,1936 0,6196 
Al2 0,0661 0,3218 0,5126 
Al3 0,2500 0,2950 0,1297 
Al4 0,0000 0,1675 0,0000 
Al5 0,0000 0,0000 0,5000 
Al6 0,0000 0,5000 0,0000 
O1 0,2500 0,7715 0,8467 
O2 0,2500 1,0000 0,5777 
O3 0,2528 2,0145 0,7966 
O4 0,2389 0,9032 0,0987 
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Apêndice 5 – Arquivo de Entrada do GULP 

 

conp optimise propeties compare free energy phonon  Comandos 
cell 

24.7451 8.4735 4.8808 90 90 90 Parâmetros de Rede 
fractional 5 
  Posições dos íons na célula  Carga 
Sr1  core  0.13790 0.50000 0.03460 2.000  

Sr2  core  0.12100 0.00000 0.11540 2.000 

Al1  core  0.18610 0.19360 0.61960 3.000 

Al2  core  0.06610 0.32180 0.51260 3.000 

Al3  core  0.25000 0.29500 0.12970 3.000 

Al4  core  0.00000 0.16750 0.00000 3.000 

Al5  core  0.00000 0.00000 0.50000 3.000 

Al6  core  0.00000 0.50000 0.00000 3.000 

O1   core   0.04240 0.16380 0.32950 0.900 

O1   shell  0.04240 0.16380 0.32950 -2.900 

O2   core   0.13780 0.31730 0.50130 0.900 

O2   shell  0.13780 0.31730 0.50130 -2.900 

O3   core   0.19160 0.22850 0.97350 0.900 

O3   shell  0.19160 0.22850 0.97350 -2.900 

O4   core   0.25000 0.22860 0.47960 0.900 

O4   shell  0.25000 0.22860 0.47960 -2.900 

O5   core   0.03670 0.00000 0.82870 0.900 

O5   shell  0.03670 0.00000 0.82870 -2.900 

O6   core   0.05120 0.50000 0.35480 0.900 

O6   shell  0.05120 0.50000 0.35480 -2.900 

O7   core   0.16390 0.00000 0.57770 0.900 

O7   shell  0.16390 0.00000 0.57770 -2.900 

O8   core   0.04350 0.33480 0.84670 0.900 

O8   shell  0.04350 0.33480 0.84670 -2.900 

O9   core   0.25000 0.50000 0.10010 0.900 

O9   shell  0.25000 0.50000 0.10010 -2.900 

space 

51 Grupo Espacial 

temperature 293 K Temperatura da Modelagem 

Parâmetros de Potencial de Interações 
buck 

Sr core O shell 1449.1 0.3427 0.0 10.0 

buck 

Al core O shell 1225.3 0.3109 0.0 10.0 

buck 

O shell O shell 22764.0 0.1490 27.88 10.0 

spring 

Constante de mola para o core-shell 
O core O shell 70.0 
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Apêndice 6 – Arquivo de Saída do GULP 

 

 

******************************************************************************** 

*                       GENERAL UTILITY LATTICE PROGRAM                        * 

*                                 Julian Gale                                  * 

*                      Nanochemistry Research Institute                        * 

*             Curtin University of Technology, Western Australia               * 

******************************************************************************** 

* Version = 3.0.1 * Last modified =  1st May 2006                              * 

******************************************************************************** 

*  optimise     - perform optimisation run                                     * 

*  free_energy  - use Gibbs free energy instead of internal energy             * 

*  conp         - constant pressure calculation                                * 

*  property     - calculate properties for final geometry                      * 

*  phonon       - calculate phonons for final geometry                         * 

*  compare      - compare initial and final structures                         * 

******************************************************************************** 

 

  Job Started  at 09:11.22 18th March      2012                                

 

  Number of CPUs =     1 

 

 

  Total number of configurations input =   1 

 

******************************************************************************** 

*  Input for Configuration =   1                                               * 

******************************************************************************** 

 

  Formula = Sr8Al28O50   Fórmula                                                
 

  Number of irreducible atoms/shells =      26 

 

 

  Total number atoms/shells =     136 

 

  Dimensionality = 3               :  Bulk    

 

 

  Symmetry : 

 

  Crystal family                   :  Orthorhombic 

  Crystal class  (Groth - 1921)    :  Orthorhombic Bipyramidal              

 

  Space group (centrosymmetric)    :  P M M A   Grupo Espacial              
 

  Patterson group                  :  P m m m   

 

  Cartesian lattice vectors (Angstroms) : 

 

