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Introdução 

As propriedades ópticas dos íons terra raras em 
matrizes de óxidos inorgânicos têm recebido grande 
atenção em termos de suas propriedades 
fundamentais para estudos e desenvolvimento 
tecnológico. Dentre suas aplicações, podem ser 
citados os dispositivos geradores de imagens, 
amplificadores ópticos, conversores de energia, 
displays, detectores na região do IV, marcação em 
sistemas biológicos, células solares, entre outros. A 
intensidade da fotoluminescência dos íons terras 
raras pode ser melhorada quando utilizado uma 
matriz hospedeira adequada. Sendo assim, o Y2O3 é 
um promissor hospedeiro por apresentar uma boa 
estabilidade química e baixa energia fônon de rede, 
características que permite os íons ativadores 
trivalentes (TR

3+
) apresentarem propriedades 

fotoluminescentes interessantes. Sabe-se que o 
óxido de ítrio dopado com európio (Y2O3:Eu

3+
), é um 

emissor na região do vermelho e apresenta 
características luminescentes interessantes. Devido 
a isso, esse material torna-se candidato para 
aplicações em dispositivos optoeletrônicos. Em 
particular, sabe-se que o óxido de ítrio co-dopado 
com érbio e itérbio (Y2O3:Er

3+
/Yb

3+
) é um material 

promissor para o fenômeno de conversão 
ascendente de energia (upconversion) no qual, no 
sentido de contribuir com uma maior eficiência de 
emissão do íon Er

3+
, os íons Yb

3+
 são adicionados 

ao sistema como íons sensibilizadores. Assim, o 
presente trabalho apresenta diferentes materiais à 
base de Y2O3, baseando-se nos íons ativadores 
trivalentes (TR

3+
) adicionados ao material, na 

tentativa de alcançar melhores propriedades 
fotoluminescentes.  

Resultados e Discussão 

Dois materiais foram obtidos através de precipitação 
com precursor oxalato. O Y2O3:Eu

3+
, foi obtido 

variando-se a quantidade de íons Eu
3+

 em 1, 3, 5, 7 
e 10% em mols em relação à quantidade de íon Y

3+
 

na matriz. O Y2O3: Er
3+

/Yb
3+

, foi obtido fixando a 
quantidade de íons Er

3+
 em 3% em mols em relação 

à quantidade de íons Y
3+

 na matriz e a quantidade 
de íons Yb

3+
 variou-se em 0,5; 2; 4 e 6% em relação 

à quantidade de íons Er
3+

 introduzidos no material.  

 
Os materiais foram obtidos aos tratamentos 
térmicos a 900, 1000 e 1100ºC por 4h. Estudos por 
difratometria de raios X verificou-se que os materiais 
obtidos se formam com fase cristalina cúbica 
pertencente ao grupo espacial Ia3. Observou-se que 
os difratogramas obtidos não apresentaram 
nenhuma reflexão atribuída à formação de outra 
fase além do Y2O3 indicando uma dopagem efetiva 
dos íons Er

3+
/Yb

3+
 e Eu

3+
 na matriz. A 

espectroscopia de fotoluminescência apresentou 
uma intensa emissão do material Y2O3:Eu

3+
 onde as 

bandas observadas foram atribuídas as transições 
5
D0→

7
F0 (~576 nm), 

5
D0→

7
F1 (~591 nm), 

5
D0→

7
F2 

(~611,8 nm) e 
5
D0→

7
F3 (~690 nm) do íons Eu

3+
. Já 

os materiais dopados com íons Er
3+

/Yb
3+

 
apresentaram uma emissão intensa na região verde 
do espectroeletromagnético. O espectro de emissão 
para o Y2O3:Er

3+
/Yb

3+
 apresentou bandas definidas 

entre 510-590 nm atribuídas às transições 
2
H11/2→

4
I15/2-

4
S3/2→

4
I15/2, e banda entre 630-700 nm 

atribuída a transição 
4
F9/2→

4
I15/2. O número de 

fótons envolvidos no processo de upconversion é 
aproximadamente 2, como descrito na literatura. 

Conclusões 

A metodologia de rota sintética desenvolvida foi bem 

eficiente, no qual podemos concluir que o método de 

precipitação via precursor oxalato mostrou-se um 

método químico eficiente na preparação dos 

materiais. As propriedades fotoluminescentes 

apresentadas pelos materiais os tornam excelentes 

candidatos para aplicação como laser de estados 

sólido e também como sistemas conversores de 

energia. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem à Sociedade Brasileira De 

Química, a Rede Mineira de Química, a Capes, a 

FAPEMIG e ao CNPQ pela bolsa concedida. 

 
- J. L. Ferrari, Color tunability of intense upconversion emission from 
Er3+-Yb3+ co-doped SiO2–Ta2O5 glass ceramic planar waveguides; 

Journal of Materials Chemistry , 2012.  
- G. Blasse, B.C. Grabmaier, Luminescent Materials, Springer, Berlin, 
1994. 
 

mailto:carolinemayrinck@yahoo.com.br

