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Resumo 

 

Os objetivos deste trabalho consistiram na produção de nanopartículas 

de óxidos metálicos por meio de diferentes rotas de síntese e na investigação 

da influencia dos parâmetros de produção sobre as propriedades estruturais, 

morfológicas e luminescentes das amostras. Os materiais investigados foram o 

óxido de zinco (ZnO) e o óxido de ítrio (Y2O3), puros e dopados com íons 

terras-raras. Esses materiais apresentam potenciais aplicações em dispositivos 

fotônicos, catalisadores, em marcadores luminescentes para diagnóstico e 

terapia em sistemas vivos. As rotas de produção investigadas foram: sol-gel 

proteico, sol-gel assistido por PVA (álcool polivinílico) e hidrotermal. Todas as 

rotas foram satisfatórias na produção dos nanomateriais estudados, rendendo 

partículas com dimensões adequadas para as aplicações de interesse. Nas 

amostras de ZnO, observou-se forte influencia dos parâmetros de síntese 

sobre a morfologia final das partículas e sobre os espectros luminescentes das 

amostras. Materiais produzidos a baixas temperaturas apresentaram intensa 

emissão UV, enquanto aqueles calcinados em temperaturas mais elevadas 

mostraram emissão intensa na região visível. Amostras de ZnO preparadas por 

métodos sol-gel também apresentaram atividade fotocatalítica. As 

metodologias de síntese permitiram a produção de nanopartículas de Y2O3 com 

uma considerável variedade de tamanhos, os quais, por sua vez, mostraram 

forte influencia das emissões fotoluminescentes de amostras dopadas com 

Nd3+. Em matrizes codopadas com íons Eu3+ e Tb3+ foi ainda possível obter 

emissões com intensidades relativas variando em função da energia usada na 

excitação, devido à ocorrência de processos de transferência de energia entre 

os dopantes nesse sistema. Nanocompósitos magnético-fluorescentes 

produzidos através do acoplamento de nanopartículas de Y2O3:Eu e Fe2O3 

apresentaram características luminescentes e magnéticas, confirmando, 

portanto, sua aplicabilidade como ferramenta multifuncional em terapia e 

diagnóstico de células cancerígenas. 
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Abstract 

 

The aim of the present work were the synthesis of metal oxide 

nanoparticles via different synthesis routes and the investigation of the influence 

of synthesis procedures on structural, morphological and luminescent properties 

of the samples. The materials under investigation in this work were zinc oxide 

(ZnO) and yttrium oxide (Y2O3), pure and doped with rare-earth elements. 

These systems have large applicability in photonic devices, catalyst, 

luminescent labels for diagnostic and therapy. Three synthesis routes were 

used for the production of the powders, namely, proteic sol-gel, PVA (polyvinyl 

alcohol)-assisted sol-gel and hydrothermal. The routes satisfactorily allowed the 

production of the studied materials with nanoparticles in the size range 

appropriate for the potentially applications. For ZnO samples, it was observed 

great influence of the synthesis procedure under morphological and 

luminescent properties of the nanoparticles. Samples calcined at low 

temperature present intense UV emission. On the other hand, the powder 

thermally treated at higher temperatures produced efficient visible luminescence 

over a wide range of energies. Additionally, ZnO samples prepared via sol-gel 

techniques showed catalytic activity. The synthesis methods allowed the 

formation of Y2O3 nanoparticles with different sizes, which in turn present strong 

influence on the fluorescent emission of Nd doped samples. In Eu3+/Tb3+ 

codoped Y2O3 samples, the relative intensity of the emission peaks could be 

changed by varying the excitation wavelength, due to energy transfer processes 

between doped ions. Magnetic-fluorescent nanocomposite produced via 

coupling reactions between Y2O3:Eu and Fe2O3 nanoparticles, present 

luminescent and magnetic characters, confirming their applicability as bi-modal 

tool for therapy and diagnosis of cancer cells.  
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1.1. INTRODUÇÃO 

 

Óxidos metálicos nanocristalinos são materiais de grande interesse 

científico e tecnológico devido às propriedades singulares que podem exibir, 

uma vez que, em escala nanométrica, espera-se que as propriedades 

estruturais e eletrônicas do material sofram forte influência do tamanho dos 

cristais. Essas propriedades diferenciadas abrem diversas frentes de aplicação 

para esses materiais, a exemplos de: fabricação de circuitos eletrônicos, 

dispositivos fotônicos, nanosensores, marcadores biológicos, catalisadores. 

