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Resumo

RESUMO
Presentes há mais de dois séculos no cenário acadêmico mundial, as terras taras (TR)
figuram há várias décadas entre as mais atuais tecnologias desenvolvidas pelo homem
em diversas áreas do conhecimento. Particularmente, no que tange às aplicações de
materiais luminescentes, as propriedades espectroscópicas únicas das TR tornaram-nas,
nos últimos anos, praticamente insubstituíveis em dispositivos clássicos tricolores (tais
como lâmpadas fluorescentes compactas ou tubos de raios catódicos). Contudo, o
surgimento de novas tecnologias de visualização (displays compactos de alta resolução)
e iluminação (eliminação do mercúrio de lâmpadas fluorescentes) impulsiona cada vez
mais o estudo das propriedades e dos métodos de síntese de luminóforos a base de TR.
Nesse sentido, o presente trabalho consistiu na avaliação de processos sintéticos para a
obtenção de sólidos nanoestruturados a base de fosfatos e vanadatos de TR capazes de
atuar como luminóforos sob excitação no ultravioleta de vácuo, além da caracterização
estrutural e espectroscópica desses materiais. Desenvolveram-se adaptações de três
abordagens sintéticas para o preparo dos sólidos: o método dos precursores poliméricos
(Pechini) e os métodos de precipitações em microemulsões reversas e de precipitações
coloidais. Tais métodos são adaptáveis de acordo com as necessidades de síntese
(controle morfológico, controle composicional, grau de agregação de partículas etc.) e
consistem em abordagens consideravelmente eficientes para a obtenção de fosfatos e/ou
vanadatos

de

TR

nanoestruturados.

Sintetizaram-se

ortofosfatos

(TRPO4),

fosfovanadatos (TRP1-xVxO4) e sistemas core@shell (TRVO4@TRPO4) com diferentes
composições, a fim de se obterem luminóforos vermelhos, verdes e azuis, além de
sólidos com emissão por conversão ascendente (upconversion). Os compostos obtidos
foram caracterizados por difratometria de raios-X, microscopia eletrônica, espalhamento
dinâmico de luz, análise térmica, espectroscopia vibracional e espectroscopia de
luminescência (emissão/excitação, tempos de vida, eficiências quânticas, cromaticidade,
parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt).
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Abstract

ABSTRACT

The rare earth elements (RE) have figured in the academic scenario for over two
centuries, being an integral part of most up-to-date developed technologies in several
fields of expertise. Regarding the applications of luminescent materials over the last
years, the unique spectroscopic properties of RE elements have made them almost
irreplaceable in classic tricolor devices, such as compact fluorescent lamps or cathode
ray tubes. Nevertheless, the advent of new visualization and lighting technologies, like
the high-resolution compact displays and the elimination of mercury from fluorescent
lamps, has stimulated scientists to investigate the synthesis and properties of RE-based
phosphors. In this work, we have evaluated the processes available for the synthesis of
nanostructured RE phosphates and vanadates capable of acting as phosphors under
vacuum ultraviolet excitation, and conducted the structural and spectroscopic
characterization of these materials. We used three strategies to prepare the solids: the
polymeric precursor method (Pechini), precipitation into reverse microemulsions, the
colloidal precipitations. These methods can be adapted to the synthesis requirements
and enable the control of morphology, composition and particle aggregation, thus
constituting highly efficient ways to obtain nanostructured RE phosphates and/or
vanadates. We synthesized orthophosphates (REPO4), phosphovanadates (REP1-xVxO4),
and core@shell structures (REVO4@REPO4) with different composition, to generate of
red, green, and blue phosphors, as well as solids with upconversion emissions. We
characterized the prepared compounds by X-ray diffractometry, electron microscopy,
dynamic light scattering, thermal analysis, and vibrational and luminescence
spectroscopies

(emission/excitation,

luminescence

lifetimes,

quantum

yields,

chromaticity, and Judd-Ofelt intensity parameters).
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Capítulo 1- Introdução geral

Capítulo 1: Introdução Geral

“Why should I refuse a good dinner simply because I don’t understand the digestive
processess involved?”
Oliver Heaviside

1.1. Terras raras
O grupo de elementos conhecido como “terras raras” (TR) inclui os metais
lantanídeos (elementos com número atômico entre Z=57, o lantânio, e Z=71, o lutécio),
além de escândio (Z=21) e ítrio (Z=39) (Figura 1).[1] O termo “terras” deve-se ao fato
de que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, tais elementos foram isolados, a partir de
seus minerais, na forma de óxidos, já que a palavra “terra” era, à época, uma
designação geral para óxidos metálicos (assim como em “terras alcalinas” ou “metais
alcalinoterrosos”). Já o termo “raras” decorre do fato de que tais elementos foram
inicialmente encontrados apenas em alguns minerais de regiões próximas a Ytterby, na
Suécia, sendo que sua separação era consideravelmente complexa.[2-8] Assim, a
expressão “terras raras” emite uma ideia errônea acerca desse grupo, já que designa
elementos de natureza metálica (e não propriamente seus óxidos ou terras), cuja
abundância na crosta terrestre é, ao contrário do que se pode pensar, consideravelmente
alta (o cério, o de maior ocorrência, é tão abundante quanto o zinco – ~8x10-3% – e o
mais raro, o túlio, é mais abundante que a prata – ~8x10-6%).[2] Além disso, ainda que
pareçam raros (com nomes pouco ou nada difundidos em meios não-acadêmicos),
tornam-se cada vez mais presentes na vida do homem, seja em inúmeros aparelhos de
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uso cotidiano, seja nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Dentre os mais
de 250 minerais conhecidos que contêm TR, monazita ((La,Ce,Th)PO4), bastnasita
((La,Ce,Nd)CO3F) e xenotima ((Y,Dy,Yb)PO4) são os mais importantes e de maior
demanda industrial.[2-4] A China detém as maiores reservas e produção mundial desses
elementos, possuindo também, desde 2002, o maior número de publicações indexadas
em assuntos relacionados.[2-4,9]

Terras Raras

Lantanídeos

Sc
Y
La

Ce

Pr

Nd Pm Sm Eu Gd Tb

Dy Ho

Er

Tm Yb

Lu

Figura 1. A Tabela Periódica, com destaque para os grupos dos metais lantanídeos e
das terras raras.

O primeiro registro histórico sobre as TR data de 1751, quando o sueco Axel
Frederik Cronstedt descobre um novo mineral pesado (posteriormente chamado de
cerita). À época, após séries de análises, acreditou-se que o mineral tratava-se de um
silicato de cálcio e ferro, sendo que as TR, então desconhecidas, foram confundidas com
o cálcio.[8,10] Contudo, comumente atribui-se o início da Química das TR ao também
sueco Carl Axel Arrhenius, com a descoberta da iterbita (mineral posteriormente
chamado de gadolinita) em 1787. Foi desse mineral que, em 1794, o finlandês Johan
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Gadolin, considerado o pai da Química das TR, isolou a terra que batizou de ítria,
reconhecendo o ítrio como um novo elemento químico e pensando tratar-se do óxido de
ítrio puro. Na verdade, a ítria consistia numa mistura de óxidos que hoje se conhecem
como terras ítricas, isto é, os óxidos do ítrio e dos lantanídeos pesados (Gd-Lu). O
mesmo ocorreu com o isolamento da céria (supostamente óxido de cério puro) a partir
da cerita por Martin Heinrich Klaproth e Jöns Jacob Berzelius (independentemente) em
1803.[5-8,10] A céria era, na verdade, uma mistura das chamadas terras céricas, isto é, de
óxidos dos lantanídeos leves (La-Eu, com exceção do promécio, a única das TR que não
apresenta isótopos estáveis). O descobrimento desses dois novos elementos deu início a
uma extensa e complexa série de trabalhos de separação e identificação de novos
elementos a partir dos óxidos supostamente puros (Figura 2).
(a)

(b)
Y

Ce

Gadolin,
1794

Berzelius, Klaproth,
1803

Ce

Y

La

Tb(Er)

Mosander,
1843

Mosander, 1839

Di

La

Tb
Mosander, 1841

Di
Gd

Pr

Sm
Nd

Welsbach,1885

Sm

Boisbaundran,
1879

Eu
Demarçay, 1896

Gd

Er(Tb)

Er

Yb

Marignac, 1878

Boisbaundran,
1886

Er

Tm
Cleve,
1879

Ho
Delafontaine,
Soret, 1878

Ho Dy
Boisbaundran, 1886

Sc

Yb

Nilson,
1879

Yb

Lu

Urbain, 1907

Figura 2. Cronologia da separação das terras (a) céricas e (b) ítricas por seus
respectivos descobridores a partir das misturas consideradas como elementos
puros.[5,10]*

*

O pseudoelemento chamado de “didímio” (Di) foi reconhecido entre 1841 e 1885, consistindo, na
verdade, de uma mistura de praseodímio e neodímio. O nome “didímio” vem do grego, didymos, e
siginfica “gêmeo”, pois, segundo Mosander, o referido elemento seria o gêmeo do lantânio.
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No período entre a descoberta do ítrio (1794) e do lutécio (a última das TR
naturais a ser identificada, em 1907), por exemplo, relata-se quase uma centena de
anúncios de descobertas de elementos TR, tratando-se, evidentemente, de inúmeras
misturas de TR não completamente separadas.[3] Entretanto, ainda que em meio a essa
situação, a extensa aplicação de técnicas de espectroscopia de chama contribuiu
imensamente para elucidação das características dos elementos TR recém descobertos e
a confirmação da ocorrência ou não de misturas.[10,11] Alie-se a essa técnica, ainda, o
exaustivo e cuidadoso trabalho realizado pelos químicos da época, que empregavam
apenas técnicas analíticas clássicas (recristalização, dissolução fracionada etc.) para a
separação das TR: afirma-se, por exemplo, que Charles James certa vez realizou 15000
recristalizações até a obtenção de Tm(BrO3)3 “puro”.[12]
Frente a tais descobertas e tendo em vista que a tabela periódica de Mendeleiev
podia acomodar apenas um elemento lantanídeo, em 1905, Alfred Werner propôs que se
deixasse uma lacuna de 17 elementos entre o bário e o tântalo (uma vez que o háfnio
também não era conhecido à época), em um formato similar ao atualmente adotado.[10]
Posteriormente, em 1913, através da aplicação de espectroscopia de raios-X, Henry
Moseley corrobora com tais proposições e demonstra a existência de não mais que 16
elementos entre o Ba e o Ta, correspondendo aos 15 lantanídeos e ao háfnio, com a
introdução do conceito de número atômico. Foi isso que permitiu a interpretação de
Niels Böhr de que isso correspondia ao preenchimento gradual dos orbitais 4f, como
uma expansão da quarta camada quântica que permitiria a acomodação de 32 elétrons
ao invés de 18.[3,5]
A grande dificuldade de separação dos lantanídeos para que se obtenham os
elementos individuais é decorrente de sua alta similaridade química, com diferenças

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

4

Capítulo 1- Introdução geral: Terras raras
muito pequenas entre si em relação à solubilidade de seus compostos ou à formação de
complexos. Por se apresentarem, com poucas exceções, no estado de oxidação 3+ e por
possuírem raios iônicos bastante próximos, a substituição de uma TR por outra é livre
de impedimentos em diversos retículos cristalinos.[2-4,13] Assim, tal facilidade de
substituição resulta na ocorrência simultânea de várias TR em um mesmo mineral, além
de uma considerável dispersão de tais elementos pela crosta terrestre (elementos
litofílicos).
Dessa forma, as pequenas diferenças entre o comportamento químico das TR são
associadas à constância do estado trivalente e à progressiva diminuição do raio com o
aumento do número atômico, como observado na Tabela 1. As distribuições eletrônicas
dos lantanídeos neutros no estado fundamental têm a forma (em ordem energética)
[Xe] 6s2, 4f n, 5dx com 0 ≤ n ≤ 14 e x=1 para La, Ce, Gd e Lu (x=0 para os demais). Ao
se escreverem as distribuições eletrônicas em ordem crescente de número quântico
principal,

constata-se

que

as

mesmas

tomam

uma

forma

do

tipo:

[Kr] 4d10 4f n, 5s2, 5p6, 5dx, 6s2, sendo que o elétron mais energético da distribuição não
se encontra na camada mais externa do átomo. Esse é o motivo pelo qual os lantanídeos
(assim como os actinídeos) são também conhecidos como elementos de transição
interna (note-se, contudo, que a IUPAC recomenda o uso do termo “elemento de
transição” apenas aos metais que possuam subnível d parcialmente preenchido).[1,14]
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Tabela 1. Configurações eletrônicas e raios iônicos em seus principais estados de
oxidação, símbolos e origem do nome dos 17 elementos terras raras[2-5,10]
TR2+

Z
21

Escândio (Sc)

Config.
eletrônica
-

TR3+
Raio*
(pm)
-

(de Escandinávia, norte da Europa)

39

Ítrio (Y)
Lantânio (La)

-

-

Cério (Ce)

-

-

Praseodímio (Pr)

-

-

Neodímio (Nd)

-

-

Promécio (Pm)

-

-

Samário (Sm)
(do mineral samarskita)

63
64

Európio (Eu)

-

-

[Xe] 4f

111

(Rosa pálido)

[Xe] 4f

7

(de Europa)

(Incolor)

Gadolínio (Gd)

-

Térbio (Tb)
Disprósio (Dy)

109

Hólmio (Ho)

-

Érbio (Er)

-

-

Túlio (Tm)
(de Thule, Terras do Norte)

70
71

Itérbio (Yb)

-

-

*
a

103

[Xe] 4f

2

[Xe] 4f

3

[Xe] 4f 0

92

a

(Incolor )

101

[Xe] 4f 1

90

a

(Incolor )

100

-

-

[Xe] 4f 4

98

-

-

[Xe] 4f 5

96

-

-

[Xe] 4f 6

95

-

-

[Xe] 4f 7

94

-

-

[Xe] 4f 8

92

[Xe] 4f 7

[Xe] 4f

9

84

a

(Incolor )

91

-

-

89

-

-

88

-

-

87

-

-

86

-

-

85

-

-

(Amarelo pálido)

-

-

[Xe] 4f 10
(Amarelo pálido)

-

-

[Xe] 4f 11
(Rosa)

[Xe] 4f

13

94

(Incolor)

[Xe] 4f

14

(de Ytterby, vila sueca)

(Incolor)

Lutécio (Lu)

-

(de Lutèce, antigo nome de Paris)

[Xe] 4f 1

(Rosa pálido)

(de Ytterby, vila sueca)

69

-

(Incolor)

(de Stockholm, capital sueca)

68

106

(Rosa pálido)

(de dysprositos, difícil de obter)

67

[Xe] 4f 0

(Amarelo pálido)

(de Ytterby, vila sueca)

66

-

(Rosa)
6

(homenagem a Johan Gadolin)

65

-

(Violeta)

(de Prometeu, da mitologia grega)

62

89

(Verde)

(neo(novo)+didymos(gêmeo))

61

[Kr] 4d0

(Incolor)

(prasios(verde)+didymos(gêmeo))

60

Raio*
(pm)
-

(Incolor)

(do asteroide Ceres)

59

Config.
eletrônica
-

(Incolor)

(de lanthanein, estar escondido)

58

Raio*
(pm)
68

(Incolor)

(de Ytterby, vila sueca)

57

Config.
eletrônica
[Ar] 3d0

TR4+

[Xe] 4f 12
(Verde pálido)

93

[Xe] 4f 13
(Incolor)

-

[Xe] 4f 14
(Incolor)

Raios iônicos calculados para o número de coordenação 6.
Apresenta cores originárias de transições de transferência de carga.
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Além disso, nota-se claramente o motivo da predominância do estado trivalente
nos casos de La, Ce, Gd e Lu, com a perda dos três elétrons mais externos da
configuração [Xe] 4f n, 5d1, 6s2. Nos demais casos, a formação dos cátions TR3+ se dá
pela perda dos dois elétrons 6s e de um elétron 4f, dando origem a um cátion
com configuração [Xe] 4f n-1. A preferência pela perda de um elétron 4f ao invés de um
dos elétrons 5s ou 5p mais externos é consequência de uma maior penetrabilidade dos
elétrons s e p em relação aos dos elétrons f (que não apresentam, em sua distribuição
radial de probabilidade, máximos locais nas proximidades do núcleo), como mostra a
Figura 3. Assim, embora os elétrons 4f sejam de natureza interna, sua baixa
penetrabilidade os torna mais disponíveis que os elétrons 5s e 5p para contribuírem para
a terceira energia de ionização dos átomos TR. Além disso, os elétrons em orbitais 5s e
5p são mais suscetíveis a efeitos de contração relativística do que os elétrons 4f, o que
torna ainda menos provável a remoção de um elétron da configuração fechada [Xe] para
a formação do cátion TR3+.[5,15] As principais exceções ao estado trivalente consistem
nos casos em que íons divalentes ou tetravalentes podem ser formados de modo se
chegar a uma subcamada 4f vazia (4f 0, como Ce4+), semipreenchida (4f 7, como Eu2+ ou
Tb4+) ou totalmente preenchida (4f 14, como o Yb2+), embora íons Pr4+ (4f 1), Sm2+(4f 6)
e Tm2+ (4f 11) também sejam observados.[2,4]
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Função de distribuição radial (r2Rn,l2)

Capítulo 1- Introdução geral: Terras raras

4f
5s
5p

Raio (r)
Figura 3. Funções de distribuição radial para os orbitais 4f, 5s e 5p, no caso, para o íon
Nd3+ livre, ilustrando a natureza interna dos orbitais 4f.[15]

As distribuições eletrônicas e as funções de distribuição radial também permitem
a explicação da diminuição progressiva dos raios atômicos/iônicos com o aumento do
número atômico, no fenômeno conhecido como contração lantanídica. Como o
aumento do número atômico leva ao preenchimento dos orbitais 4f, que possuem
natureza interna e menor capacidade de blindagem do que elétrons em orbitais s, p ou d,
o aumento da repulsão intereletrônica é, nesses casos, largamente superado pelo
aumento da carga nuclear. Dessa forma, a carga nuclear efetiva sobre os elétrons mais
externos que os elétrons 4f é consideravelmente elevada, resultando em uma atração
mais intensa sobre os elétrons 5s, 5p (e 6s, no caso dos átomos neutros) e na diminuição
dos raios atômicos e iônicos. Parte desse fenômeno também é normalmente atribuída a
efeitos relativísticos, também devido à maior suscetibilidade de elétrons s e p a tais
fatores. Além de ser grande responsável pela similaridade química entre os lantanídeos,
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dados os seus raios atômicos/iônicos próximos, a contração lantanídica também faz com
que os elementos pós-lantanídicos da série 5d também tenham grande semelhança com
os elementos correspondentes do período anterior. Por exemplo, o zircônio é muito mais
similar ao háfnio do que ao titânio, assim como o nióbio assemelha-se muito mais ao
tântalo do que ao vanádio; tais observações ocorrem porque, nos pares Hf/Zr e Nb/Ta,
os raios atômicos envolvidos são praticamente idênticos devido à contração lantanídica,
embora os átomos possuam a mesma valência e pertençam a períodos diferentes.
Ainda com relação ao seu tamanho, por possuírem raios iônicos ao redor de
80-100 pm, as TR (com exceção do escândio) acomodam facilmente vários ligantes,
sendo que números de coordenação maiores que 6 (geralmente 8-9, chegando a 12 em
alguns casos) são comumente observados. Devido à contração lantanídica, há uma
tendência de diminuição dos números de coordenação alo longo da série, sendo que o
ítrio normalmente se posiciona entre o disprósio e o hólmio. Por formarem cátions com
alta razão carga/raio, as TR mostram uma preferência por ligantes duros segundo a
classificação de Pearson, o que explica a sua ocorrência natural quase que unicamente
na forma de óxidos/oxossais ou fluoretos.[2,13]
Outra propriedade marcante relacionada aos lantanídeos é o caráter não
direcional dos orbitais 4f com relação às geometrias de coordenação adotadas. Ao
contrário dos metais do bloco d, as geometrias de coordenação assumidas pelos
lantanídeos são determinadas unicamente por fatores estéricos, de modo a se
minimizarem as repulsões entre os ligantes. Tal fato é consequência da baixa
participação dos orbitais 4f no estabelecimento das ligações químicas envolvidas. Por
sua natureza interna, encontrando-se “enterrados” na camada fechada de configuração
[Xe], os orbitais 4f são pouco disponíveis para a formação de ligações com overlap
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interorbital efetivo, resultando, assim, em uma baixa influência sobre geometria de
coordenação. Outra consequência dessa baixa participação é o estabelecimento de
ligações de caráter predominantemente iônico por parte das TR, com uma alta labilidade
em seus compostos de coordenação. A exceção é o escândio que, por possuir um raio
iônico muito menor, forma compostos com alto caráter covalente, como por exemplo o
[Sc(OH)6]3- por dissolução de Sc(OH)3 em meio básico, ou o [ScF6]3- por dissolução de
ScF3 em HF.[2,3] Além disso, mais uma consequência advinda da localização interna dos
orbitais 4f é, sob uma perspectiva contrária, um efeito de proteção por parte dos orbitais
5s e 5p em relação ao ambiente externo, tornando os elétrons 4f pouco afetados por
efeitos do campo ligante. Assim, os efeitos do ambiente químico sobre as propriedades
eletrônicas dos lantanídeos são muito menos significativos quando comparados aos
efeitos sobre os orbitais d dos elementos de transição. Isso resulta em espectros
eletrônicos de transições f-f bastante estreitas, com uma dependência muito pequena em
relação aos ligantes. Por exemplo, um dos primeiros relatos tratando das peculiaridades
espectrais dos metais lantanídeos data de 1866, quando Robert Wilhelm Bunsen, um dos
pais da espectrometria de chama, relatou a ocorrência de linhas “incomumente estreitas”
no espectro do sulfato de didímio.[10,11] O mesmo tipo de comportamento é observado ao
se analisarem as propriedades magnéticas dos diferentes lantanídeos, que também são
praticamente independentes de seu ambiente químico.
Com esse diferente conjunto de propriedades, muitas delas completamente
despercebidas à época da descoberta desses elementos, não é de se surpreender que as
TR tenham sido cunhadas como “raras” e como elementos exóticos. De fato, até o início
da década de 1950, as TR eram praticamente curiosidades de laboratório, sobretudo
graças à dificuldade de obtenção de seus compostos puros. Até então, suas principais
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aplicações consistiam na fabricação de mantas para lampiões a gás (nitrato de tório e
cério) por volta de 1885 e na manufatura de pedras para isqueiros (mischmetal, liga
metálica contendo 50% de Ce, 25% de La e diferentes quantidades de Pr e Nd, além de
Fe e Mg) por volta de 1903.[5,7] Até o início da Segunda Guerra Mundial, apenas cério e
európio eram obtidos em quantidades apreciáveis devido à sua relativa facilidade de
separação através de reações de oxidorredução. Durante a Segunda Guerra Mundial, o
Projeto Manhattan foi um dos grandes contribuintes para o desenvolvimento dos
processos de separação de TR, já que visava à utilização da cromatografia de troca
iônica para a separação de lantanídeos como modelo para a separação de
actinídeos.[2,6-8] O emprego dessa técnica, bem como o início da utilização de outros
métodos de separação (extração com solventes, cromatografia de extração), possibilitou
a obtenção de quantidades cada vez maiores e mais puras de TR, permitindo o
desenvolvimento de suas atuais aplicações.[2-5,16]
As amplas aplicações das TR consistem, de uma maneira geral, na exploração
das propriedades magnéticas, ópticas ou redox inerentes a tais elementos. A Figura 4
ilustra as aplicações mais frequentes das TR, bem como a porcentagem que cada tipo de
utilização consome do total desses elementos. Entre as aplicações mais comuns, a
catálise envolve praticamente 1/5 do volume total consumido de TR, principalmente no
craqueamento do petróleo e na composição de redutores das emissões poluentes por
motores automotivos.[17,18] Embora contribua com uma grande fração do consumo de
TR, a catálise corresponde, contudo, a apenas 5% do valor agregado a esses elementos,
já que nesses processos utilizam-se principalmente La e Ce (mais abundantes e baratos).
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(a)
Catálise Automotiva

Ce

La

Craqueamento de petróleo

La

Ce

Vidros

Ce

Polimentos

Nd

Pr

La

Nd

Pr

Ce

La

Pr

Ligas para baterias Ni-MH

Ce

La

Nd

Pr

Sm

Ímãs permanentes

Nd

Pr

Dy

Gd

Tb

Sm

Luminóforos

Ce

Y

La

Eu

Tb

Gd

Cerâmicas de alta resistência
e dielétricos

Y

La

Ce

Nd

Pr

(b)
6%

6%

(c)
3%

3% 5%
2%

20%

4%

Vidros

7%

14%

(Volume)

10%

32%

(Valor $$)

21%

Polimentos
Ligas
Ímãs
Luminóforos

12%
18%

Catálise

37%

Cerâmicas
Outros

Figura 4. (a) Principais aplicações das TR e seus percentuais utilização em termos de
(b) volume e (c) valor.[16]

Já a produção de magnetos também responde por aproximadamente 1/5 do
consumo total de TR, sendo, por outro lado, a atividade que mais agrega valor às TR
(37% do consumo total em termos de valor). Os magnetos de TR, sobretudo os ímãs
permanentes Sm-Co (SmCo5) e Nd-Fe-B (Nd2Fe14B) (que podem conter diferentes
quantidades de Dy, Tb e Pr), são, por exemplo, aplicados em discos rígidos, dínamos,
autofalantes e turbinas para a geração de energia eólica.
Como mostra a Figura 4, a fabricação de materiais luminescentes (luminóforos*)
envolve o consumo de apenas 7% do volume total de TR. Por outro lado, os produtos
gerados por essa atividade correspondem a mais de 1/3 do valor agregado às TR, já que,
*

O termo “fósforos” também consta atualmente nos principais dicionários da Língua Portuguesa para a
designação de materiais luminescentes. No presente texto, prefere-se o uso de luminóforos para se
evitarem confusões com o elemento químico fósforo (P).
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para essas aplicações, são necessários elementos de menor abundância e com elevado
grau de pureza (no mínimo 99,9%). Os luminóforos a base de TR são aplicáveis em
lâmpadas fluorescentes convencionais e compactas (CFL), visualização (tubos de raios
catódicos, CRT, e displays de plasma, PDP), lasers, LEDs (light-emitting diodes) e
OLEDs (organic light-emitting diodes), marcadores ópticos luminescentes, entre outros.
Algumas das aplicações dos materiais luminescentes a base de TR e seus fundamentos
teóricos serão melhor discutidos nas seções seguintes. Entre as outras aplicações das
TR, destacam-se a fabricação de vidros especiais (controle da coloração e da absorção
de determinados comprimentos de onda) e o polimento de vidros, a produção de baterias
recarregáveis (níquel-hidreto metálico), a produção de cerâmicas de alta resistência,
entre outros.[4-7]

1.2. Fosfatos e outros oxossais de terras raras
Desde a sua descoberta em 1669 por Henning Brand, o fósforo e seus compostos
sempre apresentaram uma importância marcante nos diferentes ramos da Química. Os
compostos de fósforo (haletos, organofósforos etc.), os fosfatos em geral e seus
derivados possuem uma série de aplicações industriais das mais variadas e importantes,
além de diferentes papeis biológicos de natureza fundamental. Os fosfatos, isto é, os
oxoânions do fósforo, constituem uma importante classe de materiais inorgânicos, sendo
que, por exemplo, mais de 300 minerais são classificados como algum tipo de
fosfato.[2,19-22]
Os oxoânions do fósforo (PxOyn-) são formalmente classificados de acordo com a
razão entre a carga total atribuída ao grupo aniônico (n) e o número de átomos de
fósforo presentes (x).[20,21] Os fosfatos em que n/x > 1 são classificados como fosfatos
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lineares, fazendo parte desse grupo o ortofosfato (PO43-), os polifosfatos simples
(pirofosfato, P2O74-, tripolifosfato, P3O105- etc.) e os polímeros de fosfato de alta massa
molecular. Tais ânions apresentam fórmula geral PxO(3x+1) (x+2)- e consistem na união de
tetraedros de ortofosfato ligados através de um átomo de oxigênio, sendo a classe mais
importante de fosfatos. Os fosfatos que apresentam razão n/x = 1 são classificados como
metafosfatos ou fosfatos cíclicos, consistindo em anéis mistos de oxigênio e fósforo
tetraédrico alternados, com fórmula geral PxO3xx-; os membros mais importantes desse
grupo são o trimetafosfato (P3O93-) e o tetrametafosfato (P4O124-). Por fim, os fosfatos
que possuem razão n/x < 1 são classificados como ultrafosfatos, sendo derivados dos
polifosfatos e consistindo em grupos PO4 ligados entre si através de três átomos de
oxigênio, com fórmula geral PxO(3x-1)(x-2)-.[19,23]
As TR formam compostos com as três classes mencionadas dos oxoânions do
fósforo. Contudo, o grupo de maior importância científica e tecnológica é, sem dúvida,
o dos ortofosfatos. Isso se deve, primeiramente, ao fato de que dois dos três principais
minerais contendo TR na crosta terrestre são ortofosfatos. A monazita e a xenotima da
crosta terrestre (minerais a base de fosfatos de TR) correspondem, juntamente com a
bastnasita (fluorocarbonato de TR), a 95% dos recursos minerais de terras raras.[2,24]
A monazita é um ortofosfato das terras céricas e de tório, ocorrendo nos mais
diversos ambientes geológicos como mineral acessório em rochas ígneas, metamórficas
ou na forma de areias.[24] O nome monazita é originário do grego “monazeis”, que
significa “estar só”, em alusão à ocorrência de seus cristais isolados em rochas ígneas
pegmatitas. O conteúdo total de TR, bem como a distribuição das TR particulares e a
quantidade de tório, depende de sua localização, porém geralmente a monazita é
composta de 70% em massa de óxidos de TR, sendo ~40-50% CeO2, 20-30% La2O3,
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além de quantidades variáveis de traços (<0,2%) a até ~5%, de Y2O3. O tório ocorre
com porcentagens ao redor de 5%, sendo que quantidades nem sempre pequenas de
urânio também são presentes.[2,22,24] A monazita é um mineral relativamente denso (4,65,4 g cm-3) de lustro resinoso, com dureza variável entre 5,0 e 5,5. A Tabela 2 apresenta
a composição média da monazita brasileira, que ocorre predominantemente em
depósitos de areias, contendo quantidades variáveis de minerais acessórios como rutilo
(TiO2), ilmenita ((Fe,Mn,Mg)TiO3) e zirconita ((Zr,TR)SiO4).
Já a xenotima é basicamente um fosfato das terras ítricas, contendo
aproximadamente 67% de óxidos de TR em sua composição, que sofre processos
geológicos análogos aos da monazita, ocorrendo, portanto, em depósitos similares. Seu
nome também vem do grego, da junção de “xenos”, com sentido de “estranho”,
“diferente”, e “time”, com sentido de “honra”, em relação à expectativa de se encontrar
um novo elemento em tal mineral. Possui densidades ligeiramente menores que as da
monazita (4,4-5,1 g cm-3), apresentando, também, cor similar e lustro vítreo, além de
propriedades magnéticas mais intensas; a dureza desse mineral varia entre
4 e 5. A xenotima ocorre no Brasil apenas em quantidades relativamente pequenas
(principalmente em minas aluviais de estanho), sendo majoritariamente encontrada nos
Estados Unidos, Austrália, Malásia, Indonésia e China. A composição da xenotima
chinesa também é apresentada na Tabela 2.
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Tabela 2. Distribuição das terras raras na monazita brasileira e na xenotima chinesa (em
porcentagens do total de óxidos de TR)[24]
Terra Rara

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

Monazita
((La,Ce,Nd,Th)PO4),
costa brasileira
24,00
47,00
4,50
18,50
3,00
0,0550
1,00
0,1
0,35
0,035
0,07
0,005
0,02
-1,4

Xenotima
((Y,Dy,Yb)PO4),
Guandong, China
1,20
8,00
0,60
3,50
2,20
0,20
5,00
1,20
9,10
2,60
5,60
1,30
6,00
1,80
59,30

Assim, nos dois principais minerais de TR constituídos por fosfatos, observa-se
uma clara diferenciação em relação à distribuição das terras céricas e ítricas. As terras
raras mais leves e, portanto, de maior raio atômico e maior basicidade, concentram-se
nos minerais menos ácidos na forma de monazita, ao passo que as terras raras pesadas
são mais facilmente encontradas na xenotima, como ilustra a Figura 5.
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Figura 5. Abundância das TR (com relação à abundância no universo) na monazita e na
xenotima.

Essa observação não se restringe a essas duas formas anidras dos fosfatos de TR,
sendo também observada no caso de fosfatos hidratados. Tal fato pode ser relacionado
às estruturas distintas dos dois sólidos, uma vez que, como o raio dos lantanídeos
diminui do La ao Lu, há uma mudança nos tipos estruturais, com Tb e Dy possuindo
características intermediárias nessa transição. Os lantanídeos mais leves tendem a
assumir números de coordenação maiores para a estabilização das estruturas, enquanto
que os lantanídeos pesados possuem maior tendência em apresentar menores números
de coordenação, com a formação de geometrias mais regulares.
Os fosfatos hidratados das terras céricas ocorrem aproximadamente como hemiou mono-hidratos, com estrutura hexagonal primitiva, sendo isoestruturais ao mineral
rabdofano. Tal mineral é consideravelmente raro, devido à facilidade de conversão
estrutural à monazita. Nesse caso, os íons lantanídeos são coordenados por um poliedro
LnO8 ligados a tetraedros de PO4 e com a formação de canais nos quais se acomodam as
moléculas de H2O, sendo que se estima que o grau de hidratação do sólido é
inversamente proporcional ao raio iônico dos cátions. A estabilidade dessa forma é
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relativamente baixa, uma vez que em temperaturas ao redor de ~500 °C, há a perda das
moléculas de água e conversão irreversível para a fase de monazita; acredita-se, ainda,
que as águas desempenhem papel fundamental na estabilização da estrutura, sendo
consideradas de natureza zeolítica (Figura 6).[25-28] A forma anidra dos ortofosfatos das
terras céricas é monoclínica primitiva, em que o lantanídeo é coordenado irregularmente
por nove átomos de oxigênio. Alguns estudos revelam que a geometria de coordenação
na estrutura da monazita assume a forma de um poliedro tetraédrico interpenetrado
pentagonalmente (Figura 6).[25-28]
(a)

(b)

(c)

Figura 6. Representações (a) da estrutura do rabdofano (hexagonal),[29] (b) da estrutura
da monazita (monoclínica) e (c) do poliedro de coordenação dos cátions na monazita.[27]

Embora possam também ocorrer na forma hexagonal do mineral rabdofano, os
fosfatos hidratados das terras ítricas apresentam-se, predominantemente, na forma de dihidratos com estrutura monoclínica, possuindo a estrutura da weischenkita e sendo
isoestruturais à gipsita (CaSO4.2H2O).[2,22] Nesse caso, observa-se a ocorrência de
poliedros de coordenação LnO8, sendo duas águas de hidratação coordenadas, de modo
que essa estrutura é estável apenas até ~300 °C, quando ocorre o colapso dessa rede
monoclínica. Já a xenotima, forma anidra dos fosfatos das TR pesadas, cristaliza-se em
um sistema tetragonal de corpo centrado. Com quatro unidades de fórmula por cela
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unitária, essa estrutura fornece ao cátion um poliedro de coordenação do tipo TRO8 na
forma de um dodecaedro deformado de simetria D2d (que pode ser descrito como dois
tetraedros ortogonais interpenetrados).[30] Nesse poliedro, há quatro ligações TR-O mais
longas (relativas ao ‘tetraedro’ TRO4 alongado na direção [001]), e quatro ligações TRO curtas associadas ao outro ‘tetraedro’. Os ânions XO43- também têm sua geometria
distorcida, de modo que a sua simetria tetraédrica é diminuída para D2d. Nesse caso,
contudo, as distâncias das ligações X-O mantêm-se constantes e características para os
grupos XO43- (Figura 7).[19,30,31]

Sítio [MO8] – D2d

Sítio [XO4] – D2d

Figura 7. Representação da estrutura tetragonal da xenotima.