       24.745100    0.000000    0.000000 

        0.000000    8.473500    0.000000 

        0.000000    0.000000    4.880800 
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  Cell parameters (Angstroms/Degrees): 

 

  a =      24.7451    alpha =  90.0000 

  b =       8.4735    beta  =  90.0000 

  c =       4.8808    gamma =  90.0000 

 

  Initial cell volume =        1023.394454 Angs**3 

 

  Temperature of configuration =  293.0     K  

 

  Pressure of configuration =         0.000 GPa  

 

  Fractional coordinates of asymmetric unit : Posições dos íons da célula unitária 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   No.  Atomic       x           y          z         Charge      Occupancy 

        Label      (Frac)      (Frac)     (Frac)        (e)         (Frac)   

-------------------------------------------------------------------------------- 

      1 Sr1   c    0.137900 *  0.500000    0.034600 *    2.0000    1.000000     

      2 Sr2   c    0.121000 *  0.000000    0.115400 *    2.0000    1.000000     

      3 Al1   c    0.186100 *  0.193600 *  0.619600 *    3.0000    1.000000     

      4 Al2   c    0.066100 *  0.321800 *  0.512600 *    3.0000    1.000000     

      5 Al3   c    0.250000    0.295000 *  0.129700 *    3.0000    1.000000     

      6 Al4   c    0.000000    0.167500 *  0.000000      3.0000    1.000000     

      7 Al5   c    0.000000    0.000000    0.500000      3.0000    1.000000     

      8 Al6   c    0.000000    0.500000    0.000000      3.0000    1.000000     

      9 O1    c    0.042400 *  0.163800 *  0.329500 *    0.9000    1.000000     

     10 O2    c    0.137800 *  0.317300 *  0.501300 *    0.9000    1.000000     

     11 O3    c    0.191600 *  0.228500 *  0.973500 *    0.9000    1.000000     

     12 O4    c    0.250000    0.228600 *  0.479600 *    0.9000    1.000000     

     13 O5    c    0.036700 *  0.000000    0.828700 *    0.9000    1.000000     

     14 O6    c    0.051200 *  0.500000    0.354800 *    0.9000    1.000000     

     15 O7    c    0.163900 *  0.000000    0.577700 *    0.9000    1.000000     

     16 O8    c    0.043500 *  0.334800 *  0.846700 *    0.9000    1.000000     

     17 O9    c    0.250000    0.500000    0.100100 *    0.9000    1.000000     

     18 O1    s    0.042400 *  0.163800 *  0.329500 *   -2.9000    1.000000     

     19 O2    s    0.137800 *  0.317300 *  0.501300 *   -2.9000    1.000000     

     20 O3    s    0.191600 *  0.228500 *  0.973500 *   -2.9000    1.000000     

     21 O4    s    0.250000    0.228600 *  0.479600 *   -2.9000    1.000000     

     22 O5    s    0.036700 *  0.000000    0.828700 *   -2.9000    1.000000     

     23 O6    s    0.051200 *  0.500000    0.354800 *   -2.9000    1.000000     

     24 O7    s    0.163900 *  0.000000    0.577700 *   -2.9000    1.000000     

     25 O8    s    0.043500 *  0.334800 *  0.846700 *   -2.9000    1.000000     

     26 O9    s    0.250000    0.500000    0.100100 *   -2.9000    1.000000     

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

******************************************************************************** 

*  General input information                                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Species output for all configurations :  
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-------------------------------------------------------------------------------- 

  Species    Type    Atomic    Atomic    Charge       Radii (Angs)     Library 

                     Number     Mass       (e)     Cova   Ionic  VDW   Symbol 

-------------------------------------------------------------------------------- 

    Sr1      Core       38      87.62     2.0000   1.120  0.000  1.670           

    Sr2      Core       38      87.62     2.0000   1.120  0.000  1.670           

    Al1      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    Al2      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    Al3      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    Al4      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    Al5      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    Al6      Core       13      26.98     3.0000   1.350  0.000  2.050           

    O1       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O1       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O2       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O2       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O3       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O3       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O4       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O4       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O5       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O5       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O6       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O6       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O7       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O7       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O8       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O8       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

    O9       Core        8      16.00     0.9000   0.730  0.000  1.360           

    O9       Shell       8      16.00    -2.9000   0.730  0.000  1.360           

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Lattice summation method               =    Ewald 

  Accuracy factor for lattice sums       =    8.000 

 

 

  Time limit = Infinity 

 

