
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Efeito dos defeitos intrínsecos e extrínsecos na lu minescência das 
matrizes BaWO 4, Ba1-xEuxWO4, Ba1-2xLi xEuxWO4 e Ba1-3xEu2xWO4 obtidas 
pelo método Pechini. 

João Henrique Saska Romero (PG e FM)*, Marco Auréli o Cebim (PQ), Marian Rosaly Davolos (PQ)  
*e-mail: joaohsromero@gmail.com 

UNESP - Instituto de Química - Departamento de Química Geral e Inorgânica - Laboratório de Materiais 
Luminescentes. 
R. Francisco Degni, 55, Bairro Quitandinha, CEP 14800-900, Araraquara - SP. 
Palavras Chave: defeitos, tungstatos, lantanídeos. 

Introdução 

Vários trabalhos na literatura enfatizam a emissão 
verde do tungstato de bário. A origem desta 
propriedade física é de grande interesse científico e 
várias propostas foram elaboradas para explicar tal 
propriedade. Lima et. al., 20071, propuseram que a 
desordem na estrutura do BaWO4 é uma condição 
importante para a ocorrência de luminescência 
intensa e ampla. Alguns pesquisadores concluíram 
que a emissão verde surge do (WO3 + centro F) e 
outros atribuem a luminescência dos tungstatos às 
vacâncias de oxigênio (LAGUTA, 2003)2. Nesse 
trabalho o objetivo é comparar as propriedades de 
luminescência das matrizes BaWO4, Ba1-xEuxWO4, 
Ba1-2xEuxLixWO4 e Ba1-3xEuxWO4 relacionadas aos 
defeitos intrínsecos e extrínsecos presentes nos 
compostos. As amostras foram obtidas a 1100º C 
por 4h em atmosfera estática de ar, atmosfera 
dinâmica de ar, argônio ou mistura verde 
(H2/N2:3/97%) e caracterizadas por difração de raios 
X (DRX), espectroscopias de: absorção no 
infravermelho (FTIR), reflectância difusa (ERD), e 
luminescência com excitação UV(FL) e por raios X 
(XEOL).ultados  

Resultados e Discussão 
O perfil de difração obtido pertence à fase BaWO4 
tipo sheelita (JCPDS nº 43-646), sem a formação de 
fases espúrias Nos espectros FTIR das amostras 
puras e dopadas com íons Eu3+ tratadas em 
atmosfera estática de ar observa-se uma banda 
larga na região entre 400 – 1000 cm-1 que pode 
estar relacionada à vacâncias de oxigênio na matriz. 
A atmosfera estática de ar e a presença dos 
produtos de decomposição da matéria orgânica é 
um ambiente fortemente redutor que pode provocar 
reações de oxidação-redução envolvendo tungstênio 
(W6+ → W5+) e oxigênio (O2- → ½ O2), assim como a 
atmosfera dinâmica de mistura verde redutora. Em 
atmosfera de argônio se observa a banda mais 
estreita, provável indicação de pequenas proporções 
de mudanças no número de oxidação dos átomos 
de W e O. A atmosfera dinâmica de argônio além de 
ser inerte arrasta os gases redutores produzidos na 
decomposição. Para comparar o efeito da atmosfera 
estática e dinâmica na relação entre W6+/ W5+ 
através da vibração W-O na Figura 1 estão os 

espectros FTIR das amostras obtidas em atmosfera 
estática de ar e em atmosfera dinâmica de ar. 
 
Figura 1.  Espectros vibracionais FTIR das amostras 
nominalmente puras obtidas a 1000º C em atmosfera de 
ar (estática e dinâmica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 É nítida a diminuição da largura e definição da 
banda referente ao estiramento da ligação W-O. A 
atmosfera dinâmica de ar arrasta os produtos de 
decomposição da matéria orgânica responsáveis por 
proporcionar um ambiente redutor não permitindo a 
redução dos íons formadores de rede W6+ e a 
formação de vacâncias. Portanto, a atmosfera 
estática de ar e mistura verde facilita a formação de 
defeitos intrínsecos (vacâncias de oxigênio ou 
oxigênio intersticial). Os espectros ERD evidenciam 
a presença de vacâncias de bário nos compostos 
com compensação de cargas, ou seja,                 
Ba1-2xEuxLixWO4 e Ba1-3xEu2xWO4. Os defeitos 
presentes na matriz BaWO4 são determinantes no 
perfil espectral de excitação e emissão FL. Quando 
a concentração de defeitos é maior observa-se a 
transição 5D0 → 7F2 (0-2) como a transição mais 
intensa, porém quando as amostras possuem menor 
concentração de defeitos a transição 5D0 → 7F1   (0-
1) é a mais intensa. Apenas as amostras que 
possuem 0-2 mais intensa possuem emissão 
quando excitadas por raios X. 

Conclusões 

A concentração de defeitos é proporcional a 
concentração de íons Eu3+ e da compensação de 
cargas na matriz de BaWO4. O perfil de 
luminescência FL e XEOL são dependentes da 
concentração de defeitos na amostra. 
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