Assim, a ocorrência maior ou menor das terras céricas e ítricas nas estruturas da
monazita ou xenotima pode ser explicada pelos limites de dimensões impostos pelas
duas estruturas. Estima-se que os íons com raio iônico maior que 1,10 Å (em seu
respectivo número de coordenação) não podem participar da formação da rede
tetragonal da xenotima, adotando a estrutura cristalina da monazita.[22,25-28]
Tais estruturas, da monazita e xenotima, apresentam, assim, uma altíssima
estabilidade térmica, com comportamento monofásico até praticamente seu ponto de
fusão (ao redor de 2000 °C). Isso, juntamente às baixas reatividades apresentadas por
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essas estruturas, explica, por exemplo, a grande estabilidade geológica desses minerais,
pois nunca se pode provar a conversão da monazita em quaisquer outros minerais. As
monazitas brasileiras, por exemplo, são estimadas a terem ~2 milhões de anos. Essa
estabilidade se reflete, ainda, na grande dificuldade de processamento desses minerais,
cuja abertura é realizada, após etapas físicas de pré-concentração, com ataque por ácido
sulfúrico concentrado em temperaturas superiores a 200 °C, ou ataque com soda
cáustica a 150 °C. Além disso, a grande inércia química desses sólidos também levou à
sua utilização para acomodar átomos radioativos, para a estocagem em longo prazo de
lixo nuclear. Dessa forma, as várias propriedades estruturais únicas dos fosfatos de TR,
aliadas à suas elevadas estabilidades, levaram ao desenvolvimento de aplicações para
tais sólidos nos mais diversos campos tecnológicos, tais como matrizes cerâmicas,
condutores iônicos e luminóforos.
Outros sistemas do tipo TRXO4, em que X representa um elemento pentavalente
(As, V, por exemplo), apresentam várias similaridades químicas e estruturais com os
fosfatos de TR.[19,30,31] Assim, os vanadatos de TR são isoestruturais aos fosfatos de TR,
apresentando, portanto, estrutura cristalina monoclínica (monazita) ou tetragonal
(xenotima/zirconita). Em verdade, apenas o vanadato de lantânio (LaVO4) apresenta-se
estável com a estrutura monoclínica, sendo que os vanadatos dos demais lantanídeos e
do ítrio cristalizam-se apenas na estrutura tetragonal (com o vanadato de cério
apresentando uma forma monoclínica metaestável).[14]
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1.3. Luminescência
O termo luminescência foi utilizado pela primeira vez por Wiedemann (físico
alemão) em 1888 para definir “todos os fenômenos da luz que não são condicionados
unicamente pelo aumento da temperatura”.[32] Ainda que Wiedemann não contasse com
conhecimentos consistentes sobre a estrutura da matéria e sobre a natureza da radiação
eletromagnética, sua definição é, mesmo nos dias de hoje, suficientemente ampla para
fornecer uma boa ideia sobre o fenômeno. Atualmente, o “Gold Book” da IUPAC
define como luminescência a emissão espontânea de radiação eletromagnética por uma
espécie eletronicamente excitada que não está em equilíbrio térmico com seu
ambiente.[14]

Portanto,

tais

fenômenos

de

emissão

de

radiação

ocorrem,

fundamentalmente, por mecanismos diferentes da emissão de luz por corpos a altas
temperaturas, processos conhecidos como incandescência e regidos pela Lei de Wien.
Assim, de uma maneira mais estrita, pode-se definir a luminescência como um processo
em que um estado eletrônico de uma substância é excitado por alguma energia externa,
sendo que a energia de excitação é posteriormente devolvida na forma de luz.
Tradicionalmente, restringe-se o termo “luz” a emissões na faixa visível do espectro
eletromagnético (400-700 nm), embora seja bastante comum e, sobretudo, válido, o uso
do termo para emissões no infravermelho ou no ultravioleta próximos.[33,34]
De maneira geral, os fenômenos de luminescência são classificados de acordo
com o tipo de excitação que levou à formação do estado excitado. A Tabela 3 mostra
vários tipos de energias de excitação que podem levar à emissão de luz, além de alguns
exemplos.[33-35]
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Tabela 3. Classificação dos fenômenos de luminescência segundo o tipo de excitação
Nome
Fotoluminescência

Tipo de excitação
Fótons
(UV, Vis, NIR)

Quimiluminescência

Energia proveniente de reações
químicas

Bioluminescência

Quimiluminescência em sistemas
biológicos
Quimiluminescência envolvendo a
formação de cristais
Diferença de potencial elétrico

Cristaloluminescência

Exemplo
Quinino, rubi,
rodamina,
fluoresceína.
Reação entre
luminol e H2O2.
Vagalumes, animais
marinhos abissais.
As2O3.

Fractoluminescência
Piezoluminescência

Relâmpagos,
displays eletrônicos.
Feixe de elétrons
Tubos de raios
catódicos.
Luminescência estimulada pela Clorofana (variedade
de fluorita, CaF2)
temperatura (envolve outra forma
de excitação)
Energia mecânica, atrito
Açúcar, tartarato de
sódio.
Energia mecânica, fraturas
Gelo.
Energia mecânica, pressão
KBr, KCl.

Roentgenluminescência
ou Radioluminescência

Radiação ionizante
(raios-X, raios-γ, radiação-β)

Ionoluminescência

Feixe de íons ou partículas-α
Ondas sonoras, levando à implosão
de bolhas em um líquido

Eletroluminescência
Catodoluminescência
Termoluminescência

Triboluminescência

Sonoluminescência

Ba[Pt(CN)4],
cintiladores
Aurora boreal
Água sob ação de
ultrassom de elevada
potência

Embora haja diversos exemplos de processos de luminescência que ocorrem na
natureza, talvez seja com a fotoluminescência que o ser humano esteja mais habituado,
dados os inúmeros dispositivos cotidianos que fazem uso desse fenômeno. A
fotoluminescência é caracterizada por uma excitação por fótons de energia média ou
baixa, na faixa do ultravioleta, do visível ou mesmo do infravermelho próximo. Alguns
dos exemplos mais frequentes são os interruptores de luz e os ponteiros de relógio que
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apresentam luminescência persistente, os luminóforos presentes em lâmpadas
fluorescentes, além de substâncias muito conhecidas como o quinino, a fluoresceína, a
rodamina etc. Outros tipos comuns de luminescência são a radioluminescência
(excitação por raios-X ou raios-γ), a eletroluminescência (excitação causada por
diferença de potencial), a catodoluminescência (excitação por um feixe de elétrons), a
triboluminescência (excitação resultante de forças mecânicas de atrito em cristais) a
quimiluminescência (excitação resultante da energia liberada por reações químicas),
entre outros.[33,34]
Em termos mais fundamentais, os processos de luminescência são classificados
com relação à natureza das transições eletrônicas envolvidas em cada caso. Os
requisitos necessários para ocorrência de uma transição entre dois estados são
resumidos pelas chamadas regras de seleção, que advêm da condição de que a integral

∫Ψ

*
j

µΨi dτ (também escrita como Ψ j | µ | Ψi ),

(1)

definida para todas as coordenadas τ do sistema, não seja nula. Nesse caso, a transição
será permitida e a integral anterior representará o momento de transição, sendo que Ψi e
Ψj denotam as funções de onda dos estados inicial e final (em que “*” simboliza o
conjugado complexo) e µ representa o operador de momento de transição. Se o valor da
integral anterior é zero, diz-se que a transição é proibida, no sentido de que é baixa a
probabilidade de sua ocorrência. A Teoria de Grupos permite que se eliminem as
dificuldades do cálculo diferencial e integral para a resolução da equação anterior,
bastando conhecerem-se as representações de simetria de cada um dos termos
envolvidos.[36] O produto direto das representações de simetria dos estados inicial e final
e do momento de transição deve conter a representação totalmente simétrica do grupo
de ponto ao qual pertence o sistema.
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Considerando-se a notação de termos espectroscópicos, as regras de seleção para
os diferentes tipos de transição eletrônica podem ser tratadas com maior facilidade. Um
termo espectroscópico, que denota uma configuração eletrônica particular de um
sistema multieletrônico, assume a forma

(2S+1)

LJ, consistindo em uma representação

única dos números quânticos de momento angular envolvidos no sistema. Os números
quânticos de momento angular compreendem, primeiramente, o número quântico de
momento angular orbital total (L), que consiste na combinação dos momentos angulares
orbitais particulares (l) de todos os elétrons; o número quântico de momento angular
orbital total assume valores de 0, 1, 2, 3 etc., sendo representado pelas letras maiúsculas
S, P, D, F etc.. O segundo número quântico de momento angular envolvido é o número
quântico de spin total (S), que consiste na soma dos spins particulares (s) de todos os
elétrons. O número quântico de spin total assume valores de múltiplos de ½, sendo que,
na representação do termo espectroscópico, utiliza-se a multiplicidadade do sistema
(2S+1), que assume valores inteiros maiores que zero e simboliza o número de
orientações possíveis do spin total na presença de um campo magnético. Dessa forma,
quando a multiplicidade assume um valor de 1, diz que o sistema é um estado singlete,
com um valor de 2, um estado dublete, com 3, um estado triplete, e assim
sucessivamente. Por fim, o terceiro número quântico representado é o número quântico
de momento angular total (J), que consiste na combinação do momento angular orbital
total (L) com o momento angular de spin total (S). Tal combinação é comumente
conhecida como acoplamento spin-órbita (LS), sendo que o número quântico J assume
valores de (L+S) a (|L-S|), de acordo com a série de Clebsh-Gordan.[36]
Tomando-se os termos espectroscópicos, a primeira condição para que uma
transição entre dois estados

(2S+1)

LJ e

(2S’+1)

L’J’ seja permitida é a conservação do
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momento angular total. Considerando-se que o momento angular total intrínseco do
fóton é igual a 1 (jγ=1, pois, por se tratar de um bóson, possui spin unitário -sγ=1-, com

lγ=0 para DE e lγ=1 para DM), a absorção ou emissão de um fóton deve levar, no
máximo, a uma alteração de ±1 no momento angular total, de modo que a primeira regra
de seleção pode ser escrita como ∆J=0, ±1 (exceto J=0↔0). Como o spin do elétron é

igual a ±½, a alteração no valor de J introduzida pela absorção ou emissão de um fóton
não poderá ser compensada por uma alteração no spin total dos elétrons (que esta será
limitada a ±½); dessa forma, deriva-se a regra de que ∆S=0, representando a
conservação do spin total. A alteração no momento angular total deverá ser, portanto,
compensada por uma alteração no momento angular orbital, de modo que ∆l=±1 e
∆L=0, ±1. Por fim, a segunda condição diz respeito à paridade (π) das funções de onda
dos estados inicial e final. Para que a integral da Equação 1 seja diferente de zero, o
produto direto das representações de simetria dos estados inicial e final e do operador de
momento precisa conter a representação totalmente simétrica do grupo, devendo,
portanto, ser par (isto é, não deve alterar o seu sinal com relação à operação de inversão,
o que se representa pela letra g). Para uma transição de dipolo elétrico, o operador de
transição é ímpar em relação à operação de inversão (πDE=−1, o que se representa pela
letra u). Assim, o produto direto relativo à Eq. 1 somente será par (g) se os estados
inicial e final possuírem paridades opostas (pois u × u × u = u, e g × u × g =u). Portanto,
uma transição de dipolo elétrico será permitida se houver mudança na paridade dos
estados inicial e final (πi= -πj); esta condição é comumente conhecida como Regra de
Laporte. Já para um mecanismo de dipolo magnético, cujo operador de transição é par
em relação à inversão (πDM=1), o produto direto da Eq. 1 somente será par se os estados
inicial e final possuírem a mesma paridade (πi= πj, pois g × g × u = u, e u × g × g =u).
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Assim, as regras de seleção tradicionais podem ser resumidas como:
i)

Transições de dipolo elétrico
∆J=0, ±1 (exceto se J=0↔0)
∆S=0
∆L=0, ±1 (exceto se L=0↔0)
πi= -πj

ii)

Transições de dipolo magnético
∆J=0, ±1 (exceto se J=0↔0)
∆S=0
∆L=0
πi= πj

Com base nas regras de seleção, uma outra classificação dos fenômenos de
luminescência é comumente utilizada para se diferenciarem as emissões oriundas de
transições permitidas daquelas oriundas de transições proibidas. Se uma emissão é
resultado de uma transição permitida e, portanto, tem alta probabilidade de ocorrência, o
estado emissor tende a possuir um baixo tempo de vida, sendo que o fenômeno é
chamado de fluorescência. Assim, associa-se o termo fluorescência a fenômenos de
luminescência que envolvem estados excitados com baixo tempo de vida (<10-8 s),
sendo que as emissões tornam-se não observáveis quando se retira a fonte de excitação.
Por outro lado, se uma emissão é consequência de uma transição proibida (que,
portanto, possui baixa probabilidade de ocorrência), o estado excitado emissor tende a
possuir um tempo de vida relativamente alto (>10-6 s), sendo que o fenômeno é
chamado de fosforescência. Assim, o termo fosforescência é associado a emissões que
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persistem mesmo quando cessada a fonte de excitação. Como a diferenciação de
fluorescência e fosforescência através dos tempos de vida do estado excitado não reflete
necessariamente a natureza da transição (já que mesmo um estado excitado de baixo
tempo de vida pode dar origem a uma transição proibida), recomenda-se, a rigor, o uso
do termo fluorescência para transições permitidas por spin (∆S=0) e fosforescência para
transições proibidas por spin (∆S≠0).[33]
Com relação aos tempos de vida dos estados excitados, para um sistema emissor
consistindo em dois níveis ((2S+1)LJ →

(2S’+1)

L’J’), a população do estado excitado

emissor diminui em função do tempo t de acordo com a equação:

dNe
= −Ne P ,
dt

(2)

em que Ne é a população do estado excitado após um pulso, e P é a probabilidade de
decaimento espontâneo do estado excitado em questão. Em suma, a velocidade com que
um determinado estado excitado é despopulado é proporcional à probabilidade de
decaimento não-estimulado, relacionada à natureza da transição e ao ambiente químico
ao redor do centro emissor.
Da equação anterior, segue-se que:
dN e = − N e Pdt ,

(3)

dN e
= − P ∫ dt ,
Ne

(4)

ln Ne = −Pt + K ,

(5)

N e ( t ) = e − Pt + K = e − Pt e K

(6)

∫
de modo que, por fim:

Para t = 0, tem-se que Ne(t) = ℮K; portanto ℮K corresponde à população inicial do
estado excitado, denotada por Ne(0). O parâmetro P, correspondente a uma fração
probabilística, é comumente escrito como P = τR-1. Assim, chega-se a:
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−t

(7)
.
O termo τR é o chamado tempo de vida de estado excitado, correspondendo ao
N e (t ) = N e ( 0 ) e

τR

valor de t em que a população inicial do estado excitado decaiu a 1/℮ (~ 37%). Observase que a população de um estado excitado emissor varia de acordo com uma equação do
tipo y = K ℮-x/a (decaimeto exponencial de primeira ordem). Assim, o gráfico do
logaritmo natural da intensidade de emissão (que é diretamente proporcional à
população do estado excitado) em função do tempo deve fornecer uma reta de
coeficiente angular igual a -1/τR. O valor de τR reflete, como já mencionado, a natureza
da transição observada. Altos valores de τR correspondem a uma baixa probabilidade de
decaimento e, portanto, a uma transição proibida. Por outro lado, baixos valores de τR
são uma indicação de uma transição permitida pelas regras de seleção ou da ocorrência
de mecanismos paralelos de desativação do estado excitado. Se um centro emissor
ocupar, ao mesmo tempo, ambientes químicos distintos, a observação de uma
determinada transição em função do tempo não resulta em um comportamento
exponencial de primeira ordem. Isso ocorre devido ao fato de que diferentes ambientes
químicos possuem diferentes valores de probabilidade de decaimento nãoestimulado.[33,34]
Os fenômenos de luminescência são normalmente sumarizados pelo conhecido
diagrama de Jablonski (Figura 8), que ilustra o processo de absorção de radiação e os
principais destinos não-fotoquímicos dos estados excitados. No entanto, tal
representação é válida somente para compostos dos elementos leves (em que o
acoplamento spin-órbita é baixo e as regras de seleção são mais rígidas). Há que se
lembrar que, no caso da luminescência de íons metálicos, os diagramas de níveis de
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energia bem como os possíveis processos de absorção/emissão/transferência tornam-se
consideravelmente mais complicados.

Figura 8. Diagrama de Jablonski.[37]

Segundo o diagrama, inicialmente, o estado singlete fundamental (S0) pode
absorver radiação de comprimento de onda adequado levando à população dos estados
singlete excitados (S1,2) através, portanto, de uma transição permitida por spin. A
ocorrência de bandas de absorção e não de linhas (que seriam esperadas para transições
entre níveis puramente eletrônicos quantizados) pode ser explicada pelo fato de que
cada um dos estados eletrônicos envolvidos possui uma estrutura vibracional intrínseca.
Normalmente, ao se formarem os estados singletes excitados, o sistema decai de
maneira não radiativa (em um processo conhecido como conversão interna) ao nível
vibracional menos energético do primeiro estado singlete excitado. Desse nível, o
sistema pode decair radiativamente através de uma transição permitida S1→S0, dando
origem a uma emissão por fluorescência. O mesmo estado S1 pode, através de outro
processo de conversão interna, decair não radiativamente ao estado S0, num caso em
que não se observaria emissão. Em um terceiro cenário, o estado singlete excitado S1
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pode sofrer um processo de cruzamento intersistemas, em que ocorre uma inversão de
spin que leva à formação de um estado triplete excitado (T1). Como os estados T1 e S0
possuem diferentes multiplicidades, o decaimento T1→S0 envolve uma transição
proibida por spin, que dá origem a uma emissão classificada como fosforescência.
Embora também seja possível que o estado triplete excitado decaia não-radiativamente
ao estado fundamental, a diferença entre as multiplicidades dos estados envolvidos faz
com que o estado triplete apresente um tempo de vida essencialmente maior que os dos
estados singlete.
Outro importante conceito ao se tratarem os fenômenos de luminescência é o
chamado deslocamento Stokes (ou Stokes shift), denominação dada à diferença
normalmente observada entre os máximos de absorção e de emissão. Tal diferença pode
ser explicada pelo diagrama de Franck-Condon (Figura 9), que ilustra os processos de
absorção e emissão com base em diagramas de coordenadas configuracionais (energia
do sistema em função da separação internuclear).

(b)

(a)
Energia

Estado eletrônico
excitado

Deslocamento Stokes
2←0

0→2

Absorção
Estado eletrônico
fundamental

5←0
4←0
6←0

Fluorescência

1←0

0→1

3←0

0→5
0→4
0→3

0→6

0↔0

Estados vibracionais
R0 R’0

∆R

R

Comp. de onda

Figura 9. (a) Diagrama de Franck-Condon e (b) espectros teóricos de absorção e
emissão representando o deslocamento Stokes.
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A Figura 9(a) representa o estado eletrônico fundamental e o estado eletrônico
excitado, cada um com sua estrutura vibracional particular. Note-se que os mínimos das
curvas (R0 e R’0) são deslocados entre si, já que é de se esperar que a espécie eletrônica
excitada apresente uma maior separação internuclear (menor caráter ligante). De fato, o
quanto maior o valor de ∆R, menor é a rigidez estrutural da espécie e maior é a
influência do ambiente químico sobre os orbitais envolvidos nos processos de absorção
e emissão. Considerando-se inicialmente o processo de absorção, segundo a
aproximação de Born-Oppenheimer, a formação do estado excitado deve ocorrer
mantendo-se constante a geometria do estado fundamental (R0). Assim, a absorção parte
do menor nível vibracional do estado eletrônico fundamental (ν”=0) e leva à formação
do estado eletrônico excitado fora de sua posição de equilíbrio (ν'≠0). O sistema tende,
então, a decair não radiativamente ao menor nível vibracional do estado eletrônico
excitado, a partir do qual pode haver o processo de emissão. Assim como para a
absorção, a emissão deve ocorrer com a manutenção da geometria do estado inicial, de
modo que a transição se finaliza fora da posição de equilíbrio do estado fundamental.
Dessa forma, o valor do deslocamento Stokes é uma indicação da magnitude da
separação internuclear ∆R, que pode ser associada à natureza do ambiente químico e às
características estruturais da espécie.
Embora a perda da energia excedente através da emissão de radiação seja o
caminho mais evidente para o retorno ao estado fundamental, há, na verdade, diversos
mecanismos competitivos que atuam após a incidência de radiação sobre o material.
Para processos de luminescência em fase sólida, tais mecanismos podem ser resumidos
considerando-se três situações: (i) uma em que a energia absorvida não atinge os centros
luminescentes, (ii) uma em que a energia absorvida chega aos centros luminescentes,
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mas há caminhos não radiativos para o estado fundamental, e (iii) outra em que a
luminescência gerada é absorvida pelo próprio material luminescente.[38] Os três casos
resultam na supressão (quenching) da luminescência do material, levando a uma
diminuição da eficiência quântica do luminóforo. Os termos “rendimento quântico” e
“eficiência quântica” são frequentemente utilizados como sinônimos,[14] embora possam
representar quantidades bastante diferentes. No presente texto, assume-se que a
eficiência quântica (η) é uma razão entre parâmetros cinéticos (que apresentam
unidades de frequência) particulares a cada estado excitado. Considerando-se um
determinado estado excitado, pode-se definir a eficiência quântica como sendo a razão
entre o coeficiente de emissão espontânea de Einstein (ou taxa de decaimento radiativo,
ARAD) e a taxa total de decaimento (que corresponde à soma da taxa de decaimento
radiativo, ARAD, com a taxa de decaimento não radiativo, ANRAD). Assim, pode-se
escrever a eficiência quântica como:

η=

ARAD
ARAD
.
=
ATOTAL ARAD + ANRAD

(8)

Em outras palavras, a eficiência quântica independe do mecanismo de formação
do estado excitado, correspondendo apenas à fração de decaimentos da espécie emissora
que leva a uma luminescência mensurável.
Por outro lado, assume-se que o rendimento quântico (q) é uma quantidade
global associada a todo o sistema em observação (e não apenas um estado excitado
particular), sendo definido como a razão entre o fluxo de fótons emitidos pelo sistema
(ϕΕΜ) e o fluxo de fótons absorvidos pelo o sistema (ϕABS). Assim,

ϕ EM
.
(9)
ϕ ABS
Dessa forma, rendimento quântico e eficiência quântica são quantidades com
q=

uma relação bastante estreita, mas que denotam propriedades diferentes. Um alto valor
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de η não implica necessariamente em um alto valor de q, sobretudo quanto há vários
níveis eletrônicos envolvidos nos processos de absorção/emissão.

1.4. Aspectos gerais sobre a espectroscopia de lantanídeos
Como já mencionado, os íons lantanídeos são caracterizados pelo preenchimento
progressivo dos orbitais 4f, que são protegidos do ambiente externo pelos orbitais 5s e
5p. Esse é o fato que confere aos lantanídeos propriedades eletrônicas únicas, que não
são observadas mesmo entre os elementos actinídeos (5f). A Figura 10 mostra uma
representação das superfícies limite da série geral de orbitais 4f para um átomo
hidrogenoide.

fxyz

fz(x2-y2)

fxz2

fyz2

fx(x2-3y2)

fy(3x2-y2)

fz3

Figura 10. Superfícies limite dos orbitais 4f para um átomo hidrogenoide (série geral).

As duas cores representadas na Figura 10 denotam diferentes sinais da função de
onda em cada caso, indicando, portanto, que os orbitais 4f possuem caráter ímpar com
respeito à operação de inversão (simetria do tipo u). Tal como para os orbitais d, a
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diminuição da simetria de um campo esférico para um campo ligante resulta em uma
quebra na degenerescência dos orbitais 4f. Contudo, além de resultar em pouca ou
nenhuma influência na geometria de coordenação assumida, o caráter interno desses
orbitais faz com que os efeitos do campo ligante sobre as transições ópticas entre a
configuração 4f n sejam bastante reduzidos (embora determinantes). Devido ao número
atômico relativamente alto dos lantanídeos, o acoplamento spin-órbita é bastante
intenso, o que torna os termos (2S+1)L de uma configuração 4f n não-degenerados mesmo
na ausência de um campo ligante. A Figura 11 ilustra os principais potenciais de
perturbação que levam ao desdobramento dos níveis de energia dentro de uma
configuração 4f n.
Campo central

Repulsão
inter-eltrônica

Acoplamento
spin-órbita

Campo
Ligante

4fn-1, 5d

105 cm-1
(2S’+1)L’

4fn

104 cm-1
(2S+1)L
J

(2S+1)L

103 cm-1

(2S+1)L
Jm

102 cm-1

H0

He-e

HSO

HCL

Figura 11. Principais potenciais de perturbação atuantes sobre as energias da
configuração 4f n nos íons lantanídeos.
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Para o íon livre, o hamiltoniano (H) que representa o potencial total sobre os
elétrons 4f pode ser escrito como:
(10)

H = H 0 + H e − e + H SO .

O termo H0 representa o hamiltoniano do campo central, que é relacionado à
configuração eletrônica do sistema e depende unicamente dos números quânticos
principal e azimutal, separando as diferentes configurações em energias de ~105 cm-1.
Por possuir simetria esférica, a perturbação do campo central não remove a
degenerescência da configuração 4f. Já o termo He-e representa a interação de repulsão
eletrostática entre os elétrons de um sistema multieletrônico, que remove a
degenerescência da configuração no sentido de que os termos de menor multiplicidade
possuam menor energia; os termos gerados por essa configuração ((2S+1)L) são separados
por energias de ~104 cm-1. Por fim, o termo HSO representa o acoplamento spin-órbita.
Esse efeito remove a degenerescência dos níveis

(2S+1)

L com respeito às suas (2S+1)

componentes J, resultando, assim, nos diferentes termos

(2S+1)

LJ (separados com

energias típicas de ~103 cm-1). Ao se inserir o íon lantanídeo em um campo ligante, a
simetria do meio remove a degenerescência dos termos

(2S+1)

LJ em até (2J+1)

componentes, dependendo do grupo de ponto do sítio ocupado. Assim, ao hamiltoniano
do íon livre soma-se o termo HCL, correspondente à perturbação do campo ligante, que
leva à formação dos chamados níveis Stark (normalmente separados por energias de
algumas centenas de cm-1).
Com relação aos íons lantanídeos trivalentes, o La3+ e o Lu3+ possuem
configuração fechada, de modo que seus termos fundamentais têm a forma 1S; tais íons
não apresentam transições eletrônicas f-f e são considerados espectroscopicamente
inertes (assim como Sc3+ e Y3+). Do Ce3+ ao Gd3+, os termos fundamentais passam
progressivamente de um dublete a um octete, com as formas 2F5/2, 3H4, 4I9/2, 5I4, 6H5/2,
Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

35

Capítulo 1- Introdução geral: Aspectos gerais sobre a espectroscopia de lantanídeos
7

F0, 8S, correspondendo, respectivamente, às configurações f 1, f 2, f 3, f 4, f 5, f 6 e f 7. Do

Tb3+ ao Yb3+, os íons assumem, de acordo com o formalismo do elétron-buraco,
configurações equivalentes às anteriores (invertidas), sendo que o termo fundamental
passa a ser o com valor de J=L+S. Portanto, as configurações de f

8

af

13

possuem,

respectivamente, os termos fundamentais 7F6, 6H15/2, 5I8, 4I15/2, 3H6 e 2F7/2. Como o
campo ligante altera muito pouco a posição dos níveis eletrônicos 4f dos íons
lantanídeos, sua representação pode ser feita de uma maneira praticamente universal e
aplicável a qualquer ambiente químico, o que é conhecido como diagrama de Dieke
(Figura 12).[39]

Figura 12. Diagrama de Dieke para os níveis eletrônicos da configuração 4f

n

dos

lantanídeos trivalentes.
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As transições entre os diferentes níveis das configurações 4f

n

por um

mecanismo de dipolo elétrico são proibidas por paridade e, em muitos casos, por spin.
Isso explica porque os lantanídeos trivalentes normalmente possuem cores pálidas,
como consequência de uma baixa absortividade molar. Contudo, como já se observava
desde o trabalho clássico de van Vleck,[40] são várias as transições f-f que apresentam
intensidades muito maiores do que as esperadas para transições proibidas. Mesmo
assumindo-se mecanismos de dipolo magnético (pelo qual algumas transições
f-f são permitidas por paridade), de quadrupolo elétrico ou o relaxamento vibrônico da

regra de Laporte, são várias as constatações de que as intensidades anômalas das
transições 4f devem ser originárias de um mecanismo distinto.
Em 1962, Judd[41] e Ofelt[42] propuseram, de maneira independente, que as
transições f-f ocorreriam através de um mecanismo de dipolo elétrico forçado. Na
chamada teoria de Judd-Ofelt, considera-se o ambiente químico ao redor do íon central
como sendo uma perturbação estática do íon livre, sendo que as interações entre os
elétrons de diferentes configurações são desprezíveis. Dessa forma, o ambiente químico
é aproximado por um campo cristalino (cargas pontuais, desprezando-se qualquer
covalência entre as ligações), que é considerado como uma perturbação que mistura os
termos da configuração 4f

n

com configurações de maiores energias e de paridade

oposta (como 5d ou 5g). Assim, dois estados Ψa e Ψb, com paridade mista devido à
perturbação do potencial de campo cristalino (V), podem ser descritos como:
Ψa = ϕ a + ∑
β

ϕa | V | ϕβ
Ea − Eβ

Ψb = ϕ b + ∑
β

e

ϕβ

ϕb | V | ϕ β
Eb − E β

(11)

ϕβ ,
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sendo que ϕa e ϕb são estados que possuem a mesma paridade (como dois níveis de
configuração 4f n) e ϕβ é um estado que possui paridade oposta (como, por exemplo, um
estado de uma configuração 4f n-1,5d1); Ea, Eb e Eβ são as energias associadas a cada um
desses estados. Dessa forma, uma transição de dipolo elétrico (cujo operador se
representa por µ DE ) do tipo a↔b será regida pela integral de recobrimento:

Ψa | µ DE | Ψb = ∑

ϕa | V | ϕβ ϕβ | µ DE | ϕb

ϕa | µ DE | ϕβ ϕβ | V | ϕb

Ea − Eβ

Eb − Eβ

β

.

(12)

A ação do potencial do campo cristalino V permite, dessa forma, que a integral
da Equação 12 seja não nula para uma transição de dipolo elétrico mesmo que os
estados ϕa e ϕb possuam a mesma paridade, uma vez que há a mistura com estados ϕβ
de paridade oposta. Aplicando-se o método dos tensores irredutíveis de Racah,[43] é
possível chegar-se à expressão que permite a relação entre os dois estados (4 f n )ΨJ
através do operador de momento de dipolo µ DE :

Ψ ' J '| µ DE | ΨJ

2

=

1
Ω λ Ψ ' J '|| U ( λ ) || ΨJ ,
∑
2J + 1 λ

em que o termo Ψ ' J ' || U ( λ ) || Ψ J

(13)

é o elemento de matriz reduzido da transição J→J’

(com valores tabelados), λ=2,4,6, e Ωλ são os termos conhecidos como os parâmetros de
intensidade de Judd-Ofelt. Tais parâmetros podem ser calculados ab initio caso se
conheça a estrutura cristalina em que se encontra o íon lantanídeo. No entanto, os
parâmetros Ωλ normalmente são tomados como resultados fenomenológicos ajustáveis
às observações experimentais, sendo calculados a partir dos espectros de absorção ou
emissão utilizando-se a expressão de Judd-Ofelt. Por fim, a partir desses parâmetros,
pode-se calcular as probabilidades de transição (AJ’J) dos estados excitados e seus
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tempos de vida radiativos. Além disso, os parâmetros podem ser calculados a partir dos
dados experimentais para, de maneira comparativa, fornecerem informações sobre a
natureza do ambiente químico ocupado.
A partir das considerações adotadas pela teoria de Judd-Ofelt, derivam-se novas
regras de seleção para as transições J↔J’ observadas nos lantanídeos (exceto para
J=J’=0):[43]
∆S = 0
∆l = ±1
∆L ≤ 2l (ou seja, para f-f, ∆L≤6)
∆J ≤ 2l (ou seja, para f-f, ∆L≤6)
Se J=0, J’ é par
Se J’=0, J é par
Considere-se, contudo, que S e L não são bons números quânticos devido ao
acoplamento spin-órbita. Isso permite a mistura entre diferentes estados de spin na
configuração 4f n, resultando na observação de transições “proibidas” com ∆S=1. Aliás,
nesse sentido, embora seja uma das principais bases teóricas para as transições f-f nos
lantanídeos, a teoria de Judd-Ofelt falha no sentido de que são inúmeros os exemplos de
transições que violam as regras de seleção anteriores. Um dos fatores que estendem a
teoria de Judd-Ofelt e explicam a ocorrência de tais transições é a mistura de J’s.[44,45]
Nesse caso, funções de onda de um estado J≠0 são misturadas a um estado J=0 através
dos termos de paridade par do campo cristalino, fazendo com que J não seja mais um
bom número quântico. Assim, a mistura de estados permite que transições “proibidas”
do tipo J↔J’=0↔0 sejam observáveis em algumas simetrias. Outro importante fator
que contribui para a relaxação das regras de seleção é o chamado acoplamento
dinâmico.[46,47] Esse mecanismo foi proposto para explicar a hipersensibilidade de
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algumas transições (com ∆J=2,4,6) em relação ao ambiente químico, utilizando a
ocorrência de dipolos elétricos locais transientes (que são induzidos pela radiação
incidente nos elétrons dos ligantes) ao redor dos íons lantanídeos (Figura 13).
CAMPO TOTAL =

r
r
Ei + ∑ E DC ( j )

Campo de acoplamento
dinâmico

r
E DC ( j )

j

r

r

µ j = α j Ei
Ligante

TR3+

Campo incidente

r
Ei

Figura 13. Ilustração do efeito de acoplamento dinâmico nas transições f-f dos
lantanídeos.
Na presença desse campo de acoplamento dinâmico, a interação entre os dipolos
induzidos e os momentos de transição quadrupolares do metal resulta em momentos de
transição diferentes de zero. Embora esse efeito seja obviamente dependente da simetria
do sítio em questão (sendo mesmo proibido na presença de simetria de inversão), quanto
maior a magnitude do dipolo elétrico induzido, maior é a contribuição do acoplamento
dinâmico para a intensidade total dos espectros.[46,47]
Sob um ponto de vista mais prático e experimental, as transições f-f dos
lantanídeos geralmente dão origem a linhas de emissão estreitas e intensas,
frequentemente aplicadas na geração das três cores primárias (vermelho, verde e azul)
em dispositivos ópticos.[33,34,48-50] A Figura 14 mostra o diagrama parcial de níveis de
energia dos lantanídeos mais comumente empregados para o desenvolvimento de
materiais luminescentes. Dos íons mencionados na Figura 14, Eu2+, Eu3+, Tb3+ e Tm3+
são aplicados como ativadores (responsáveis pela emissão de luz); os íons Ce3+ e Gd3+
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são, na maioria dos casos, aplicados como sensibilizadores (responsáveis pela absorção
de radiação e transferência de energia para um centro emissor).
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Figura 14. Diagrama parcial de níveis de energia dos íons Ce3+, Eu2+, Eu3+, Gd3+, Tb3+
e Tm3+, com destaque para as suas transições principais.

As propriedades ópticas do íon Ce3+ decorrem de transições entre configurações
4f e 5d. A ação sensibilizadora desse íon é baseada em absorções do tipo 2D←2F5/2, que
ocorrem como bandas largas e intensas. Nas matrizes em que o desdobramento do termo
2

D pelo campo ligante leva a altos deslocamentos Stokes, o íon Ce3+ também pode atuar

como emissor, sobretudo na região do azul.[33,34] Já o íon Gd3+ possui um termo
fundamental muito estável (4f 7, 8S), seus primeiros estados excitados ocorrem em
~32000 cm-1 e seus estados 4f 65d1 estão entre os mais energéticos dos íons lantanídeos.
Assim, íons Gd3+ são bons constituintes de matrizes cristalinas (pois não causam
supressão da luminescência de outras TR), podendo, também, atuar como
sensibilizadores. As emissões do íon Eu3+, as mais frequentemente estudadas e
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utilizadas em dispositivos ópticos, são discutidas na seção posterior. Por outro lado, a
aplicação de íons Eu2+ como emissores de luz azul é mais complexa, pois suas emissões
têm origem em transições 4f5d→4f e são, portanto, fortemente influenciadas pelo
campo ligante. Além disso, trata-se de um íon consideravelmente instável (facilmente
oxidado a Eu3+), o que também dificulta a síntese e a utilização de luminóforos
contendo Eu2+. As emissões do íon Tb3+ (principalmente na região do verde) são
devidas a transições 5D3,4→7FJ e, como os valores de J envolvidos nas transições são
altos, os espectros são consideravelmente mais complexos que os de Eu3+ (devido ao
alto número de desdobramentos possíveis), apesar de suas configurações equivalentes.
Contudo, a frequente predominância da transição 5D4→7F5 em ~545 nm (comprimento
de onda em que a visão humana possui a maior sensibilidade) nos compostos de Tb3+
confere grande vantagem em sua aplicação em materiais luminescentes.[15,33,34] Por fim,
o emprego de luminóforos azuis baseados nas emissões de íons Tm3+ ainda constitui um
desafio à Química das TR. O íon Tm3+ é quimicamente estável e pode apresentar as
transições 1D2→3F4 e 1G4→3H6 em ~450 e 470 nm, no entanto sua eficiência de emissão
nas matrizes convencionais é frequentemente baixa devido à predominância de emissões
competitivas no infravermelho.

1.4.1. O caso do íon Eu3+
As emissões do íon Eu3+ apresentam importantes aplicações comerciais nos
campos de iluminação e visualização. Alguns luminóforos vermelhos a base de Eu3+
(como Y2O3:Eu3+, Y2O2S:Eu3+ e YVO4:Eu3+) que, à época de seu desenvolvimento,
foram tachados de inviáveis e sem futuro comercial, ainda hoje não encontram
substitutos com desempenho equivalente.
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As emissões do Eu3+ consistem em um conjunto de linhas na região do
vermelho, sendo atribuídas, principalmente, a transições do tipo 5D0→7FJ (J=0-6). Em
alguns casos, as emissões provenientes de níveis mais energéticos (5D1, 5D2 e 5D3) são
também observáveis, porém com uma baixa intensidade (que se torna cada vez menor
com o aumento da concentração de Eu3+ no luminóforo). Além de sua importância
tecnológica, as emissões 5D0→7FJ do Eu3+ apresentam um papel fundamental no estudo
das características espectrais de todos lantanídeos e da própria natureza de suas
transições f-f. Como o nível 5D0 não é desdobrado pelo campo cristalino e os valores
finais de J são baixos (0-6), os espectros eletrônicos de Eu3+ são suficientemente
simples, em princípio, para a atribuição da simetria do sítio ocupado pelo lantanídeo. A
Tabela 4 mostra as representações de simetria das transições 5D0→7FJ esperadas para
ambientes com as simetrias mais frequentes.