  General interatomic potentials : Parâmetros dos potenciais de interação 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Atom  Types   Potential         A         B         C         D     Cutoffs(Ang) 

  1     2                                                            Min    Max  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sr   c O    s Buckingham    0.145E+04 0.343     0.00     0.00       0.000 10.000 

Al   c O    s Buckingham    0.123E+04 0.311     0.00     0.00       0.000 10.000 

O    s O    s Buckingham    0.228E+05 0.149     27.9     0.00       0.000 10.000 

O    c O    s Spring (c-s)   70.0      0.00     0.00     0.00       0.000  0.600 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

******************************************************************************** 

*  Output for configuration   1                                                * 

******************************************************************************** 
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  Components of free energy :  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Interatomic potentials     =         515.05017594 eV 

  Monopole - monopole (real) =       -1957.23343458 eV 

  Monopole - monopole (recip)=       -1041.39294066 eV 

  Monopole - monopole (total)=       -2998.62637524 eV 

  Vibrational contribution   =           5.52912151 eV 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Total free energy          =       -2478.04707780 eV 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Total free energy          =         -239093.6626 kJ/(mole unit cells) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Number of variables =     58 

 

  Maximum number of calculations  =          1000 

  Maximum Hessian update interval =            10 

  Maximum step size               =   1.000000000 

  Maximum parameter tolerance     =   0.000010000 

  Maximum function  tolerance     =   0.000010000 

  Maximum gradient  tolerance     =   0.001000000 

  Maximum gradient  component     =   0.010000000 

 

  Symmetry constrained optimisation 

 

  Cell parameters to be optimised using strains 

 

  Newton-Raphson optimiser to be used 

 

  BFGS hessian update to be used 

 

  Start of bulk optimisation : 

 

  Cycle:      0 Energy:     -2478.047078  Gnorm:     46.845744  CPU:    1.916 

  ** Hessian calculated ** 

  Cycle:      1 Energy:     -2481.876028  Gnorm:     37.491688  CPU:    3.216 

  Cycle:      2 Energy:     -2484.347633  Gnorm:     29.917661  CPU:    4.504 

… 
  Cycle:     26 Energy:     -2488.682588  Gnorm:      0.034511  CPU:   37.998 

 

 

  **** Optimisation achieved **** 

 

 

  Final free energy =   -2488.68259347 eV Energia de rede Calculada 
  Final Gnorm       =       0.00000218 

 

  Components of free energy :  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Interatomic potentials     =         512.94876892 eV 
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  Monopole - monopole (real) =       -1422.04786453 eV 

  Monopole - monopole (recip)=       -1585.07253677 eV 

  Monopole - monopole (total)=       -3007.12040130 eV 

  Vibrational contribution   =           5.48903891 eV 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Total free energy          =       -2488.68259347 eV 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Total free energy          =         -240119.8273 kJ/(mole unit cells) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Final asymmetric unit coordinates : Posições dos íons relaxados 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   No.  Atomic        x           y           z         Radius 

        Label       (Frac)      (Frac)      (Frac)       (Angs)  

-------------------------------------------------------------------------------- 

     1  Sr1   c     0.137386    0.500000    0.034423    0.000000 

     2  Sr2   c     0.120095    0.000000    0.115926    0.000000 

     3  Al1   c     0.185347    0.193810    0.622566    0.000000 

     4  Al2   c     0.064403    0.319354    0.508494    0.000000 

     5  Al3   c     0.250000    0.299927    0.122413    0.000000 

     6  Al4   c     0.000000    0.168984    0.000000    0.000000 

     7  Al5   c     0.000000    0.000000    0.500000    0.000000 

     8  Al6   c     0.000000    0.500000    0.000000    0.000000 

     9  O1    c     0.040914    0.160176    0.321346    0.000000 

    10  O2    c     0.134502    0.313497    0.507715    0.000000 

    11  O3    c     0.190677    0.231787    0.974075    0.000000 

    12  O4    c     0.250000    0.234805    0.470907    0.000000 

    13  O5    c     0.037456    0.000000    0.828211    0.000000 

    14  O6    c     0.051543    0.500000    0.328875    0.000000 

    15  O7    c     0.167328    0.000000    0.579136    0.000000 

    16  O8    c     0.041434    0.339368    0.849660    0.000000 

    17  O9    c     0.250000    0.500000    0.103074    0.000000 

    18  O1    s     0.040082    0.164377    0.325543    0.000000 

    19  O2    s     0.133744    0.306857    0.514196    0.000000 

    20  O3    s     0.193286    0.233982    0.964123    0.000000 

    21  O4    s     0.250000    0.234126    0.468088    0.000000 

    22  O5    s     0.034431    0.000000    0.828808    0.000000 

    23  O6    s     0.052323    0.500000    0.337846    0.000000 

    24  O7    s     0.169178    0.000000    0.582600    0.000000 

    25  O8    s     0.040108    0.339574    0.841862    0.000000 

    26  O9    s     0.250000    0.500000    0.105267    0.000000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Final cell parameters and derivatives : 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

