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Introdução 

A utilização de nanopartículas inorgânicas dopadas 

com íons lantanídeos alia as propriedades óticas 

dos íons lantanídeos com a alta estabilidade térmica 

e química, transparência óptica, baixo fônon de rede 

e fácil manipulação destas, tornando-as alternativas 

interessantes aos complexos de íons lantanídeos 

em aplicações específicas. Neste sentido, o fluoreto 

de lantânio dopado com íons lantanídeos tem sido 

muito utilizado na síntese de materiais 

luminescentes
1
. A síntese de nanopartículas de LaF3 

funcionalizadas com diferentes moléculas permite a 

dispersão das mesmas em meios hidrofílicos ou 

hidrofóbicos. Materiais híbridos têm se tornado cada 

vez mais importantes, principalmente no campo dos 

materiais ópticos
2
, pois associados a compostos 

luminescentes permitem a obtenção de dispositivos 

óticos conversores de luz. O objetivo deste trabalho 

é estudar as propriedades luminescentes de 

nanopartículas de LaF3 dopadas com íons 

lantanídeos e estabilizadas com oleilamina antes e 

após a dispersão das mesmas em matrizes híbridas 

de polidimetilsiloxano (pdms). Inicialmente, foram 

preparadas amostras dopadas com Eu(III), que foi 

utilizado como sonda espectroscópica para analisar 

a estrutura e o ambiente químico em torno das 

nanopartículas, e em seguida, foi feita a co-

dopagem com Er(III) e Yb(III). 

Resultados e Discussão 

As imagens de TEM mostram que as nanopartículas 

são esferoidais de LaF3 hexagonal com tamanho 

médio de 6 nm. Nos espectros no IV, os 

estiramentos C-H e C=C em 2900 e 720 cm
-1

, 

respectivamente evidenciam a presença de 

oleilamina na superfície das nanopartículas. O 

espectro de excitação das nanopartículas isoladas 

apresenta bandas de excitação dos estabilizantes 

bem como as transições 4f-4f do íon Eu(III). O 

espectro de emissão apresenta emissões da 

oleilamina e do íon Eu(III) e possui diferentes perfis 

de emissão dependendo do comprimento de onda 

utilizado. Os parâmetros de intensidade de Judd-

Ofelt sugerem um ambiente químico com menor 

simetria para o íon Eu(III) em comparação com o 

LaF3 bulk, provavelmente devido a interação com a 

oleilamina na superfície. As medidas de tempo de 

vida sugerem a presença de mais de um sítio de 

simetria para o íon Eu(III). Espectros de emissão 

resolvidos no tempo indicam variação das 

intensidades relativas entre as transições 
5
D0→

7
F1 e 

5
D0→

7
F2, que foi medida através da razão 

assimétrica (R12) com o passar do tempo. Já os 

espectros de emissão do íon Er(III) na região de 

1540 nm apresentam largura à meia altura (FWHM) 

em torno de 70 nm. Após a dispersão no pdms, e a 

polimerização do material através da reação de 

hidrossililação utilizando diversas misturas de 

reticulantes, os materiais obtidos se apresentam 

transparentes, indicando boa dispersão das 

nanopartículas no pdms. Não foram observadas 

alterações significativas no perfil de emissão nem no 

alargamento das bandas de emissão do íon Eu(III), 

bem como nos valores dos parâmetros de 

intensidade de Judd-Ofelt. Apesar disso, o tempo de 

vida de emissão diminuiu devido ao aumento dos 

processos de decaimento não radiativos. Os 

espectros de emissão do íon Er(III) apresentam 

exatamente os mesmos valores de FWHM 

encontrados para as nanopartículas isoladas, 

indicando que o material obtido pode ser utilizado na 

preparação de guias de onda amplificadores de sinal 

na região de 1550 nm. 

Conclusões 

Através dos espectros de emissão do íon Eu(III) foi 

possível inferir a presença de pelo menos dois sítios 

de simetria diferentes para o mesmo na matriz de 

LaF3. As amostras co-dopadas com Er(III) e Yb(III) 

apresentaram larga emissão (FWHM=70 nm) na 

região de 1540 nm, indicando que o material híbrido 

resultante pode ser utilizado em guias de onda 

amplificadores de luz. 
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