Tabela 4. Número e representações de simetria das componentes das transições
5

D0→7FJ do Eu3+ nas simetrias mais comuns[3,51]
5

Simetria
Ih
Oh
Td
D4h
D4d
D2d
D2
D3h
D3
C3v
C3
C2v
Cs
C1

D0→7F0
(DE)
---------A1
A
A1
A’
A

5

D0→7F1
(DM)

T1g
T1g
T1
A2g + Eg
A2 + E3
A2 + E
B1+B2+B3
A2’+ E’’
A2 + E
A2 + E
A+E
A1 + B1 + B2
A’+2A’’
3A

5

D0→7F2
(DE)

--T2
Eg
E1
B2 + E
B1+B2+B3
E’
2E
A1 + 2E
A + 2E
2A1+B1+B2
3A’+2A’’
5A

5

D0→7F3
(DM)

5

D0→7F4
(DE)

--T1g
-T1
T2
A2g + Eg
-A2 + E3
B2+E1
A2 + 2E
B2 + 2E
2B1+2B2+2B3 2B1+2B2+2B3
A2’+ E’’
A2’’+ E
2A2 + 2E
A2 + 3E
2A2 + 2E
2A1 + 3E
3A + 2E
3A + 3E
2A2+2B1+2B2 3A2+2B1+2B2
3A’+4A’’
5A’+4A’’
7A
9A
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A Tabela 4 ilustra o comportamento geral dos lantanídeos de que, em uma
matriz com simetria de inversão, as transições f-f são estritamente proibidas por
mecanismos de DE, ocorrendo apenas através de mecanismos de DM, como no caso da
simetria Ih. Para o Eu3+, a transição 5D0→7F0 é particularmente importante porque seus
estados inicial e final possuem J=0 e, portanto, sua degenerescência igual a 1. Assim,
espera-se apenas uma transição 5D0→7F0 para cada ambiente químico ocupado pelo íon
Eu3+. Além disso, a transição 5D0→7F0 só é observável em baixas simetrias, uma vez
que sua ocorrência depende fundamentalmente da magnitude da mistura de Js. A
transição 5D0→7F1 é permitida por um mecanismo de dipolo magnético, sendo que sua
intensidade é praticamente independente do ambiente químico ocupado. Assim, a
transição 5D0→7F1 pode ser tomada como uma referência para a análise das demais
transições do Eu3+. Já a transição 5D0→7F2, que é a principal responsável pela coloração
vermelha das emissões do Eu3+, é hipersensível ao ambiente químico, sendo fortemente
suprimida na presença de simetria de inversão. Dessa forma, é comum o uso da razão
entre as intensidades das transições 5D0→7F2 e 5D0→7F1 para se efetuarem comparações
acerca da simetria do sítio ocupado pelo Eu3+.[33,51]
Com relação às probabilidades de transição, a conveniência de que a transição
5

D0→7F1 pode ser usada como referência permite que tais parâmetros sejam calculados

com menor dificuldade a partir dos espectros de emissão. Assim, taxa de decaimento
radiativo da transição permitida 5D0→7F1 (A01) é calculável pelas regras de seleção de
dipolo magnético, sendo:

A01 = 3,1⋅10−12 n3ν~013 ≈ 50 s−1 ,

(14)

em que n é o índice de refração da matriz em que se encontra o Eu3+ e ν~01 é o baricentro
da transição 5D0→7F1 em número de ondas (cm-1). Para um índice de refração médio de
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1,5 e considerando-se que o baricentro da transição 5D0→7F1 é praticamente constante
em ~595 nm (~16807 cm-1), utiliza-se, normalmente, o valor de 50 s-1 para taxa A01. As
taxas de decaimento radiativo associada às outras transições 5D0→7FJ (A0J) podem ser
calculadas comparativamente a partir dos espectros de emissão:

A0 J = A01

S 0 Jν~01
,
S 01ν~0 J

(15)

em que S0J denota a área sob a transição 5D0→7FJ no espectro de emissão e ν~0 J o
baricentro da transição. A taxa de decaimento total dos íons Eu3+ (ARAD), assumindo-se
que suas emissões advêm predominantemente do estado excitado 5D0, é, portanto:

ARAD = ∑ A0 J =A00 + A01 + A02 + A03 + A04 ,

(16)

J

uma vez que as transições 5D0→7F5 e 5D0→7F6 frequentemente não são observáveis.
A

partir

do

tempo

de

vida

de

estado

excitado

(τ)

determinado

experimentalmente, a taxa de decaimento não-radiativo (ANRAD) pode ser calculada por:
(17)

A RAD + A NRAD = τ − 1 .

Dessa forma, a eficiência quântica (η) do estado excitado 5D0 do Eu3+ pode ser
calculada aplicando-se a Equação 8.
Por fim, de posse das taxas de decaimento radiativo, os parâmetros de JuddOfelt para as transições 5D0→7FJ (J=2,4,6) podem ser calculados através da equação:

4e 2 (2πν 0 J ) 3 n(n 2 + 2) 2
A0 J =
9
3hc 3

∑ Ωλ
λ

5

D0 || U ( λ ) || 7 FJ

2

,

(18)

= 2, 4, 6

em que e é a carga elementar, ħ é a constante de Planck dividida por 2π, c é a
velocidade da luz (os três em unidades cgs) e

5

D0 || U ( λ ) || 7 FJ

2

são os elementos de

matriz reduzida ao quadrado, que possuem valores tabelados (sendo 0,0032 para a
transição 5D0→7F2 e 0,0023 para a transição 5D0→7F4).[52]
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1.5. Luminóforos de UVV: propriedades e aplicações
Dentre o vasto campo de estudos e aplicações dos materiais luminescentes, a
busca pela melhoria das propriedades dos luminóforos aplicáveis em iluminação e
visualização ocupa um lugar de destaque.[33,34,48,53,54] Nesse contexto, visando ao
aprimoramento dos dispositivos atualmente disponíveis, destinam-se esforços de
pesquisa cada vez maiores a luminóforos capazes de operar sob excitação na região do
ultravioleta de vácuo (UVV), isto é, radiação eletromagnética com comprimentos de
onda entre 100 e 200 nm.[34,54-57] Essa região do espectro eletromagnético recebe tal
denominação por motivos experimentais: o O2 e o N2 atmosféricos absorvem fortemente
em comprimentos de onda abaixo de 200 nm e 150 nm, respectivamente, sendo que,
para a realização de leituras espectrais nessa faixa, necessita-se de que o caminho óptico
seja mantido sob vácuo. O forte interesse em luminóforos ativos sob tais comprimentos
de onda de excitação pode ser ilustrado por suas duas principais aplicações de
visualização e iluminação: os displays de plasma (PDPs) e a eliminação do mercúrio das
lâmpadas fluorescentes (Figura 15).

Figura 15. Representação esquemática de um display de plasma e de uma lâmpada
fluorescente utilizando plasma de xenônio.
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Os displays de plasma foram inicialmente desenvolvidos na década de 1960 e
são capazes de combinar alta qualidade de imagem com arranjos compactos, permitindo
a obtenção de telas de amplo formato (maiores que 60’’) e de alta resolução.[34,57,58] As
vantagens dos PDPs vão além das grandes dimensões possíveis para os aparelhos, uma
vez que tais dispositivos apresentam elevadas eficiências luminosas, além de melhores
contrastes, altos ângulos de visão e reduzido consumo de energia. A geração da imagem
nesses sistemas se dá pela emissão controlada dos luminóforos vermelhos, verdes e
azuis, posicionados de modo a formar os pixels que irão compor a imagem.[34] A
aplicação de uma voltagem alternada nos eletrodos do arranjo resulta na excitação dos
átomos de xenônio presentes nas câmaras dos pixels, levando à geração de um plasma.
As emissões do plasma de Xe após a descarga (que ocorrem na faixa do ultravioleta de
vácuo) são responsáveis pela excitação dos luminóforos depositados sob a tela.
Problemas como a redução dos custos de produção, a diminuição do consumo global de
energia e a diminuição da degradação dos luminóforos utilizados nesses dispositivos
ainda impulsionam pesquisas tanto de cunho básico como tecnológico no estudo de tais
sistemas.
Já em relação a sistemas de iluminação, luminóforos de UVV também tendem a
desempenhar um papel tecnológico primordial. Do mesmo modo que, há alguns anos, as
restrições de consumo energético têm praticamente retirado do mercado as lâmpadas
incandescentes (na União Europeia a comercialização tais lâmpadas está proibida desde
2010; nos EUA a proibição se iniciou em 2012), futuras restrições ambientais tendem a
proibir o uso do mercúrio em lâmpadas fluorescentes.[59] Uma das alternativas para a
substituição do Hg em sistemas de iluminação é a utilização de misturas de gases nobres
(geralmente Xe e Ne) em seu lugar.[34,55,56] Com um funcionamento similar, a passagem
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de corrente elétrica através do bulbo preenchido com tais gases gera um plasma, cujas
emissões podem ser utilizadas para excitar os luminóforos e realizar a emissão de luz
visível. Como os luminóforos atuais são adaptados para serem excitados pela radiação
proveniente do Hg (254 nm), a simples troca dos gases leva à perda da luminosidade da
lâmpada, já que os máximos de emissão das misturas de gases nobres estão na faixa do
ultravioleta de vácuo. Dessa forma, o desenvolvimento de lâmpadas que agridam menos
o meio ambiente depende, também, do estudo de luminóforos adequados à excitação por
plasmas de gases nobres. Nesse sentido, lâmpadas de UVV são capazes de manter a
pureza de cor e o índice de reprodução cromática observados nas atuais lâmpadas
fluorescentes compactas (contendo Hg), desde que o perfil de absorção dos luminóforos
tricolores

seja adaptado

à excitação;

além

disso,

os sistemas

UVV são

consideravelmente mais estáveis em relação à temperatura, podendo apresentar elevadas
eficiências de conversão (em alguns casos, maiores que a unidade). A Tabela 5 lista as
características de alguns dos principais luminóforos vermelhos, verdes e azuis
comercialmente disponíveis para aplicações sob excitação no UVV.

Tabela 5. Propriedades de alguns luminóforos comerciais de UVV[34]
Cor

Composição

Persistência

(até 10% de I0)

y
0,047
0,040

(Y,Gd)BO3:Tb3+

0,244
0,145
0,321

0,702
0,747
0,610

9
14
10

4,2
3,8
5,1

(Y,Gd)BO3:Eu3+
Y(P,V)O4:Eu3+

0,641
0,657

0,356
0,333

11
4

5,1
4,3

BaMgAl10O17:Eu
CaMgSiO6:Eu2+

Verde

ZnSiO4:Mn2+
.

2+

(Ba,Sr,Mg)O αAl2O3:Mn

2+

(ms)
<1
<1

Densidade
(g cm-3)

x
0,146
0,150

Azul

Vermelho

Cromaticidade
(CIE 1931)

3,8
3,4
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As propriedades listadas na Tabela 5 ilustram algumas dificuldades de aplicação
dos luminóforos comerciais de UVV como, por exemplo, a instabilidade química.
Luminóforos baseados em emissões de íons Eu2+ ou Mn2+ são suscetíveis à oxidação, o
que compromete a utilização de tais composições em longos períodos. O tempo de
persistência luminosa também é muito importante, sobretudo para aplicações em
visualização: o número de quadros por segundo exibido pelo display é limitado pela
duração das emissões dos luminóforos componentes. Por exemplo, emissões que
demorem mais de 10 ms para atingir valores correspondentes a 10% de suas
intensidades iniciais são detectáveis pelo olho humano, sendo que, após a mudança de
quadro em um display, a emissão remanescente do quadro anterior afetará a composição
da imagem.[34] Além disso, a cromaticidade das emissões também é fundamental, uma
vez que valores correspondentes a luzes praticamente monocromáticas e compatíveis
com a sensibilidade do olho humano são desejáveis para esse tipo de aplicação.
É nesse sentido que o uso de luminóforos a base de TR teve início, com as
finalidades de iluminação e visualização, na década de 1970, visando à geração das três
cores primárias (RGB) em tubos de raios catódicos e em lâmpadas fluorescentes. Desde
então, a evolução e a diversificação de luminóforos inorgânicos contendo TR seguiu o
desenvolvimento das tecnologias de visualização e iluminação, sendo que, ainda hoje,
os íons TR constituem a mais importante classe de materiais luminescentes para tais
aplicações.[33,34] Contudo, ainda que o comportamento espectroscópico dos íons
lantanídeos seja bem estabelecido e frequentemente estudado, sua aplicação em
dispositivos baseados em excitação no UVV não é trivial, uma vez que o material deve
preencher diversos outros requisitos para ser útil em tais situações.[34,55] Grande parte
das propriedades fundamentais a um bom luminóforo de UVV é conferida pela matriz
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em que o íon ativador se insere. A mais fundamental delas é a compatibilidade com os
comprimentos de onda de excitação no UVV. O plasma de xenônio, nas condições de
pressão utilizadas em PDPs ou em lâmpadas fluorescentes sem Hg (algumas centenas de
torrs), resulta em duas principais emissões, uma em 147 nm (linha ressonante de
emissão do Xe) e outra em 172 nm (linha de emissão molecular do Xe2). Assim, um
bom luminóforo de UVV deve possuir absorção larga e intensa entre 147 e 172 nm, o
que dificulta a utilização de óxidos, oxissulfetos, silicatos e fluoretos de TR, por
exemplo, devido a suas absortividades relativamente baixas nessa região.[34,60,61] Outra
implicação do uso dessa radiação é que, devido à sua baixa penetrabilidade (limitada a
poucas dezenas de nanômetros), os fenômenos de luminescência sob excitação UVV
ocorrem predominantemente na superfície dos sólidos.[55,56] Assim, nessas situações,
tende-se a obter altos rendimentos somente com a utilização de sólidos com altas áreas
superficiais (favorecendo a utilização de nanomateriais), de modo que o estudo da
luminescência de superfície torna-se fundamental para o desenvolvimento e
aprimoramento de luminóforos de UVV. Além disso, nesses casos, como em quaisquer
sistemas baseados em emissões das três cores primárias, os luminóforos devem possuir
cromaticidades apropriadas (isto é, alta pureza de cor na emissão), característica
associada tanto à natureza do centro emissor como ao ambiente químico (covalência,
simetria) ao seu redor. A aplicabilidade dos materiais também é intrinsecamente
associada à sua estabilidade físico-química, uma vez que eles devem apresentar baixa
degradabilidade sob exposição às radiações de alta energia, além de serem termicamente
estáveis para suportar os aquecimentos em atmosfera oxidante utilizados na deposição
dos pós. Por outro lado, fatores fundamentais como eficiência quântica, alta
refletividade UV-Vis e baixos tempos de luminescência persistente estão ligados a um
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balanço delicado entre a composição (natureza da matriz, pureza, concentração de
ativadores e sensibilizadores) e a morfologia (tamanho, forma e homogeneidade) das
nanopartículas em questão.
Tendo em vista tais requisitos, pode-se apontar alguns oxossais de TR, como
fosfatos e vanadatos, como possíveis candidatos a se tornarem luminóforos aplicáveis
em dispositivos UVV. Primeiramente, além de apresentarem intensas absorções na
região de excitação do plasma de Xe, tais compostos apresentam altas estabilidades
físico-químicas, podendo, ainda, ao contrário dos materiais a base de óxidos ou
silicatos, cristalizar em temperatura ambiente (ou em temperaturas muito mais baixas
que as de reações de estado sólido comuns). Isso abre a possibilidade para que sua
síntese seja realizada de modo a se obterem nanopartículas através de diferentes
abordagens, evitando a aglomeração do sólido.
Técnicas baseadas em fase líquida consistem, sem dúvida, nos métodos mais
importantes para a obtenção de nanomateriais, visto que possibilitam uma distribuição
homogênea de todos os precursores envolvidos, permitindo, ainda, a introdução de
diferentes substâncias (estabilizantes, complexantes) no sistema reacional. Dessa forma,
diferentes estratégias bottom-up de síntese podem ser aplicadas para a manipulação das
propriedades morfológicas dos materiais. Além disso, por serem processos simples,
seguros, relativamente rápidos e de baixo consumo energético, essas abordagens
apresentam diversas vantagens sobre as técnicas frequentemente empregadas para a
obtenção de luminóforos (como reações de estado sólido ou de combustão, por
exemplo).[62] Tais métodos consistem, em suma, na obtenção de sólidos a partir de uma
solução que é posteriormente submetida a uma etapa de supersaturação crítica dos
precursores, de modo que o processo de nucleação ocorra de maneira rápida e única.
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Dessa forma, garante-se que o sólido obtido tenha uma composição controlável pelas
condições de precipitação e que o processo resulte numa pequena faixa de distribuição
de tamanhos e formas de partículas. Atualmente, muita atenção é destinada aos métodos
em fase líquida para a produção de oxossais de TR (TRPO4, TRVO4, TRBO3,
TRAl3(BO3)4, TR3Al5O12) nanoestruturados, tais como síntese coloidal[63], precipitações
solvotérmicas[64] e hidrotérmicas[65], além de processos core@shell (caroço@casca)[66] e
metodologias sol-gel.[67] Processos mediados por surfactantes,[68,69] principalmente os
baseados em microemulsões reversas,[70] também têm sido bastante explorados, uma vez
que eles permitem um controle bottom-up da organização molecular para o
desenvolvimento das nanoestruturas.

1.6. Justificativa e Objetivos
O desenvolvimento tecnológico e as crescentes restrições ambientais têm
estimulado uma reformulação das características dos luminóforos utilizados para
iluminação e visualização. Nesse ponto, os materiais luminescentes nanoestruturados
capazes de atuar sob excitação no ultravioleta de vácuo, em particular os baseados em
TR, são uma classe promissora para o aprimoramento dos displays de plasma e para o
desenvolvimento de lâmpadas fluorescentes livres de Hg. Por isso, o estudo dos
processos que possibilitem a manipulação das propriedades de potenciais luminóforos e
a avaliação de seu comportamento espectroscópico são fundamentais para o avanço do
campo e têm aplicações diretas nas atividades da sociedade.
Destarte, o objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de novas rotas
sintéticas para diferentes sistemas baseados em fosfatos e vanadatos de TR (TRPO4,
TRVO4, TR(P,V)O4 e TRVO4@TRPO4) que possuam aplicabilidade como luminóforos
sob excitação no UVV. Buscou-se, com o emprego de diferentes abordagens sintéticas
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bottom-up (método Pechini, microemulsões reversas e precipitações coloidais), a
obtenção de materiais nanoestruturados com morfologia e composição finamente
controladas, com a posterior avaliação das relações entre as características estruturais
observadas e as propriedades espectroscópicas dos sólidos. Procura-se verificar, dessa
forma, a eficiência e a aplicabilidade dos materiais sintetizados como luminóforos
vermelhos, verdes ou azuis.

1.7. Material e Métodos
1.7.1. Reagentes
- Óxido de ítrio (Y2O3, 99,99%, Alfa Aesar);
- Óxido de lantânio (La2O3, 99,99%, Rhône-Poulenc/Rhodia);
- Óxido de cério(IV) (CeO2, 99,995%, Aldrich);
- Óxido de európio (Eu2O3, 99,99%, Rhône-Poulenc/Rhodia);
- Óxido de gadolínio (Gd2O3, 99,99%, Strem Chemicals);
- Óxido de térbio(III,IV) (Tb4O7, 99,999%, Aldrich);
- Óxido de érbio (Er2O3, 99,99%, Rhône-Poulenc/Rhodia);
- Óxido de túlio (Tm2O3, 99,99%, Rhône-Poulenc/Rhodia);
- Óxido de itérbio (Yb2O3, 99,99%, Rhône-Poulenc/Rhodia);
- Nitrato de ítrio(III) hexa-hidratado (Y(NO3)3.6H2O, 99,8%, Aldrich);
- Nitrato de lantânio(III) hexa-hidratado (La(NO3)3.6H2O, 99,9%, Aldrich);
- Nitrato de cério(III) hexa-hidratado (Ce(NO3)3.6H2O, 99,99%, Aldrich);
- Nitrato de európio(III) penta-hidratado (Eu(NO3)3.5H2O, 99,9%, Aldrich);
- Nitrato de gadolínio(III) hexa-hidratado (Gd(NO3)3.6H2O, 99,9%, Aldrich);
- Nitrato de térbio(III) penta-hidratado (Tb(NO3)3.5H2O, 99,9%, Aldrich);
- Nitrato de érbio(III) penta-hidratado (Er(NO3)3.5H2O, 99,9%, Aldrich);
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- Nitrato de túlio(III) penta-hidratado (Tm(NO3)3.5H2O, 99,9%, Aldrich);
- Nitrato de itérbio(III) penta-hidratado (Yb(NO3)3.5H2O, 99,999%, Aldrich);
- Alaranjado de xilenol (3’,3’’-bis[bis(carboximetil)aminometil]cresolsulfoftaleína, sal
tetrassódico, C31H28N2O13SNa4, Merck);
- Di-hidrogenofosfato de sódio mono-hidratado (NaH2PO4.H2O, 99+ %, Aldrich);
- Tripolifosfato de sódio hexa-hidratado (Na5P3O10.6H2O) 99,9% (purificado a partir do
Na5P3O10 Synth e Aldrich 98% por recristalização com metanol por cinco vezes);[21]
- Metavanadato de amônio (NH4VO3, 99,9%, Aldrich);
- Ortovanadato de sódio (Na3VO4, 99%, Acros);
- Hexametafosfato de sódio ((NaPO3)n, 96%, Aldrich);
- Di-hidrogenoetilenodiaminotetraacetato de sódio di-hidratado (Na2H2edta.2H2O,
purificado a partir do Reagen 99% por recristalização com HCl após dissolução em
solução de NaOH);
- Ácido nítrico concentrado P.A. (HNO3(conc.), Synth, Tedia);
- Ácido clorídrico concentrado (HCl(conc.), Synth Tedia);
- Ácido acético glacial (HOAc, Synth, Tedia);
- Acetato de sódio (NaOAc, 98%, Acros);
- Amônia concentrada (NH3(conc.), Synth, Merck);
- Peróxido de hidrogênio 20% v/v (H2O2(conc), Merck);
- Alcool etílico 95% (EtOH, Synth, Tedia)
- Álcool metílico P.A. (MeOH, Tedia);
- Ácido cítrico (H3cit, C6H8O7, 99,5%, Aldrich);
- Citrato de sódio di-hidratado (Na3cit.2H2O, 98%, Aldrich);
- Etilenoglicol (EG, C2H6O2, 99+%, Acros);
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- Resina trocadora de cátions Dowex 50W X4 100-200 mesh (J.T. Baker);
- Brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB, C19H42NBr, preparado a partir do Vetec
98% e Aldrich 99%, através de recristalização em etanol por duas vezes);
- n-Butanol (BuOH, C4H10O, 99,5%, Merck);
- n-Heptano (C7H16, 99,5%, J.T. Baker);
- Ortoformato de trietila (TEOF, C7H16O3, 99%, Aldrich);
- Ortossilicato de tetraetila (TEOS, C8H20O4Si, 98%, Aldrich);
-Poli(óxido

de

etileno)poli(óxido

de

propileno)poli(óxido

de

etileno)

(Pluronic PE6800®, (C2H4O)x-(C3H6O)y-C2H4O)z-, MM~8080 g mol-1, BASF);
- Ácido fluorídrico (HF, 40%, Aldrich);
- Solução estoque de poliacrilato de amônio 80 mmol L-1 (PAA, pH=8,5-9, preparada a
partir da dissolução de ácido poliacrílico – -(C3H4O2)x-, MM 1800 g mol-1 – com
NH3(conc));
- Cloreto de poli(dialildimetilamônio) (PDDA, (-(C8H16N+Cl-)x-, MM<100.000 g mol-1,
35% m. em H2O);
- Brometo de potássio (KBr, 99+% FTIR grade, Aldrich)

1.7.2. Equipamentos
- Espectrofotômetros de infravermelho (a) Shimadzu IR Prestige-21 (Laboratórios de
Bioinorgânica e Terras Raras, DQ-FFCLRP) (b) ABB Bomem MB Series FTLA2000100 (Arid Zone) (Laboratório de Fotoquímica Inorgânica, DQ-FFCLRP) e (c) Bruker
Equinox 55 (Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, École Polytechnique);
- Espectrofluorímetros (a) Horiba-Jobin Yvon SPEX TRIAX 550 FluoroLog 3 (com
lâmpada de xenônio de 450 W, câmara CCD SPEX Synapse, fotomultiplicadora
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Hamamatsu R928P) (LTR/Bioinorgânica); (b) Horiba-Jobin Yvon SPEX Flurolog2
(com lâmpada de xenônio non-ozon free de 450 W e fotomultiplicadora Hamamatsu
R928P) (LTR/Bioinorgânica); (c) Hitachi F4500 (LPMC-EP); (d) Horiba-Jobin Yvon
NanoLog (LPMC-EP); e (e) McPherson VUV Spectrometer Mod.218 (Instytut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk);
- Espectrofotômetros UV-Vis (a) HP 8453 Diode Array (LTR/Bioinorgânica) e (b)
Varian Cary 50 (LPMC-EP);
- Difratômetros de raios-X (a) SIEMENS D5005 (DQ-FFCLRP) e (b) PANalytical
(Philips) X’Pert (LPMC-EP);
- Espectrômetros de correlação de fótons (analisadores de tamanho de partículas)
Malvern Instruments (a) Zetasizer 3000 HSA (Laboratório de Físico-Química de
Superfícies e Coloides – DQ-FFCLRP) e (b) Zetasizer Nano ZS (LPMC-EP).
- Microscópios eletrônicos de varredura (MEV) (a) Zeiss EVO 50, acoplado a um
sistema de energia dispersiva (EDS) IXRF System 500 Digital (DQ-FFCLRP), (b) Jeol
7401 (Instituto de Química-USP) (c) Hitachi S4800 (LPMC-EP);
- Microscópios eletrônicos de transmissão (MET) (a) Jeol 2100F e Philips CM30
(LPMC-EP).
- Balanças analíticas eletrônicas (a) AND/ER-182A (LTR/Bioinorgânica) e (b) Mettler
Toledo MS205DU (LPMC-EP);
- Agitadores por ultrassom (a) Minisom Thornton, Inpec Eletrônica S.A.
(LTR/Bioinorgânica) (b) Unique 500 W (LTR/Bioinorgânica) e (c) Branson 450 W
(LPMC-EP);
- Centrífugas (a) Hettich EBA 12 (LTR/Bioinorgânica); (b) Eppendorf Mini Spin Plus
(LTR/Bioinorgânica) e (c) Beckman Coulter Allegra 64R (LPMC-EP);
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- Espectrômetro Raman Horiba LabRAM HR Raman, com laser He-Ne em λ=632,8 nm
(Laboratório de Materiais Fotônicos – IQ-UNESP, Araraquara).
- Lasers de diodo MM Optics em 980 nm de 10-100 mW (LTR) e 500-2000 mW
(Laboratório de Materiais Fotônicos – IQ-UNESP, Araraquara);
- Condutivímetro Analion C708;
- Analisador térmico TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA Thermal
Analyst 2100 (DQ-FFCLRP);

1.7.3. Preparo das soluções de terras raras
Com exceção das soluções preparadas a partir dos sais hidratados
(TR(NO3)3.xH2O), as soluções de nitratos de TR utilizadas nesse trabalho foram obtidas
através da dissolução dos respectivos óxidos em ácido nítrico. Para isso, primeiramente,
os óxidos (TR2O3, CeO2, Tb4O7) são calcinados por 2 h em ar em cadinhos de porcelana
a 900 °C para a eliminação de umidade, matéria orgânica e carbonatos. Os sólidos
obtidos através desse procedimento, devidamente estocados em dessecador sobre sílica,
podem ser considerados padrões primários. Assim, após a pesagem exata das massas
apropriadas para a obtenção dos volumes desejados das soluções (0,10, 0,20 ou 1,0
mol L-1), adiciona-se ácido nítrico concentrado diretamente sobre os sólidos sob
agitação com barra magnética e posterior aquecimento brando (~80 °C). No caso da
dissolução do La2O3, suspende-se previamente o óxido em uma pequena quantidade de
água desionizada antes da adição do ácido, já que se trata de uma reação mais
exotérmica que as demais. No caso do CeO2 e do Tb4O7, realizam-se as dissoluções em
temperaturas mais baixas (~40-50 °C), sendo que eventuais adições de H2O2(conc.) são
necessárias para a redução das espécies tetravalentes. Após a dissolução completa dos
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óxidos, a solução é mantida em aquecimento, com eventuais adições de água
desionizada, para a eliminação do excesso de ácido. Nesse processo, o pH final das
soluções é regulado a ~3 para as soluções de Ce(NO3)3 e 4-5 para as demais TR, de
modo que, por fim, a solução é transferida a um balão volumétrico e diluída ao volume
necessário.
Embora os óxidos utilizados para o preparo das soluções sejam considerados
padrões primários, uma padronização das soluções finais de TR é recomendada.[2,71]
Para isso, as soluções finais são tituladas em microbureta com solução padrão de
edta,[72] utilizando-se alaranjado de xilenol como indicador. Em um procedimento
padrão, alíquotas de 10-50 µL da solução são diluídas em água desionizada e a elas
adiciona-se uma pequena quantidade do indicador sólido. Adiciona-se ~1 mL de uma
solução tampão HOAc/NaOAc ~0,2 mol L-1 em pH=5,8 e procede-se com a adição do
titulante sob agitação com barra magnética até a viragem do indicador.

1.7.4. Caracterizações
1.7.4.1. Difratometria de raios-X
Os difratogramas de raios-X (método do pó) foram obtidos em temperatura
ambiente na faixa entre 10 e 80°, utilizando-se radiação Cu-Kα (λ=0,1541 nm), com
incremento de 0,02° e tempos de integração entre 0,5 a 1 s. Para a aquisição dos
difratogramas, os sólidos foram compactados em suportes de vidro, evitando-se a
orientação preferencial dos cristais.
Os tamanhos de cristalito dos sólidos sintetizados foram estimados através do
método de Scherrer[73], que oferece uma relação simples entre a dimensão linear média
da fase cristalina analisada (o que é também conhecido como domínio ou comprimento
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de coerência) e o alargamento dos picos de difração, desprezando-se interferências
instrumentais. Considerando-se uma amostra composta por grande número de cristalitos
monodispersos e orientados aleatoriamente, o tamanho de cristalito Thkl na direção
perpendicular ao plano (h k l) é dado por:

Thkl =

Kλ
,
β hkl cosθ

(19)

em que λ é o comprimento de onda dos raios-X utilizados, K é um parâmetro de forma
(de valor aproximadamente 0,9), βhkl é a largura de banda a meia altura (em radianos) e

θ é o ângulo de Bragg do pico de difração considerado. Deve-se lembrar que o
parâmetro estrutural com valor de 0,9 é válido somente quando se consideram cristalitos
aproximadamente esféricos, sendo que a mesma metodologia não é diretamente
aplicável quando a amostra é composta por estruturas altamente anisotrópicas.

1.7.4.2. Microscopia eletrônica
Para a obtenção das micorgrafias de MEV, os sólidos foram suspensos em
solventes apropriados (água ou metanol) através de agitação por ultrasssom e
depositados em lâminas de vidro. Após secagem, os sólidos foram recobertos com ouro
metálico por 80-100 s. As imagens foram obtidas utilizando-se voltagens de 20 kV em
condições convencionais e 2 kV na utilização de canhão de elétrons por emissão de
campo (FEG). Para a aquisição das imagens de MET, utilizaram-se suspensões com
concentrações de ~0,1-1,0 mg mL-1, geralmente estabilizadas com solução de PAA.
Nesse caso, os substratos (grades de ouro) são previamente tratados com solução aquosa
de PDDA (~3%, m/V), realizando-se posteriormente a deposição da suspensão diluída
sobre a grade, que é finalmente seca por evaporação em temperatura ambiente.
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1.7.4.3. Espalhamento dinâmico de luz e potencial ζ
Para as medidas de DLS e potencial ζ, as suspensões coloidais (geralmente
50 mmol L-1 dos sólidos) foram diluídas 100x em água desionizada (obtendo-se
suspensões

praticamente

transparentes,

de

concentração

~0,1

mg

mL-1),

homogeneizadas através de agitação por ultrassom e submetidas às leituras cubetas de
quartzo ou poliestireno em temperatura ambiente. No caso de microemulsões, as leituras
foram realizadas sem diluição. Em alguns casos, para o aumento da estabilidade das
suspensões, aos coloides precursores (50 mmol L-1) foram adicionados ~25 µL mL-1 de
solução de PAA, seguindo-se uma agitação por ultrassom; tais suspensões finais são
igualmente diluídas em água desionizada para as leituras. Para as medidas de
potencial ζ em função do pH, as suspensões precursoras foram diluídas em soluções
aquosas 0,001 mol L-1 de NaCl, com seu pH regulado ao valor desejado através da
adição de HCl ou NaOH 0,1 mol L-1

1.7.4.4. Análise térmica
As análises térmicas (termogravimetria –TGA– e análise térmica diferencial –
DTA–) foram realizadas com taxas de aquecimento de 10 °C min-1, sob fluxo de ar
sintético (100 mL min-1) e em cadinho de platina. Utilizou-se α-Al2O3 como padrão de
comparação para as análises térmicas diferenciais.
1.7.4.5. Espectroscopia vibracional
Para aquisição dos espectros de infravermelho, as amostras, mantidas em
dessecador a vácuo (sobre KOH) overnight, são maceradas com KBr em almofariz de
ágata e convertidas em pastilhas através de compressão. Os espectros foram adquiridos
a uma temperatura de ambiente, acumulando-se 30-40 leituras com resolução de 2 cm-1.
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1.7.4.6. Espectroscopia de luminescência
Os espectros de luminescência em temperatura ambiente (~300 K) foram
adquiridos suportando-se os materiais em porta-amostras que permitem a incidência
direta do feixe sobre os sólidos. Para a obtenção dos espectros em baixa temperatura
(77 K), os sólidos são acomodados em capilares de quartzo que são posicionados em um
frasco Dewar com janelas de quartzo preenchido com N2(liq). Nos espectros
representados nas figuras ao longo do texto, entenda-se que, quando não há indicação de
temperatura, o espectro foi coletado em temperatura ambiente.
Utilizaram-se filtros longpass e de interferência na entrada (excitação) e/ou saída
(emissão) do feixe luminoso para a minimização de interferências instrumentais. Os
espectros de excitação foram corrigidos com relação à intensidade da lâmpada de
xenônio nas faixas de comprimento de onda analisadas através do software do
equipamento. Utilizaram-se fendas espectrais de modo a se obterem resoluções de 0,2 a
1,0 nm para os espectros em temperatura ambiente e 0,1 nm para os espectros em baixa
temperatura.
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Capítulo 2: Método Pechini

“There will always remain some questions that have not been answered. In general,
these are the questions that have not yet been posed.”
Linus Pauling

2.1. Introdução
O método Pechini[74] é uma modificação do processo sol-gel[75] para metais que
não possuam álcoóxidos suficientemente estáveis para o controle das reações de
hidrólise e condensação. Essa técnica de precursores poliméricos orgânico-inorgânicos,
desenvolvida em 1967 com objetivo de se produzirem filmes a base de óxidos
metálicos, é amplamente aplicada para a obtenção sólidos nanoestruturados de altas
purezas para diferentes aplicações.[76] O processo se inicia com a formação de
complexos entre os cátions precursores e agentes quelantes, normalmente poliácidos
carboxílicos (como edta, ácidos cítrico, tartárico ou mesmo oxálico). A estrutura
tridimensional

é estabilizada por um

poliálcool

(normalmente

etilenoglicol,

polietilienoglicol ou álcool polivinílico) através de uma poliesterificação, que resulta na
gelação da mistura. A rede polimérica formada é essencialmente orgânica, sendo que o
metal é apenas preso à estrutura através de interações de coordenação. Assim, não há a
necessidade de que o metal forme hidroxocomplexos estáveis para a formação do gel.
A resina polimérica obtida nesse procedimento pode ser depositada na forma de
um filme ou decomposta através de aquecimento para a eliminação da matéria orgânica
e produção de um sólido altamente homogêneo e finamente dividido. O método Pechini
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é comumente empregado para a síntese de óxidos, embora seja frequentemente
modificado para o preparo de oxossais.[52,77-80] Os sólidos sintetizados através do
método Pechini normalmente apresentam morfologia esférica, sendo que as partículas
geralmente encontram-se agregadas devido ao tratamento térmico. Contudo, há que se
observar que as temperaturas utilizadas no método Pechini são normalmente inferiores
às aplicadas em reações convencionais de estado sólido, com a vantagem adicional de
que os precursores encontram-se misturados em escala molecular ao início do
processo.[76] Essa elevada homogeneidade na mistura dos precursores permite, com
exceção dos elementos que formam óxidos não refratários (como, por exemplo, Hg, Cd,
Pb, As), que o método Pechini forneça um alto grau de controle estequiométrico nos
processos de síntese.
Uma das principais desvantagens do método Pechini é a falta de controle sobre o
tamanho e sobre a morfologia das partículas finais, embora a variação da concentração
dos precursores e da temperatura de calcinação possa permitir uma modelagem dos
sólidos. Outra dificuldade é o elevado consumo energético e de reagentes associado ao
método, já que o processo envolve altas temperaturas para que grande parte dos
materiais de partida seja literalmente queimada. A etapa de decomposição da matéria
orgânica também impõe restrições à aplicação do método em escalas não laboratoriais,
uma vez que a realização de reações altamente exotérmicas para grandes quantidades de
reagentes exige cuidados adicionais com a segurança do processo.
Recentemente,[77] mostrou-se que o método Pechini é aplicável com sucesso à
obtenção de fosfatos de TR nanoestruturados. Assim, tendo em vista as vantagens do
método Pechini, sobretudo em relação ao controle estequiométrico dos sólidos finais, a
presente etapa do trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de
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fosfovanadatos do tipo Y(P1-xVx)O4:Eu3+, para a avaliação do efeito da concentração de
grupos vanadato nas propriedades estruturais e espectroscópicas desses luminóforos
através de diferentes técnicas de análise.[78]

2.2. Procedimento experimental
Os fosfovanadatos de ítrio e európio foram preparados utilizando-se uma
variação de uma metodologia previamente descrita do método dos precursores
poliméricos,[77] esquematizada na Figura 16.

900 °C, 4 h

100 °C, 1 h

Ácido Cítrico

+

+ H2O(g)

TR(NO3)3(aq)

Complexo
citrato/TR

TRXO4

H5P3O10(aq)
NH4VO3(aq) + EG

Precursores homogêneos

Resina polimérica

Fosfatos / vanadatos
luminescentes

Figura 16. Esquematização da síntese dos sólidos TRXO4 (X=P,V) através do método
Pechini.