       a           25.045993 Angstrom     dE/de1(xx)     0.000009 eV/strain 

       b            8.578609 Angstrom     dE/de2(yy)    -0.000004 eV/strain 

       c            4.926896 Angstrom     dE/de3(zz)     0.000002 eV/strain 

       alpha       90.000000 Degrees      dE/de4(yz)     0.000000 eV/strain 

       beta        90.000000 Degrees      dE/de5(xz)     0.000000 eV/strain 

       gamma       90.000000 Degrees      dE/de6(xy)     0.000000 eV/strain 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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  Primitive cell volume =          1058.591841 Angs**3 

 

  Density of cell =      3.539513 g/cm**3 

 

  Non-primitive cell volume =          1058.591841 Angs**3 

 

 

  Final internal derivatives : 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   No.  Atomic          x             y             z           Radius 

        Label          (eV)          (eV)          (eV)        (eV/Angs) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

      1 Sr1   c      -0.000052      0.000000     -0.000003      0.000000 

      2 Sr2   c       0.000000      0.000000      0.000002      0.000000 

      3 Al1   c       0.000002     -0.000006      0.000002      0.000000 

      4 Al2   c       0.000007      0.000021      0.000001      0.000000 

      5 Al3   c       0.000000      0.000006     -0.000002      0.000000 

      6 Al4   c       0.000000      0.000000      0.000000      0.000000 

      7 Al5   c       0.000000      0.000000      0.000000      0.000000 

      8 Al6   c       0.000000      0.000000      0.000000      0.000000 

      9 O1    c       0.000006     -0.000003     -0.000005      0.000000 

     10 O2    c      -0.000031      0.000003     -0.000005      0.000000 

     11 O3    c       0.000026      0.000000      0.000002      0.000000 

     12 O4    c       0.000000     -0.000001     -0.000003      0.000000 

     13 O5    c       0.000000      0.000000      0.000002      0.000000 

     14 O6    c       0.000013      0.000000     -0.000004      0.000000 

     15 O7    c      -0.000008      0.000000     -0.000003      0.000000 

     16 O8    c       0.000005      0.000007      0.000003      0.000000 

     17 O9    c       0.000000      0.000000      0.000002      0.000000 

     18 O1    s       0.000016     -0.000005      0.000010      0.000000 

     19 O2    s       0.000030     -0.000006      0.000007      0.000000 

     20 O3    s       0.000090      0.000010     -0.000008      0.000000 

     21 O4    s       0.000000      0.000006      0.000005      0.000000 

     22 O5    s       0.000013      0.000000     -0.000003      0.000000 

     23 O6    s      -0.000011      0.000000      0.000010      0.000000 

     24 O7    s       0.000002      0.000000      0.000003      0.000000 

     25 O8    s       0.000005     -0.000011     -0.000008      0.000000 

     26 O9    s       0.000000      0.000000     -0.000001      0.000000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Comparison of initial and final structures : → Comparação entre parâmetros de rede 
experimental e calculados 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Parameter   Initial value   Final value   Difference    Units      Percent 

-------------------------------------------------------------------------------- 

    Volume      1023.394454   1058.591841    35.197387    Angs**3      3.44 

    a             24.745100     25.045993     0.300893    Angstroms    1.22 

    b              8.473500      8.578609     0.105109    Angstroms    1.24 

    c              4.880800      4.926896     0.046096    Angstroms    0.94 

    alpha         90.000000     90.000000     0.000000    Degrees      0.00 

    beta          90.000000     90.000000     0.000000    Degrees      0.00 

    gamma         90.000000     90.000000     0.000000    Degrees      0.00 

      1 x          0.137900      0.137386     0.000514    Fractional   0.37 
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      1 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

      1 z          0.034600      0.034423     0.000177    Fractional   0.51 

      2 x          0.121000      0.120095     0.000905    Fractional   0.75 

      2 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      2 z          0.115400      0.115926     0.000526    Fractional   0.46 

