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Introdução 

O processo de incorporação de pequenas 

quantidades de íons TR
3+

 em matrizes, processo 

conhecido como dopagem, promove o aparecimento 

de diversos fenômenos, dentre eles destacamos o 

fenômeno de fotoluminescência. Dentre os diversos 

tipos de íons TR
3+

, diferentes propriedades podem 

ser observadas. A adição de íons Eu
3+

 em matrizes 

hospedeiras que possuem baixa energia de fônons 

promove o aparecimento de uma intensa emissão 

na região do vermelho do espectro eletromagnético. 

Sendo assim, a adição desses íons promove o 

desenvolvimento de materiais para aplicações em 

lasers de estado sólido, sistemas para amplificação 

óptica, dispositivos geradores de imagens, células 

solares, entre outras. Nesse sentido, o presente 

estudo busca a obtenção e avaliar as propriedades 

fotoluminescentes do sistema SiO2-Gd2O3:Eu
3+

.  

Resultados e Discussão 

Para a preparação da matriz binária foi estabelecida 

a relação molar Gd(100-x)(SiO2)x, em que x= 0, 30, 50, 

70 e 100% e estabelecida uma relação molar fixa de 

0,2% de íons Eu
3+

. Os materiais obtidos foram 

preparados através do processo sol-gel.  Como 

precursores foram utilizados TEOS (tetraetil-orto-

silicato, Aldrich, 98%) e preparadas soluções 

precursoras solubilizando os íons Gd
3+

 e Eu
3+

 em 

meio ácido. A concentração total Si+Gd
3+

 foi 

estabelecida em 0,445 molar. No béquer 1 foi 

adicionado TEOS e etanol anidro. Em um segundo 

béquer adicionou-se solução etanólica de íons Gd
3+

 

e a solução contendo Eu
3+

. A solução do béquer 1 

foi misturada a solução do béquer 2 e mantida sob 

agitação por 20 min para a obtenção do sol. Em 

seguida, os sóis obtidos foram mantidos em estufa à 

uma temperatura de 100°C por 24hs para obtenção 

dos xerogéis, que posteriormente foram triturados 

em almofariz e tratados termicamente a 900, 1000 e 

1100ºC por 8h. Através da espectroscopia de 

fotoluminescência verificaram-se bandas 

características do Eu
3+

 atribuídas às transições do 

estado excitado 
5
D0 para os estados 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 

3 e 4), o que comprova que a matriz estudada 

favorece a luminescência do íon Eu
3+

, quando 

excitados em 230 nm. Para compreender o 

processo de síntese de SiO2-Gd2O3:Eu
3+

 foram 

realizados estudos através de TGA/DTA. Foram 

verificados picos exotérmicos em aproximadamente 

119ºC com perda de massa devido à evaporação de 

água e/ou a presença de solventes residuais. 

Observou-se também um pico em 243ºC e um em 

361ºC com perda de massa atribuída à queima de 

compostos orgânicos. Nota-se um pico endotérmico 

em torno de 415ºC, característico da cristalização do 

Gd2O3, melhor visualizado na amostra contendo 70% 

de Silício. Através do processo de decomposição 

térmica foi possível verificar a eliminação de 

espécies, como por exemplo, matéria orgânica e 

H2O, que podem atuar como supressores de 

fotoluminescência do íon Eu
3+

. Através da técnica de 

difração de raios X verificou-se as reflexões (211), 

(222), (400), (440) e (622) características da 

formação de uma fase cristalina de Gd2O3 cúbico de 

corpo centrado, e com parâmetros de rede 

a=b=c=10.813Å e α=β=γ=90º (JCPDF cards 00-012-

0797). 

Conclusões 

Em resumo foi possível a obtenção de 

vitrocerâmicas a base de SiO2-Gd2O3 dopados com 

íons Eu
3+

 através do processo sol-gel. Todos os 

materiais obtidos apresentaram fotoluminescência 

intensa na região do vermelho do espectro 

eletromagnético, a qual é atribuída a transição 
5
D0

7
F2 do íon Eu

3+
. Assim, os materiais obtidos 

apresentaram propriedades que os tornam 

excelentes candidatos para aplicação em fotônica.  
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