Utilizaram-se soluções 1,0 mol L-1 de nitratos de terras raras (Y0,99Eu0,01(NO3)3)
preparadas a partir dos óxidos. O precursor de íons ortofosfato foi, em todos os casos, o
ácido tripolifosfórico (H5P3O10), preparado a partir de uma solução aquosa de
tripolifosfato de sódio utilizando-se uma resina trocadora de cátions. O ânion
tripolifosfato há tempos é conhecido como um agente quelante para cátions metálicos e
pode, também, atuar como precursor de íons ortofosfato por hidrólise.[21] As soluções de
H5P3O10 foram padronizadas através de titulação potenciométrica com NaOH
imediatamente antes de serem utilizadas, sendo que nenhuma solução de P3O105- foi
estocada para utilização posterior. A fonte de íons ortovanadato foi o metavanadato de

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

64

Capítulo 2- Método Pechini: Procedimento experimental
amônio. Os procedimentos foram realizados utilizando-se diferentes razões molares
P/V, sendo 100/0, 99/1, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50 e 0/100. No procedimento de síntese,
a quantidade desejada de solução de TR(NO3)3 1,00 mol L-1 (geralmente 1,00 mL) é
misturada com ácido cítrico e etilenoglicol (em uma razão molar TR/H3cit/EG igual a
1/20/80), e com volumes apropriados das soluções de H5P3O10 e/ou NH4VO3, de modo
que a razão molar TR3+/(P+V)=1,00 fosse sempre obedecida. As concentrações finais de
TR3+ são, por fim, ajustadas a 0,02 mol L-1 (geralmente completando-se o volume até
25 mL) com água desionisada. As soluções límpidas obtidas ao final desse
procedimento são então aquecidas a ~100 °C sob agitação por 1 h, o que leva à
formação de uma resina polimérica. A decomposição da resina é iniciada na chapa de
aquecimento a 400 °C e concluída com uma calcinação em mufla a 900 °C em ar por 4
h, levando à formação dos sólidos nanoestruturados (Y0,99Eu0,01(P1-xVx)O4, x=0,01,
0,05, 0,10, 0,20, 0,50 e 1,00, rendimento: 87-92%).

2.3. Resultados e discussão
2.3.1

Microscopia Eletrônica de Varredura

A Figura 17 mostra as imagens de MEV dos diferentes fosfovanadatos obtidos
pelo método Pechini para a posterior avaliação da influência da concentração de grupos
VO43- nas propriedades dos sólidos. As imagens mostram que todos os sólidos possuem
morfologia bastante similar, o que é resultado das condições similares aplicadas para
sua síntese. Apesar das altas temperaturas empregadas para o tratamento térmico dos
sólidos e eliminação da matéria orgânica, os fosfovanadatos obtidos ocorrem como
agregados micrométricos de nanopartículas esféricas bem definidas (de 50-100 nm),
embora parcialmente coalescidas. Além disso, o procedimento leva à obtenção de uma
distribuição uniforme de tamanhos de partícula em todos os casos, permitindo, assim, a
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elaboração de comparações posteriores com respeito a suas propriedades estruturais e
espectroscópicas de maneira independente da morfologia.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Figura 17. Imagens de MEV dos fosfovanadatos sintetizados: (a) YPO4:Eu3+, (b)
Y(P0,99V0,01)O4:Eu3+, (c) Y(P0,95V0,05)O4:Eu3+, (d) Y(P0,90V0,10)O4:Eu3+, (e)
Y(P0,80V0,20)O4:Eu3+, (f) Y(P0,50V0,50)O4:Eu3+ e (g) YVO4:Eu3+.
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2.3.2

Difratometria de raios-X

Os difratogramas de raios-X (método do pó) obtidos para os fosfatos de ítrio
com diferentes concentrações de vanádio(V) são apresentados na Figura 18. Como tanto
o YPO4 e o YVO4 anidros têm a mesma estrutura tetragonal de corpo centrado típica da
zirconita e da xenotima, com o grupo espacial I41/amd (D4h19, nº141), uma incorporação
completa dos grupos VO43- na matriz de YPO4 era esperada. De fato, os difratogramas
obtidos estão em concordância com os padrões de difração (YPO4 JCPDS 01-074-2429
e YVO4 JCPDS 00-017-0341), mostrando que todos os sólidos têm a mesma estrutura
tetragonal. Além disso, os difratogramas demonstram a ausência de fases cristalinas
relacionadas a contaminantes e uma incorporação eficiente dos íons ativadores (1%
Eu3+) na matriz.
YPO4 (JCPDS 01-074-2429)

3+

YPO4:Eu

Intensidade

1%V
5%V

10%V

20%V

50%V
3+

YVO4:Eu
YVO4 (JCPDS 00-017-0341)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2θ (°)
Figura 18. Difratogramas de raios-X dos fosfovanadatos obtidos, contendo diferentes
concentrações de vanádio(V).
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O efeito dos íons vanadato na estrutura é claramente visto pelo deslocamento
dos picos de difração para menores valores de 2θ, como resultado de um maior volume
iônico dos grupos VO43- com relação aos grupos PO43-. A intensidade relativa de alguns
picos de difração indica a ocorrência de processos de crescimento preferencial no plano
(2 0 0) da estrutura tetragonal, correspondente a 2θ=~25°, nas amostras contendo
concentrações intermediárias de vanádio(V). Tal observação é uma possível
consequência da distorção causada pela introdução de espécies mais volumosas que Y3+
ou VO43- na estrutura do YPO4, o que leva ao favorecimento do crescimento na direção
do plano (2 0 0). O mesmo efeito é observado, por exemplo, com a substituição dos íons
Y3+ (89 pm) por íons Gd3+ (94 pm).[70,77,78] Para uma melhor avaliação do aumento das
dimensões estruturais nos sólidos tetragonais Y(P,V)O4:Eu3+, os parâmetros de cela
foram calculados (Tabela 6).

Tabela 6. Parâmetros de cela e tamanhos de cristalito calculados para os fosfovanadatos
tetragonais sintetizados
a (Å)

c (Å)

V (Å3)

T (nm)

6,879
6,878
6,883
6,901
6,930
7,032
7,104

6,016
6,027
6,030
6,037
6,046
6,156
6,274

285
285
286
287
290
304
317

14
24
28
20
14
20
21

3+

Y(P1-xVx)O4:Eu , x=
0
0,01
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00

Como esperado, a introdução de grupos vanadato na matriz de fosfato de ítrio
leva a um aumento progressivo em tais parâmetros, bem como nos volumes de cela.
Além disso, os valores dos parâmetros de cela das amostras de fosfato puro (a=6,879,
c=6,016) e do vanadato puro (a=7,104, c=6,274) são ligeiramente mais baixos que os
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padrões JCPDS para o YPO4 e YVO4 (a=6,881, c=6,017, e a=7,1192, c=6,2898,
respectivamente), como resultado do caráter nanocristalino dos compostos. Como, nos
átomos superficiais, as distâncias de ligação tendem a ser ligeiramente menores (devido
à ocorrência de um menor número de primeiros vizinhos), a alta razão
superfície/volume leva a uma diminuição dos parâmetros de cela em comparação aos
sólidos convencionais. Os tamanhos médios de cristalito dos sólidos obtidos também
foram estimados (Tabela 6) a partir dos difratogramas de raios-X aplicando-se a
Equação 19 (utilizando-se um parâmetro de forma com valor de 0,9). Os valores obtidos
para os diferentes compostos são, dentro das limitações da metodologia aplicada, isto é,
sem a utilização de padrão interno e sem a correção do alargamento instrumental dos
picos de difração, próximos a 20 nm, o que atesta para o caráter nanoestrutural dos
sólidos sintetizados.

2.3.3

Espectroscopia vibracional

Os espectros vibracionais (Figuras 19 e 20) também evidenciam a obtenção de
sólidos tetragonais, apresentando as bandas características de grupos tetraédricos (no
caso ortofosfato e ortovanadato) distorcidos a uma simetria D2d, o que está de acordo
com a estrutura do tipo I41/amd apresentada pelos compostos. Sob essa simetria, os
grupos tetraédricos tendem a apresentar dois movimentos ativos no infravermelho,
correspondentes às vibrações que não são totalmente simétricas.[81-82]
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Figura 19. Espectros de infravermelho (em pastilhas de KBr) dos fosfovanadatos de
diferentes composições.

Para a simetria D2d, tais absorções dão origem a quatro bandas no espectro de
infravermelho. No espectro de IV do fosfato puro (Figura 19), a banda larga centrada
em ~1050 cm-1 (com duas componentes) é atribuída ao estiramento antissimétrico P-O
(ν3, B2+E), enquanto o dubleto com bandas em 648 e 524 cm-1 é relacionado ao
movimento de deformação antissimétrica (ν4, B2+E) nos grupos PO43-. Com a adição de
concentrações crescentes de grupos vanadato, uma banda em ~860 cm-1 (estiramento
antissimétrico ν3 dos grupos VO43-) passa a ocorrer no espectro, tornando-se cada vez
mais intensa até a amostra pura de YVO4. A absorção ν4 dos grupos VO43- não é
observável nos espectros de IV adquiridos devido ao cut-off espectral do KBr (tanto da
pastilha, quanto da óptica do espectrofotômetro) em 400 cm-1.
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Já nos espectros Raman (Figura 20), tanto as vibrações antissimétricas (ν3 e ν4)
quando as simétricas (ν1 e ν2) são ativas, dando origem, no caso da simetria D2d, a 7
bandas de espalhamento (considerando-se os grupos tetraédricos isolados, sem a
influência das vibrações do retículo cristalino).[81,83]
3-
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YPO4:Eu

3-

ν1 (PO4 )

ν3 (PO4 )
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Figura 20. Espectros Raman dos sólidos Y(P,V)O4:Eu3+ sintetizados contendo
diferentes concentrações de VO43-.

Assim, na Figura 20, além da presença das bandas ν3 e ν4 ativas no
infravermelho, as vibrações de estiramento simétrico (ν1, A1) e de deformação simétrica
(ν2, A1+B1) são observáveis. O sinal de ν1 ocorre como um pico isolado em 1001 cm-1
no fosfato de ítrio puro, e a 891 cm-1 no caso do vanadato. Já os sinais relacionados à
vibração ν2 ocorrem como sinais sobrepostos em 484 cm-1 no fosfato puro, e em
377 cm-1 no vanadato. Observa-se claramente que, em baixas concentrações de grupos
VO43-, uma banda larga e intensa aparece como fundo dos espectros Raman, tornando-
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se menos intensa quando a composição se aproxima do YVO4 puro. Tal fato é resultado
da luminescência de grupos VO43-. Como posteriormente discutido, os grupos vanadato
apresentam uma luminescência mais eficiente quando se encontram diluídos no retículo
cristalino, gerando interferência por luminescência no espectro Raman. Como as
emissões dos grupos vanadato são suprimidas em concentrações mais altas, a
luminescência se torna menos intensa e não causa interferência nos espectros
adquiridos.
Ambas as análises confirmam que as composições intermediárias entre YPO4 e
YVO4 não são simples misturas das duas fases, consistindo de fato, em soluções sólidas
do tipo Y(P,V)O4. Por exemplo, os se analisarem as frequências dos estiramentos
antissimétricos ν3 nos espectros de IV (Figura 19), observa-se que o aumento da fração
molar de vanádio(V) resulta em um ligeiro deslocamento da banda de estiramento P-O
para menores frequências, ao passo que o estiramento V-O é deslocado para maiores
frequências em menores frações molares de vanádio(V). A mesma observação é
aplicada aos estiramentos simétricos ν1, como se constata nos espectros Raman (Figura
20). Conclui-se, portanto, que a introdução de grupos VO43- na matriz de YPO4 leva a
uma diminuição aparente da ordem de ligação dos grupos P-O, o que se reflete em
menores constantes de força e, consequentemente, menores frequências de absorção. O
efeito contrário é observável nos íons vanadato, uma vez que suas frequências de
absorção são maiores quando se encontram diluídos na matriz de YPO4 em comparação
ao YVO4 puro, o que indica que os grupos V-O assumem maiores ordens de ligação
aparentes no primeiro caso.
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2.3.4

Espectroscopia de luminescência

Os espectros de reflectância difusa foram obtidos utilizando-se um
espectrofluorímetro através de medidas de aquisição simultânea, mantendo-se os
monocromadores de emissão e excitação nas mesmas posições. Os espectros de RD
(Figura 21) ilustram o perfil de absorção dos sólidos obtidos. A alta intensidade do
ruído em comprimentos de onda menores que 250 nm é decorrente da baixa intensidade
relativa da lâmpada de xenônio nessas regiões.
1,2
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Figura 21. Espectros de reflectância difusa dos fosfovanadatos obtidos contendo
diferentes concentrações de VO43-.

A amostra de YPO4:Eu3+ possui uma maior reflectância na região do UV em
relação às outras amostras, que apresentam bandas largas iniciando-se em ~290 nm.
Tais absorções são relacionadas à presença dos grupos vanadato dando origem à
absorção de transferência de carga O2-→V5+, que se estende até o início da região do
visível. A intensidade dessa absorção é aumentada na presença de maiores quantidades
de vanádio(V) e, como posteriormente discutido, há um deslocamento para maiores

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

73

Capítulo 2- Método Pechini: Resultados e discussão
comprimentos de onda com relação a maiores concentrações de sensibilizador. Os
espectros de reflectância difusa podem, assim, ser correlacionados aos espectros de
excitação.
Os espectros de luminescência dos sólidos preparados foram adquiridos em
temperatura ambiente (300 K) e em nitrogênio líquido (77 K), sendo apresentados nas
Figuras 22-29 e no Apêndice. No espectro de excitação da amostra de YPO4:Eu3+
(Figura 22) os sinais mais proeminentes são atribuídos às absorções f-f do Eu3+, embora
uma banda larga de transferência de carga (BTC) seja observada em 231 nm.
5
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Figura 22. Espectros de excitação normalizados (λem=616 nm) dos luminóforos
Y(P1-x,Vx)O4:Eu3+ obtidos. (Inserção: espectros de excitação na faixa entre 380-500 nm
mostrando as principais absorções f-f do Eu3+, e sua intensidade relativa em relação aos
espectros da figura principal).

A adição de pequenas quantidades de vanádio(V) na matriz de YPO4 leva à
ocorrência de uma banda de absorção deslocada para o vermelho, que passa a ser
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consideravelmente mais intensa em comparação às absorções f-f do Eu3+. O aumento na
concentração de vanádio(V) resulta em um deslocamento batocrômico progressivo da
banda de excitação, como visto na Figura 22.
A posição da BTC ligante-metal em matrizes cristalinas é afetada pela
covalência do composto, número de coordenação, polarizabilidade da ligação química e
carga do ânion. O efeito da combinação de tais fatores sobre o comportamento
espectroscópico dos íons ativadores pode ser levado em conta de maneira numérica
através do chamado fator ambiental (he), que é característico para cada matriz cristalina,
obtido de acordo com a equação:
1/ 2


2
he =  ∑ fcµα bµ QBµ  ,
 µ


(20)

em que fc representa a fração de covalência, αb a polarizabilidade do volume de ligação
e QB é a carga dos ligantes para as µ ligações estabelecidas pelo íon central.[84] A
energia relativa ao máximo da banda de transferência de carga (EBTC, eV) é relacionada
empiricamente ao fator ambiental de acordo com a Equação 21:

EBTC = A + Be − khe ,

(21)

em que A, B, e k são parâmetros experimentais dependentes unicamente da natureza do
íon lantanídeo. Para o íon európio trivalente, os valores são de A=2,804, B=6,924, e
k=1,256.[84] Como as energias da BTC para os fosfovanadatos obtidos vão de 231 nm
(5,37 eV) para o YPO4:Eu3+, a 311 nm (3,99 eV) para o YVO4:Eu3+, os fatores
ambientais calculados variam entre 0,709 e 1,405, respectivamente (Figura 23,
Tabela 7).
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Tabela 7. Energias da banda de transferência de carga (EBTC) e fatores ambientais (he)
calculados a partir dos espectros de excitação dos fosfovanadatos dopados com Eu3+
Y(P1-xVx)O4:Eu3+, x=
0
0,01
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00

EBTC (eV)

he

5,37
4,28
4,15
4,14
4,10
4,07
3,99

0,790
1,231
1,304
1,310
1,334
1,353
1,405

1,5
1,4

Fator ambiental (he)

1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0

20

40

60

80

100

3-

[VO4 ] (%)

Figura 23. Variação do fator ambiental (he) para as diferentes concentrações de VO43nos luminóforos Y(P1-x,Vx)O4:Eu3+.

Os valores observados para as maiores concentrações de vanadato são tão altos
quanto os observados para íons Eu3+ em oxicloretos ou oxibrometos.[84] Como valores
mais altos de he são relacionados a ambientes químicos mais covalentes e polarizáveis,
pode-se concluir que a adição de quantidades crescentes de vanádio(V) resulta em um
menor caráter iônico nos sólidos. Dessa forma, a diferença nas energias da BTC podem
ser explicadas tomando-se a energia dos primeiros estados 5d do Eu3+ e dos ligantes O2nos diferentes casos, conforme ilustrado na Figura 24.
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Figura 24. Diagrama de níveis de energia simplificado ilustrando as diferenças de
energia que dão origem às absorções de transferência de carga no espectro de excitação
do Eu3+ nos luminóforos a base de fosfato e de vanadato.

No fosfato puro, a energia da BTC pode ser considerada como sendo a diferença
energética entre a banda de valência da matriz cristalina e o estado 4f 7 do íon európio
(isto é, a energia necessária para a formação do estado bivalente do lantanídeo, já que
um elétron é doado da matriz para o íon ativador, em um processo do tipo O2-→Eu3+).
Por outro lado, na presença de íons vanadato, o processo de excitação é resultado de
uma absorção permitida de transferência de carga O2-→V5+, que possui uma
absortividade molar mais alta que a do processo O2-→Eu3+. Assim, há a formação de
espécies excitadas de vanádio(IV) intermediárias (3d 1), que levam à população dos
estados emissores do Eu3+ e resultam em um processo muito eficiente de sensibilização
da luminescência do európio. Por outro lado, uma possível transferência de carga
O2-→P5+ ocorreria em energias expressivamente mais elevadas, de modo que tal
mecanismo não contribui para o espectro de excitação dos compostos nas energias
analisadas. Com relação aos orbitais que compõem a estrutura eletrônica dos sólidos,
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pelo fato de serem protegidos pelos elétrons mais externos, os elétrons 4f do Eu3+
contribuem apenas fracamente para a formação das bandas de valência e de condução,
de modo que uma maior contribuição é esperada para os estados 5d desse metal. Assim,
se os estados 5d ocorrerem em energias mais elevadas, a banda de valência formada
ocorrerá em menores energias, aumentando a diferença energética entre a banda de
valência e o primeiro estado de transferência de carga e, consequentemente, resultando
em uma BTC em maiores energias. A introdução de grupos vanadato na matriz de
fosfato resulta em um maior grau de covalência no sólido, levando a um maior
desdobramento dos níveis 5d pelo campo ligante, de modo que o primeiro estado 5d
ocorrerá em menores energias conforme aumenta a concentração de vanádio(V). Além
disso, a energia dos ligantes (formalmente íons O2-) também é afetada pelas diferenças
entre os grupos PO43- e VO43-. Como as ligações do tipo P-O são muito mais estáveis
(maior energia de ligação, menor comprimento de ligação, maior constante de força)
que as ligações V-O, os orbitais dos íons O2- que participam da formação das bandas de
valência e condução ocorrerão em maiores energias na presença de maiores
concentrações de vanádio(V)). Assim, as diferenças nas energias da BTC nos
fosfovanadatos preparados são uma consequência das diferentes posições da banda de
valência com relação ao primeiro estado de transferência de carga, que é
predominantemente 4f
predominante 3d

1

7

(O2-→Eu3+), no fosfato puro, enquanto possui caráter

(O2-→V5+) nos fosfovanadatos e no vanadato puro. O aumento na

concentração de vanádio(V) leva a uma maior covalência nos sólidos, o que se reflete
em uma banda de valência em energias mais altas e reduz a diferença de energia para o
processo de transferência de carga.
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Um outro aspecto com relação aos espectros de excitação que está de acordo
com as conclusões anteriores é a intensidade relativa da absorção 5D2←7F0 em 464 nm
nos diferentes sólidos (inserção da Figura 22 e Apêndice). Quando comparada à linha
5

L6←7F0 (que é a excitação 4f-4f mais proeminente na amostra de YPO4:Eu3+), a

transição 5D2←7F0 é progressivamente intensificada com a adição de grupos vanadato,
vindo a se tornar a mais intensa entre as absorções intraconfiguracionais do Eu3+ no
vanadato puro. A transição 5D2←7F0 é, assim como a 5D0→7F2, hipersensível à simetria
sitial é às características do ambiente químico ocupado.[15,33] Como discutido nas seções
posteriores, a intensificação dessas duas transições pode ser atribuída a maiores
relaxações das regras de seleção para transições de dipolo elétrico na presença dos
grupos VO43- devido à maior polarizabilidade do ambiente químico ao redor dos íons
Eu3+ nos fosfovanadatos. Assim, o comportamento da linha de excitação 5D2←7F0
corrobora com a observação de ambientes químicos mais covalentes e polarizáveis em
maiores concentrações de vanadato, conforme concluído com a discussão sobre as
bandas de transferência de carga.
Os espectros de emissão dos sólidos obtidos sob excitação no UV (Figura 25)
mostram as transições 5D0→7FJ características do Eu3+, que ocorrem como um conjunto
de bandas estreitas. Embora todos os sólidos tenham a mesma estrutura, tal como
comprovado pelas análises de DRX, o aumento na concentração de vanádio(V) altera
drasticamente o perfil de emissão do Eu3+. Como os sólidos sintetizados têm a estrutura
I41/amd da xenotima, independente da presença ou não de vanádio(V), é de se esperar
que os íons Eu3+ ocupem sítios D2d em todos os casos.
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Figura 25. Espectros de emissão dos fosfovanadatos obtidos para as diferentes
concentrações de vanádio(V) (λexc=394 nm para a amostra de YPO4:Eu3+; as demais
foram excitadas no máximo da BTC).

Em tais situações, bem como para simetrias sitiais mais altas, a transição
5

D0→7F0 tende a não ser observável devido ao baixo grau de relaxação das regras de

seleção de spin, paridade e ∆J≠0↔0 através de misturas J-J. Isso está de acordo com o
observado no espectro de emissão, uma vez que em todos os casos a transição 5D0→7F0
é praticamente indistinguível do ruído espectral. Contudo, como se observa nos
espectros de emissão em baixa temperatura (Figura 26 e Apêndice), concentrações
intermediárias de vanádio(V) dão origem a mais de um ambiente químico para os íons
Eu3+ nos sólidos sintetizados.
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Figura 26. Espectros de emissão a 77 K (N2 líquido) das amostras (a) YPO4:Eu3+
(λexc=394 nm), (b) Y(P0.95V0.05)O4:Eu3+ (λexc=300 nm) e (c) YVO4:Eu3+ (λexc=310 nm).
(Inserções: amplificação da região entre 400-550 nm mostrando as emissões azuis dos
íons vanadato nos dos casos).

Enquanto para o YPO4:Eu3+ e YVO4:Eu3+ puros apenas duas componentes na
transição 5D0→7F1 são observadas (o que é esperado para a ocupação de um único sítio
de simetria D2d pelos íons Eu3+, Tabela 4), as amostras intermediárias claramente
mostram quatro sinais em tal transição ao se utilizarem maiores resoluções espectrais. O
mesmo se observa na transição 5D0→7F2. Assim, embora YPO4 e YVO4 formem
soluções sólidas em todas as proporções estudadas (com uma única estrutura cristalina),
os microambientes ao redor dos íons Eu3+ são ligeiramente não-homogêneos para os
casos intermediários, dando origem a dois sítios distintos D2d disponíveis para os
cátions nos sólidos Y(P1-xVx)O4:Eu3+.
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Outra observação importante é que, mesmo sob excitação na BTC (o que
envolve a absorção O2-→V5+ por transferência de elétron), não há luminescência azul
significativa por parte dos ânions VO43- em temperatura ambiente quando a
concentração de vanádio é superior a 10%. Isso atesta para um processo eficiente de
transferência de energia entre tais grupos e os íons Eu3+. A 300 K, apenas nas amostras
menos concentradas (1% e 5% V) uma emissão azul do vanadato é observada, uma vez
que, nesses casos, a energia absorvida dificilmente pode migrar entre os grupos VO43(fato que levaria à supressão de sua luminescência por concentração). Devido à
eliminação de efeitos vibracionais, a 77 K as emissões dos grupos vanadato se tornam
consideráveis em todos os casos (Apêndice). A ocorrência ou não da luminescência azul
do vanadato em temperatura ambiente é consideravelmente importante com relação à
pureza de emissão de cor vermelha dos sólidos, que se torna menor com as emissões
largas dos grupos VO43-. As coordenadas de cromaticidade (CIE 1931) foram
calculadas[85] a partir dos espectros de emissão em temperatura ambiente e estão
apresentadas na Tabela 8 e na Figura 27.

Tabela 8. Coordenadas de cromaticidade[85] dos fosfovanadatos com diferentes
concentrações de vanádio(V)
Coordenadas de cromaticidade (CIE 1931)
x
y
Y(P1-xVx)O4:Eu3+,
0
0,01
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00

x=
0,662
0,428
0,486
0,553
0,629
0,645
0,667

0,336
0,272
0,281
0,302
0,313
0,316
0,317
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Figura 27. Diagrama de cromaticidade CIE 1931 mostrando a dependência da cor de
emissão com relação à concentração de vanádio(V) nos sólidos sintetizados.

Na amostra de YPO4:Eu3+ uma cor vermelha altamente pura é obtida (x=0,662,
y=0,336), apesar da intensidade relativamente alta das emissões alaranjadas do tipo
5

D0→7F1. Nesse caso, a ausência de bandas de emissão abaixo de 570 nm e a alta

intensidade relativa das emissões 5D0→7F4 (na região do vermelho profundo) resultam
em uma elevada pureza de cor vermelha para esse fosfato. Nos fosfovanadatos, o
aumento na concentração de vanádio(V) leva à redução das emissões azuis e a uma
progressiva intensificação das emissões vermelhas 5D0→7F2 com relação às 5D0→7F1
alaranjadas, como ilustra a Tabela 9 (razão I01/I02). Como consequência, a pureza de
emissão de cor vermelha dos sólidos obtidos é continuamente alterada de uma cor
“magenta” na amostra Y(P0,99V0,01)O4:Eu3+ (x=0,428, y=0,272) a um vermelho muito
puro na amostra YVO4:Eu3+ (x=0,667, y=0,317), através da adição de diferentes
concentrações de vanádio(V).
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Tabela 9. Tempos de vida de luminescência, taxas de decaimento radiativo e nãoradiativo, eficiências quânticas (estado 5D0), razão de intensidades entre as transições
5

D0→7F2 e 5D0→7F1 e parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt dos fosfovanadatos

dopados com Eu3+a
τ
(ms)

ARAD
(s-1)

ANRAD
(s-1)

η
(%)

I02/I01

2,8
2,7
2,2
1,9
1,4
1,2
1,0

259
334
384
440
662
669
943

99
36
70
87
62
165
98

72
90
85
84
91
80
91

0,9
1,8
2,4
3,0
5,1
5,3
8,4

(x10

Ω2
-20

2

cm ) (x10

Ω4
-20

cm2)

Y(P1-xVx)O4:Eu3+,

x=
0
0,01
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00

1,6
3,0
4,0
5,1
8,5
9,0
13,7

2,2
1,9
1,7
1,9
2,4
2,2
2,4

(a Os tempos de vida possuem um erro de 5%; os demais parâmetros calculados possuem um
erro de 10%).

A Tabela 9 apresenta, ainda, os outros parâmetros espectroscópicos obtidos para
as amostras dopadas com Eu3+, que são também ilustrados na Figura 28. Os tempos de
vida de estado excitado (nível 5D0, monitorado na transição 5D0→7F2) foram obtidos
aproximando-se os decaimentos experimentais por curvas monoexponenciais. As taxas
de decaimento radiativo e não-radiativo, bem como as eficiências quânticas do estado
excitado 5D0, foram calculadas a partir dos espectros de emissão e dos tempos de vida
tomando-se a transição 5D0→7F1 (permitida por dipolo magnético) como referência,
como descrito nas Equações 8 e 15-17. Finalmente, os parâmetros de intensidade de
Judd-Ofelt (Ωλ) foram calculados aplicando-se a Equação 18.
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Figura 28. Representação da variação (a) dos tempos de vida de estado excitado, (b) da
razão I02/I01, (c) das taxas de decaimento radiativo e não-radiativo e (d) dos parâmetros
Ω(λ) em função da concentração de vanádio(V) nos luminóforos Y(P,V)O4:Eu3+ (“□” e
“○” representam os valores para [VO43-]=0).

A primeira consideração com relação aos resultados apresentados na Tabela 9 é
o grande aumento na razão I02/I01 com a adição de maiores quantidades de vanádio(V).
Diversos autores na literatura buscam interpretar essa razão como sendo uma indicação
do caráter centrossimétrico dos sítios de simetria ocupados, uma vez que a intensidade
da transição 5D0→7F1 é virtualmente constante (permitida por dipolo magnético),
enquanto a transição 5D0→7F2 é hipersensível à presença de um centro de inversão
(apresentando baixas intensidades em tais casos).[15,33,34,36,50] Isso é, de fato, correto,
contudo deve-se ter em mente que não apenas a simetria ao redor do metal afetará essa
razão. Os presentes resultados são um exemplo elucidativo de que não só a simetria rege
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o valor da razão I02/I01, já que todos os sólidos possuem estrutura tetragonal e, portanto,
sítios D2d são ocupados em todos os casos. Se a razão I02/I01 fosse dependente apenas do
caráter centrossimétrico, ela seria maior quando a razão P/V estivesse próxima da
unidade (o que corresponderia aos ambientes químicos menos homogêneos) e baixa em
ambas as composições puras; isso não é observado. Assim, os resultados mostram
claramente que a razão I02/I01 também é intrinsecamente relacionada à natureza química
dos sítios ocupados, sendo afetada pela polarizabilidade e pela covalência das ligações
metal-ligante. Nesse sentido, uma comparação da entre diferentes razões I02/I01 levandose em conta apenas a simetria é somente válida quando ligantes com propriedades muito
similares estão ao redor dos íons Eu3+, o que não é o presente caso.
O comportamento dos tempos de vida de luminescência e das taxas de
decaimento radiativo e não-radiativo com relação à composição dos sólidos também
aponta para ambientes químicos mais polarizáveis ao redor dos íons Eu3+ com maiores
concentrações de vanádio(V). Como ilustrado nas Figuras 28(a) e 29, os tempos de vida
do estado 5D0 diminuem de maneira aproximadamente linear em função do logaritmo da
concentreação molar de vanádio(V), sendo reduzidos de 2,8 ms na amostra YPO4:Eu3+ a
1,0 ms na amostra YVO4:Eu3+. Isso indica um aumento absoluto na taxa total de
decaimento desse estado excitado do Eu3+ com a introdução dos grupos VO43- na matriz
de YVO4.
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Figura 29. Curvas de tempo de vida de estado excitado (nível 5D0, monitorado na
transição 5D0→7F2) dos luminóforos Y(P1-xVx)O4:Eu3+ com diferentes concentrações de
vanádio(V).
Por outro lado, as eficiências quânticas do estado

5

D0 (Tabela 9) são

praticamente independentes da concentração de vanádio(V), dentro do erro
experimental, apresentando valores ao redor de 87±7%. Assim, conclui-se que a
redução do tempo de vida de estado excitado não é uma consequência de um aumento
relativo nos mecanismos de decaimento não-radiativo (como desativação multifônon ou
interações com defeitos estruturais). A Figura 28(c) mostra que o valor de ARAD
aumenta exponencialmente com o logaritmo da concentração de vanádio(V), ao passo
que o valor de ANRAD aumenta linearmente e com baixo valor de inclinação da reta
(sendo, portanto, praticamente constante).
Nesse sentido, o aumento na taxa total de decaimento sem a redução da
eficiência quântica pode ser interpretado como um efeito de uma maior relaxação das
regras de seleção na presença de maiores quantidades de vanádio(V). Isso pode ser
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explicado considerando-se o mecanismo de acoplamento dinâmico para transições 4f-4f
(Figura 13). Como a intensidade do campo local produzido é diretamente proporcional à
polarizabilidade do ambiente químico ocupado, sítios mais polarizáveis resultam em
maiores contribuições do mecanismo de acoplamento dinâmico. No presente caso, a
introdução de maiores quantidades de grupos vanadato na matriz de fosfato de ítrio
resulta em um aumento da polarizabilidade ao redor dos íons Eu3+; isso se reflete em
uma maior contribuição do acoplamento dinâmico, relaxando as regras de seleção para
as transições envolvidas e aumentando a taxa total de decaimento.
As conclusões propostas estão de acordo com os parâmetros de intensidade de
Judd-Ofelt calculados (Ωλ). O parâmetro Ω2 é relacionado ao grau de covalência e
polarizabilidade do ambiente químico atuante sobre os íons Eu3+; maiores valores
indicam ambientes mais covalentes e polarizáveis.[52,86-88] Nos sólidos preparados, há
um aumento exponencial dos valores de Ω2 em função do logaritmo da concentração de
vanádio(V) (Figura 28(d)), confirmando uma maior covalência e polarizabilidade para
maiores quantidades de VO43-. Para as maiores quantidades de vanádio(V), por
exemplo, os valores de Ω2 são tão altos como alguns encontrados para β-dicetonatos de
Eu3+.[87-88] Isso é devido ao fato de que os grupos PO43- são mais duros, de acordo com a
classificação de Pearson, que os grupos VO43- (devido à maior estabilidade das ligações
P-O), sendo que maiores concentrações de vanádio(V) resultam em ambientes químicos
mais polarizáveis e em ligações TR-O mais covalentes.
Por outro lado, os parâmetros Ω4 obtidos são menores que os Ω2, apresentando
valores próximos em todos os casos. Alguns autores tentam relacionar o valor do
parâmetro Ω4 com a rigidez do ambiente químico ocupado, o que parece ser correto
para diversos compostos de coordenação de Eu3+.[87-89] No presente caso, a ocorrência

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

88

Capítulo 2- Método Pechini: Resultados e discussão
de sólidos cristalinos e a similaridade estrutural entre todos os sólidos indicam uma
rigidez muito próxima em todos os casos; isso se reflete em valores de Ω4 próximos,
que são praticamente os mesmos dentro do erro experimental (Figura 28(d)).

2.4. Conclusões parciais
Em suma, o método dos precursores poliméricos foi aplicado com sucesso para a
obtenção de luminóforos vermelhos nanoestruturados a base de fosfovanadatos com
diferentes concentrações de VO43-. Apesar das alterações esperadas nos parâmetros
estruturais pela introdução de grupos vanadato (como o aumento das dimensões das
celas unitárias), todos os sólidos têm a mesma estrutura tetragonal, sendo que os
componentes YPO4 e YVO4 formaram soluções sólidas em todos os casos. Além disso,
as características luminescentes dos sólidos obtidos, tais como cor de emissão, razão
entre emissões vermelhas e alaranjadas, tempo de vida de estado excitado e máximo de
excitação puderam ser controladas através da concentração de vanádio(V) na matriz de
fosfato de ítrio. Isso é muito importante com relação às possíveis aplicações desses
luminóforos em dispositivos de visualização e iluminação, de modo a adaptar suas
propriedades luminescentes às características necessárias em cada caso. Além disso, as
observações espectroscópicas puderam ser intrinsecamente correlacionadas às
características químicas em cada caso, concluindo-se que a introdução de maiores
quantidades de íons vanadato na matriz de YPO4 leva a ambientes químicos mais
polarizáveis ao redor do Eu3+ e a ligações TR-O mais covalentes; isto é, a adição de
grupos VO43- torna os elétrons dos ligantes O2- mais disponíveis para as ligações TR-O,
o que se reflete em uma alteração significativa das propriedades espectroscópicas
observáveis.
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Capítulo 3: Microemulsões reversas

“C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre.”
Claude Bernard

3.1. Introdução
3.1.1. Surfactantes e agregados moleculares em solução
Surfactantes são frequentemente utilizados em processos de obtenção de
nanomateriais com o intuito de estabilizarem as partículas ou de confinarem a solução
precursora em pequenos volumes discretos. A palavra ‘surfactante’ é uma condensação
de ‘surface active agent’; essa denominação é devida à tendência dessas substâncias em
se adsorverem a superfícies e interfaces como forma de diminuir a energia livre nos
limites de diferentes fases. As propriedades dos surfactantes têm origem em sua
anfifilicidade (presença de pelo menos duas partes distintas na molécula, uma solúvel
num fluido específico e outra virtualmente insolúvel nesse mesmo ambiente). Tomandose a água como solvente, chama-se de parte hidrofílica a porção que apresenta
interações favoráveis com água (a “cabeça” polar), e de parte hidrofóbica sua porção de
baixa afinidade com o meio aquoso (a “cauda” apolar). Os surfactantes podem ter
natureza catiônica, aniônica, zwitteriônica ou neutra. Uma característica marcante dos
surfactantes em solução é a sua agregação para a formação de micelas. O processo de
micelização é um mecanismo alternativo de adsorção a interfaces pela remoção dos
grupos hidrofóbicos do contato com a água (e consequente diminuição de energia livre).
A organização dos surfactantes em micelas, dependendo de sua natureza, estrutura e
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concentração, leva a diferentes estruturas em solução (Figura 30). A formação de
micelas ocorre quando um valor limite de concentração do surfactante é atingido
(concentração micelar crítica); esse valor de concentração é praticamente independente
da temperatura, mas é fortemente influenciado pela força iônica do meio.[90]

(a)

(b)
Cauda
hidrofóbica

Cabeça
hidrofílica

Ar
Água

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Figura 30. Esquematização de algumas das organizações que os surfactantes podem
assumir em solução: (a) monômero de surfactante, (b) monocamada, (c) micela esférica,
(d) micela cilíndrica, (e) bicamada, (f) vesícula (lipossomo) e (g) micela reversa.
Algumas dessas estruturas geradas em solução permitem a construção de
nanorreatores para reações de precipitação: a solução precursora é confinada a um
volume muito pequeno, de modo que o crescimento da partícula e a aglomeração do
precipitado sejam limitados pelas estruturas micelares.
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3.1.2. Microemulsões reversas e nanorreatores
O conceito de microemulsão deriva dos experimentos de Hoar e Schulman em
1943, quando da obtenção de uma fase límpida após a titulação, com n-hexanol, de uma
emulsão turva de água, hidrocarbonetos e CTAB.[76,90] Já o termo “microemulsão” foi
criado em 1959, fazendo alusão ao tamanho reduzido das gotas que compunham o
sistema. Esse termo foi constantemente retificado até 1981, quando Danielsson e
Lindman definiram uma microemulsão como sendo “um sistema contendo água, óleo e
tensoativo(s), que consiste em uma dispersão líquida opticamente isotrópica e
termodinamicamente estável”.[91] Contudo, tal definição leva, em princípio, ao
entendimento de que as microemulsões podem ser descritas como as soluções
convencionais, o que não é correto uma vez que a orientação das moléculas de
tensoativo não é aleatória. Assim, modernamente, uma microemulsão deve ser tratada
como uma mistura termodinamicamente estável e macroscopicamente homogênea de
água, óleo e tensoativo(s) que, em nível microscópico, consiste em domínios individuais
de água e óleo separados por uma monocamada de tensoativo(s). Note-se que os termos
água e óleo referem-se, na verdade, a quaisquer líquidos de polaridades
substancialmente diferentes que sejam, portanto, imiscíveis em condições normais.
As propriedades das microemulsões tornam-se mais claras ao se traçarem
paralelos com as emulsões. Ao contrário do que inicialmente se pode pensar, por
exemplo, a diferença mais marcante entre os dois tipos de sistema não é o tamanho das
gotas, mas sim a estabilidade termodinâmica das microemulsões. Tal como as soluções
comuns, as microemulsões são sistemas que tendem a se formar espontaneamente
(∆G<0), mantendo suas propriedades inalteradas após a sua formação. Já as
(macro)emulsões são sistemas intrinsecamente instáveis (ou cuja estabilidade é mantida
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cineticamente), sendo que suas gotas eventualmente sofrerão coalescência e suas fases
se segregarão. Enquanto as emulsões apresentam gotas relativamente grandes (de 1 a
10 µm, capazes de espalhar eficientemente a luz visível – daí seu aspecto turvo), os
agregados nas microemulsões são cerca de mil vezes menores (~10 nm – que dão
aspecto homogêneo ao sistema). Deve-se mencionar, ainda, que o termo “nanoemulsão”
não se refere a esse tipo de sistema, sendo tradicionalmente empregado para descrever
emulsões (termodinamicamente instáveis) com tamanhos de gota menores que
100 nm.[92] Além disso, emulsões convencionais são sistemas relativamente estáticos,
enquanto as microemulsões são sistemas altamente dinâmicos (com frequentes trocas de
moléculas entre as diferentes fases e agregados). Por possuírem superfícies internas
altamente elevadas e por apresentarem filmes interfaciais óleo/água com curvaturas
muito altas em comparação com as emulsões convencionais, as microemulsões
requerem quantidades de surfactantes consideravelmente maiores.
A termodinâmica de formação das microemulsões pode ser explicada levando-se
em conta sua estabilidade, de modo que a energia livre de dispersão de uma fase em
outra deve ser negativa (∆Gdisp<0). A energia livre de dispersão pode ser expressa como
sendo um balanço entre a energia livre necessária para a formação das microestruturas
componentes e a contribuição entrópica envolvida no processo:[93]

∆Gdisp = ∆GI + ∆GE − T∆S disp .