A redução das dimensões das partículas tem como efeito direto o 

aumento da área superficial do material e, consequentemente, da reatividade 

superficial das nanopartículas. Em óxidos nanocristalinos como o ZnO e o TiO2, 

por exemplo, essa característica melhora a performance catalisadora e 

sensorial desses materiais (Du et al., 2013). A alta reatividade das 

nanopartículas também facilita a adsorção de moléculas carregadas em suas 

superfícies que, por sua vez, alteram a cinética de crescimento dos cristais e, 

consequentemente, a morfologia final das partículas (Liu et al., 2006). Por outro 

lado, o aumento da fração de átomos localizados em regiões superficiais 

desordenadas, bem como a presença de defeitos na estrutura dos nanocristais, 

resulta em variações nos espectros de emissão em nanomateriais 

luminescentes. Tem sido observada, por exemplo, variações na luminescência 

de nanopartículas de ZnO quando produzidas por diferentes métodos, o que 

leva a formação de diferentes tipos e concentrações de defeitos estruturais  

(Tam et al., 2006; Djurisic et al., 2006; Li et al., 2004) e intensa emissão azul e 

verde em nanoparticulas de Y2O3 codopadas com Tb3+ e Ce3+ com cristais da 

ordem de 4 a 10 nm (Loitingbam et al., 2013). 

Compostos nanoestruturados de óxidos binários se destacam nas áreas 

tecnológicas por apresentarem propriedades importantes para inúmeras 

aplicações, como alta estabilidade mecânica, química e térmica, além de serem 

fotoestáveis e podem, ainda, apresentar boa condutividade térmica e elétrica. 

Em se tratando de propriedades ópticas, óxidos nanocristalinos podem 

apresentar luminescência em diferentes regiões do visível, ultravioleta e 

infravermelho, com alta eficiência e deslocamento de Stokes largo, o que reduz 
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a probabilidade de sobreposição dos espectros de absorção e emissão (Dosev 

et al., 2006). Com essas características, associada à escolha de um composto 

adequado, com composição livre de metais pesados e com propriedades de 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, tem-se em mãos nanosondas 

luminescentes que podem ser produzidas de acordo com o sistema biológico a 

ser estudado. Nanopartículas luminescentes podem, ainda, ser conjugadas a 

nanopartículas magnéticas, formando estruturas multifuncionais com 

dimensões adequadas para aplicações tanto no diagnóstico como na terapia 

localizada de células cancerígenas (Zhang et al., 2008). 

Tanto as propriedades estruturais como as propriedades ópticas nesses 

sistemas são fortemente influenciadas pelo método de síntese empregado na 

sua produção. A depender da metodologia aplicada, é possível produzir 

materiais óxidos nanoestruturados com cristalitos de tamanhos variados, pouco 

aglomerados e alto grau de cristalinidade, o que favorece o desempenho 

desses materiais em dispositivos fotônicos, como LEDs e lasers (Fallert et al., 

2009). No processamento de nanopatículas de óxidos metálicos, é possível, 

ainda, empregar métodos de síntese de grande simplicidade metodológica, 

baixa toxicidade e baixo custo de produção, o que contribui no 

desenvolvimento de materiais de alto impacto tecnológico, porém, com baixo 

valor de mercado. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a relação entre rota e 

parâmetros de produção e as propriedades de dois sistemas inorgânicos: o 

óxido de zinco (ZnO) e o óxido de ítrio (Y2O3). Os parâmetros a serem 

estudados são morfologia e tamanho de partícula, cristalinidade e reatividade 

superficial das nanopartículas e sua relação com defeitos intrínsecos, os quais 

podem ser monitorados através das propriedades ópticas desses materiais. 

