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Terra rara, fotoluminescência, matriz hospedeira. 

Introdução 

Com o crescente avanço tecnológico, o estudo de 

materiais que permitam o desenvolvimento de 

novos dispositivos optoeletrônicos tem se tornado 

cada vez maior. As propriedades ópticas dos íons 

terras raras tem sido foco de interesse tecnológico 

devido as suas aplicações em pesquisas e na 

preparação de dispositivos como, por exemplo, 

lasers, tela plana, conversores de energia, entre 

outros. A fim de potencializar a propriedade 

fotoluminescência desses íons, eles são 

incorporados em matrizes, que por sua vez devem 

apresentar características adequadas. Dentre as 

principais matrizes semicondutoras para íons terras 

raras destaca-se o óxido de zinco, por apresentar, 

entre outros fatores, baixa energia fotônica na rede 

cristalina. A estrutura do ZnO é relativamente aberta 

e, portanto, torna-se relativamente fácil incorporar 

dopantes em seu retículo cristalino. O óxido de 

zinco dopado com íon európio (ZnO:Eu
3+

) é um 

material fotoluminescente com notáveis 

propriedades ópticas. Ele é um emissor na região 

do vermelho e apresenta características 

fotoluminescentes interessantes. Objetivando 

melhorar as propriedades fotoluminescentes do 

material, diferentes precursores e rota de síntese 

foram utilizados para melhorar a incorporação do 

íon terra rara na matriz de ZnO. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente 0,5g de ZnO foram adicionados em 

aproximadamente 40 mL de água destilada e 2,0 

mL de HCl, sob agitação e aquecimento. Após a 

total solubilização do ZnO, foi realizada a dopagem 

com Eu
3+

 nas seguintes concentrações: 5%, 7% e 

10% em seguida adicionada uma relação de 

polietilenoglicol (PEG) de aproximadamente 5 vezes 

(em mol) a mais do que o número de mols do Zn
2+

. 

A solução foi mantida sob agitação e aquecimento 

constantes até a evaporação parcial do solvente e 

consequente obtenção de uma resina viscosa. Em 

seguida a solução foi tratada termicamente a 900, 

1000 e 1100
0
C por 4h. Através dos resultados por 

difração de raios X, observa-se a presença da fase 

cristalina do tipo wurtzita, pertencente ao grupo 

espacial p63mc. Os resultados do método de 

Rietveld mostram que a incorporação do Eu
3+

 a rede 

cristalina do ZnO ocasionou variação, mesmo que 

pequena, dos parâmetros da cela unitária. O Zn
2+

 

apresenta raio iônico de 0,6Å, enquanto o Eu
3+

 

apresenta raio iônico de 0,947Å. A variação na cela 

unitária é uma indicação do o íon Eu
3+

 substitui o 

Zn
2+

 ou em interstícios ocasionando distorções na 

rede cristalina. Todos os materiais obtidos 

apresentaram fotoluminescência na região do 

amarelo e vermelho, as quais são atribuídas a 

emissão do ZnO e do íon Eu3+, respectivamente. 

Ressalta-se que as cores de emissão dos materiais 

dopados obtidos podem ser controladas variando a 

temperatura de tratamento térmico. 

Conclusões 

Em resumo verifica-se que o método utilizado na 
síntese foi eficiente para a obtenção do material 
desejado. Trata-se de uma rota simples, o que 
viabiliza o procedimento de preparação. Verificou-se 
também que o método auxiliou na incorporação de 
uma quantidade relativamente elevada de íons Eu

3+
 

na matriz de ZnO. As propriedades 
fotoluminescentes observadas tornam os materiais 
obtidos, excelentes candidatos para aplicação em 
dispositivos fotônicos. 
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