(22)

O termo ∆GI corresponde à energia livre associada ao aumento da área
superficial com a formação da microemulsão, portanto:

∆GI ∝ γ OA∆A ,

(23)

em que γOA é a tensão interfacial entre a fase aquosa e a fase óleo e ∆A é a variação de
área com a formação das gotas dispersas. Como ∆A >> 0, o termo ∆GI não favorecerá a
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formação da microemulsão a menos que γOA assuma valores ultrabaixos (tipicamente na
faixa de 10-4 a 10-2 mN m-1). A diminuição da tensão interfacial é proporcionada pela
presença de um surfactante e, muitas vezes, de um cossurfactante (um álcool de cadeia
média). O papel do cossurfactante é diminuir as repulsões eletrostáticas e/ou estéricas
entre as cabeças dos surfactantes, aumentando, assim, a estabilidade dos agregados. O
tipo da cadeia do surfactante também é determinante para as propriedades da
microemulsão, uma vez que a curvatura da gota é da mesma ordem do tamanho das
cadeias carbônicas. Dessa forma, não apenas o balanço hidrófilo-lipófilo (BHL) é
importante, mas também a geometria da molécula anfifílica e seu parâmetro de
empacotamento são fundamentais para o design de tais sistemas (Figura 31).[90,93]
Cadeias lineares são mais adequadas à formação de microemulsões óleo-em-água;
cadeias altamente ramificadas favorecem a formação de sistemas água-em-óleo; cadeias
de ramificação intermediária são propícias à formação de microemulsões bicontínuas.
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Figura 31. Influência da cadeia carbônica do surfactante na estrutura da microemulsão:
(a) álcool etoxilado para microemulsões óleo/água; (b) éter-sulfato de cadeia ramificada
para microemulsões bicontínuas; (c) sulfonato de cadeia dupla para microemulsões
água/óleo.

O termo ∆GE da equação (22) é associado às interações eletrostáticas e/ou
estéricas envolvidas na formação da microemulsão, estando relacionado à curvatura do
filme interfacial e à razão surfactante/cossurfactante. Sua contribuição à energia livre de
dispersão está relacionada à repulsão entre as gotas dispersas no sistema, de modo que:
∆G E ∝

∫ Ψ dσ ,

(24)

em que a integral representa o trabalho necessário para a aproximação de duas gotas de
mesma carga nos volumes disponíveis para as fases macroscópicas contra o potencial
elétrico de repulsão. Esse termo também é positivo, uma vez que é necessário trabalho

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

95

Capítulo 3- Microemulsões reversas: Introdução
externo para confinar um grande número de partículas de carga similar em um volume
finito.
Dessa forma, a formação da microemulsão somente será favorável se o termo
entrópico compensar a soma dos efeitos de aumento de área e de repulsão representados
pelas equações (2) e (3). O termo entrópico é dado por

 ϕ
T ∆ S ∝ k B T ln 
 ϕ máx


 ,


(25)

em que ϕ e ϕmáx correspondem à fração de volume ocupada pelas gotas no sistema e a
fração volume que a fase dispersa ocuparia considerando-se o máximo empacotamento
possível para esferas rígidas (arranjo cúbico de faces centradas ou hexagonal
densamente empacotado). Como o volume excluído pelo movimento térmico e pelas
repulsões não é desprezível, tem-se que ϕ > ϕmáx em qualquer situação, de modo que o
termo

entrópico

é

sempre

positivo.

Assim,

a

microemulsão

se

manterá

termodinamicamente estável quando ∆GI + ∆GΕ < T∆S.
Dentre a vasta gama de aplicações das microemulsões, que vão desde sistemas
de drug-delivery à recuperação terciária de petróleo,[90,93,94] uma de suas mais elegantes
utilizações consiste em seu emprego como meios micro-heterogêneos para a realização
de diversas reações químicas.[95-97] Nesses casos, são frequentemente utilizadas
microemulsões reversas (ou “inversas”), em cujo núcleo aquoso acontecem as reações
de precipitação, sendo que o sólido tem seu tamanho e forma modulados pelas
propriedades estruturais dos agregados micelares, no que se pode chamar de “química
de zeptolitros”. Tais microemulsões reversas podem ser caracterizadas pela razão molar
entre água e surfactante, ω0:
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ω0 =

[ H 2O] n A
=
,
[S ]
nS

(26)

Esta razão pode ser relacionada ao raio da micela reversa, considerando-se que o
volume micelar VM é dado pela soma dos volumes ocupados pela água e pelo
surfactante:

4πRM3
VM =
= nSVS + n AV A ,
3

(27)

em que nS e nA são o número de mols de surfactante e água por micela e VS e VA seus
volumes molares. Assumindo que a área superficial da micela AM é definida apenas pelo
surfactante, temos que:

AM = 4πRM2 = nS AS ,

(28)

Combinando-se as equações (26), (27) e (28), obtém-se uma expressão para o
raio micelar:

RM =

3VS 3V Aω 0
+
,
AS
AS

(29)

que relaciona diretamente o tamanho da micela reversa à razão água/surfactante
utilizada para a composição da microemulsão (sendo os demais parâmetros constantes
características do surfactante). Embora tal relação seja bastante objetiva, sua aplicação
em sistemas reais é consideravelmente complexa, uma vez que as microemulsões se
formam somente em faixas relativamente estreitas de composição, além de
frequentemente ocorrer a presença de um quarto ou quinto componente na mistura
(cossurfactantes). Além disso, fatores como força iônica e temperatura também
influenciam o equilíbrio de fases. Dessa forma, a relação entre o raio micelar e a razão
água/surfactante é geralmente determinada de forma empírica, de onde se derivam os
parâmetros do surfactante para cada sistema.
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A dinâmica das reações em microemulsões reversas envolve o movimento
browniano a que estão sujeitos os agregados, que resulta em frequentes colisões entre as
micelas.[76] Em parte dessas colisões, há a formação de dímeros micelares de vida curta
através da remoção de algumas moléculas de surfactante para o interior da fase óleo.
Nessas ocasiões, ocorre a troca dos conteúdos aquosos das duas micelas durante os
~100 ns de vida do dímero, levando a uma distribuição homogênea de todos os
componentes após sua descoalescência (Figura 32).

A

~100 ns

C

B

= molécula de surfactante

Figura 32. Representação esquemática da colisão entre micelas reversas contendo
diferentes conteúdos, com a formação de dímeros de vida curta nos quais ocorre a
mistura das fases aquosas.

Assim, ao se realizarem reações nos nanorreatores aquosos, garante-se não só o
controle do tamanho dos agregados através da variação de ω0, como também a
distribuição eficiente dos conteúdos devido ao movimento browniano, além de um alta
homogeneidade das nanopartículas formadas. Entretanto, tais situações envolvem
complexidade adicional, uma vez que as constantes de equilíbrio e as velocidades de
reação podem ser alteradas em até uma ordem de grandeza em relação aos sistemas não
nanoestruturados. Além disso, os íons presentes na solução afetam não só a estabilidade
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da micela reversa (efeitos de solvatação e interação com a cabeça polar do surfactante),
como também o equilíbrio de fases. A escolha do surfactante também deve ser
cuidadosa, levando-se em conta não apenas seu efeito na formação da microemulsão,
como também sua possível interferência nos produtos formados.
Nanorreatores baseados em microemulsões são eficientemente utilizados para a
síntese de materiais inorgânicos de composição diversa através de vários tipos de
reação. Como exemplo, mencionam-se reações de oxidorredução para o preparo de
nanopartículas metálicas, síntese de óxidos metálicos por coprecipitação ou processo
sol-gel, partículas core@shell, entre outros.[76,90,94-97] Na maioria dos casos, os
surfactantes utilizados são o brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB, catiônico) e o
bis(2-etil-hexil)sulfossuccinato de sódio (NaAOT, aniônico).
Buscando o desenvolvimento de uma metodologia que permitisse o controle da
morfologia de fosfatos de TR, a presente etapa do trabalho foi dedicada à obtenção de
nanomateriais através de sínteses em microemulsões reversas.[70] Assim, prepararam-se
sólidos do tipo TRPO4:Ln3+ (TR=Y, (Y,Gd), La e Yb, e Ln=Eu,Tm,Er), visando à
correlação entre as características estruturais e morfológicas com as propriedades
espectroscópicas dos luminóforos.

3.2. Procedimento experimental
3.2.1

Preparo e caracterização das microemulsões

Buscou-se, primeiramente, a determinação das quantidades apropriadas dos
componentes das microemulsões para a posterior realização das sínteses. Como, nesses
casos, necessita-se de altas quantidades de surfactante em relação à fase aquosa, além de
volumes de fase óleo expressivamente maiores que o de água, utilizaram-se soluções
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precursoras de TR3+ com concentração de 1,0 mol L-1. Utilizou-se n-heptano como fase
apolar e CTAB/BuOH como par surfactante/cossurfactante.
Como a construção de diagramas de fases para os sistemas utilizados seria
consideravelmente complexa, uma vez que as misturas teriam, no mínimo, cinco
componentes, optou-se por manterem-se fixas algumas razões molares, além de se
realizarem os testes em temperatura constante (25 °C). Determinaram-se, assim, as
concentrações mínimas de surfactante necessárias para a formação das microemulsões.
Para isso, preparou-se uma mistura de CTAB e BuOH, de modo que a razão
surfactante/cossurfactante foi mantida em ~70% em massa (0,58 g de CTAB por
mililitro de BuOH). Misturas de 0,5 mL de água (contendo dissolvidos 0,25 mmol do
precursor de fosfato – NaH2PO4) e 5 mL de n-heptano foram tituladas com a mistura
CTAB/n-butanol sob agitação intensa até a observação de uma única fase. Constatou-se
que volumes ao redor de 0,5 mL foram suficientes para a formação das microemulsões.
Para se determinarem as composições finais das microemulsões, a densidade da mistura
CTAB/BuOH foi medida (massa correspondente a 2,00 mL, medidos em balão
volumétrico); a densidade determinada foi de 0,89 g mL-1. De tal densidade, conclui-se
que as concentrações de CTAB e n-butanol na mistura surfactante/cossurfactante 1,0
mol L-1 e 7,0 mol L-1, respectivamente. Dessa forma, as quantidades necessárias de
CTAB e BuOH para a microemulsificação de 0,5 mL de NaH2PO4(aq) 0,5 mol L-1 em
5,0 mL de n-heptano foram, respectivamente, 0,561 mmol (0,2042 g) e 3,84 mmol
(0,35 mL).
De posse das quantidades mínimas de surfactante necessárias para a obtenção de
sistemas monofásicos, as microemulsões foram formuladas de modo a se obterem
diferentes razões água/CTAB (ω0). Estudaram-se os sistemas contendo NaH2PO4 como
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precursores, com razões ω0 variando de 15 a 50, sendo que as quantidades de CTAB e
n-butanol utilizadas em cada caso, bem como as leituras de condutividade das
microemulsões, são apresentadas na Tabela 10.

Tabela 10. Quantidades de CTAB e n-butanol utilizadas para a obtenção de
microemulsões contendo NaH2PO4 (0,5 mL H2O/5 mL C7H16) com diferentes valores de
ω0, com seus respectivos valores de condutividade
ω0

NaH2PO4(aq)
(0,5 mol L-1)
15
30
40
50

Quantidade de
CTAB (mmol)

Volume de
n-butanol (mL)

Condutividade
(mS cm-1)

1,852 (0,6750 g)
0,9260 (0,3375 g)
0,6945 (0,2531 g)
0,5556 (0,2022 g)

1,16
0,44
0,58
0,35

0,730
0,069
0,911
4,73

Observa-se que, embora não varie de forma monotônica, a condutividade das
microemulsões assume valores menores nos casos em que há maiores concentrações de
surfactante. Tomando-se a condutividade da fase dispersante (heptano) como próxima
de zero, sabe-se que a condutividade das microemulsões é dependente da mobilidade e
da continuidade (isto é, do grau de percolação ou da natureza bicontínua) dos poços
aquosos. Além disso, o aumento da mobilidade dos agregados devido à diminuição de
seu raio hidrodinâmico não compensa a diminuição da comunicação entre os poços
aquosos. Assim, no caso dos baixos valores de ω0, embora haja maior quantidade de
íons (consequência da maior quantidade de surfactante utilizada), a condutividade tornase menor devido à formação de um maior número de agregados discretos com baixa
interação entre si. Conclui-se, portanto, que a utilização de baixas razões ω0 leva a uma
menor continuidade da fase aquosa, que é mais eficientemente confinada em volumes
discretos. A situação em que a variação de ω0 resulta em aumento (e não diminuição) da
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condutividade (de ω0=30 para ω0=15) está possivelmente associada a uma ligeira
alteração na estrutura dos agregados micelares, que passam a apresentar a fase aquosa
mais isolada. A determinação de tais estruturas dispersas é consideravelmente
complexa, envolvendo, por exemplo, experimentos de espalhamento de raios-X a baixos
ângulos (SAXS) ou, preferencialmente, espalhamento de nêutrons.[90,93]
Para comparações adicionais e correlações posteriores com os produtos obtidos,
realizaram-se, também, medidas de espalhamento dinâmico de luz, utilizando-se a
viscosidade e o índice de refração do heptano puro (0,386 cP, 1,388, respectivamente)
para o cálculo dos diâmetros hidrodinâmicos e dos valores de polidispersidade. A
Figura 33 mostra as curvas de distribuição de tamanhos de partículas das microemulsões
preparadas, e a Tabela 11 mostra os respectivos índices de polidispersidade e o diâmetro
hidrodinâmico médio determinados em cada caso.

Tabela 11. Diâmetros hidrodinâmicos médios e índices de polidispersidade das
microemulsões preparadas, determinados através de espalhamento dinâmico de luz
ω0 =

NaH2PO4
15
30
40
50

Diâmetro
hidrodinâmico
(nm)

Índice de
polidispersidade

7,46
15,2
36,5
39,6

0,085
0,144
0,246
0,061
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Figura 33. Curvas de espalhamento dinâmico de luz obtidas para as microemulsões
contendo NaH2PO4 com diferentes valores de ω0: (a) distribuição por intensidade de
espalhamento, (b) distribuição em volumes, e (c) distribuição numérica. (d) Curva
representado o diâmetro hidrodinâmico médio em função da razão água/surfactante.

Tal como esperado, o aumento da razão ω0 resulta em um aumento dos
diâmetros hidrodinâmicos das micelas reversas nas microemulsões preparadas. Note-se
que o diâmetro do núcleo aquoso em que acontecem as reações tende a ser menor que os
valores determinados, tanto por se tratarem de medidas hidrodinâmicas (calculadas a
partir de coeficientes de difusão), quanto pelo fato de que parte do diâmetro da micela
reversa é devido às cadeias do surfactante. O diâmetro hidrodinâmico varia de forma
aproximadamente sigmoidal com a razão água/CTAB. Os valores de polidispersidade,
também são expressivamente baixos, o que demonstra que tais sistemas são bastante
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adequados para a produção de sólidos com uma estreita faixa de distribuição de
tamanhos.
Observou-se, ainda, que é possível prepararem-se microemulsões com as
soluções 1,0 mol L-1 de TR(NO3)3 em uma extensa faixa de razões ω0 (10-70) com o
sistema água/CTAB/n-butanol/heptano, utilizando-se a mesma razão água/heptano.
Assim, em todos os casos anteriores é possível partir-se de duas microemulsões com o
mesmo ω0, contendo todos os precursores dissolvidos, e mantendo-se, após a mistura, a
mesma razão ω0 inicial.

3.2.2

Síntese dos sólidos TRPO4:Ln3+

Para síntese dos materiais, seguiram-se os seguintes passos. Inicialmente,
volumes apropriados das soluções estoque de nitratos de TR3+ (com valores de pH
previamente ajustados a ~4), foram devidamente misturados de modo a se obterem
soluções precursoras com as seguintes composições (1,0 mol L-1 em TR3+):
(La0,99Eu0,01), (Y0,64Gd0,35Eu0,01), (La0,55Ce0,30Tb0,15), (La0,99Tm0,01), (Y0,99,Tm0,01) e
(Yb0,95Er0,05). Em alguns casos, particularmente em sínteses do luminóforo LaPO4:Eu3+,
adicionou-se ácido cítrico às soluções precursoras de nitratos de TR3+ (de modo que sua
concentração final também fosse 1,0 mol L-1, i.e. TR3+/H3cit=1/1) com o intuito de se
avaliar a influência da presença de um agente complexante na morfologia dos sólidos.
Em todos as sínteses, o fonte de íons ortofosfato foi o NaH2PO4.H2O.
Primeiramente, as duas microemulsões água-em-óleo são preparadas. A fase
orgânica utilizada foi n-heptano, mantendo-se fixa a razão água/óleo em 1/10 em todas
as preparações. Brometo de hexadeciltrimetilamônio e n-butanol foram usados,
respectivamente, como surfactante e cossurfactante (em uma razão CTAB/BuOH de
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70% em massa). As microemulsões, límpidas e monofásicas em todos os casos, foram
preparadas dispersando-se volumes apropriados de soluções aquosas de TR(NO3)3 ou de
NaH2PO4 (0,55 mol L-1) em n-heptano (de modo que um excesso de 10% de íons PO43em relação aos íons TR3+ fosse obtido). Diferentes razões molares água/CTAB (ω0 = 15,
30, 40 ou 50) foram utilizadas. As microemulsões foram envelhecidas por 24 h antes de
qualquer medida ou antes de serem utilizadas. As reações foram iniciadas pela adição
gota a gota das microemulsões contendo TR3+ às microemulsões contendo NaH2PO4
(ambas com a mesma razão ω0) sob intensa agitação em balão de fundo redondo, sendo
que o sistema é aquecido em banho de óleo e mantido em refluxo 24 h.
Por fim, os produtos são separados da microemulsão monofásica resultante
através de centrifugação (14000 rpm, 2 min). Os sólidos são lavados com água até que o
sobrenadante dê resultado negativo para íons brometo (detectado com solução saturada
de AgNO3), posteriormente lavados com 50 mL adicionais de água e com 25 mL de
etanol. Os sólidos são secos em dessecador a vácuo sobre sílica, obtendo-se rendimentos
na faixa de 70-85%. Em todos os casos, obtêm-se sólidos hidratados que, para a
eliminação de águas de hidratação, foram posteriormente tratados com ortoformato de
trietila em etanol anidro (100 mg de sólido / 10 mL de EtOH / 5 mL de TEOF) por 4 h
em refluxo. Após separação por centrifugação e lavagem com EtOH anidro, os sólidos
foram tratados a 400 °C em ar. Para comparações posteriores e principalmente para a
realização das leituras de luminescência, os sólidos foram calcinados a 900 °C em ar por
2h, resultando em conversões estruturais hexagonal-monoclínica ou hexagonaltetragonal.
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3.3. Resultados e discussão
3.3.1

Microscopia eletrônica de varredura

As Figuras 34-40 mostram as micrografias de MEV das amostras de LaPO4:Eu3+
obtidas com diferentes razões ω0 (15, 30, 40, 50). Os resultados mostram que o método
proposto de fato é adequado ao controle morfológico na síntese de fosfatos de TR.
Como mostram as imagens, os sólidos são compostos por agregados micrométricos
alongados, formados por estruturas menores, que diferem entre si de acordo com a razão
ω0 utilizada.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 34. Imagens de MEV dos sólidos sintetizados com diferentes razões
água/surfactante: (a) ω0=15, (b) ω0=30, (c) ω0=40 e (d) ω0=50.
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Para uma análise qualitativa complementar, adquiriram-se, ainda, os espectros e
mapeamentos de EDS de duas amostras (Figuras 35 e 36) a fim de se comprovar a
ausência de contaminantes, bem como para se avaliar a distribuição dos componentes
nos sólidos. Os espectros atestam para a ausência de contaminantes (como íons
brometo, além de outros metais), indicando que os processos de síntese e lavagem são
eficientes e levam a sólidos consideravelmente puros. Os picos relativos à presença de
silício, sódio e cálcio são decorrentes da utilização do suporte de vidro para a aquisição
das análises. Além disso, os mapeamentos confirmam uma distribuição homogênea de
átomos componentes da matriz, bem como dos íons ativadores, indicando que tanto o
procedimento empregado quanto a baixa concentração de íons Eu3+ não permitem a
segregação de fases de EuPO4 nos sólidos.
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(a)

(b)

Figura 35. (a) Espectro de EDS, (b) imagem de MEV e mapeamento elementar MEVEDS do sólido hidratado LaPO4:Eu3+ obtido na ausência de H3cit com razão ω0=15.
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(a)

(b)

Figura 36. (a) Espectro de EDS, (b) imagem de MEV e mapeamento elementar MEVEDS do sólido hidratado LaPO4:Eu3+ obtido na ausência de H3cit com razão ω0=30.

Para uma melhor visualização das nanoestruturas que compõem os sólidos,
imagens de MEV utilizando-se um microscópio eletrônico com feixe por emissão de
campo (FEG) foram adquiridas (Figuras 37-39). Nessas imagens, observa-se que os
microagregados são compostos por nanoestruturas alongadas de comprimento variável,
que são dependentes da razão inicial ω0. Em altas concentrações de surfactante (ω0=1530, Figuras 37(a) e (b)), nanobastões similares de 50-100 nm de comprimento foram
obtidos. Os nanobastões ocorrem como agregados micrométricos de ~1 µm de
comprimento e 250-500 nm de espessura. Em situações de menor concentração de
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surfactante (ω0=40, Figura 37(c)), uma organização molecular distinta nas
microemulsões leva à formação de nanofios com ~30 nm de espessura com
comprimentos consideravelmente grandes (> 1 µm). Isso reflete uma possível
organização lamelar nesse sistema de microemulsão reversa, no qual os poços aquosos
são confinados com um maior grau de continuidade, levando à formação de
nanoestruturas alongadas de TRPO4. Por outro lado, os sólidos obtidos com ω0=50
(Figura 37(d)) apresentam um menor grau de agregação de partículas, sendo compostos
por nanobastões bem definidos de 100-200 nm de comprimento.

Figura 37. Micrografias de MEV-FEG dos sólidos LaPO4:Eu3+ obtidos na ausência de
H3cit com diferentes razões iniciais água/surfactante: (a) ω0 = 15, (b) ω0 = 30, (c) ω0 =
40, e (d) ω0 = 50.
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As nanoestruturas alongadas observadas sugerem que a taxa de nucleação
inorgânica é maior do que a taxa de fusão/dissociação micelar, de modo que partículas
aproximadamente cilíndricas são esperadas para cada colisão micelar. Assim, a
posterior dinâmica de colisões entre as micelas reversas favoreceria um crescimento
subsequente nas extremidades das partículas iniciais, o que resultaria na formação de
estruturas alongadas, que posteriormente se agregam e são segregadas da microemulsão
(Figura 38).[98]

Figura 38. Esquematização simplificada do processo de crescimento das nanopartículas
de TRPO4 na síntese em microemulsões reversas proposta.

O fato de que a espessura das partículas é independente da razão ω0 indica que a
nucleação e a formação dos nanobastões iniciais são bastante similares em todos os
casos; uma posterior diferenciação (afetada pela composição da microemulsão) ocorre
nos processos subsequentes de crescimento das partículas. Com o intuito de avaliar a
evolução da morfologia das partículas ao longo do processo de reação, alíquotas de ~1
mL das misturas reacionais foram coletadas em diferentes tempos. As imagens de
MEV-FEG dos sólidos (obtidos em tempos de 0 – fim da mistura das microemulsões
iniciais –, 4, 8 e 24 h de reação, de misturas com ω0=40 e ω0=50) após separação por
centrifugação são mostradas na Figura 39 As micrografias ilustram a ausência de
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influência da razão ω0 na nucleação das partículas e na formação dos nanobastões, uma
vez que, em t=0, partículas praticamente idênticas são observadas nos casos
monitorados. Além disso, a ocorrência de crescimento das partículas ao longo das
extremidades dos nanobastões também é evidenciada pelas micrografias.

Figura 39. Avaliação do efeito do tempo de reação no tamanho de partícula e na
morfologia dos sólidos LaPO4:Eu3+ obtidos em sínteses com (a) ω0=50 (b) ω0=40 na
ausência de H3cit.
Com base no comportamento observado, é presumível que a adição de um
agente quelante aos precursores aquosos deva diminuir a taxa de nucleação inorgânica,
retardando o crescimento nas extremidades das nanopartículas. A Figura 40 mostra as
micrografias de MEV-FEG dos sólidos obtidos utilizando-se soluções TR(NO3)3
contendo 1,0 mol L-1 de H3cit. As imagens mostram que, como esperado, a ação
complexante das espécies de ácido cítrico em solução permite a estabilização dos
nanobastões evitando-se o crescimento subsequente. Além disso, as partículas nesse
caso passam a apresentar um menor grau de agregação após as sínteses, o que também é
efeito da ação do H3cit. Novamente, a espessura das partículas permanece a mesma,
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enquanto o comprimento dos nanobastões pode ser controlado pela razão inicial ω0
(ω0=15, 30-50 nm; ω0=30, 70-90 nm; ω0=40, 100-150 nm; ω0=50, 70-90 nm).

Figura 40. Micrografias de MEV-FEG dos sólidos LaPO4:Eu3+ obtidos com a adição de
H3cit às microemulsões contendo TR(NO3)3: (a) ω0 = 15, (b) ω0 = 30, (c) ω0 = 40, e (d)
ω0 = 50.

3.3.2

Potencial ζ

A estabilidade das diferentes nanopartículas hidratadas de LaPO4:Eu3+ em
suspensão foi determinada eletrocineticamente através das medidas de potencial ζ, que
permite uma estimativa da repulsão eletrostática entre as partículas. A Figura 41
mostram as curvas de potencial ζ em diferentes valores de pH para as suspensões das
nanopartículas obtidas em diferentes condições sintéticas.
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Figura 41. Curvas de potencial-ζ em função do pH das nanopartículas hidratadas de
LaPO4:Eu3+ sintetizadas (a) na ausência de ácido cítrico e (b) em presença de ácido
cítrico.

A Figura 41 mostra que as partículas obtidas na ausência de H3cit apresentam o
mesmo comportamento em relação ao pH, mostrando uma estabilidade coloidal
moderada em condições extremas de acidez ou basicidade (30 < |ζ| < 50 mV). Além
disso, uma pequena alteração no ponto isoelétrico (isto é, o pH no qual ζ=0) é
observada para as preparações com diferentes razões ω0 (pHpi ω0=15< ω0=30< ω0=40 ≈
ω0=50), o que pode ser relacionado às diferenças morfológicas entre as amostras e,
consequentemente, à área disponível para as cargas superficiais.
O mesmo comportamento é observado para os valores de pHpi dos sólidos
obtidos na presença de H3cit, contudo o ponto isoelétrico médio passou a ocorrer em
valores menores no último caso, com uma diferenciação mais clara entre o pHpi das
amostras. Isso é uma possível consequência da presença de espécies de H3cit adsorvidas
à superfície dos sólidos. Assim, por apresentarem as maiores áreas superficiais, as
amostras com ω0=15 e 30 têm seu pHpi mais diminuído em relação às demais, devido à
presença de maiores quantidades de H3cit superficial. Os valores absolutos do
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potencial ζ são similares aos sólidos obtidos na ausência de H3cit, relacionados,
portanto, a sólidos com estabilidade moderada em suspensão.

3.3.3

Análise térmica

A avaliação dos resultados das análises de TGA-DTA mostrou que o
comportamento térmico dos sólidos sintetizados é praticamente o mesmo,
independentemente das razões iniciais ω0 utilizadas. Como observado nas curvas de
análise térmica (Figuras 42 e 43), a decomposição dos sólidos ocorre em duas etapas
endotérmicas. A primeira ocorre na faixa de temperaturas entre 50 e 150 °C, sendo
associada à perda de água fisicamente adsorvida e águas de hidratação de superfície. A
segunda etapa, centrada em 200 °C, corresponde à perda de águas “zeolíticas” (isto é,
que ocupam sítios cristalográficos definidos nos canais presentes na estrutura do
rabdofano,[29,99] bem como ao início da conversão da fase hexagonal à monoclínica. As
curvas de DTA indicam que a a perda de moléculas de água é seguida pela conversão
estrutural endotérmica, que é completada entre 600 e 800 °C. Como indicado nas
Tabelas 12 e 13, as composição dos sólidos pode ser estimada considerando-se essas
duas etapas de perda de água. Os resultados indicam que todos os sólidos possuem o
mesmo grau de hidratação estrutural (águas zeolíticas), uma vez que eles apresentam a
mesma perda percentual na segunda etapa de decomposição, o que leva a uma
composição aproximada (La,Eu)PO4.0,6H2O.
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Figura 42. Curvas de análise térmica (TGA, DTG e DTA) das amostras hidratadas de
LaPO4:Eu3+ obtidas na ausência de ácido cítrico com diferentes razões ω0.
(DTA: Exo ↑).
A composição total, obtida levando-se em conta águas de superfície, é
praticamente a mesma para as preparações com ω0=15, 30 e 50 obtidas na ausência de
H3cit ((La,Eu)PO4.1,4H2O), o que está de acordo com suas propriedades morfológicas
similares. Por outro lado, o sólido obtido com razão ω0=40 exibe um maior grau de
águas fisicamente adsorvidas, com uma composição total (La,Eu)PO4.3,3H2O; tal fato é
possivelmente relacionado à ocorrência de nanofios ao invés de nanobastões.
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Tabela 12. Massa inicial, perdas percentuais de massa, quantidade de água perdida na
primeira e na segunda etapa e resultados composicionais obtidos dos dados de análise
térmica dos sólidos LaPO4:Eu3+ sintetizados sem H3cit
15

30

40

50

4,059

4,5702

6,5766

5,5308

93,91

94,63

83,61

95,11

Resíduo final
(% m0)

90,50

90,49

80,02

90,64

mágua (1ª etapa)
(mg)

0,2494

0,2454

1,078

0,2705

mágua (2ª etapa)
(mg)

0,1397

0,1892

0,2361

0,2472

Hidratação
estrutural
(.xH2O, x=)

0,49

0,59

0,58

0,64

Hidratação
total
(.xH2O, x=)

1,36

1,37

3,25

1,34

ω0=
Massa inicial (m0)
(mg)
1ª etapa
(% m0)

(Assumiu-se uma composição final La0,99Eu0,01PO4 nos resíduos para a efetuação dos cálculos)

Os sólidos sintetizados a partir das microemulsões contendo H3cit apresentam
um comportamento bastante similar aos anteriores, com as duas mesmas etapas de
decomposição, além de uma etapa exotérmica adicional centrada a ~300 °C, que é
relacionada à oxidação de espécies de ácido cítrico adsorvidas à superfície (Figura 43).
Nesse caso, os resultados dos cálculos de composição levaram a valores similares de
hidratação estrutural (ao redor de 0,6), além de um conteúdo similar de hidratação total
em comparação às amostras anteriores (de aproximadamente 1,1-1,3).
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Figura 43. Curvas de análise térmica (TGA, DTG e DTA) das amostras hidratadas de
LaPO4:Eu3+ obtidas na presença de H3cit com diferentes razões ω0. (DTA: Exo ↑).

Constata-se, ainda, que a matéria orgânica adsorvida pode, nesses casos, chegar
a corresponder a até ~3% da massa total do sólido, uma quantidade relativamente
grande que pode levar ao comportamento já discutido (em relação à agregação das
partículas e ao potencial ζ). No entanto, apesar de grandes, tais quantidades de H3cit
residual podem ser facilmente eliminadas com tratamentos térmicos brandos (~450 °C),
de acordo com os termogramas obtidos. Em relação à matéria orgânica presente,
observa-se também que sua quantidade é intimamente relacionada com o tamanho
médio de partícula dos sólidos e, portanto, com sua área superficial. O sólido obtido
com ω0=15 (de menor tamanho de partícula) apresenta a maior quantidade de matéria
orgânica em virtude de sua alta área superficial; já os sólidos obtidos com ω0=30 e 50,
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que possuem morfologias similares, apresentam valores de matéria orgânica menores e
comparáveis entre si. Por fim, a menor das quantidades de H3cit adsorvido é observada
para o sólido de menor área superficial (ω0=40), que possui o maior tamanho de
partícula.

Tabela 13. Massa inicial, perdas percentuais de massa, quantidade de água perdida na
primeira e na segunda etapa, quantidade de matéria orgânica adsorvida, e resultados
composicionais obtidos dos dados de análise térmica para os sólidos LaPO4:Eu3+
sintetizados na presença de H3cit
15

30

40

50

11,6685

10,4670

8,29140

10,7216

95,83

95,12

96,31

95,63

2 etapa
(% m0)

91,79

90,84

92,27

92,07

Resíduo final
(% m0)

89,02

89,23

91,21

90,47

mágua (1ª etapa)
(mg)

0,4866

0,5108

0,3059

0,4685

mágua (2ª etapa)
(mg)

0,4714

0,4480

0,3350

0,3817

Matéria orgânica
(% m0)

2,770

1,610

1,060

1,599

Hidratação
estrutural
(.xH2O, x=)

0,59

0,62

0,58

0,61

Hidratação
total
(.xH2O, x=)

1,20

1,33

1,10

1,14

ω0=
Massa inicial (m0)
(mg)
1ª etapa
(% m0)
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3.3.4

Difratometria de raios-X

Os difratogramas de raios-X (método do pó) atestam que a síntese em
microemulsões reversas proposta leva à produção de fosfatos de terras raras hidratados
hexagonais. As amostras de LaPO4:Ln3+ apresentam a estrutura hexagonal primitiva do
rabdofano (TRPO4.xH2O, RE=La,Ce,Nd e 0,5<x<1), cujos grupos espaciais são P6222
(D64, nº180) e P3121 (D34, nº152).[99] A Figura 44(a) mostra aos perfis de DRX das
amostras hidratadas de LaPO4:Eu3+. Em todos os casos, a ocorrência de picos
consideravelmente alargados é reflexo do caráter nanoestrutural dos sólidos. No entanto,
como as partículas visivelmente não são esféricas, a aplicação convencional do método
de Scherrer para a estimativa dos tamanhos de cristalito (com K=0,9) não é aplicável
devido à ausência de um parâmetro de forma adequado à morfologia dos sólidos. Além
disso, não se detectam picos correspondentes a outras fases ou a impurezas, o que
comprova a pureza dos sólidos obtidos. Os perfis de difração observados diferem
levemente do padrão do rabdofano com respeito às intensidades relativas de alguns
picos, o que é relacionado à ocorrência de um crescimento anisotrópico durante a
formação dos cristalitos. Nesse caso, por exemplo, o crescimento cristalino no plano
[010] (2θ ~14,5°) é desfavorecido em relação aos planos [011] (2θ ~20°) e [100]
(2θ ~25°). Isso está relacionado à ação de direcionamento estrutural promovida pelos
agregados de micelas reversas que, como já discutido, favorecem os processos de
crescimento nas extremidades das nanopartículas iniciais durante as colisões micelares,
levando à obtenção de estruturas alongadas.
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Figura 44. Difratogramas de raios-X das amostras de LaPO4:Eu3+ sintetizadas na
ausência de H3cit: (a) hidratadas, (b) tratadas com TEOF e (c) calcinadas.

