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Introdução 

Tungstatos com cátions de metais divalentes 

(MeWO4) são extensamente aplicados como 

detectores de radiação ionizante, como o tungstato 

de cálcio, tendo sido amplamente utilizado em 

detecção de raios X1. Nestas aplicações, o tungstato 

de bário pode ser mais eficiente que CaWO4, já que 

Ba2+ tem maior coeficiente de absorção mássico de 

radiações ionizantes. No entanto, o BaWO4 não 

apresenta luminescência com excitação por raios 

X2. Visto que lantanídeos trivalentes (Ln3+) são 

comumente utilizados em materiais cintiladores, 

tungstatos que contém íons Ln3+ em sua 

composição e mantém a estrutura tipo scheelita ou 

wurtzita, podem ser potenciais candidatos para 

aplicação em detecção de radiações ionizantes e 

tecnologia de imagem médica. A dopagem com 

Ce3+, Pr3+, Eu3+ e Tb3+ é particularmente 

interessante na obtenção de materiais 

luminescentes e cintiladores, mas nesse trabalho, é 

proposta a preparação e caracterização de novas 

matrizes luminescentes, de tungstatos mistos do tipo 

MGd(WO4)2, no qual M = Li, Na, K, dopados ou não 

com Eu3+. Para ilustrar as, serão abordados dados 

relativos ao tungstato de sódio e gadolínio 

nominalmente puro e dopado com Eu3+. As 

amostras foram preparadas utilizando-se do método 

hidrotérmico, partindo-se de soluções de Gd(NO3)3 e 

Na2WO4 e/ou (NH4)2WO4, ajustando-se o pH em 10 

com NaOH. O sistema foi mantido a 120°C por 

períodos de 12 a 24h. As amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X, 

espectroscopia de absorção no infravermelho, 

microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia 

de reflectância difusa, espectroscopia de 

fotoluminescência (EFL) e espectroscopia de 

luminescência com excitação por raios X (XEOL). 

Resultados e Discussão 

A obtenção de MGd(WO4)2  pelo método 

hidrotérmico dependem fortemente do sal de 

tungstato empregado na preparação. A utilização de 

(NH4)2WO4, favorece a formação de bronzes de 

tungstênio e gadolínio altamente orientados 

cristalograficamente. Por outro lado, tungstatos 

mistos MGd(WO4)2, com estrutura  semelhante a do 

BaWO4, são obtidos partindo-se de Na2WO4. Os 

espectros de XEOL e EFL do NaGd(WO4) são 

caracterizados por bandas associadas a 

transferência de carga do grupo WO4
2. Amostras 

dopadas com Eu3+ apresentam tanto emissões do 

grupo tungstato, quanto transições 5D0  7FJ (J = 0-

4) do íon Eu3+. Na Figura 1, estão representados os 

espetros de luminescência com excitação por raios 

X (XEOL) e radiação UV do material 

NaGd(WO4):Eu3+ 3.0 at.%. 

 

Figura 1: Espectros de XEOL e EFL da amostra 

NaGd(WO4)2:Eu3+ 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas amostras dopadas, as linhas 5D0  7FJ (0-J) 

são sempre mais intensas quando a excitação é 

fixada no próprio Eu3+. Os espectros de XEOL tem 

perfil espectral análogo ao obtido com radiação UV. 

Conclusões 

Tugstatos mistos do tipo MGd(WO4)2 e 

MGd(WO4)2:Eu3+ podem ser utilizados em 

detectores de radiações ionizantes, pois apresentam 

luminescência intensa, associada ao grupo 

tungstato e/ou linhas características do íon Eu3+. 

Bronzes de tungstênio também podem ser 

considerados em estudos de XEOL. 
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