      3 x          0.186100      0.185347     0.000753    Fractional   0.40 

      3 y          0.193600      0.193810     0.000210    Fractional   0.11 

      3 z          0.619600      0.622566     0.002966    Fractional   0.48 

      4 x          0.066100      0.064403     0.001697    Fractional   2.57 

      4 y          0.321800      0.319354     0.002446    Fractional   0.76 

      4 z          0.512600      0.508494     0.004106    Fractional   0.80 

      5 x          0.250000      0.250000     0.000000    Fractional   0.00 

      5 y          0.295000      0.299927     0.004927    Fractional   1.67 

      5 z          0.129700      0.122413     0.007287    Fractional   5.62 

      6 x          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      6 y          0.167500      0.168984     0.001484    Fractional   0.89 

      6 z          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      7 x          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      7 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      7 z          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

      8 x          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      8 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

      8 z          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

      9 x          0.042400      0.040914     0.001486    Fractional   3.50 

      9 y          0.163800      0.160176     0.003624    Fractional   2.21 

      9 z          0.329500      0.321346     0.008154    Fractional   2.47 

     10 x          0.137800      0.134502     0.003298    Fractional   2.39 

     10 y          0.317300      0.313497     0.003803    Fractional   1.20 

     10 z          0.501300      0.507715     0.006415    Fractional   1.28 

     11 x          0.191600      0.190677     0.000923    Fractional   0.48 

     11 y          0.228500      0.231787     0.003287    Fractional   1.44 

     11 z          0.973500      0.974075     0.000575    Fractional   0.06 

     12 x          0.250000      0.250000     0.000000    Fractional   0.00 

     12 y          0.228600      0.234805     0.006205    Fractional   2.71 

     12 z          0.479600      0.470907     0.008693    Fractional   1.81 

     13 x          0.036700      0.037456     0.000756    Fractional   2.06 

     13 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

     13 z          0.828700      0.828211     0.000489    Fractional   0.06 

     14 x          0.051200      0.051543     0.000343    Fractional   0.67 

     14 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

     14 z          0.354800      0.328875     0.025925    Fractional   7.31 

     15 x          0.163900      0.167328     0.003428    Fractional   2.09 

     15 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

     15 z          0.577700      0.579136     0.001436    Fractional   0.25 

     16 x          0.043500      0.041434     0.002066    Fractional   4.75 

     16 y          0.334800      0.339368     0.004568    Fractional   1.36 

     16 z          0.846700      0.849660     0.002960    Fractional   0.35 

     17 x          0.250000      0.250000     0.000000    Fractional   0.00 

     17 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

     17 z          0.100100      0.103074     0.002974    Fractional   2.97 

     18 x          0.042400      0.040082     0.002318    Fractional   5.47 

     18 y          0.163800      0.164377     0.000577    Fractional   0.35 

     18 z          0.329500      0.325543     0.003957    Fractional   1.20 

     19 x          0.137800      0.133744     0.004056    Fractional   2.94 

     19 y          0.317300      0.306857     0.010443    Fractional   3.29 
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     19 z          0.501300      0.514196     0.012896    Fractional   2.57 

     20 x          0.191600      0.193286     0.001686    Fractional   0.88 

     20 y          0.228500      0.233982     0.005482    Fractional   2.40 

     20 z          0.973500      0.964123     0.009377    Fractional   0.96 

     21 x          0.250000      0.250000     0.000000    Fractional   0.00 

     21 y          0.228600      0.234126     0.005526    Fractional   2.42 

     21 z          0.479600      0.468088     0.011512    Fractional   2.40 

     22 x          0.036700      0.034431     0.002269    Fractional   6.18 

     22 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

     22 z          0.828700      0.828808     0.000108    Fractional   0.01 

     23 x          0.051200      0.052323     0.001123    Fractional   2.19 

     23 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

     23 z          0.354800      0.337846     0.016954    Fractional   4.78 

     24 x          0.163900      0.169178     0.005278    Fractional   3.22 

     24 y          0.000000      0.000000     0.000000    Fractional   0.00 

     24 z          0.577700      0.582600     0.004900    Fractional   0.85 

     25 x          0.043500      0.040108     0.003392    Fractional   7.80 

     25 y          0.334800      0.339574     0.004774    Fractional   1.43 

     25 z          0.846700      0.841862     0.004838    Fractional   0.57 

     26 x          0.250000      0.250000     0.000000    Fractional   0.00 

     26 y          0.500000      0.500000     0.000000    Fractional   0.00 

     26 z          0.100100      0.105267     0.005167    Fractional   5.16 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Born effective charge tensors :  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Atom             x           y             z 