A Figura 44(b) ilustra que o tratamento com TEOF para a eliminação das águas
de hidratação é suficientemente brando para não alterar significativamente a estrutura
dos sólidos, pois a fase hexagonal do rabdofano ainda permanece dominante. No
entanto, alguns picos adicionais, que são relacionados à presença da fase de monazita,
são observados, dando evidência de que uma pequena fração do sólido hexagonal é
colapsada, formando a fase monoclínica. Como observado na Figura 44(c), os sólidos
assumem a estrutura monoclínica da monazita (de grupo espacial P21/m (C2h2), nº 11)
após as calcinações a 900 °C, novamente sem picos de fases relativas a contaminantes.
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Os difratogramas também apresentam um considerável alargamento de picos, indicando
que os sólidos mantêm seu caráter nanoestrutural após as calcinações. Além disso, o
crescimento cristalino anisotrópico também é evidenciado pela alta intensificação da
reflexão [012] (em 2θ~30,9°) comparada às reflexões [-120] (2θ~28.9°) e [200]
(2θ~26.8°). Os sólidos sintetizados em presença de ácido cítrico apresentam perfis de
difração bastante similares, com os mesmos crescimentos anisotrópicos antes e depois
das calcinações, além de um grande alargamento de picos de difração (Figura 45).
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Figura 45. Difratogramas de raios-X das amostras (a) hidratadas, (b) tratadas com
TEOF e (c) calcinadas de LaPO4:Eu3+ sintetizadas em presença de ácido cítrico.
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Os difratogramas de raios-X das demais amostras sintetizadas de fosfatos de
terras raras são apresentados na Figura 46. Como esperado, o luminóforo LaPO4:Tm3+
apresenta propriedades estruturais bastante similares às dos fosfatos de lantânio dopados
com Eu3+. As amostras contendo ítrio ou itérbio como principais componentes da matriz
((Y,Gd)PO4:Eu3+, YPO4:Tm3+, e YbPO4:Er3+) também são obtidas na forma hidratada
com a estrutura P6222/P3121 do rabdofano, sendo, portanto, isoestruturais ao fosfato de
ítrio hidratado hexagonal (YPO4.0,8H2O, JCPDS 420082). Nesses casos, não se
observam contaminações da fase mais estável para os fosfatos dos lantanídeos de maior
massa, a estrutura tetragonal de corpo centrado da xenotima (de grupo espacial I41/amd
(D4h19), n°141), após os tratamentos com TEOF; isso comprova uma alta seletividade do
processo de síntese em microemulsões reversas em relação à obtenção de fosfatos
hexagonais. Após as calcinações, esses fosfatos assumem a estrutura tetragonal da
xenotima, com o qual as amostras de YPO4:Tm3+ e YbPO4:Er3+ apresentam perfis de
difração coerentes. Por outro lado, devido à alta concentração de íons Gd3+ a
intensidade relativa de algumas reflexões é consideravelmente alterada no caso da
amostra de (Y,Gd)PO4:Eu3+. Isso indica a ocorrência de crescimentos preferenciais
bastante proeminentes nesse sólido, o que está de acordo com o observado em
preparações anteriores (seção 2.3.2).[70,77,78] No entanto, uma eficiente incorporação dos
íons Gd3+ na matriz de YPO4 é confirmada pela ausência de picos que não são
relacionados à fase tetragonal.
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Figura 46. Difratogramas de raios-X das amostras de (a) LaPO4:Tm3+, (b)
(Y,Gd)PO4:Eu3+ (c) YPO4:Tm3+ e (d) YbPO4:Er3+.

3.3.5

Espectroscopia vibracional

Os espectros de infravermelho dos fosfatos estudados (Figuras 47-49)
evidenciam a pureza dos compostos sintetizados, já que bandas relacionadas a
hidrogenofosfatos em ~900 cm-1 (estiramento P-OH), que poderiam levar a
contaminações de polifosfatos após as calcinações, estão ausentes. Além disso, a
eficiência dos processos de lavagem é novamente confirmada devido à ausência de
bandas atribuídas a moléculas do surfactante, tais como estiramento C-H (em
~2900 cm-1) e movimentos torcionais em grupos CH2 (“scissoring”, em ~1450 cm-1).
Nas amostras de LaPO4:Eu3+ obtidas na presença de ácido cítrico (Figura 48), bandas
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adicionais de baixa intensidade em 2925 e 2853 cm-1 e em 1412 cm-1 são observadas,
sendo relacionadas à presença de pequenas quantidades de espécies de citratos nas
superfícies das partículas.[100] Nas amostras hidratadas de LaPO4:Ln3+ (Figuras 47(a),
48(a) 49(a)), o perfil característico de grupos ortofosfato em simetria C2 é observado, o
que está de acordo com o grupo espacial dos sólidos na estrutura hexagonal.[81,82,99]
Nesses casos, três grupos de bandas de absorção são observados, um de baixa
intensidade, relativo ao estiramento simétrico P-O em ~950 cm-1 (ν1, A); uma banda
larga e intensa composta por pelo menos três componentes centrada em 1050 cm-1,
relacionada ao estiramento antissimétrico P-O (ν3, A+2B); e três bandas atribuídas à
deformação antissimétrica O-P-O (ν4, A+2B) em 613, 570 e 542 cm-1.
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Figura 47. Espectros de infravermelho das amostras de LaPO4:Eu3+ sintetizadas na
ausência de H3cit com diferentes razões ω0: (a) hidratadas, (b) tratadas com TEOF e (c)
calcinadas a 900 °C.
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Figura 48. Espectros de infravermelho das amostras de LaPO4:Eu3+ sintetizadas em
presença de H3cit com diferentes razões ω0: (a) hidratadas, (b) tratadas com TEOF e (c)
calcinadas a 900 °C.

Como as amostras a base de fosfato de ítrio também foram obtidas como sólidos
hidratados com a estrutura do rabdofano, nesses materiais os íons ortofosfato também
ocupam sítios C2, gerando um desdobramento de bandas similar aos anteriormente
descritos. Como já mencionado, para os fosfatos de lantânio hexagonais, o tratamento
com TEOF leva a uma conversão parcial da fase hexagonal à fase monoclínica. Isso é
evidenciado pelo aparecimento de componentes adicionais nas bandas ν4, além da
intensificação da banda de estiramento ν1; o mesmo ocorre com as amostras hexagonais
a base de fosfatos de ítrio. Após o tratamento térmico a 900 °C, as amostras hexagonais
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de LaPO4:Ln3+ são completamente convertidas em fosfatos monoclínicos. Nesses casos,
os grupos PO43- ocupam sítios de simetria Cs ou C1; sob tais simetrias, todas as
combinações de vibrações fundamentais são permitidas no infravermelho, levando a
altos desdobramentos das bandas (Figuras 47(c), 48(c) e 49(a)). Nessas amostras, a
banda de estiramento P-O (ν1) ocorre em ~950 cm-1; a banda de estiramento
antissimétrico P-O (ν3) apresenta cinco componentes observáveis, e a deformação
antissimétrica (ν4) aparece como um par de dubletos em frequências entre 610 e
545 cm-1. Por outro lado, as amostras de YPO4:Ln3+ e YbPO4:Er3+ são convertidas em
fosfatos tetragonais após as calcinações, em que os grupos PO43- ocorrem sob simetria
D2d. Assim, observam-se apenas as duas vibrações ativas no IV, relacionadas ao
estiramento ν3 em 1100 e 1025 cm-1 (B2+E) e à deformação ν4 em 635 e 530 cm-1
(B2+E). Na amostra calcinada de (Y,Gd)PO4:Eu3+, a presença de bandas adicionais na
região de ν4 denota uma possível coexistência de uma outra fase de fosfato, que pode
ser atribuída, como posteriormente discutido, a uma pequena quantidade de fase de
GdPO4 monoclínico.
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Figura 49. Espectros de infravermelho das amostras de (a) LaPO4:Tm3+, (b)
(Y,Gd)PO4:Eu3+, (c) YPO4:Tm3+ e (d) YbPO4:Eu3+.
3.3.6

Espectroscopia de luminescência

3.3.6.1 LaPO4:Eu3+ e (Y,Gd)PO4:Eu3+
Os espectros de emissão e excitação das amostras de LaPO4:Eu3+ obtidas em
diferentes condições são mostrados nas Figuras 50 e 51. Como efeito da presença de
grande quantidade de espécies supressoras (osciladores OH das moléculas de água,
~3500 cm-1), os sólidos hidratados apresentam apenas baixas intensidades de
luminescência, devido a processos multifônon de decaimento não radiativo.[15,33,34,38]
Por outro lado, após o tratamento com TEOF e secagem, os sólidos passam a apresentar
emissões mais significativas. O espectro de excitação das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF (Figura 50(a)) é, para todas as razões ω0 e independentemente da
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presença de H3cit, composto por uma banda larga que aparece como um ombro em 265
nm, atribuída à BTC O2-→Eu3+, além das absorções características f-f do Eu3+, sendo a
transição 5L6←7F0 a linha mais intensa. Não há deslocamento expressivo na posição da
BTC com relação às diferentes razões ω0, o que significa que a estrutura de bandas dos
sólidos não foi significativamente afetada pelas alterações morfológicas. Nesses casos,
os espectros de emissão dos sólidos (Figura 51(a)) sob excitação na BTC ou no nível
5

L6 são compostos por bandas largas 5D0→7FJ com um alto desdobramento, o que

indica a ocupação de sítios de baixa simetria (Tabela 4). Isso é devido à coexistência das
fases hexagonal e monoclínica nos fosfatos tratados com TEOF, além do baixo grau de
cristalinidade das amostras, o que resulta na ocupação de múltiplos sítios com
propriedades similares. Isso também é claramente indicado pela existência de duas
bandas atribuídas à transição 5D0→7F0 em 577,0 e 577,5 nm. Além disso, a ocorrência
de bandas alargadas leva a coordenadas de cromaticidade[85] que estão relativamente
distantes das desejáveis para um bom luminóforo vermelho[34] (Tabela 14, Figura 52).
Nos espectros de excitação dos sólidos calcinados (Figura 50(b)), uma grande
intensificação da BTC em 265 nm em comparação às absorções f-f é observada, como
consequência de um maior ordenamento cristalino dessas amostras. Mais uma vez, os
sólidos obtidos em diferentes razões ω0 e na presença ou ausência de ácido cítrico
possuem essencialmente o mesmo perfil de emissão/excitação. Além disso, não se
observam alterações na posição ou nas intensidades relativas das absorções f-f,
revelando uma alta similaridade entre os sítios antes e depois das calcinações. Além
disso, a ocupação de sítios com alto caráter centrossimétrico também é evidenciada pela
baixa intensidade da transição 5D2←7F0 em 464 nm, que ocorre através de mecanismos
de dipolo elétrico forçado e acoplamento vibrônico, sendo também hipersensível à
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simetria sitial com relação ao centro de inversão (∆J=2).[15,33] O espectro de emissão dos
5

sólidos (Figura 51(b)) é composto pelas linhas

D0→7FJ com seu máximo

desdobramento 2J+1 possível para um único sítio, o que atesta para a ocupação de um
sítio de baixa simetria (C1, Cs, Ci), estando de acordo com os sítios disponíveis na
estrutura monoclínica P21/m. Nesse caso, a transição 5D0→7F0 ocorre como uma linha
estreita (~ 10 cm-1 de largura de banda a 300 K) em 17316 cm-1, indicando que o
tratamento térmico resulta apenas na fase monoclínica, com um único sítio de simetria
para os íons Eu3+. Apesar da predominância das emissões alaranjadas oriundas das
emissões

5

D0→7F1 em relação às emissões vermelhas da transição

5

D0→7F2¸ o

estreitamento das bandas de emissão após as calcinações e a alta intensidade da
transição 5D0→7F4 levam a purezas de cor vermelha muito altas (x~0,67, y~0,33,
Tabela 14, Figura 52), que são exatamente os padrões NTSC.[34]
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Figura 50. Espectros de excitação (λem=616 nm) das amostras de LaPO4:Eu3+ (a) após o
tratamento com TEOF e (b) após calcinação a 900 °C (nesse caso, obtida com ω0=50).
(Inserções: espectros de excitação sem correção da intensidade da lâmpada).
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Figura 51. Espectros de emissão (λexc=394 nm) das amostras de LaPO4:Eu3+ (a) após o
tratamento com TEOF e (b) após calcinação a 900 °C (nesse caso, obtida com ω0=50).

Tabela 14. Coordenadas de cromaticidade[85] das amostras de TRPO4:Eu3+ obtidas
através das sínteses em microemulsões reversas
Coordenadas de cromaticidade (CIE 1931)
x
y
LaPO4:Eu3+ (Trat. c/ TEOF)
ω0 = 15
ω0 = 30
ω0 = 40
ω0 = 50
LaPO4:Eu3+ (Calcinado)
ω0 = 15
ω0 = 30
ω0 = 40
ω0 = 50

0,637
0,636
0,639
0,638

0,360
0,362
0,358
0,359

0,664
0,670
0,667
0,672

0,334
0,328
0,332
0,327

(Y,Gd)PO4:Eu3+
(Trat. c/ TEOF)

0,668

0,331

(Y,Gd)PO4:Eu3+
(Calcinado)

0,676

0,323
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LaPO4:Eu3+
(Y,Gd)PO4:Eu3+

LaPO4:Tm3+

LaPO4:Eu3+
(calc.)

(Y,Gd)PO4:Eu3+
(calc.)

YPO4:Tm3+

Figura 52. Diagrama de cromaticidade (CIE 1931) representando as cores das emissões
dos diferentes fosfatos sintetizados pela metodologia de microemulsões reversas.

Os tempos de vida de luminescência dos sólidos sintetizados foram também
investigados e são listados na Tabela 15; as curvas de decaimento são apresentadas no
Apêndice. As amostras tratadas com TEOF apresentam um comportamento
biexponencial, como resultado da coexistência das fases hexagonal e monoclínica,
dando origem ao menos a dois centros emissores. A deconvolução das curvas de
decaimento experimental resulta em tempos de vida de τ1≈3,9 e τ1≈0,8 ms,
aproximadamente, para todos os casos, independente da composição da microemulsão
inicial.
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Tabela 15. Tempos de vida de luminescência, taxas de decaimento radiativo e não
radiativo, eficiências quânticas (nível 5D0) e parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt
obtidos para os fosfatos dopados com Eu3+

LaPO4:Eu3+
(Trat. c/ TEOF)
ω0 = 15
ω0 = 30
ω0 = 40
ω0 = 50
LaPO4:Eu3+
(Calcinado)
ω0 = 15
ω0 = 30
ω0 = 40
ω0 = 50

Tempo de vida
(ms)
τ1
τ2

ARAD
(s-1)

ANRAD
(s-1)

(%)

η

Ω2
(x10-20 cm2)

Ω4
(x10-20 cm2)

3,9
3,9
3,9
3,7

0,79
0,75
0,90
0,70

233
231
234
226

142
143
144
145

62
62
62
61

-----

-----

4,8
5,0
4,5
5,6

-----

199
192
203
178

10
6
18
2

95
97
92
99

1,99
1,87
1,82
1,68

5,93
5,84
5,85
5,50

(Y,Gd)PO4:Eu3+
(Trat. c/ TEOF)

3,8

0,62

151

280

35

--

--

(Y,Gd)PO4:Eu3+
(Calcinado)

3,7

--

224

99

69

--

--

(Os tempos de vida de luminescência têm desvio intrínseco de ±5%; os parâmetros calculados têm
desvios de ±10%).

Apesar de serem relativamente altos (o que está de acordo com a eliminação das
águas de hidratação), esses tempos de vida são bastante baixos quando comparados
àqueles observados após as calcinações (Tabela 15). Nesses casos, os sólidos
apresentam claramente um decaimento monoexponencial do estado excitado 5D0, com
tempos de vida médios ao redor de 5,0 ms. Isso é de fato esperado, uma vez que a baixa
cristalinidade das amostras no primeiro caso proporciona vários caminhos não
radiativos de desativação dos estados excitados. No entanto, os tempos de vida
observados para as amostras calcinadas de LaPO4:Eu3+ são bastante altos, o que é
provavelmente relacionado tanto à cristalinidade das amostras quanto aos seu caráter
nanoestrutural. A alta cristalinidade garante uma alta organização atômica, o que
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propicia uma separação eficiente de íons ativadores (de modo a diminuir as taxas de
supressão por concentração) e uma menor interação dos níveis emissores com
supressores vibracionais. Por outro lado, o caráter nanoestrutural leva a maiores áreas
superficiais e, consequentemente, a uma maior quantidade de defeitos de superfície, que
podem atuar como “traps” para os centros luminescentes pela sua interação com os
estados emissores, aumentando seu tempo de vida.
A Figura 53 mostra que o espectro de excitação do (Y,Gd)PO4:Eu3+ apresenta,
além das linhas características do Eu3+, linhas muito intensas atribuídas a absorções do
Gd3+ (principalmente as transições 6IJ←8S7/2 e 6PJ←8S7/2 em 271 e 303-310 nm), que
dominam o espectro, evidenciando uma eficiente ação sensibilizadora dos íons Gd3+
nesse composto. Contudo, não se observaram linhas de excitação correspondentes a
processos de downconversion (com rendimentos quânticos maiores que a unidade) para
esse luminóforo. Nessa amostra, as absorções f-f dos lantanídeos também são
acompanhadas de uma BTC de intensidade relativamente baixa, centrada em 230 nm. A
ocorrência da BTC em energias superiores às observadas para as amostras de
LaPO4:Eu3+ é relacionada ao maior caráter iônico da matriz de YPO4, que leva ao
posicionamento da BV em menores energias. Isso ocorre devido a um menor
desdobramento dos níveis 4f 5 5d1 (os mais envolvidos na formação da BV e da BC) em
virtude de uma menor covalência. Consequentemente, a separação da banda de valência
e do estado divalente do európio (f 7, formado no processo de transferência de carga
O2-→Eu3+) é aumentada, levando à ocorrência da BTC em maiores energias, de forma
similar à ilustrada na Figura 24.
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Figura 53. Espectros de excitação (λem=590 nm) da amostra de (Y,Gd)PO4:Eu3+ (a)
após o tratamento com TEOF e (b) após calcinação a 900 °C. (*Linhas de excitação do
Gd3+).

No espectro de emissão da amostra de (Y,Gd)PO4:Eu3+ tratada com TEOF
(Figura 54(a)), uma grande predominância da transição 5D0→7F1 sobre a 5D0→7F2
indica uma possível ocupação de sítios de alto caráter centrossimétrico, o que está de
acordo com a ocupação de sítios D2 na estrutura hexagonal. Essa alta intensidade das
emissões alaranjadas não compromete a pureza de cor vermelha de emissão para essa
preparação (x~0,67 e y~0,33). Nesse sólido, a coexistência de pelo menos dois sítios
para os cátions é evidenciada pela ocorrência de uma transição 5D0→7F0 bastante
alargada (~ 90 cm-1), que pode ser decomposta em pelo menos duas componentes
(Figura 54). Isso é uma consequência da coexistência de sítios D2 e D2d das estruturas
hexagonal e tetragonal, como resultado de uma conversão parcial devido ao tratamento
com TEOF. Além disso, os íons Gd3+ também podem dar origem a outra fase
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monoclínica, já que o fosfato de gadolínio puro pode ocorrer com a estrutura da
monazita.[82] Embora a quantidade dessas fases secundárias seja baixa o bastante para
não ser detectada por DRX, sua ocorrência é facilmente notada através de
espectroscopia de Eu3+ devido à alta sensibilidade dessa técnica. O comportamento
cinético de estado excitado dessa amostra pode ser aproximado por uma curva de
decaimento biexponencial, o que corrobora com a ocorrência de dois centros emissores
para os íons Eu3+ na matriz de (Y,Gd)PO4 (Figura54(a)). A deconvolução das curvas
experimentais forneceu tempos de vida de τ1~3,84 e τ2~0,62 ms.
O espectro de emissão da amostra calcinada de (Y,Gd)PO4:Eu3+ (Figura 54(b))
apresenta uma forte intensificação da transição 5D0→7F2 com relação à transição
5

D0→7F1 em comparação à Figura 54(a), o que é uma consequência da ocupação dos

sítios D2d na estrutura tetragonal. Esse fato, em adição ao estreitamento das bandas de
emissão e à alta intensidade das linhas 5D0→7F4, leva a cromaticidades muito altas para
esse composto (x~0,66, y~0,34). Assim como para as amostras tratadas com TEOF, os
perfis de emissão não dependem do comprimento de onda de excitação (na BTC em 230
nm, nos níveis 6IJ do Gd3+ em 271 nm, ou no nível 5L6 do Eu3+ em 394 nm). No caso do
sólido calcinado, a ocorrência de mais de um sítio de simetria para os íons Eu3+ também
é evidenciada pela presença de duas componentes centradas em 579,6 e 580,0 nm,
atribuídas à transição 5D0→7F0. A ocorrência de dois sítios de Eu3+ pode ser associada,
como previamente discutido, a uma pequena quantidade de GdPO4 monoclínico
coexistindo com a fase tetragonal de (Y,Gd)PO4. No entanto, apesar da presença de dois
centros para íons Eu3+, as curvas de decaimento de estado excitado dessa amostra
podem sempre ser aproximadas por funções monoexponenciais, independentemente dos
comprimentos de onda monitorados (λem=589,0±0,5 nm, 591,0±0,5 mn, 595±10 nm, ou

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

136

Capítulo 3- Microemulsões reversas: Resultados e discussão
612±10 nm) ou do mecanismo de excitação (6IJ ou 5L6). Isso caracteriza uma cinética de
estado excitado de pseudoprimeira ordem, que pode ser resultado de um mecanismo de
transferência de energia de um sítio para outro (diminuindo consideravelmente o tempo
de vida de um dos centros emissores), ou do fato de que os dois centros possuem
tempos de vida de luminescência bastante similares. A segunda explicação é
aparentemente mais apropriada, uma vez que o monitoramento das componentes
individuais da transição 5D0→7F1 com 0,5 nm de resolução fornece tempos de vida
similares que, dentro dos desvios experimentais, podem ser considerados iguais.
(Apêndice)
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Figura 54. Espectros de emissão (λexc=271 nm) da amostra (a) hexagonal (após o
tratamento com TEOF) e (b) tetragonal (após calcinação a 900 °C) de (Y,Gd)PO4:Eu3+.
(inserção: amplificação das faixas da transição 5D0→7F0).

As eficiências quânticas de estado excitado também foram calculadas para os
fosfatos dopados com Eu3+ através da metodologia previamente descrita (seção 1.4.1.),
como apresentado na Tabela 15. Nos casos em que dois centros emissores distintos de
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Eu3+ coexistem, utilizou-se uma média dos tempos de vida, obtida aproximando-se as
curvas por decaimentos monoexponenciais. As amostras de LaPO4:Eu3+ tratadas com
TEOF apresentam eficiências quânticas relativamente altas, ao redor de 60%,
comprovando que, apesar das baixas temperaturas aplicadas nos processos de secagem,
eficientes luminóforos vermelhos são obtidos. Nesses casos, a contribuição mais
proeminente para a taxa de decaimento não radiativo é originada da baixa cristalinidade
das amostras, o que proporciona caminhos multifônon para a desativação dos estados
excitados. No luminóforo (Y,Gd)PO4:Eu3+ esse efeito é mais pronunciado devido à
provável existência de várias fases de fosfatos, resultado em uma alta taxa ANRAD. Após
a calcinação, esse efeito é consideravelmente reduzido, resultando em uma eficiência
quântica de ~70%. Entretanto, o resultado mais interessante é observado para as
amostras calcinadas de LaPO4:Eu3+ que, por possuírem um longo tempo de vida,
apresentam eficiências quânticas próximas à unidade, como resultado de taxas não
radiativas de desativação do estado excitado próximas a zero. Nesse sentido, a
abordagem sintética permite a obtenção de luminóforos dopados com Eu3+ muito
eficientes, cuja alta cristalinidade e caráter nanoestrutural propiciam uma luminescência
de altos tempos de vida com eficiências quânticas bastante altas.
Os parâmetros de intensidade Ω(λ) (Tabela 15) foram calculados apenas para as
amostras que possuem um único sítio emissor de Eu3+, uma vez que, nos outros casos,
não é possível uma separação dos espectros de emissão para a realização desses
cálculos. Os parâmetros calculados são praticamente independentes da razão ω0
aplicada para a síntese, como resultado da grande similaridade dos espectros de
emissão. Os parâmetros Ω2 observados para os sólidos sintetizados oscilam entre 1,7 e
2,0 x 10-20 cm2. Tomem-se para comparação os valores de Ω2 encontrados para
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preparações similares de LaPO4:Eu3+: Ω2 = 3,38 x 10-20 cm2 para nanopartículas e 4,40
x 10-20 cm2 para nanobastões,[101] e Ω2 = 0,99 x 10-20 cm2 para partículas esféricas de
diâmetro maior que 100 nm.[102] Observando-se os valores encontrados, constata-se uma
forte dependência do parâmetro Ω2 com o caráter nanoestrutural do sólido, sendo que
maiores valores são encontrados no caso das nanoestruturas. Pode-se, dessa forma,
associar um maior grau de covalência nas ligações químicas a maiores porcentagens de
átomos em superfície, bem como a um maior número de defeitos. Isso implica, por
exemplo, em maiores taxas de transferência de energia ligante-metal e em menores
energias para a BTC. Dessa forma, os sólidos com características mais massivas (bulk)
têm tendência de apresentar caráter mais iônico em suas ligações químicas. No caso
parâmetro Ω4, o valor encontrado para o sólido composto por partículas esféricas
maiores que 100 nm é de Ω4=1,73 x 10-20 cm2, sendo, portanto, maior que o parâmetro
Ω2. Isso possivelmente é uma característica intrínseca da matriz de fosfato de lantânio
devido

à

hipersensibilidade

da

transição

5

D0→7F2

em

relação

ao

caráter

centrossimétrico do sítio ocupado, considerando-se que sítios Ci são possíveis na
estrutura monoclínica P21/m. Nos sólidos sintetizados, o parâmetro Ω4 assume valores
consideravelmente maiores, entre 5,5 e 5,9 x 10-20 cm2, o que pode ser relacionado a um
maior grau de rigidez estrutural.

3.3.6.2 LaPO4:Tm3+ e YPO4:Tm3+
A rota sintética proposta foi também aplicada para a síntese de fosfatos
emissores de luz azul dopados com íons Tm3+ de estruturas tetragonal e monoclínica. Os
espectros de excitação dos sólidos LaPO4:Tm3+ e YPO4:Tm3+ (Figuras 55(a) e 56(a))
são, em ambos os casos, compostos por uma banda larga em energias superiores a
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33500 cm-1 (como resultado de transições de transferência de carga O2-→Tm3+) e pela
principal absorção f-f do Tm3+ em ~360 nm, atribuída à transição 1D2←3H6. Na amostra
de YPO4:Tm3+, essa transição ocorre como uma banda mais estreita em relação à
amostra de LaPO4:Tm3+, como resultado do menor desdobramento dos níveis 2S+1LJ nos
sítios D2d da estrutura tetragonal; além disso, nesse caso, as absorções aos estados
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Figura 55. Espectros (a) de excitação (λem = 450 nm) e (b) de emissão (λexc = 358 nm)
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Figura 56. Espectros (a) de excitação (λem = 450 nm) e (b) de emissão (λexc = 358 nm)
da amostra de YPO4:Tm3+ (calcinada a 900 °C).
Os espectros de emissão dos fosfatos dopados com Tm3+ sob excitação no nível
1

D2 (Figuras 55(b) e 56(b)) são dominados pela emissão 1D2→3H4 no azul (em 450 nm),

e a sua luminescência, apesar de seu baixo brilho, é visível ao olho nu. Isso resulta em
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uma alta pureza de cor de emissão azul para tais compostos (x=0,17, y=0,07 para o
LaPO4:Tm3+ e x=0.20, y=0.09 para o YPO4:Tm3+), que são aceitáveis para aplicações
como luminóforos azuis de acordo com os padrões NTSC (x=0,14 e y=0,08).[34] As
outras transições entre a configuração f

12

do Tm3+ resultam em emissões de baixa

intensidade nas faixas do visível e do infravermelho próximo, e a integração das
emissões do LaPO4:Tm3+ resulta em uma cor praticamente monocromática, como visto
no diagrama da Figura 52. Embora apresente bandas mais estreitas, a amostra de
YPO4:Tm3+ apresenta uma menor pureza de cor de emissão azul devido à intensidade
ligeiramente maior das outras transições no visível, oriundas dos níveis 1D2, 1G4 e 3F2,4.

3.3.6.3 YbPO4:Er3+
As Figuras 57 e 58 mostram os espectros de luminescência por conversão
ascendente (upconversion) da amostra de YbPO4:Er3+, sob excitação de laser em
980 nm. Intensidades mensuráveis de luminescência somente ocorrem após o
tratamento térmico a 900 °C, uma vez que somente dessa forma uma alta cristalinidade
é atingida, diminuindo as taxas de desativação não radiativa do nível intermediário 4I11/2
e dos níveis emissores 2H11/2, 4S3/2, e 4F9/2 no par Yb3+/Er3+. Embora a matriz tetragonal
pura de YbPO4 seja conhecida por apresentar luminescência cooperativa por UC,[33]
espera-se que a eficiência de UC do par Yb3+/Er3+ nessa matriz seja bastante baixa,
devido à maior energia de fônon dessa matriz ocorrer em ~1000 cm-1. Isso leva a
intensas interações vibrônicas entre os íons envolvidos com seus vizinhos, diminuindo o
tempo de vida dos níveis intermediários e reduzindo a eficiência global do luminóforo.
No entanto, nesse caso, isso é superado pela alta concentração de íons
sensibilizadores Yb3+, o que leva a uma alta absorção em ~980 nm, como resultado da
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2

transição permitida por spin

F5/2←2F7/2, seguida pela transferência de energia

Yb3+→Er3+, que leva à população do estado excitado 4I11/2 do Er3+. Outro fóton de
infravermelho próximo é então transferido a partir dos íons Yb3+, levando à população
do

nível

4

F7/2

Er3+

do

e

resultando

em

suas

emissões

verdes

(2H11/2, 4S3/2→4I15/2) e vermelhas (4F9/2→4I15/2). No presente caso, o espectro é dominado
pela transição permitida por spin 4F9/2→4I15/2 do Er3+, resultando em uma luminescência
por UC predominantemente vermelha.
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Figura 57. Espectro de luminescência por UC da amostra de YbPO4:Er3+ sob excitação
de laser em 980 nm (500 mW).
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Figura 58. (a) Variação do perfil emissão do YbPO4:Er3+ com diferentes potências do
laser de 980 nm e (b) curva bilogarítmica da intensidade integrada das transições
monitoradas em função da potência do laser.

A variação da intensidade de luminescência por UC (computada como a área
integrada da transição monitorada) em função da potência do laser (Figura 58(b))
resulta, como esperado, em um comportamento linear no gráfico do logaritmo da
intensidade em função em função do logaritmo da potência, com coeficientes angulares
de 2,4 e 1,8 para as transições 2H11/2→4I15/2 e 4S3/2→4I15/2, respectivamente. Dentro dos
desvios experimentais, esses valores corroboram com um esquema de excitação
envolvendo dois fótons para o processo de UC nesse fosfato. Por outro lado, devido à
sua alta intensidade, a transição 4F9/2→4I15/2 independe da potência do laser, indicando
que uma saturação de fótons no infravermelho próximo ocorre mesmo a 500 mW. Isso é
resultado de decaimentos não radiativos muito eficientes do estado poulado 4F7/2 ao
nível emissor 4F9/2, como possível consequência da interação desses estados com fônons
da matriz e defeitos (Figura 59). Por exemplo, bastam 5 osciladores P-O (~1000 cm-1)
para uma desativação multifônon do estado 4F7/2 do Er3+, sendo que se sabe que, na
estrutura do YbPO4, cada cátion é coordenado por 8 átomos de oxigênio de grupos
ortofosfato. Tais fatores tornam a transição 4F9/2→4I15/2 a mais proeminente no processo
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de UC, de modo que sua dependência em relação à potência do laser só pode ser medida
em valores inferiores a 500 mW.
3+

3+

Yb

Er

4
2

F7/2

H11/2
4
S3/2

5 P-O (ν3)
-1

(~1000 cm )

4

F9/2

15000

-1

Energia (cm )

20000

4

I9/2

10000

2

F5/2

4

I11/2

4

I13/2

5000

0

2

F7/2

4

I15/2

Figura 59. Diagrama de níveis de energia simplificado representando o processo de
upconversion do par Yb3+/Er3+ no YbPO4:Er3+, representando-se a via de decaimento
multifônon para o estado 4F9/2 do Er3+.

3.4. Conclusões parciais
Em suma, uma rota sintética versátil em solução foi avaliada para a preparação
de uma ampla gama de fosfatos de terras raras nanoestruturados. A abordagem sintética,
baseada no conceito de nanorreatores, envolve a dispersão dos reagentes nos poços
aquosos de microemulsões reversas (usando CTAB/n-butanol como mistura de
surfactantes e n-heptano como fase contínua). Os procedimentos levam à produção de
nanopartículas alongadas ou nanofios de espessura uniforme, cujo comprimento e grau
de agregação podem ser controlados através da variação da razão água/surfactante ou
pela adição de um agente complexante para íons TR3+ (ácido cítrico). Esse processo de
crescimento é relacionado à dinâmica da microemulsão, em que a taxa de precipitação é
maior do que a taxa de dissociação micelar, favorecendo o alongamento das partículas
iniciais. Como esperado, a ação complexante do ácido cítrico retarda a velocidade de
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precipitação inorgânica, estabilizando os nanobastões e diminuindo seu grau de
agregação. O procedimento favorece a formação de fosfatos hexagonais tanto para os
lantanídeos leves quanto para os pesados, com efeitos visíveis da ação direcionadora de
estrutura dos sistemas de microemulsão nos padrões de DRX. As análises realizadas
confirmam a pureza dos materiais sintetizados, cujo grau de hidratação é também
dependente da morfologia observada. Apesar das baixas temperaturas empregadas, o
tratamento com TEOF mostrou-se eficiente para a eliminação das águas de hidratação,
resultando em luminóforos dopados com Eu3+ com eficiência quântica relativamente
alta. No entanto, após as calcinações a 900 °C, esses fosfatos apresentam
luminescências ainda mais intensas e eficiências quânticas próximas à unidade. Além
disso, as amostras sintetizadas de LaPO4:Tm3+ e YPO4:Tm3+ apresentam eficientemente
as emissões azuis com alta pureza de cor, e o luminóforo YbPO4:Er3+ apresenta intensa
conversão ascendente (upconversion) vermelha sob excitação no IV próximo. Em
conclusão, o método sintético proposto é bastante eficaz para a produção de vários
fosfatos nanoestruturados luminescentes contendo TR3+, cuja composição e morfologia
podem ser modeladas para uma ampla gama de aplicações.
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Capítulo 4: Precipitações coloidais

“En ekspert er en person der har gjort alle de fejl der kan gøres, på et meget
snævert område.”
Niels Böhr

4.1. Introdução
4.1.1. Introdução à química dos coloides
Define-se como um coloide um sistema composto por ao menos duas fases,
sendo uma contínua (dispersante) e uma ou mais fases descontínuas (partículas
dispersas) que possui pelo menos uma de suas dimensões entre 1 nm e 1 µm, ou um
sistema cujas descontinuidades encontram-se nessa faixa de tamanhos.[14] Assim, grosso
modo, o termo dispersão coloidal refere-se a sistemas intermediários entre as soluções
(sistemas homogêneos cujas partículas dispersas têm dimensões moleculares) e as
dispersões grosseiras (sistemas heterogêneos com tamanhos de partículas dispersas
superiores a 10 µm).[93] O termo “coloide” foi introduzido por Thomas Graham,
considerado o pai da Química de Coloides, em 1861,[103] significando “parecido com
cola” (do grego “kolla” adicionado ao sufixo “oide”, de “similar a”); o termo referia-se
originalmente a materiais em solução/suspensão aquosa que possuíam baixa
difusibilidade e eram incapazes de atravessar uma membrana de diálise. Originalmente,
no entanto, atribui-se a Michael Faraday a invenção do termo em 1857, durante a
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apresentação de seu trabalho acerca dos efeitos da luz sobre suas famosas suspensões
coloidais aquosas de ouro metálico.[104]
Os diferentes sistemas coloidais possíveis são atualmente classificados de acordo
com a natureza das fases dispersa/dispersante envolvidas. Por exemplo, um coloide
sólido/líquido é comumente chamado de “sol” (como as tintas); sistemas líquido/líquido
são designados como “emulsões” (como o leite ou as microemulsões já descritas);
coloides do tipo líquido/sólido são chamados de “géis” ou “emulsões sólidas”; sistemas
líquido/gás são conhecidos como “aerossóis”, entre outros.[94] No que tange à síntese de
nanopartículas inorgânicas, sistemas coloidais consistem em uma fase sólida, obtida por
uma reação de precipitação, suspensa em uma fase contínua líquida, apresentando alto
grau de dispersão das partículas e baixa taxa de aglomeração e sedimentação. Durante a
síntese coloidal de nanopartículas, há dois processos, que ocorrem de maneira
praticamente simultânea, a serem considerados: a nucleação (formação dos germes
iniciais) e o crescimento das partículas. A primeira teoria a tratar da influência de tais
processos na obtenção de suspensões coloidais é o modelo de La Mer,[105,106]
originalmente desenvolvido para suspensões aquosas de enxofre coloidal. Atualmente,
sabe-se que tal modelo é muito particular a tais sistemas e não se aplica diretamente à
maioria dos coloides. Contudo, por sua ideia central de separação temporal entre
nucleação e crescimento, o modelo serve de base para a elaboração de outros modelos
bem como para o desenvolvimento de várias metodologias para a obtenção de coloides
monodispersos.
A Figura 60(a) ilustra o processo de precipitação segundo o modelo de La Mer
com suas três etapas características: uma pré-nucleação, a nucleação e o crescimento.
Inicialmente, partindo-se de uma solução insaturada em espécies precursoras do sólido,
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a concentração do soluto é inferior à concentração de supersaturação crítica, de modo
que não se observa a formação de qualquer precipitado. A aplicação de uma ativação
apropriada ou uma etapa de geração dos agentes precipitantes (por exemplo, por
hidrólise) leva ao aumento da concentração das espécies precursoras em valores acima
da solubilidade de equilíbrio (S). Ao se atingir uma concentração de supersaturação
mínima (Cmin), a fase de nucleação se inicia de maneira espontânea com a formação de
germes iniciais (nucleação homogênea). Se a velocidade de nucleação for maior que a
velocidade de geração das espécies precursoras, haverá uma queda rápida na
concentração dos precursores abaixo de Cmin, cessando, assim, a nucleação. Nessas
condições, a rápida etapa de nucleação é, então, seguida por uma etapa de crescimento
uniforme dos germes formados. Tal etapa de crescimento é controlada pela difusão do
soluto precursor em direção às partículas, podendo ser também controlada pela
velocidade de geração dos precursores de modo a não se atingir novamente o valor de
Cmin. Por fim, a etapa de crescimento tende a prosseguir até que a concentração do
soluto atinja o valor da solubilidade de equilíbrio termodinâmico.

