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Introdução 

  O estudo e a preparação de materiais com 
propriedades fotoluminescentes apresentaram um 
grande crescimento nos últimos anos devido à 
busca por materiais que possuam propriedades 
ópticas capazes de suprir o atual cenário do 
desenvolvimento tecnológico. Devido à suas 
propriedades espectroscópicas, íons terras raras 
tem sido utilizados nos mais diversos tipos de 
dispositivos, tais como, aplicações em tubos de 
raios catódicos para televisores, na fabricação de 
lasers, cintiladores, dispositivos de telas planas 
dentre outros dispositivos fotoeletrônicos. O 
sinergismo entre as características 
espectroscópicas dos íons terras raras e a matriz 
hospedeira, é fundamental para a elaboração de 
materiais com características importantes na área 
da fotônica. Uma matriz hospedeira ideal para íons 
TR

3+
 deve apresentar, dentre outras características, 

baixa energia de fônon de rede, alto valor de índice 
de refração e energia adequada da zona proibida. 
Dentro deste contexto, o Gd2O3 apresenta 
características adequadas quando se trata de 
“hospedar” íons terras raras em sua estrutura 
cristalina. Neste sentido este trabalho tem como 
objetivo a preparação e caracterização do Gd2O3 
dopado com íons Eu

3+
, bem como estudar as 

propriedades fotoluminescentes desses materiais. 

Resultados e Discussão 

 As amostras foram preparadas via reação 
de polimerização, utilizando-se como precursor o 
polietilenoglicol (PEG). No estudo foi pré-
estabelecida uma relação molar Gd

3+
(x)(PEG)10x, e 

foi realizada a dopagem com o Eu
3+

 em 1, 3, 5, 7 e 
10 % em mol com relação ao sistema Gd2O3-PEG. 
Como precursores, além do próprio PEG, foram 
preparadas soluções aquosas de Eu

3+
 e Gd

3+
 0,2M 

em meio ácido. Após o processo de síntese, as 
amostras foram submetidas à tratamento térmico 
em 900, 1000 e 1100

o
C durante um período de 4 

horas. Os materiais obtidos foram caracterizados 
por Difração de Raios X (DRX), onde foram 
observadas as reflexões (211), (222), (400), (440) e 
(622), as quais são atribuídas à estrutura cristalina 
cúbica de Gd2O3. Nenhuma outra fase foi observada 
referente a quaisquer outra fase, notando-se a 
dopagem efetiva do Eu

3+
 em todas as 

concentrações. Os valores para o tamanho médio 

de cristalito foram obtidos utilizando a equação de 
Scherrer baseando-se na reflexão atribuída ao plano 
(222), e os valores encontrados foram 340Å (34,0 
nm) e 399 Å (39,9 nm) para os materiais calcinados 
a 900 ºC e 1100 ºC, respectivamente. Por meio da 
análise Termogravimétrica (TGA) foi observada a 
eficiência da sinterização na eliminação interferente 
no processo de luminescência tais como compostos 
orgânicos e água. Pela espectroscopia de 
fotoluminescência, excitando as amostras em 
comprimento de onda de 256 nm, verifica-se a 
principal banda de emissão do Gd2O3:Eu

3+
 em ~611 

nm, correspondente à transição 
5
D0

7
F2 do íon Eu

3+
 

que possui emissão característica na região do 
vermelho do espectro eletromagnético. Notou-se 
também que o aumento da temperatura de 
sinterização promoveu um aumento da intensidade 
de emissão dos materiais obtidos. Além disso, todas 
as amostras apresentaram luminescência na região 
do visível quando excitadas por raios X, fato este 
observado durante a as análise de DRX. 

Conclusões 

Por meio da rota de síntese utilizada foram 

obtidos materiais com excelentes propriedades 

fotoluminescentes, observando intensa emissão na 

região do vermelho do espectro eletromagnético 

relativa à transição 
5
D0  

7
F2 do íon Eu

3+
. Isto 

devido à efetiva dopagem dos íons Eu
3+

 na matriz 

de Gd2O3, o que foi comprovado pelas análises de 

DRX. O aumento na temperatura de calcinação 

promoveu um aumento no tamanho médio dos 

nanocristalitos, aos quais apresentaram uma 

estrutura cristalina cúbica de Gd2O3:Eu
3+

, mostrando 

potencial aplicação como material fotoluminescente. 
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