------------------------------------------------------------------------------- 

   1 Sr1   x       2.3959      0.0000      0.0243 

           y       0.0000      2.1965      0.0000 

           z      -0.0424      0.0000      2.1944 

------------------------------------------------------------------------------- 

   2 Sr2   x       2.4009      0.0000     -0.0499 

           y       0.0000      2.1214      0.0000 

           z      -0.0636      0.0000      2.1940 

------------------------------------------------------------------------------- 

   3 Al1   x       2.6479      0.0164     -0.0314 

           y       0.0800      2.2331      0.0595 

           z      -0.1150      0.0171      2.3265 

------------------------------------------------------------------------------- 

   4 Al2   x       2.5209      0.0142     -0.0883 

           y      -0.0474      2.5511     -0.0741 

           z      -0.0373     -0.0640      2.4474 

------------------------------------------------------------------------------- 

   5 Al3   x       2.2773      0.0000      0.0000 

           y       0.0000      2.2347     -0.0986 

           z       0.0000     -0.0501      2.5942 

------------------------------------------------------------------------------- 

   6 Al4   x       1.7867      0.0000      0.1291 

           y       0.0000      3.1647      0.0000 

           z       0.0435      0.0000      3.0817 

------------------------------------------------------------------------------- 

   7 Al5   x       1.8108      0.0000     -0.2774 
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           y       0.0000      3.0604      0.0000 

           z      -0.1239      0.0000      3.0272 

------------------------------------------------------------------------------- 

   8 Al6   x       2.2023      0.0000      0.3009 

           y       0.0000      3.0860      0.0000 

           z       0.1850      0.0000      3.1527 

------------------------------------------------------------------------------- 

   9 O1    x      -1.4939     -0.1655     -0.0723 

           y      -0.1589     -1.8594      0.0298 

           z      -0.0949      0.0152     -1.9065 

------------------------------------------------------------------------------- 

  10 O2    x      -2.0805      0.1913     -0.0301 

           y       0.1728     -1.6087      0.0136 

           z      -0.0317      0.0357     -1.5923 

------------------------------------------------------------------------------- 

  11 O3    x      -1.7576     -0.0766     -0.1080 

           y      -0.1116     -1.5157     -0.1095 

           z      -0.0502     -0.1118     -1.8640 

------------------------------------------------------------------------------- 

  12 O4    x      -2.0276      0.0000      0.0000 

           y       0.0000     -1.2955      0.1936 

           z       0.0000      0.1908     -1.8755 

------------------------------------------------------------------------------- 

  13 O5    x      -1.4151      0.0000     -0.0396 

           y       0.0000     -2.1029      0.0000 

           z      -0.0061      0.0000     -2.0255 

------------------------------------------------------------------------------- 

  14 O6    x      -1.5696      0.0000     -0.2356 

           y       0.0000     -2.0254      0.0000 

           z      -0.2773      0.0000     -1.9361 

------------------------------------------------------------------------------- 

  15 O7    x      -1.5959      0.0000     -0.0448 

           y       0.0000     -1.9701      0.0000 

           z       0.0072      0.0000     -1.5099 

------------------------------------------------------------------------------- 

  16 O8    x      -1.5607     -0.0434      0.2139 

           y      -0.0368     -1.9869     -0.0269 

           z       0.2572     -0.0290     -1.9643 

------------------------------------------------------------------------------- 

  17 O9    x      -1.6225      0.0000      0.0000 

           y       0.0000     -2.0473      0.0000 

           z       0.0000      0.0000     -1.4019 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  Elastic Constant Matrix: (Units=GPa) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Indices      1         2         3         4         5         6     

------------------------------------------------------------------------------- 

       1    222.2990   72.0144  100.9112    0.0000    0.0000    0.0000 

       2     72.0144  276.3750  112.8884    0.0000    0.0000    0.0000 

       3    100.9112  112.8884  237.9183    0.0000    0.0000    0.0000 
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       4      0.0000    0.0000    0.0000   63.5040    0.0000    0.0000 

       5      0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   74.3861    0.0000 

       6      0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   47.1450 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Elastic Compliance Matrix: (Units=1/GPa) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Indices      1         2         3         4         5         6     

------------------------------------------------------------------------------- 

       1    0.005653 -0.000612 -0.002107  0.000000  0.000000  0.000000 

       2   -0.000612  0.004554 -0.001901  0.000000  0.000000  0.000000 

       3   -0.002107 -0.001901  0.005999  0.000000  0.000000  0.000000 

       4    0.000000  0.000000  0.000000  0.015747  0.000000  0.000000 

       5    0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.013443  0.000000 

       6    0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.021211 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Mechanical properties : 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Convention :                    Reuss         Voigt         Hill 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Bulk  Modulus (GPa)     =     143.57444     145.35782     144.46613 