Figura 60. Ilustração de mecanismos de precipitações coloidais que levam a partículas
monodispersas: (a) modelo de La Mer, (b) modelo de Ocaña e (c) modelo de Sugimoto.
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Por considerar uma etapa de nucleação rápida e de curta duração, o modelo de
La Mer é normalmente inadequado à maioria dos sistemas, sobretudo os que contêm
espécies complexas. Nesse sentido, em tais casos a etapa de crescimento pode começar
ao mesmo tempo em que a etapa de nucleação ainda ocorre, o que faz com que os
diferentes germes formados experimentem diferentes tempos de crescimento. Tal
diferença levará, em princípio, a um aumento da polidispersidade em relação ao
tamanho das partículas, sendo que se desenvolveram vários modelos para se explicar o
crescimento dos germes e a obtenção de coloides monodispersos.[106] Alguns dos mais
importantes são, por exemplo, os modelos de Ocaña[107] e de Sugimoto.[108] No modelo
de Ocaña (Figura 60(b)), assume-se a ocorrência de um processo também rápido de
nucleação, porém a geração das partículas finais ocorreria através da agregação dos
germes iniciais e das partículas menores. No modelo de Sugimoto (Figura 60(c)),
assume-se uma etapa muito lenta de nucleação, levando à formação de germes
polidispersos. O crescimento é, então, explicado pela coalescência limitada por difusão
dos germes menores (mais instáveis) em favor do aumento das partículas maiores,
através do processo de Otswald ripening (“maturação de Otswald”).[90,93] O processo de
Otswald ripening consiste em um fenômeno em que partículas pequenas em suspensão
tendem a se redissolver e depositar sua massa em partículas maiores, minimizando a
área interfacial para que se atinja um sistema de maior estabilidade termodinâmica.
Independentemente do modelo considerado para a formação do sólido,
geralmente, uma reação de precipitação leva a um precipitado formado pela
aglomeração não controlada das partículas. De maneira geral, o que diferencia uma
precipitação comum de uma precipitação coloidal (de micro- ou nanopartículas bem
dispersas) é uma etapa adicional de estabilização das partículas, de modo a se evitar seu
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crescimento posterior e sua agregação em suspensão. Assim, a obtenção de uma
suspensão coloidal estável exige que certas condições de estabilização sejam
obedecidas, sendo elas sumarizadas pela chamada teoria DLVO (Deyarguin, Landau,
Verwey e Overbeek),[90,93] que trata do balanço entre forças atrativas e repulsivas entre
as partículas em suspensão (Figura 61(a)). Um coloide será tão mais estável quanto mais
intensas forem as forças repulsivas atuantes entre suas partículas.
(b)
Força de interação

van der Waals
Eletrostática
Estérica
Depleção
Hidrofóbica
Solvatação

Distância de separação

Figura 61. (a) Balanço dos potenciais de repulsão (VR) e atração (VA) entre partículas
de acordo com a teoria DLVO. (b) Diagrama representando as forças atrativas (abaixo
do eixo das abscissas) e repulsivas (acima das abscissas) atuantes entre partículas em
suspensão.

A teoria DLVO considera unicamente as forças de van der Waals (atrativas) e as
forças eletrostáticas (repulsivas) para o tratamento da estabilidade coloidal. No entanto,
deve-se ter em mente que várias outras interações podem estar presentes nos sistemas
coloidais

(Figura

61(b)),

contribuindo

com

diferentes

intensidades

para

a

atração/repulsão de partículas. As forças atrativas, cuja tendência é a de agregar as
partículas e de desestabilizar a suspensão coloidal, compreendem as forças de depleção,
as interações hidrofóbicas e as forças de van der Waals. Forças de depleção são
decorrentes da adição de um polímero não-adsorvente em suspensões concentradas,
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como resultado do aumento do volume livre na fase contínua (e consequente diminuição
do volume disponível às partículas, que tendem a ser “excluídas” da suspensão). As
interações hidrofóbicas também possuem contribuição apreciável apenas na presença de
tensoativos adsorvidos à superfície das partículas ou no caso de coloides com superfície
consideravelmente hidrofóbica. Tais interações são de natureza entrópica, decorrentes
da introdução de uma organização adicional às moléculas do solvente de modo a excluir
a cauda apolar do surfactante ou a superfície da partícula, aumentando, assim, a energia
livre do sistema. Consequentemente, há a tendência da minimização da área interfacial
entre as superfícies apolares e o solvente através de sua agregação mútua, o que pode
levar à coagulação das partículas em suspensão. Por fim, as principais interações
atrativas entre partículas coloidais, e únicas a serem intrínsecas ao sistema (isto é,
independentes da presença de polímeros ou surfactantes adsorvidos), são as interações
de van der Waals. Tais interações provêm de forças eletrostáticas decorrentes de
flutuações na distribuição de cargas ao redor dos átomos. No caso de uma interação
entre dois átomos separados por uma distância r (o que corresponde, portanto, a uma
interação do tipo dipolo induzido/dipolo induzido), a força atrativa entre ambos é
inversamente proporcional a r6. Ao se considerarem duas partículas esféricas idênticas
separadas por uma distância r, o potencial atrativo de van der Waals é dado por:

VvdW = − A

a
,
12r

(30)

em que A é a constante de Hamaker (dependente da natureza das partículas e da
composição do meio, assumindo valores entre 0,25 e 25 kBT, sendo kB a constante de
Boltzmann e T a temperatura absoluta) e a é o raio das partículas.
As forças repulsivas, que têm a tendência de manter as partículas coloidais
isoladas em suspensão, compreendem as interações de solvatação, as interações
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estéricas e as forças eletrostáticas. As interações de solvatação têm origem na repulsão
causada pela presença de uma camada de moléculas de solvente nas proximidades da
superfície da partícula. Contudo, por envolver as normalmente pouco volumosas
moléculas de solvente, esse tipo de interação somente é efetivo quando se consideram
superfícies altamente hidrofílicas e pequenas distâncias de separação entre partículas,
resultando em uma baixa contribuição para a estabilidade coloidal. A estabilização
coloidal por repulsões estéricas, por outro lado, é consideravelmente importante para o
balanço das forças do sistema quando da presença de (macro)moléculas adicionais. Tais
interações envolvem a adsorção ou ligação química de moléculas orgânicas à superfície
das partículas, de modo que o impedimento estérico entre essas espécies limita a
distância entre as partículas a separações em que as interações de van der Waals são
desprezíveis. Para que as repulsões estéricas sejam, de fato, efetivas para a estabilização
coloidal, é fundamental que as moléculas orgânicas adsorventes tenham, ao mesmo
tempo, uma intensa interação com a superfície das partículas e uma alta afinidade pelas
moléculas do solvente (de modo a se minimizarem as interações hidrofóbicas).
As mais importantes interações repulsivas são as interações eletrostáticas
devidas à existência de uma carga líquida na superfície das partículas. A origem dessa
carga líquida pode ser explicada através de diversos mecanismos, tais como reações
com íons H3O+ e OH- (protonação/desprotonação), dissociação/ionização de grupos de
superfície, adsorção preferencial de íons reticulares, quimissorção de íons, adsorção de
surfactantes iônicos ou polieletrólitos etc.. Como consequência, e a fim de se manter a
neutralidade elétrica no sistema coloidal, os íons dissolvidos na fase contínua assumem
uma organização preferencial nas proximidades das partículas, que pode ser descrita
através de um modelo de duplas camadas elétricas (Figura 62).
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Figura 62. Ilustração do modelo de dupla camada elétrica e evolução do potencial
elétrico em função da distância à superfície da partícula coloidal.

A camada mais próxima da superfície da partícula (isto é, na vizinhança
imediata da carga superficial) é conhecida como camada de Stern, sendo composta por
moléculas de solvatação e por contra-íons fortemente adsorvidos. Nessa região, devido
à presença desses íons de carga oposta, há uma queda brusca e linear no módulo do
potencial elétrico em função da distância à superfície. Fundamentalmente, o diâmetro
hidrodinâmico da partícula (medido, por exemplo, através de técnicas de espalhamento
de luz)[93,109] corresponde ao tamanho da partícula mais o tamanho da camada de Stern
(isto é, soma das dimensões da partícula, da camada de solvatação por moléculas do
solvente e de íons solvatados). O raio exterior da camada de Stern é conhecido como
plano de cisalhamento, sendo que o potencial elétrico nesse plano corresponde ao
potencial ζ obtido através de medidas de mobilidade eletroforética.[93,110] A camada
iônica exterior ao plano de cisalhamento é conhecida como camada difusa, sendo
composta por contra-íons submetidos ao potencial elétrico gerado pela superfície da
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partícula e à agitação térmica da própria solução. Nessa região, o potencial elétrico
decai exponencialmente com a distância em relação à superfície carregada, com uma
distância característica (κ−1, o comprimento de Debye) que é inversamente proporcional
à força iônica do meio. O raio exterior da camada difusa (com tamanho κ-1) é chamado
de plano de Gouy, a partir do qual a fase contínua apresenta propriedades isotrópicas
(bulk).
Ao se considerar a interação entre duas partículas carregadas em suspensão,
haverá a interpenetração das camadas difusas de ambas as partículas, resultando em um
aumento local da concentração de contra-íons. O potencial repulsivo entre as partículas
é dado por:
2

 4 RT  −κr
VEL = 2πaε 
γ e ,
 zF 

(31)

em que a é o raio das partículas, ε é a constante dielétrica do meio, z é a carga dos
contra-íons, F é a constante de Faraday, γ é o potencial reduzido de superfície
2

 zFζ 
( γ = tanh 
 ), κ é o inverso do comprimento de Debye e r é a distância entre as
 4 RT 
partículas.
Em suma, a combinação das interações atrativas e repulsivas resulta em uma
curva de potencial com o perfil apresentado na Figura 61(a), com um dois mínimos e
uma barreira de potencial. Em curtas ou em longas distâncias, predominam as forças
atrativas de van der Waals, que levam à ocorrência de um mínimo secundário e de um
mínimo primário; esses pontos correspondem, respectivamente, aos pontos de
floculação e coagulação do coloide. Nas proximidades do comprimento de Debye, no
entanto, a repulsão eletrostática dá origem a um máximo de potencial, criando uma
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barreira de energia de valor Vmáx para a coagulação do coloide. Assim, pode-se
demonstrar que a estabilidade coloidal é de natureza cinética (já que o estado de
equilíbrio termodinâmico corresponde ao mínimo primário), sendo dependente da
relação entre a altura da barreira (Vmáx) e da energia de ativação térmica kBT. Dessa
forma, a taxa de agregação de partículas é proporcional a e

− ( V A +V R ) / k B T

, sendo que a

estabilidade coloidal é atingida quando (VA+VR)>>kBT. A altura da barreira Vmáx é,
portanto, relacionada à carga superficial (potencial ζ) das partículas e à força iônica do
meio, de modo que, desconsiderando-se a adição de outras espécies ao sistema coloidal,
tais situações de estabilidade são atingidas com elevadas cargas superficiais (|ζ|>30 mV)
ou de baixo valor de força iônica.[93,106,110,111]

4.1.2. Sistemas core@shell
Nos mais diversos tipos de sólidos inorgânicos nanoestruturados, o crescimento
de camadas adicionais sobre a superfície das nanopartículas iniciais tem importante
impacto sobre as propriedades finais do sólido, atraindo grande atenção tanto do ponto
de vista fundamental quanto em relação à sua aplicabilidade. Heteronanoestruturas
desse tipo são conhecidas como materiais caroço@casca (core@shell), constituindo
sistemas de imensa importância sobretudo na Química de semicondutores e de
nanopartículas metálicas.[112-114]
Em vista de sua alta razão superfície/volume, as propriedades físico-químicas de
nanopartículas inorgânicas são intimamente ligadas ao seu estado de superfície e ao seu
ambiente exterior, sendo normalmente necessário minimizar o efeito do meio
dispersante através de uma camada protetora. Nesse sentido, os grandes desafios
sintéticos relacionados a tais sistemas são a necessidade de se obter uma passivação
adequada da superfície, ao passo que as propriedades iniciais dos nanocristais são
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mantidas inalteradas (ou, preferencialmente, incrementadas). O efeito de passivação de
superfície decorre da redução da quantidade de defeitos estruturais, intrínsecos a
sistemas com altas áreas superficiais, o que normalmente leva a uma estabilização do
sistema e a um aumento das propriedades de interesse (luminescência, ressonância de
plasmons, magnetismo etc.). Além disso, a casca pode consistir em um importante meio
de compatibilização entre a nanopartícula central e o meio dispersante, através da
alteração da carga, da funcionalidade, da reatividade ou da toxicidade da superfície.[114]
Por outro lado, outra grande motivação para o desenvolvimento de sistemas core@shell
é a possibilidade de combinar diferentes propriedades em uma única partícula com a
diversificação das composições da casca e do caroço. Normalmente, as partículas do
caroço possuem as propriedades relevantes, como em semicondutores, metais, óxidos
magnéticos ou moléculas encapsuladas, enquanto a casca pode portar uma propriedade
adicional, resultando em materiais multifuncionais.
Em nanocristais de semicondutores, por exemplo, cuja estrutura eletrônica pode
ser controlada através da forma e do tamanho das partículas, a passivação da superfície
com outro semicondutor isoestrutural é praticamente obrigatória para a obtenção de
partículas mais eficientes e estáveis, sobretudo para aplicações em sistemas
biológicos.[115,116] No caso de nanocristais de CdSe, por exemplo, realiza-se o
crescimento epitaxial de outros semicondutores de alta Eg (como ZnS, CdS e ZnSe),[112]
sendo possível, ainda, o crescimento de várias camadas de composição distinta sobre a
superfície da nanopartícula. O controle das propriedades eletrônicas nessas
heteronanoestruturas também é possível através da mudança da posição relativa entre
elétrons e buracos, isto é, separando-se espacialmente os elétrons e os buracos no caroço
e na casca; isto gera um efeito de confinamento quântico essencialmente diferente do
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comumente observado em quantum dots tradicionais.[112] Com relação a nanopartículas
de metais nobres, sobretudo de prata e ouro, o recobrimento das superfícies metálicas
com uma camada dielétrica (normalmente sílica) permite uma melhor dispersibilidade
das partículas, além de conferir a possibilidade de imobilização covalente de grupos de
interesse.[114,116] Nanopartículas magnéticas, tais como, por exemplo, de magnetita ou
maghemita, podem ser igualmente recobertas com camadas diamagnéticas de SiO2 para
a obtenção de materiais com alta área superficial acessível[117] ou de materiais
resistentes a tratamentos térmicos em altas temperaturas.[118]
No que tange ao seu mecanismo de formação, ao se misturarem as
nanopartículas iniciais (caroço) e os precursores da fase da casca para a síntese de
sistemas core@shell, diferentes produtos de reação são possíveis, como ilustrado na
Figura 63.

Figura 63. Diferentes produtos de reação possíveis na síntese de sistemas core@shell a
partir da mistura das nanopartículas iniciais e dos precursores solúveis da casca.
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Em um caso ideal, a fase da casca cresce (com ou sem epitaxia) sobre as
partículas precursoras, levando a um recobrimento completo da superfície. No entanto, é
também possível que a superfície não seja completamente recoberta pela nova fase, que
pode se fracionar em nódulos sobre o caroço. No caso em que as nanopartículas iniciais
são sujeitas a processos de redissolução parcial e em que a fase da casca possui a mesma
estrutura que o caroço, pode haver a formação de um gradiente de concentração entre as
duas fases ou, em um caso extremo, a solução sólida entre o caroço e a casca. Por fim,
outra possibilidade é a cristalização de partículas da casca separadamente dos
nanocristais iniciais, em um processo de nucleação homogênea independente.
A formação da casca ao redor das nanopartículas iniciais pode ocorrer seja por
uma precipitação direta em superfície, seja pela agregação de pequenas partículas
primárias formadas anteriormente na suspensão. A nucleação heterogênea da casca
sobre as partículas do caroço é geralmente favorecida por altas concentrações das
nanopartículas iniciais, sendo também facilitada se o os precursores solúveis tiverem
tendência a uma adsorção preferencial sobre a superfície das partículas do caroço.
Normalmente, o grau de supersaturação de precursores necessário para a nucleação
heterogênea é menor que o requerido para a nucleação homogênea (isto é, na ausência
de germes do caroço). Considerando-se o diagrama de La Mer na Figura 60, é de se
esperar que o crescimento efetivo de uma casca para a obtenção de uma estrutura
core@shell ocorra mantendo-se o valor concentração dos precursores entre a
solubilidade de equilíbrio e a concentração de supersaturação mínima de nucleação (isto
é, S < C < Cmin). Nessa situação, favorece-se o crescimento dos germes sem que haja a
nucleação homogênea da fase da casca, o que torna mais provável o recobrimento
completo das partículas iniciais. Esse controle de concentração pode ser realizado
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através da adição lenta dos precursores à mistura reacional ou por um controle cinético
adequado da formação da nova fase. Evidentemente, a nucleação heterogênea é
favorecida nos casos em que os materiais da casca e do caroço têm estruturas similares.

4.1.2.1. Luminóforos de ultravioleta de vácuo
Com relação a materiais luminescentes, no caso particular fosfatos de Terras
Raras, demonstrou-se recentemente que a passivação das nanopartículas através de uma
casca inorgânica é consideravelmente benéfica para a luminescência de tais
materiais.[119-124] Além disso, sistemas core@shell desse tipo podem se tornar
particularmente interessantes pela possibilidade de observação de processos de
transferência de energia entre as duas fases constituintes das nanopartículas, tal com
ilustrado na Figura 64. Características multifuncionais também podem ser conferidas a
esse tipo de nanopartículas através da combinação de diferentes íons lantanídeos como
dopantes das fases do caroço e da casca. Por exemplo, nanoestruturas core@shell
podem apresentar emissão bicolor no verde e no vermelho pela combinação das
emissões de Eu3+ e Tb3+ presentes em fases separadas[119] (tal combinação é dificilmente
eficiente quando ambos os íons encontram-se na mesma fase devido à supressão mútua
de suas luminescências).[33] Outra possibilidade é a obtenção diferentes emissões através
de mecanismos de excitação distintos em duas fases, como, por exemplo, um caroço
com luminescência excitável por radiação UV e uma casca com luminescência por UC
excitável no NIR.[120]
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Figura 64. Ilustração de uma nanoestrutura core@shell e das possibilidades de
transferência de energia e emissão bicolor.

Sistemas com essas características são bastante promissores quando se considera
uma excitação com radiação na região do UVV. Como já mencionado, em virtude da
baixa penetrabilidade dessa radiação, altas eficiências no UVV são possíveis, em
princípio, apenas quando se utilizam luminóforos nanoestruturados que apresentam,
portanto, altas áreas superficiais. Por outro lado, nesses casos, a alta razão
superfície/volume acarreta inexoravelmente em uma maior quantidade de defeitos de
superfície, que atuam no sentido contrário tendendo a suprimir os processos de
luminescência. Se a eficiência global do sólido é limitada pelo balanço desses dois
fatores, a passivação da superfície das partículas internas nos sistemas core@shell seria
muito interessante por diminuir a influência dos defeitos de superfície. O problema da
baixa penetrabilidade do UVV pode ser contornado ao se adaptar a composição da casca
para que ela possa atuar não só como uma proteção, mas como um sensibilizador para a
luminescência do caroço.[120] A casca sensibilizadora ideal deveria, além de possuir uma
apreciável absortividade no UVV, ser capaz de gerar mais de um fóton de emissão para
cada fóton de excitação, resultando em rendimentos quânticos maiores que a unidade
(processos conhecidos como quantum cutting ou downconversion).[34,125] Tal
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característica não é apenas desejável em se tratando de luminóforos de UVV, tratandose, na verdade, de uma real necessidade frente à grande perda energética ao se emitir
apenas um fóton de luz visível para cada fóton de UVV incidido. A Figura 65 mostra
um simples cálculo que comparando a eficiência de uma lâmpada fluorescente
convencional a base de Hg (com excitação em λexc=254 nm, no UV) e uma lâmpada
fictícia baseada em plasma de Xe (com λexc=172 nm, no UVV).

Figura 65. Comparação entre eficiências teóricas de uma lâmpada fluorescente
convencional (a base de Hg) e uma lâmpada a base de plasma de Xe em condições
similares.
Supondo-se que as eficiências da descarga de Xe e do luminóforo sejam as
mesmas das lâmpadas fluorescentes convencionais atuais (o que não é verdade em
ambos os casos, pois as eficiências são menores), a eficiência global de conversão
energética na lâmpada no UVV seria praticamente 1,5 vezes menor do que a da lâmpada
convencional. Por mais que se aumente a eficiência da descarga de Xe, a eficiência do
luminóforo sempre será um fator limitante, de modo que uma lâmpada baseada em
plasma de Xe será realmente eficaz somente com luminóforos com rendimento quântico
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maior que 100%. Os candidatos mais promissores para o desenvolvimento de tais
materiais são, evidentemente, os íons lantanídeos, que podem possuir estrutura
eletrônica adequada para a geração de dois fótons no visível a partir de um fóton de alta
energia, além de poderem apresentar altas absortividades no UVV devido a absorções
do tipo 4f-5d. Dois dos exemplos mais conhecidos de QC são os do íon Pr3+ e do par
Gd3+/Eu3+ (Figura 66).

Figura 66. Diagramas de níveis de energia representando os processos de quantumcutting (a) nos íons Pr3+ e (b) no par Gd3+/Eu3+.[34]

No caso do íon Pr3+ (Figura 66(a)), o processo de QC inicia-se com a absorção
de banda larga de fótons no UVV através da transição 4f-5d. Uma vez excitado, o
sistema pode decair não-radiativamente populando o estado 1S0, que é relativamente
isolado dos demais níveis 4f do Pr3+. Assim, o decaimento do nível 1S0 aos níveis
intermediários do Pr3+ (3PJ, 1I6) leva à emissão do primeiro fóton no visível em ~400
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nm. A emissão do segundo fóton se dá pelo decaimento dos níveis intermediários aos
níveis de menor energia do Pr3+, podendo gerar uma emissão no azul (3P0→3H4,5) ou no

vermelho (3P0→3H6,3F2). Embora o primeiro decaimento radiativo (1S0→3PJ,1I6) seja
favorecido pelo relativo isolamento energético do estado emissor, o grande número de
níveis intermediários do Pr3+ em energias menores que 20000 cm-1 resulta em intensos
decaimentos competitivos no infravermelho, o que reduz a eficiência do processo de
QC. No caso do par Gd3+/Eu3+, o processo se inicia através de uma absorção estreita f-f
do Gd3+ em aproximadamente 200 nm, que leva à população dos níveis 6GJ. Este nível
pode levar à população do estado emissor do Eu3+ através de um processo de relaxação
cruzada (Eu3+(7F0) + Gd3+*(6GJ) → Eu3+*(5D0) + Gd3+*(6PJ), em que “*” denota uma
espécie eletronicamente excitada). O nível intermediário excitado do Gd3+ (6PJ) possui
energia próxima aos estados 5HJ do Eu3+, o que pode resultar em um segundo processo
de transferência de energia ressonante Gd3+→Eu3+. Assim, para cada fóton de ~200 nm
absorvido pelos íons Gd3+, podem-se formar dois íons Eu3+ eletronicamente excitados,
de modo que é possível observar-se um rendimento quântico maior que 1 para as
emissões 5D0→7FJ.[34,125] Os processos de QC são fortemente suprimidos por interações
dos estados eletrônicos envolvidos com os osciladores vibracionais da matriz, sendo
que, tanto para o íon Pr3+ quanto para o par Gd3+/Eu3+, intensidades apreciáveis são
apenas observáveis em matrizes baseadas em fluoretos. Contudo, em vista dos
potenciais aumentos de eficiência global, a aplicação de processos de QC para sistemas
core@shell mostra-se bastante promissora para contornarem-se os problemas relativos à
absortividade e ao tamanho de partícula em luminóforos de UVV.
Dessa forma, tendo em vista as potenciais vantagens de estruturas core@shell
para o aprimoramento de luminóforos de ultravioleta de vácuo, a presente etapa do
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trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de metodologias de precipitação
coloidal[65,111,119,126] para a síntese de heteronanoestruturas do tipo TRVO4@TRPO4,
buscando-se, ainda, a caracterização estrutural e espectroscópica dos compostos obtidos
para a confirmação da obtenção das estruturas core@shell, bem como o estudo de
processos de transferência de energia e de cinética de precipitação dos diferentes
sistemas.

4.2. Procedimento experimental
Embora fosfatos e vanadatos de TR apresentem altas similaridades estruturais,
favoráveis à obtenção de estruturas core@shell, processos de obtenção de sistemas do
tipo TRPO4@TRVO4 e TRVO4@TRPO4 são escassamente descritos na literatura. Por
exemplo,

Buissette[119]

descreve

com

sucesso

a

obtenção

de

sistemas

TRPO4.H2O@TRPO4.H2O, porém a confirmação da obtenção de nanopartículas do tipo
YVO4@TRPO4.H2O é limitada a algumas evidências espectroscópicas. Zhu e Zuo[123]
relatam a obtenção de estruturas YVO4:Eu3+@YPO4 através de precipitações
hidrotermais que, embora não apresentem clara epitaxia ou diferenciação de fases por
microscopia eletrônica, são confirmadas por espectroscopia de fotoelétrons excitados
por raios-X (XPS). Zhou et al.[124] também confirmam a obtenção de estruturas do tipo
YPxV1-x@GdPO4 através de métodos hidrotérmicos. Em suma, não foram encontradas
na literatura descrições acerca do preparo de sólidos TRVO4@TRPO4 através de
precipitações coloidais e de sólidos TRPO4@TRVO4 através de quaisquer
metodologias. Assim, prefere-se descrever os procedimentos sintéticos aplicados
juntamente com os resultados obtidos para uma melhor compreensão das metodologias
propostas.
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4.3. Resultados e discussão
4.3.1. Sistemas TRVO4@TRVO4
O preparo das nanopartículas coloidais de TRVO4 é realizado de acordo com o
método descrito por Huignard et al.,[126] através da adição gota a gota (0,5 mL min-1) de
uma solução 0,1 mol L-1 de TR(NO3)3 (pH~6,5, preparada a partir da dissolução dos
nitratos hidratados sólidos) sobre uma solução de 0,1 mol L-1 Na3VO4 com pH ajustado
a 12,5. O sistema é mantido sob agitação constante em temperatura ambiente por
30 min, sendo que o coloide resultante é centrifugado (25000 rpm, 10 min), ressuspenso
em água desionizada e dialisado contra água desionizada por 24 h. A condutividade
final do coloide é de ~300 mS cm-1.
As imagens de MET das nanopartículas de YVO4 para a composição do core são
apresentadas na Figura 67. Observam-se partículas de baixa cristalinidade (como se
pode observar na Figura 67(d)) e com um alto grau de dispersão, isto é, com uma baixa
taxa de agregação. Isso é resultado das condições de síntese, em que o pH de 12,5
garante uma velocidade ideal de precipitação da fase de vanadato (sem haver a
contaminação por hidróxidos), além de conferir uma alta carga superficial negativa às
partículas (ζ~ -30 mV). O diâmetro médio das partículas é de ~50 nm, sendo que, após
estabilização com PAA, obtêm-se coloides praticamente transparentes, ainda que com
concentrações de ~50 mmol L-1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 67. Imagens de MET das nanopartículas de YVO4 obtidas através de
precipitação coloidal.

O difratograma de raios-X (Figura 68(a)) confirma a obtenção de um sólido de
baixa cristalinidade, sendo que, embora se observe o perfil de difração do YVO4
tetragonal, observam-se picos consideravelmente alargados além da presença de um
halo de difração, que condiz com a presença de grande volume de material amorfo. O
tamanho de cristalito obtido através da equação de Scherrer (Eq. 19) é, nesse caso, de
~15 nm. A Figura 68(b) mostra o perfil de espalhamento dinâmico de luz do coloide
estabilizado com PAA, que está condizente com o tamanho observado nas imagens de
microscopia, evidenciando, contudo, estruturas consideravelmente maiores que os
cristalitos componentes das partículas.
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Figura 68. (a) Difratograma de raios-X do sólido YVO4 obtido por precipitação
coloidal e (b) perfil de DLS do coloide de YVO4 estabilizado com PAA.

Após o preparo de nanopartículas de YVO4 adequadas para a obtenção de
estruturas core@shell, diferentes tentativas de recobrimento com uma camada de
TRPO4 foram realizadas, e diferentes abordagens espectroscópicas para o estudo desse
sistema foram desenvolvidas. Em suma, tais abordagens se baseiam na premissa de que,
mesmo havendo uma separação de fases em um sistema core@shell, a proximidade
entre ambos os materiais permite a ocorrência de processos de transferência de energia
normalmente observados para materiais na mesma fase, como, por exemplo, no
processo VO43-→Eu3+. Em se tratando de sistemas core@shell contendo a fase de
YVO4, a observação do mesmo processo de transferência de energia mesmo sem haver
íons Eu3+ na fase de vanadato (como no caso de estruturas YVO4@YPO4:Eu3+ ou
YPO4:Eu3+@YVO4) seria uma indicação de uma intensa interação entre as fases e a
possível ocorrência de uma estrutura core@shell.
Para a realização da segunda etapa de síntese, correspondente ao crescimento da
camada de TRPO4 sobre as partículas iniciais de YVO4, utilizaram-se precursores do
tipo TR3+/P3O105-. Em todos os casos testados, a razão [TR3+]shell/P3O105- deve ser de
1/2,uma vez que, ao se testarem razões de 1/1, ocorre a floculação do coloide de YVO4,
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impossibilitando o crescimento adequado da segunda camada. O procedimento que
gerou os melhores resultados consistiu na adição de um equivalente de Na5P3O10.6H2O
ao coloide precursor de YVO4 (50 mmol L-1) (i.e., [TR3+]core/[P3O105-]=1/1), sendo que
tal solução é aquecida a 100 °C ou a 70 °C em banho de óleo. Nessa etapa, ocorre a
adsorção dos íons P3O105- à superfície das partículas de vanadato, de modo a facilitar o
crescimento da fase de fosfato sobre os precursores. À mistura aquecida contendo
YVO4/P3O105-, adiciona-se gota a gota (0,5 mL min-1) 0,5 equivalente de TR(NO3)3
0,1 mol L-1 (i.e. [TR3+]core/[P3O105-]/[TR3+]shell=2/2/1). O sistema é mantido em agitação
por 1 h. O crescimento subsequente de camadas adicionais de TRPO4 pode ser realizado
através da centrifugação do produto da reação anterior, ressuspensão do sólido em água
desionizada e repetição do mesmo protocolo mencionado. A Figura 69 mostra as
imagens de MET dos sólidos obtidos através desse procedimento aplicando-se
diferentes temperaturas para o aquecimento do sistema, com uma razão final
TRVO4/TRPO4 de 1/1 (isto é, após a adição de duas camadas). Observa-se que, nesse
caso, há a obtenção de estruturas core@shell, confirmando a eficácia do método.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 69. Imagens de MET dos sólidos YVO4@YPO4 obtidos (a-c) a 100 °C e (d-f) a
70 °C.

As imagens mostram que, ao se realizar a síntese a 100 °C, não ocorre o
recobrimento completo das partículas iniciais, sendo que parece haver a ocorrência da
formação de nódulos sobre a superfície do YVO4 (Figura 69(a-c)). Isso é uma indicação
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de que, nesse caso, houve uma precipitação de maneira rápida e pouco controlada da
casca de YPO4 sobre as partículas de vanadato. Contudo, devido à maior temperatura de
síntese, a casca de YPO4 nesses sólidos aparentemente possui uma maior cristalinidade
que no caso da síntese a 70 °C (Figura 69(d-f)). Com a síntese a uma temperatura mais
baixa, a formação da casca ocorre de uma maneira mais lenta e homogênea, levando a
um recobrimento mais uniforme das partículas precursoras de YVO4 e a uma fase de
YPO4 com baixa densidade e cristalinidade.
As curvas de DLS confirmam que, após o procedimento para o crescimento da
casca de YPO4, há um aumento no tamanho médio das partículas e considerável
alteração do pH de ponto isoelétrico (Figura 70).
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Figura 70. (a) Distribuições de tamanhos e (b) variação do potencial ζ em função do pH
para os sólidos YVO4 e YVO4@YPO4 sintetizados em diferentes temperaturas.

Observa-se que o sólido obtido a 70 °C, como já mencionado, possui maior
homogeneidade de recobrimento, apresentando um maior diâmetro médio de partículas.
A alteração do pH de ponto isoelétrico observada na Figura 70(b) é resultado da
adsorção de grupos P3O10-5 às partículas de YVO4 e posterior crescimento da camada de
fosfato (que também mantêm grupos tripolifosfato adsorvidos à superfície). A presença
das espécies aniônicas de polifosfato resulta na necessidade uma maior quantidade de
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íons H3O+ no meio aquoso para que a soma das cargas superficiais das partículas seja
zero, diminuindo, assim, o pH de ponto isoelétrico. Observa-se, ainda, que as partículas
finais de YVO4@YPO4 apresentam considerável estabilidade coloidal mesmo nas
proximidades de um pH neutro (ζ ~ -30 mV em pH=7), o que é muito importante para
suas eventuais utilizações em suspensão.
O difratograma de raios-X dos compostos obtidos nas condições descritas
(Figura 71) confirmam que a casca de YPO4 formada sobre os núcleos de YVO4
consiste em material praticamente amorfo. Observa-se que, em relação às partículas
precursoras, não há alteração da posição dos picos de difração, que correspondem
unicamente ao padrão do vanadato de ítrio. Por outro lado, há uma considerável
intensificação do halo de difração no difratograma do YVO4@YPO4, revelando um
aumento da quantidade de material amorfo. Constata-se, assim, que a casca formada não
assume a estrutura tetragonal padrão do YPO4, possuindo uma estrutura amorfa ou
cristalizando com estrutura similar à dos núcleos de YVO4, gerando uma sobreposição
de picos no difratograma.
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Figura 71. Difratogramas de raios-X das partículas precursoras de YVO4 e do sólido
YVO4@YPO4 obtido através da síntese core@shell (a 70 °C, com YVO4/YPO4=1/1) e
comparação com os padrões de vanadato de ítrio e fosfato de ítrio.

A cristalização de sucessivas camadas de YPO4 sobre as nanopartículas de
vanadato de ítrio pode ser acompanhada através de espectroscopia de luminescência,
adicionando-se íons Eu3+ apenas na fase de fosfato. Como já mencionado, a ocorrência
da banda de transferência de carga VO43-→Eu3+ no sistema YVO4@YPO4:Eu3+, ainda
que com as duas espécies em fases separadas, confirma um contato íntimo entre os
núcleos de YVO4 e a casca de YPO4 e a formação de um sistema core@shell. Além
disso, a efetividade do recobrimento pode ser também analisada através de
espectroscopia de absorção no UV-Vis: os núcleos de vanadato, por serem apenas
parcialmente cristalizados, são suscetíveis à dissolução com ácido concentrado, levando
à formação de diferentes espécies de vanadato em solução (HxVO4x-3, HxV10O286-x etc.).
Em presença de H2O2, tais espécies formam peroxocomplexos de vanádio(V), que
possuem uma absorção característica no visível.[127] Por outro lado, mesmo em solução
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ácida concentrada, a fase de fosfato não é atacada, de modo que a concentração dos
peroxocomplexos é inversamente proporcional à quantidade de YPO4 depositada sobre
as partículas iniciais. Assim, realizou-se, por meio de espectroscopias de luminescência
e de absorção no UV-Vis, um acompanhamento da cinética de precipitação da fase de
YPO4 sobre as partículas de YPO4. As análises foram realizadas coletando-se alíquotas
de 0,5 mL das misturas reacionais da síntese core@shell a cada 15 min de reação após a
adição de 0,5 equivalente de P3O105-/(Y0,95Eu0,05)(NO3)3. A concentração das partículas
foi regulada a ~12 mmol L-1 (em YVO4) através da adição de água desionizada,
medindo-se posteriormente seus espectros de emissão e excitação. Após as leituras de
luminescência, adicionam-se 300 µL de HCl(conc.) e 200 µL de H2O2 5% às suspensões,
levando à formação de um complexo de coloração castanha. A mistura é centrifugada
(14000 rpm, 90 s) e submetida a leituras de absorção no UV-Vis em cubeta de caminho
óptico de 0,2 cm. Os resultados são apresentados nas Figuras 72-75.
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Figura 72. Espectros (a) de excitação (λem=616 nm), (b) de emissão (λexc=300 nm), (c)
intensidades de emissão em 612 nm em função do tempo, ilustrando a evolução do
crescimento de sucessivas camadas no sistema YVO4@YPO4:Eu3+ (5% Eu3+) e (d)
ilustração do processo de luminescência no sistema core@shell sob estudo.
Observa-se, na Figura 72(a), que mesmo que as espécies Eu3+ e VO43- estejam
em fases separadas, há o aparecimento de uma banda intensa associada à transferência
de energia VO43-→Eu3+, confirmando uma efetiva interação entre as fases do sistema
core@shell. Ocorre, ainda, uma progressiva intensificação da intensidade de
luminescência do Eu3+ sob excitação na banda de transferência de energia. Contudo, o
aumento relativo das intensidades de emissão como consequência da adição de maiores
quantidades de Eu3+ no sistema torna-se cada vez menos significativo após o
crescimento de sucessivas camadas de YPO4:Eu3+ (Figura 72(c)). Isso ocorre pois, sob
excitação nos grupos VO43-, apenas os íons Eu3+ próximos ao núcleo de YVO4 são
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excitados, sendo que os íons presentes nas camadas mais externas (após, por exemplo, o
crescimento de 3 ou 4 camadas) são pouco suscetíveis à transferência de energia
VO43-→Eu3+ em virtude de grandes distâncias de separação entre tais espécies, como
esquematizado na Figura 72(d).
Para fins de comparação, realizou-se um experimento similar monitorando-se a
evolução da luminescência da fase de YPO4:Eu3+ na ausência dos núcleos de YVO4
(Figura 73).
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Figura 73. Espectros (a) de excitação (λem=616 nm), (b) de emissão (λexc=240 nm), (c)
intensidades de emissão em 612 nm em função do tempo para a fase de YPO4:Eu3+ na
ausência dos núcleos de YVO4.

No espectro de excitação, observa-se claramente a ausência da banda de
transferência de energia VO43-→Eu3+, observando-se apenas a banda de transferência de

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

175

Capítulo 4- Precipitações coloidais: Resultados e discussão
carga O2-→Eu3+ em maiores energias (~240 nm) e com menores intensidades. Além
disso, a evolução da luminescência em função do tempo de reação é praticamente linear
durante os tempos monitorados, enquanto, no caso da síntese core@shell, há a
tendência de que a intensidade de luminescência atinja um patamar após alguns minutos
de reação. Como a intensidade de luminescência sob excitação na BTC ou na banda
VO43-→Eu3+ é proporcional à quantidade formada da fase sólida correspondente, a
diferença nos perfis é uma clara indicação de que, na presença dos núcleos iniciais de
YVO4, a cristalização da fase de YPO4:Eu3+ é cineticamente favorecida, levando à
formação das estruturas YVO4@YPO4:Eu3+. Por outro lado, na ausência dos núcleos
iniciais, a cristalização da fase de YPO4:Eu3+ é essencialmente lenta e aparentemente
não se completa no período de tempo monitorado.
Ainda para comparações em relação às intensidades de emissão/excitação,
realizaram-se, também, misturas das partículas separadas de YPO4:Eu3+ e YVO4, em
diferentes proporções, as quais foram submetidas a leituras de luminescência
(Figura 74).
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Figura 74. Espectros (a) de excitação (λem=616 nm), (b) de emissão (λexc=260 nm) de
nanopartículas separadas de YPO4:Eu3+ e YVO4 e em diferentes proporções
YPO4:Eu3+/YVO4.
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Embora haja o aparecimento da banda de transferência de energia VO43-→Eu3+
em comprimentos de onda superiores a 280 nm, sua intensidade relativa é
consideravelmente baixa em comparação aos espectros do sistema core@shell na Figura
72(a). A ocorrência da banda confirma que, mesmo com nanopartículas separadas, a
interação entre as duas fases em suspensão é possível e, de fato, acontece. Contudo, a
baixa intensidade desse processo de transferência de energia evidencia que a interação
entre as fases no sistema core@shell é muito mais efetiva, o que está de acordo com as
observações anteriores.
O acompanhamento da eficiência de recobrimento das partículas precursoras,
através do monitoramento da intensidade de absorção das espécies de peroxovanadatos
após ataque ácido e adição de peróxido, também evidencia a obtenção do sistema
core@shell YVO4@YPO4:Eu3+. Os resultados das medidas por espectrofotometria no
UV-Vis são apresentados na Figura 75. Os espectros mostram uma redução progressiva
da quantidade de vanadato em solução, o que é resultado de um recobrimento mais e
mais efetivo das partículas de YVO4 com as camadas de YPO4:Eu3+. Com o progredir
da reação, a casca de YPO4:Eu3+ formada, ainda que possua baixa densidade e
cristalinidade, é capaz de proteger o core de YVO4 do ataque ácido, confirmando,
assim, que o processo de recobrimento é eficiente.
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Figura 75. (a) Espectros de absorção no UV-Vis e (b) absorvância em 455 nm em
função do tempo de reação para as alíquotas da reação de formação do
YVO4@YPO4:Eu3+ após o tratamento com ácido e peróxido.

Após confirmar-se a obtenção de um sistema core@shell através tanto de
medidas espectroscópicas quanto de técnicas de microscopia, depara-se com o fato de
que o procedimento leva a partículas coloidais de baixa cristalinidade. Embora isso não
seja essencialmente um problema para a utilização desses compostos como
marcadores,[128] com relação ao seu uso como luminóforos a baixa cristalinidade é um
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fator limitante, reduzindo consideravelmente suas eficiências de luminescência e
praticamente impossibilitando seu uso sob excitação no UVV. Assim, era necessária a
aplicação de um método que permitisse a obtenção de sólidos de maior cristalinidade e
que conservasse o caráter nanoestrutural e a estrutura core@shell dos materiais
sintetizados. Para isso, aplicou-se uma metodologia similar à descrita por Mialon et
al.[111,129] que consiste no tratamento térmico dos sólidos em uma matriz de sílica
mesoporosa. A realização do tratamento térmico do sólido disperso nessa matriz permite
que se aumente a cristalinidade através do efeito da temperatura ao passo que a própria
estrutura da sílica evita a agregação das partículas. A matriz de sílica pode ser
finalmente eliminada através de tratamento com ácido fluorídrico, que não ataca
fosfatos ou vanadatos de TR (devido à insolubilidade dos fluoretos de TR). Assim, os
coloides de TRVO4@TRPO4 (50 mmol L-1 em TRVO4) são inicialmente tratados em
ultrassom com 50 µL mL-1 de solução de PAA, 80 mmol L-1 (pH=8,5). A essa mistura é
adicionado um sol de tetraetoxissilano (preparado pela hidrólise/condensação TEOS em
EtOH e HCl(aq) 1,2 mol L-1, na proporção molar de 1/4/9, respectivamente, a 60 °C por
1 h) na presença do copolímero Pluronic® PE6800 em solução etanólica 40 g L-1
(PE6800/Si=1/100). A mistura final é seca em estufa a 90 °C overnight e posteriormente
calcinada em duas etapas de 2 h, a 500 e a 900 °C. Por fim, o sólido resultante é tratado
com ácido fluorídrico 2% (HF/Si=9/1) por 3 h em temperatura ambiente a fim de se
dissolver a matriz de sílica e finalmente obter-se o sólido TRVO4@TRPO4 com maior
cristalinidade.
A Figura 76 ilustra os protocolos finalmente adotados para a obtenção dos
sólidos core@shell.
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Figura 76. Esquema de preparação dos sistemas TRVO4@TRPO4 através de
precipitações coloidais. (a) preparo das partículas precursoras de TRVO4; (b) processo
de recobrimento com TRPO4; e (c) tratamento térmico em SiO2 mesoporoso.

A realização do tratamento térmico em matriz de sílica mesoporosa resultou,
como esperado, na obtenção de sólidos com alta cristalinidade e com baixo grau de
agregação de partículas. As imagens de MET (Figura 77) mostram, contudo, que o
procedimento levou à formação de estruturas alongadas (~200 nm) a partir dos sólidos
core@shell iniciais, como possível resultado de uma ação direcionadora da estrutura do
SiO2. Observa-se que as fases de YPO4 e YVO4 são claramente distinguíveis e
cristalizam-se epitaxialmente após o tratamento térmico, como pode ser visualizado nas
imagens de alta resolução (Figura 77(e-f)), sendo que há uma provável formação de
uma solução sólida (Y(P,V)O4) ou gradiente de concentração na interface entre as duas
fases.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 77. Imagens de MET dos sólidos YVO4@YPO4 após o tratamento térmico em
matriz de SiO2 mesoporoso.

A Figura 78(a) mostra os difratogramas de raios-X dos sólidos obtidos após o
tratamento térmico em sílica mesoporosa. Observa-se um aumento expressivo da
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cristalinidade, com uma considerável redução da largura dos picos de difração. Além
disso, a epitaxia entre as fases é confirmada, já que, nesse caso, observa-se apenas a fase
correspondente ao fosfato de ítrio. Conclui-se, dessa forma, que o tratamento térmico,
além de levar a um crescimento preferencial das partículas inicias, resultou na
organização da fase de YVO4 com a estrutura característica da casca de YPO4.
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Figura 78. (a) Difratograma de raios-X e (b) diagrama de Williamson-Hall dos sólidos
YVO4 precursor e YVO4@YPO4 obtido após o tratamento térmico.
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O diagrama de Williamson-Hall (Figura 78(b)) construído a partir dos
difratogramas das amostras de YVO4 precursor e da amostra core@shell após o
tratamento térmico mostra um grande aumento do comprimento de coerência (isto é, da
região de ordenamento cristalino), indicado por um menor valor de intercepto no caso
do YVO4@YPO4. Além disso, o sólido YVO4 precursor apresenta um baixo coeficiente
de correlação com uma reta no diagrama, além de possuir uma inclinação positiva; tais
observações são relacionadas com a ocorrência de um sólido com alto grau de distorção
estrutural, o que está de acordo com a baixa cristalinidade já mencionada. Por outro
lado, após o tratamento térmico, o sólido core@shell mostra uma excelente correlação
com o comportamento linear, além de uma inclinação de reta negativa. Tais fatores
estão associados a um baixo grau de distorção estrutural, confirmando que o
procedimento adotado levou a um grande aumento de ordenamento cristalino.
Com a obtenção de tais estruturas, algumas propriedades luminescentes
adicionais poderiam ser exploradas, como por exemplo, sob excitação no ultravioleta de
vácuo (como descrito na seção seguinte) ou sob excitação no infravermelho próximo
para a observação de UC. Sintetizaram-se, assim, aplicando-se a metodologia
desenvolvida, sólidos do tipo (Y0,95Er0,05)VO4 e (Y0,95Er0,05)VO4:Er3+@YbPO4 (ambos
tratados a 900 °C na matriz de sílica) com o intuito de se observar uma possível
transferência de energia entre a casca e o caroço. Sob excitação no ultravioleta
(Figura 79) o sólido YVO4:Er3+ apresenta intensa luminescência no verde e alta
excitabilidade em função da transferência de energia VO43-→Er3+. Já o sólido
YVO4:Er3+@YbPO4, que se esperava possuir características similares sob excitação no
UV, não apresenta luminescência observável nessas condições.
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Figura 79. Espectro (a) de excitação (λem=550 nm) e (b) de emissão (λexc=300 nm) do
sólido YVO4:Er3+ após o tratamento térmico em sílica mesoporosa.

As diferenças entre as características espectrais nos dois casos pode ser atribuída
a um processo de transferência de energia entre os íons Er3+ do core e os íons Yb3+ do
shell, levando a emissões no infravermelho (transição 2F5/2→2F7/2 do Yb3+) em
detrimento das emissões no visível do Er3+. Assim, é de se esperar que o processo
inverso, isto é, de sensibilização da luminescência dos íons Er3+ do core através da
absorção dos íons Yb3+ no NIR seja igualmente eficiente. De fato, a luminescência do
sólido YVO4:Er3+@YbPO4 sob excitação em 980 nm é claramente visível a olho nu
mesmo com baixas potências de laser (~100 mV) devido à ação sensibilizadora dos íons
Yb3+. Por outro lado, a luminescência do YVO4:Er3+ puro é consideravelmente fraca,
pois depende da absorção de 2 fótons unicamente pelos íons Er3+ (Figura 80).
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(a)

(b)

Figura 80. (a) Mecanismos de upconversion para o íon Er3+ e para o par Yb3+/Er3+ sob
excitação em 980 nm (b) Esquematização do processo de sensibilização pela casca de
YbPO4 no sólido YVO4:Er3+@YbPO4 após o tratamento térmico.

Assim, obtiveram-se os espectros de UC sob excitação com laser em 980 nm em
diferentes potências, como se observa na Figura 81. Ambos os espectros apresentam o
perfil característico de emissão do Er3+, porém no YVO4:Er3+, observa-se uma baixa
intensidade das emissões no vermelho (em ~650 nm,

4

F9/2→4I15/2) e uma alta

intensidade das emissões em comprimentos de onda maiores que 700 nm. No caso do
YVO4:Er3+@YbPO4, além da alta intensidade de UC, observa-se uma intensificação das
transições no vermelho em relação às transições no verde, o que é característico para a
emissão de Er3+ em matriz de YbPO4 (seção 3.3.6.3). Isso é uma indicação de que,
durante o tratamento térmico do sistema core@shell inicial, há a formação de uma
solução sólida entre fosfato e vanadato na interface dos dois materiais, ou seja, forma-se
uma composição interfacial do tipo (Yb,Er)(P,V)O4. A dependência das emissões dos
dois materiais em relação à potência do laser é mostrada na Figura 81(b), estando de
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acordo com um mecanismo de excitação envolvendo dois fótons para o YVO4:Er3+
(com inclinações de reta de 1,7 em todos os casos). Já para o YVO4:Er3+@YbPO4 o
processo de sensibilização shell→core, além da possível ocorrência de uma solução
sólida interfacial leva a uma maior variação dos valores de inclinação de reta,
confirmando, contudo, a ocorrência de um processo de sensibilização de dois fótons
envolvendo duas espécies diferentes.
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Figura 81. (a) Espectros de UC dos sólidos YVO4:Er3+ e YVO4:Er3+@YbPO4 sob
excitação de laser em 980 nm a 200 mW. (b) Dependência da intensidade integrada de
emissão por UC para as diferentes emissões dos sólidos sintetizados.
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4.3.2. Espectroscopia de luminescência no UVV
Após o tratamento térmico, os sólidos apresentam um expressivo aumento de
intensidade de luminescência, além de linhas espectrais mais estreitas e definidas. Por
possuírem maiores cristalinidades, tais sólidos apresentam menor número de defeitos
estruturais e de supressores de luminescência em comparação às partículas coloidais
iniciais, de modo que suas propriedades sob excitação no UVV foram avaliadas
(Figuras 82-86).
Prepararam-se amostras do tipo TRVO4:Eu3+@TRPO4, visando à possível
observação de um aumento da absortividade no UVV devido à presença da casca de
fosfato e à possível ocorrência de processos de QC. Os espectros de excitação das
amostras dopadas com Eu3+ (Figura 82) mostram que apenas o sistema core@shell, em
comparação às nanopartículas de vanadato puro, apresenta excitabilidade nas regiões de
interesse do UVV (entre 147 e 172 nm). Observa-se um alargamento da banda de
excitação em regiões abaixo de 200 nm, como resultado da maior absortividade da fase
de fosfato. Além disso, não foi possível observarem-se bandas relativas à transferência
de energia Gd3+→Eu3+, indicando que não há a ocorrência de processos de QC.
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Quando comparada com as amostras compostas apenas por vanadatos, a amostra
(Y0,65Gd0,30Eu0,05)PO4@YPO4 apresenta, em seu espectro de emissão sob excitação no
UVV (Figura 83), uma considerável desintensificação da transição 5D0→7F2 em relação
à 5D0→7F1, como resultado da provável incorporação de grupos PO43- na fase de YVO4
(formação de solução sólida). Com isso, as emissões desse luminóforo consistem em
uma cor vermelha (x=0,608, y=0,377) menos pura que o ideal, isto é, com alta
intensidade de emissões no laranja (Figura 84).

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

188

Capítulo 4- Precipitações coloidais: Resultados e discussão

3+

5

7

7

D0→ F4

D0→ F3

5

5

Intensidade relativa

5

7

D0→ F1

7

D0→ F2

YVO4:Eu
(λexc=250 nm)

3+

(Y,Gd)VO4:Eu
(λexc=250 nm)

3+

(Y,Gd)VO4:Eu @YPO4
(λexc=147 nm)

500

550

600

650

700

750

Comprimento de onda (nm)
Figura 83. Espectros de emissão dos sistemas YVO4:Eu3+, (Y,Gd)VO4:Eu3+ e
(Y,Gd)VO4:Eu3+@YPO4 sintetizados pelas metodologias de precipitação coloidal.
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Figura 84. Diagrama e coordenadas de cromaticidade representando as cores de
emissão dos sólidos TRVO4 e TRPO4@TRVO4 dopados com Eu3+ e Tm3+ sob excitação
no UV e no UVV.
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As mesmas observações são válidas para os sistemas (Gd0,99Tm0,01)VO4 e
(Gd0,99Tm0,01)VO4@YPO4 (Figuras 85 e 86). A amostra composta apenas pelo vanadato
apresenta baixa excitabilidade nas regiões do UVV, enquanto o sistema core@shell,
pela presença da fase de fosfato, apresenta pronunciada excitabilidade entre 147 e 172
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Figura 86. Espectros de emissão das amostras de GdVO4:Tm3+ e GdVO4:Tm3+@YPO4.

Embora o GdVO4:Tm3+ apresente uma intensa emissão azul sob excitação no
UV, que é praticamente monocromática (x=0,107, y=0,098, Figura 84) devido à
presença unicamente da transição 1G4→3H6 do Tm3+, sob excitação no UVV tal sólido
praticamente

não

apresenta

luminescência.

Por

outro

lado,

a

amostra

GdVO4:Tm3+@YPO4 apresenta claramente a emissão azul do Tm3+ sob excitação em
147 nm, juntamente a uma intensa banda de emissão do VO43- (que passa a ocorrer
devido à diluição parcial dos grupos vanadato na interface entre as fases do sistema
core@shell), diminuindo, assim, a pureza de cor de emissão desse composto (x=0,149,
y=0,12, Figura 84). Assim, embora parte da energia de excitação não seja convertida em
luz visível (pois parte das emissões dos grupos VO43- ocorrem no UV), esse luminóforo
é um sistema bastante promissor para a geração de luz azul em dispositivos baseados em
excitação no UVV.
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4.4. Conclusões parciais
Buscou-se a síntese de estruturas TRVO4@TRPO4, sendo possível a obtenção
das heteronanoestruturas core@shell através de duas etapas de precipitação coloidal.
Conclui-se que as melhores condições de síntese compreendem a adição controlada de
solução de TR(NO3)3 sobre um coloide de YVO4 contendo grupos P3O105- como
estabilizadores/precursores. A temperatura desempenha importante papel no produto de
síntese, uma vez que, a 100 °C, obtém-se um recobrimento apenas parcial, com a
formação de nódulos sobre as partículas precursoras. A 70 °C, por outro lado, realiza-se
um recobrimento mais homogêneo e completo das nanopartículas do core, embora a
casca formada apresente-se praticamente amorfa e com baixa densidade. É possível
aplicarem-se métodos espectroscópicos (observação da transferência de energia
VO43-→Eu3+ e absorção de peroxocomplexos de vanádio(V) em solução) para o
acompanhamento da cinética de precipitação dos produtos. Tais métodos permitem a
confirmação de um recobrimento efetivo das nanopartículas precursoras e da obtenção
de um sistema core@shell. Para a obtenção de materiais de maior cristalinidade, o
tratamento térmico proposto (em estrutura de sílica mesoporosa, com posterior
eliminação da matriz por ataque com ácido fluorídrico) mostrou-se bastante eficiente
para a produção de sólidos de alta cristalinidade e baixo grau de agregação. Contudo,
essa metodologia levou a uma alteração da morfologia dos cristais (obtenção de
nanobastões) e a uma cristalização epitaxial das fases de fosfato e vanadato, ambas
apresentando unicamente a estrutura tetragonal do YPO4. Tais fatores, bem como os
mecanismos de formação dessas estruturas, merecem o desenvolvimento de estudos a
parte para a elucidação de suas propriedades. Por fim, alguns dos materiais cristalinos
obtidos após a etapa de tratamento térmico foram submetidos a análises de
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luminescência no UVV. Embora não tenha sido possível a constatação de processos de
QC, observa-se que, com as estruturas core@shell é possível conferir uma intensa
excitabilidade no UVV às nanopartículas de TRVO4 (que originalmente não são
excitáveis em tais comprimentos de onda), em decorrência da alta absortividade da fase
de fosfato. Contudo, nesses casos, o tratamento térmico leva à provável formação de
uma solução sólida entre as duas fases na interface da estrutura core@shell, o que
resulta em uma diminuição da pureza de cor de emissão sob excitação no UVV para os
luminóforos estudados.
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Capítulo 5: Considerações finais e conclusão

“On ne fait jamais attention à ce qui a été fait; on ne voit que ce qui reste à faire.”
Marie Curie

Em suma, aplicaram-se diferentes metodologias bottom-up para a obtenção de
fosfatos e vanadatos de terras raras nanoestruturados de composições variadas, que dão
origem a uma ampla gama de materiais luminescentes. Avaliaram-se as propriedades
morfológicas, estruturais e espectroscópicas das diferentes composições baseadas em
fosfatos

(TRPO4),

fosfovanadatos

(TR(P,V)O4),

e

sistemas

core@shell

(TRVO4@TRPO4) obtidos através do método dos precursores poliméricos organicoinorgânicos, de precipitações em microemulsões reversas e precipitações coloidais. A
adaptação do método Pechini permite a obtenção de fosfatos e fosfovanadatos de alta
pureza com alto grau de controle estequiométrico, cujas propriedades luminescentes
foram intimamente correlacionadas às características (covalência, polarizabilidade) dos
sítios ocupados pelos íons Eu3+. O processo de síntese em microemulsões reversas
permite o controle do tamanho e do grau de agregação dos nanobastões através da
variação da razão água/surfactante e através da adição de ácido cítrico, sendo possível,
ainda, a realização de um processo de secagem brando o bastante para conservar a
estrutura inicial dos fosfatos estudados. Por fim, os processos de precipitação coloidal
permitem a obtenção de nanoestruturas do tipo TRVO4@TRPO4, que são bastante
promissores como luminóforos de UVV e como possíveis marcadores biológicos.
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Embora se obtenha um controle da morforlogia dos materiais, observam-se
apenas efeitos sutis do caráter nanoestrutural sobre as propriedades luminescentes dos
sólidos. Isso é consequência tanto da faixa de tamanhos (maiores que, 10 nm, limite em
que normalmente se observam os efeitos em nanoescala), quanto pela própria natureza
das transições envolvidas (pouco afetadas pelo ambiente químico) nos compostos
sintetizados. Contudo, as diferentes metodologias estudadas permitem uma adaptação
das propriedades dos sólidos com relação a eventuais necessidades de aplicação sob
diferentes aspectos, como controle estequiométrico, morfologia, grau de agregação e
grau de hidratação etc. Com relação à utilização dos sólidos como luminóforos de UVV,
mostra-se que a aplicabilidade dos materiais desenvolvidos reside na possibilidade de se
combinarem as características de emissão favoráveis dos vanadatos de TR (já
conhecidas e aplicadas comercialmente), com a estabilidade e a excitabilidade no UVV
dos fosfatos de TR, sobretudo nas composições do tipo TR(P,V)O4:Ln3+ e
TRVO4@TRPO4. Entretanto, as características intrínsecas das matrizes de TRPO4 e
TRVO4 impossibilitaram a observação de processos de quantum-cutting entre
íons Eu3+ e Gd3+.
Assim, considera-se que o presente trabalho contribui com importantes
resultados acerca da síntese de fosfatos e vanadatos de TR, trazendo informações úteis e
bastante elucidativas sobre os aspectos estruturais e espectroscópicos básicos desses
materiais. Os estudos realizados certamente agregam contribuições às temáticas de
interesse do grupo de pesquisa, abrindo possibilidade para o desenvolvimento futuro de
diversos outros estudos relacionados a aspectos básicos, tanto teóricos quanto
experimentais,

e

aplicados

de

nanopartículas

luminescentes

de

fosfatos

e

vanadatos de TR.
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Apêndice – Fichas cristalográficas

Apêndice
A)

Fichas cristalográficas

A1. Fosfato de ítrio/xenotima (YPO4)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A2. Fosfato de ítrio hidratado (YPO4.0,8H2O)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A3. Vanadato de ítrio (YVO4)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A4. Óxido de ítrio (Y2O3)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A5. Fosfato de lantânio/monazita (LaPO4)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A6. Fosfato de lantânio hemi-hidratado/rabdofano (LaPO4.0,5H2O)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A7. Fosfato de gadolínio (GdPO4)
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Apêndice – Fichas cristalográficas
A8. Fosfato de itérbio (YbPO4)
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Apêndice – Espectros de luminescência

B)

Espectros de luminescência
Seção 2.3.4

(Obs.: Os espectros de excitação apresentados são corrigidos em relação à intensidade
da lâmpada de xenônio através da leitura por um fotodiodo de referência e correção por
meio do software do equipamento utilizado. A correção é possível apenas em
comprimentos de onda maiores que 250 nm. As inserções nos espectros de excitação
mostram as aquisições reais (sem correção)).

B1. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=394 nm) da amostra de YPO4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=394 nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência
B2. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=290 nm) da amostra de Y(P0,99V0,01)O4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=290 nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência
B3. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=300 nm) da amostra de Y(P0,95V0,05)O4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=300 nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência
B4. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=300 nm) da amostra de Y(P0,90V0,10)O4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=300 nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência
B5. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=300 nm) da amostra de Y(P0,80V0,20)O4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=300 nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência
B6. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=305 nm) da amostra de Y(P0,50V0,50)O4:Eu3+. (c) Espectro de emissão
(λ
λexc=305 nm) a 77 K.
(a)

200

250

300

350

400

450

Intensidade relativa

Intensidade relativa

(b)

500

Comp. de onda (nm)

250

300

350

400

450

500

500

550

600

650

700

750

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Intensidade Relativa

(c)

400

450

500

550

600

650

700

750

Comprimento de onda (nm)

Estudos sobre síntese, propriedades estruturais e espectroscópicas de oxossais de terras raras para aplicações
como luminóforos de ultravioleta de vácuo
P.C. de Sousa Filho

223

Apêndice – Espectros de luminescência
B7. Espectros (em temperature ambiente) de (a) excitaçaõ (λ
λem=616 nm) e (b)
emissão (λ
λexc=310 nm) da amostra de YVO4:Eu3+. (c) Espectro de emissão (λ
λexc=310
nm) a 77 K.
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Apêndice – Espectros de luminescência

Seção 3.3.6
B8. Espectros (a) de emissão (λ
λexc=394 nm) e (b) de excitação (λ
λem=616 nm) das
amostras de LaPO4:Eu3+ tratadas com TEOF sintetizadas na ausência de H3cit
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Apêndice – Espectros de luminescência
B9. Espectros (a) de emissão (λ
λexc=394 nm) e (b) de excitação (λ
λem=616 nm) das
amostras calcinadas de LaPO4:Eu3+ sintetizadas na ausência de H3cit
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Apêndice – Espectros de luminescência
B10. Espectros (a) de emissão (λ
λexc=394 nm) e (b) de excitação (λ
λem=616 nm) das
amostras de LaPO4:Eu3+ tratadas com TEOF sintetizadas na presença de H3cit
(a)

Intensidade relativa

ω0=50

ω0=40

ω0=30

ω0=15

500

550

600

650

700

750

Comprimento de onda (nm)

(b)

Intensidade relativa

ω0=50

ω0=40

ω0=30

ω0=15

200

250

300

350

400

450

500

550

Comprimento de onda (nm)
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Apêndice – Espectros de luminescência
B11. Espectros (a) de emissão (λ
λexc=394 nm) e (b) de excitação (λ
λem=616 nm) das
amostras calcinadas de LaPO4:Eu3+ sintetizadas na presença de H3cit
(a)

Intensidade relativa

ω0=50

ω0=40

ω0=30

ω0=15

500

550

600

650

700

750

Comprimento de onda (nm)

(b)

Intensidade relativa

ω0=50

ω0=40

ω0=30

ω0=15

200

250

300

350

400

450

500

550

Comprimento de onda (nm)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência

C)

Curvas de decaimento de luminescência
Seção 2.3.4

C1. Curva de decaimento de luminescência da amostra de YPO4:Eu3+
(λ
λexc=394 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

Equation

10

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

3

0,99873
Value
163,23562

49,18274

-- A1

10934,04641

38,87879

2,78498

0,02775

-- t1

0

Standard Error

-- y0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

C2. Curva de decaimento de luminescência da amostra de Y(P0,99V0,01)O4:Eu3+

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=290 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.
2,5x10

4

2x10

4

1,5x10

4

10

4

5x10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99908
Value
1113,79783

21,52138

-- A1

23027,98322

32,67841

2,67685

0,01001

-- t1

0

Standard Error

-- y0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C3. Curva de decaimento de luminescência da amostra de Y(P0,95V0,05)O4:Eu3+

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=300 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.

10

4

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99901
Value
1186,18026

23,42777

-- A1

32102,7439

51,03432

2,17193

0,0076

-- t1

10

Standard Error

-- y0

3

0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

C4. Curva de decaimento de luminescência da amostra de Y(P0,90V0,10)O4:Eu3+
(λ
λexc=300 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99892
Value

-- y0
-- A1

10

15,60325
23,41569

1,91262

0,00939

-- t1

3

0

1

Standard Error

746,20446
12677,06006

2

3

4

5

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C5. Curva de decaimento de luminescência da amostra de Y(P0,80V0,20)O4:Eu3+

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=300 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.

10000

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99899

1000

Value
811,99371

19,32249

-- A1

21090,13784

42,68158

1,43865

0,00636

-- t1

0

Standard Error

-- y0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

C6. Curva de decaimento de luminescência da amostra de Y(P0,50V0,50)O4:Eu3+

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=305 nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.

10

4

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,9991
Value

10

3

960,87553

28,79655

-- A1

35344,70436

70,45242

1,24887

0,00518

-- t1

0

Standard Error

-- y0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C7. Curva de decaimento de luminescência da amostra de YVO4:Eu3+ (λ
λexc=310

Intensidade relativa (u.a.)

nm, λem=616 nm) em temperature ambiente.
10

5

10

4

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99939
Value
1202,84923

46,24767

-- A1

94110,97771

168,46611

0,96396

0,00302

-- t1

10

Standard Error

-- y0

2

0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência

Seção 3.3.6
C8. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na ausência de H3cit com ω0=15
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

ω0=15

4

Intensidade relativa (u.a.)

10

(tratada com TEOF)

3

10

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99905
Value

2

10

0

Standard Error

-- y0

0,04462

-- A1

0,74711

0,00339
0,01013

-- t1

3,89506

0,08891

-- A2

0,26518

0,01123

-- t2

0,78506

0,04287

2

4

6

8

10

Tempo (ms)

4

ω0=15

Intensidade relativa (u.a.)

10

(calcinada)

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99849
Value

3

10

0

Standard Error

-- y0

0,09052

-- A1

0,89552

0,00206

-- t1

4,76111

0,03437

2

4

0,00259

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C9. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na ausência de H3cit com ω0=30
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

ω0=30

(Tratada com TEOF)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

10

0,99904
Value

2

Standard Error

B

y0

0,04741

B

A1

0,75778

0,00321
0,00934

B

t1

3,85291

0,08165

B

A2

0,2591

0,01029

B

t2

0,75094

0,04095

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)

10

4

ω0=30

Intensidade relativa (u.a.)

(calcinada)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99939
Value

10

2

0

Standard Error

-- y0
-- A1

0,02094
0,96872

0,00112
0,00109

-- t1

3,53422

0,01292

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C10. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na ausência de H3cit com ω0=40
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

10

ω0=40

4

Intensidade relativa

(Tratada com TEOF)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99851
Value

10

Standard Error

-- y0

0,04363

0,0049

-- A1

0,7478

0,01892

-- t1
-- A2

3,87388
0,26595

0,13994
0,02086

-- t2

0,90134

0,07254

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)

Intensidade relativa (u.a.)

10

ω0=40

4

(calcinada)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99755
Value

10

Standard Error

-- y0

0,08186

-- A1

0,8912

0,00359
0,00285

-- t1

5,03659

0,04851

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C11. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na ausência de H3cit com ω0=50

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

10

4

10

3

ω0=50

(Tratada com TEOF)

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99917
Value

10

Standard Error

-- y0

0,04913

0,00259

-- A1

0,2283

0,00865

-- t1

0,7044

0,03927

-- A2

0,76881

0,00811

-- t2

3,68142

0,06409

2

0

2

4

6

8

10

Intensidade relativa (u.a.)

Tempo (ms)

10

4

10

3

ω0=50

(calcinada)

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99716
Value

10

Standard Error

-- y0

0,108

-- A1

0,86009

0,00435
0,00349

-- t1

5,55976

0,06275

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C12. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na presença de H3cit com ω0=15
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

Intensidade relativa (u.a.)

10

ω0=15 (H3cit)

4

(Tratada com TEOF)

Equation

10

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

3
Adj. R-Square

0,99926
Value

10

Standard Error

B

y0

0,06956

B

A1

0,77781

0,02036
0,0196

B

t1

3,2178

0,28962

B

A2

0,21053

0,0356

B

t2

0,67912

0,09474

2

0

1

2

3

4

5

Intensidade relativa (u.a.)

Tempo (ms)

10

4

10

3

ω0=15 (H3cit)

(calcinada)

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99867
Value

10

Standard Error

-- y0

0,127

-- A1

0,88129

0,00355
0,00401

-- t1

5,33621

0,05762

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C13. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na presença de H3cit com ω0=30

Intensidade relativa (u.a.)

(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

10

4

10

3

ω0=30 (H3cit)

(Tratada com TEOF)

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99915
Value

0

Standard Error

-- y0

0,09859

0,0098

-- A1

0,18009

0,01235

-- t1
-- A2

0,44499
0,8033

0,04828
0,00728

-- t2

2,82724

0,11397

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

10

4

ω0=30 (H3cit)

Intensidade relativa (u.a.)

(calcinada)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

10

0,99798
Value

2

0

2

4

Standard Error

-- y0

0,02135

0,00115

-- A1
-- t1

0,93633
4,6318

0,00134
0,01425

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C14. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na presença de H3cit com ω0=40
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

ω0=40 (H3cit)

(Tratada com TEOF)

Equation

10

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

3
Adj. R-Square

0,99818
Value

10

Standard Error

--

y0

0,09523

--

A1

0,2235

0,01025
0,0289

---

t1
A2

0,48325
0,8235

0,0133
0,0256

--

t2

2,59904

0,15264

2

0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

10

4

ω0=40 (H3cit)

Intensidade relativa (u.a.)

(calcinada)

10

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99939
Value

10

Standard Error

-- y0

0,02094

0,00112

-- A1

0,96872

0,00109

-- t1

4,43442

0,01292

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C15. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de LaPO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, obtidas na presença de H3cit com ω0=50
(λ
λexc=394 nm, λem=616±10 nm).

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

ω0=50 (H3cit)

(Tratada com TEOF)

Equation

10

10

3

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99856
Value

Standard Error

--

y0

0,05741

--

A1

0,76884

0,00232
0,02061

--

t1

2,5291

0,06165

--

A2

0,2591

0,01029

--

t2

0,63049

0,04377

2

0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

Intensidade relativa (u.a.)

10

4

ω0=50 (H3cit)

(calcinada)

Equation

10

10

3

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99861
Value

Standard Error

-- y0

0,09501

-- A1

0,91793

0,00232
0,00172

-- t1

4,87166

0,02347

2

0

2

4

6

8

10

Tempo (ms)
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Apêndice – Curvas de decaimento de luminescência
C16. Curvas de tempo de vida de luminescência das amostras de (Y,Gd)PO4:Eu3+
tratadas com TEOF e calcinadas, sob diferentes comprimentos de onda de
excitação e monitorando-se diferentes emissões.
3+

Intensidade relativa (u.a.)

Intensidade relativa (u.a.)

10

(Tratada com TEOF)

λexc=394 nm
λem=595±10 nm

3

10

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0

Adj. R-Square

0,99843
Value

Standard Error

-- y0

0,05187

0,00324

-- A1
-- t1

0,66894
3,84208

0,00727
0,08548

-- A2
-- t2

0,34113
0,62367

0,00823
0,027

3+

(Y,Gd)PO4:Eu

4

(Y,Gd)PO4:Eu

4

10

(calcinada)

λexc=394 nm

3

10

λem=616±10 nm
Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99956
Value
0,01452

8,26683E-4

-- A1

0,99802

9,48026E-4

-- t1

3,17448

0,00916

2

10

2

10

0

2

4

6

8

0

10

2

4

3+

(Y,Gd)PO4:Eu

4

10

(calcinada)

λexc=394 nm
λem=591,0±0,5 nm
3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99826
Value

Standard Error

B
B

y0
A1

0,02858
0,99748

0,0065
0,00519

B

t1

3,06871

0,04245

1

2

3

4

3+

λexc=394 nm
λem=589,0±0,5 nm
Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99245
Value

2

5

0,07518

0,01242

-- A1

0,95375

0,00985

-- t1

2,98481

0,08413

1

2

10

Intensidade relativa (u.a.)

(calcinada)

λexc=394 nm
λem=595±10 nm

10

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99988
Value

Standard Error

-- y0

0,00578

0,00211

-- A1

1,02031

0,00175

-- t1

3,43748

0,01406

2

10

1

2

3

Tempo (ms)

4

5

4

5

3+

(Y,Gd)PO4:Eu

4

(calcinada)

λexc=271 nm

10

λem=595±10 nm

3

Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,99972
Value

10
0

3

Tempo (ms)

3+

3

Standard Error

-- y0

0

(Y,Gd)PO4:Eu

4

10

(Y,Gd)PO4:Eu

Tempo (ms)

10

8

(calcinada)

10

2

10

0

3

Intensidade relativa (u.a.)

Intensidade relativa (u.a.)

10

10

6

Tempo (ms)

Tempo (ms)

Intensidade relativa (u.a.)

Standard Error

-- y0

Standard Error

-- y0

-0,00923

-- A1

1,02612

0,00304

-- t1

3,72571

0,02453

0,00358

2

0

1

2

3

4

5

Tempo (ms)
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Apêndice – Súmula Curricular

D)

Súmula Curricular
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