  Shear Modulus (GPa)     =      63.96153      67.05891      65.51022 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Velocity S-wave (km/s)  =      13.44274      13.76437      13.60451 

  Velocity P-wave (km/s)  =      25.42786      25.75427      25.59159 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Compressibility (1/GPa) =    0.00696503 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Stress axis :                     x             y             z 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Youngs Moduli (GPa)     =     176.88426     219.56655     166.69312 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Poissons Ratio (x)      =                     0.13445       0.35127 

  Poissons Ratio (y)      =       0.10831                     0.31693 

  Poissons Ratio (z)      =       0.37275       0.41746 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Piezoelectric Strain Matrix: (Units=C/m**2) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Indices      1         2         3         4         5         6     

------------------------------------------------------------------------------- 

       x     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

       y     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

       z     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Piezoelectric Stress Matrix: (Units=10**-11 C/N) 
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------------------------------------------------------------------------------- 

  Indices      1         2         3         4         5         6     

------------------------------------------------------------------------------- 

       x     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

       y     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

       z     0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Static dielectric constant tensor :  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

              x         y         z 

------------------------------------------------------------------------------- 

       x     7.15927   0.00000   0.00000 

       y     0.00000   8.36948   0.00000 

       z     0.00000   0.00000   9.67721 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  High frequency dielectric constant tensor :  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

              x         y         z 

------------------------------------------------------------------------------- 

       x     2.02462   0.00000   0.00000 

       y     0.00000   2.07966   0.00000 

       z     0.00000   0.00000   2.09265 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Static refractive indices :  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

    1 =    2.67568      2 =    2.89301      3 =    3.11082 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  High frequency refractive indices :  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

    1 =    1.42289      2 =    1.44210      3 =    1.44660 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Phonon Calculation :  

 

  K direction for n-a correction at gamma =  1.00000  1.00000  1.00000 

 

  Number of k points for this configuration =    1 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  K point   1 =   0.000000  0.000000  0.000000  Weight =    1.000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Frequencies (cm-1) [NB: Negative implies an imaginary mode]: 

 

    0.00    0.00    0.00   45.72   46.44   47.70   65.94   74.57   75.55 
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   75.86   77.26   80.08   85.77   94.15   96.56  100.36  101.81  102.50 

  107.14  111.98  115.54  115.70  116.59  116.66  118.35  125.75  129.49 

  131.51  132.81  134.99  136.93  141.15  144.13  146.58  149.13  151.34 

  156.46  157.12  157.36  164.82  168.01  168.44  177.78  179.10  179.40 

  186.01  187.60  195.52  195.95  202.70  204.50  207.73  213.87  217.72 

  219.22  219.99  224.70  225.21  227.92  228.04  233.64  238.38  238.42 

  239.42  243.04  245.24  247.60  249.77  253.35  254.18  255.06  256.77 

  258.38  260.10  268.73  271.36  272.27  278.54  279.48  281.91  283.57 

  285.84  286.19  291.31  295.41  298.96  299.54  307.41  307.80  308.72 

  310.71  317.23  321.65  323.23  323.74  325.47  331.15  333.91  335.10 

  341.54  344.77  350.21  358.00  358.58  358.67  361.15  361.22  361.80 

  371.03  371.34  375.82  379.77  381.96  389.07  390.33  390.85  393.23 

  397.89  401.22  403.61  405.57  411.53  411.71  416.95  430.54  431.07 

  432.17  432.52  437.81  438.35  438.68  440.79  442.75  448.02  450.52 

  451.61  455.43  455.57  460.21  462.58  464.01  464.16  466.09  466.61 

  467.35  471.80  477.72  481.00  489.14  490.53  492.46  493.84  506.83 

  507.38  512.02  512.20  513.96  514.32  521.08  528.63  529.16  529.39 

  534.56  540.98  545.08  557.16  560.63  561.75  571.08  572.21  575.25 

  588.07  591.02  591.98  594.05  598.92  599.33  599.95  602.65  606.88 

  614.43  614.93  618.88  627.69  633.96  641.27  642.76  644.86  646.25 

  646.79  647.31  650.69  654.51  660.21  662.29  664.97  667.94  671.19 

  672.74  672.80  679.24  680.96  681.05  684.03  684.52  685.95  686.16 

  691.30  691.79  693.54  695.10  701.30  706.84  710.31  719.37  720.03 

  729.24  732.20  734.21  746.50  757.42  757.84  758.12  762.51  763.99 

  773.25  774.03  776.00  776.75  779.78  781.29  781.96  795.26  806.22 

  808.93  809.02  815.13  824.82  837.73  845.12  851.17  864.68  867.13 

  868.85  868.91  869.35  873.42  873.65  878.54  880.15  883.29  894.01 

  910.39  922.05  930.51  933.72  934.81  939.27 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Phonon properties (per mole of unit cells): Temperature =    293.000 K 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Zero point energy            =        7.184978 eV 

  Entropy                      =        0.013167 eV/K 

                               =     1270.457699 J/(mol.K) 

  Helmholtz free-energy        =    -2488.655189 eV 

                               =  -240117.162168 kJmol-1 

  Heat capacity - const volume =        0.014564 eV/K 

                               =     1405.191896 J/(mol.K) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Phonon density of states :  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Frequency (cm-1) Density of States                                              

-------------------------------------------------------------------------------- 

    0.00000 |***************                                               0.008 

   15.00000 |                                                              0.000 

   30.00000 |                                                              0.000 

   45.00000 |**********************                                        0.012 

   60.00000 |***************                                               0.008 

   75.00000 |*************************************                         0.019 

   90.00000 |*************************************                         0.019 

  105.00000 |****************************************************          0.027 
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  120.00000 |*************************************                         0.019 

  135.00000 |*************************************                         0.019 

  150.00000 |*************************************                         0.019 

  165.00000 |*************************************                         0.019 

  180.00000 |***************                                               0.008 

  195.00000 |*************************************                         0.019 

  210.00000 |*************************************                         0.019 

  225.00000 |****************************************************          0.027 

  240.00000 |*********************************************                 0.023 

  255.00000 |*************************************                         0.019 

  270.00000 |*********************************************                 0.023 

  285.00000 |*********************************************                 0.023 

  300.00000 |******************************                                0.016 

  315.00000 |*************************************                         0.019 

  330.00000 |*************************************                         0.019 

  345.00000 |******************************                                0.016 

  360.00000 |*************************************                         0.019 

  375.00000 |******************************                                0.016 

  390.00000 |*********************************************                 0.023 

  405.00000 |******************************                                0.016 

  420.00000 |******************************                                0.016 

  435.00000 |*********************************************                 0.023 

  450.00000 |************************************************************  0.031 

  465.00000 |*************************************                         0.019 

  480.00000 |*************************************                         0.019 

  495.00000 |***************                                               0.008 

  510.00000 |*************************************                         0.019 

  525.00000 |******************************                                0.016 

  540.00000 |***************                                               0.008 

  555.00000 |**********************                                        0.012 

  570.00000 |**********************                                        0.012 

  585.00000 |****************************************************          0.027 

  600.00000 |******************************                                0.016 

  615.00000 |***************                                               0.008 

  630.00000 |******************************                                0.016 

  645.00000 |*************************************                         0.019 

  660.00000 |****************************************************          0.027 

  675.00000 |****************************************************          0.027 

  690.00000 |*************************************                         0.019 

  705.00000 |**********************                                        0.012 

  720.00000 |******************************                                0.016 

  735.00000 |*******                                                       0.004 

  750.00000 |*************************************                         0.019 

  765.00000 |*************************************                         0.019 

  780.00000 |***************                                               0.008 

  795.00000 |******************************                                0.016 

  810.00000 |***************                                               0.008 

  825.00000 |*******                                                       0.004 

  840.00000 |***************                                               0.008 

  855.00000 |*************************************                         0.019 

  870.00000 |*************************************                         0.019 

  885.00000 |*******                                                       0.004 

  900.00000 |*******                                                       0.004 

  915.00000 |*******                                                       0.004 

  930.00000 |******************************                                0.016 
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  945.00000 |                                                              0.000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  Time to end of optimisation =      40.9786 seconds 

 

 

  Peak dynamic memory used =       4.52 MB  

 

 

  Timing analysis for Gulp : 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Task / Subroutine                                          Time (Seconds) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Calculation of reciprocal space energy and derivatives          2.7362 

  Calculation of real space energy and derivatives                7.5685 

  Calculation of free energy and derivatives                     35.5582 

  Symmetry generation of equivalent positions                     0.0200 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  Total CPU time                                                 40.9786 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Job Finished at 09:12.03 18th March      2012                               
                     