Também faz parte dos objetivos o estudo dos defeitos extrínsecos 

associados à presença de íons ativadores, os quais podem resultar em 
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luminescência com alta eficiência quântica e variação da cor da emissão 

através de processos de transferência de energia no sistema. 

Outra meta do trabalho foi a investigação das propriedades estruturais e 

ópticas das nanopartículas luminescentes conjugadas a nanopartículas 

magnéticas, visando sua aplicação especificamente como ferramenta bimodal 

para diagnóstico e tratamento de tecidos cancerígenos. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

A Tese está organizada em 6 capítulos. 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica do trabalho, no qual se 

discutem de modo sucinto os pontos essenciais para o entendimento e 

discussão dos resultados. 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia de produção das amostras e 

a descrição das técnicas empregadas no presente trabalho. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos no trabalho, subdivididos 

em dois tópicos principais: óxido de zinco e óxido de ítrio.  

No capítulo 5 são feitas as conclusões sobre o trabalho, considerando os 

objetivos propostos, e as propostas para trabalhos futuros. 

No capítulo 6 encontram-se as referências bibliográficas. 

 

 

 

 

  



 

24 
 

 

 

 

Capítulo 2  
 
 

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

  



 

25 
 

2.1. NANOPARTÍCULAS – MECANISMOS DE FORMAÇÃO E 

PROPRIEDADES 

 

 

2.1.1. Definição 
 

Nanomaterial é o termo utilizado para descrever materiais cujas 

estruturas elementares possuem dimensões na escala de 1 a 100 nm e que 

apresentam propriedades físico-químicas diferenciadas (incomuns) quando 

comparados ao material volumétrico (Cao, 2004; Shong et al., 2010). 

Nesses sistemas, a origem dessas propriedades pode ser de dois tipos: 

(i) quando as dimensões das partículas tornam-se comparáveis, ou menores, a 

comprimentos críticos de certos fenômenos (por exemplo, o comprimento de 

onda de de Broglie para o elétron, o caminho livre médio do éxciton, o 

comprimento de onda dos fônons etc.), em que o efeito de confinamento 

quântico torna-se evidente; (ii) quando prevalecem as propriedades de 

superfície que, com a redução no tamanho das partículas, tornam-se mais 

significantes e podem dominar os processos termodinâmicos e energéticos do 

sistema (Chadwick e Rush, 2002). Este último fator pode levar à formação de 

partículas com diferentes morfologias, ao aumento da reatividade superficial e 

condutividade iônica, entre outros efeitos (Tjong e Chen, 2004; Ali et al., 2013). 

Quando um material é reduzido à escala nanométrica, a fração de 

átomos localizados nas regiões superficiais aumenta consideravelmente. Como 

um exemplo ilustrativo, considere um cristal de ouro com estrutura fcc (cúbica 

de corpo centrado) em formato de um cubo. Nesse cubo, quando reduzido de 

1 cm3 para 1 nm3, a fração de átomos superficiais aumenta de ~ 2.10-6 % para 

~ 78 %. Em casos mais extremos esse valor pode chegar a 100 % (Shong et 

al., 2010). Portanto, é de se esperar que as propriedades do material como um 

todo sejam fortemente controladas pelo comportamento de suas superfícies.  

Devido à sua vasta área superficial, todos os nanomateriais possuem 

uma grande energia superficial e são considerados termodinamicamente 

instáveis ou metaestáveis (Shong et al., 2010). Dessa forma, um bom 

entendimento da energia superficial, bem como das propriedades físicas e 
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químicas de superfícies sólidas é essencial para a produção de nanoestruturas 

estáveis e com fino controle de tamanhos. 

 

 

2.1.2. Energia Superficial 

 

A energia superficial ( ), também chamada de energia livre superficial ou 

tensão superficial, é definida como a energia livre necessária para criar uma 

“nova” unidade de área e é dada por: 

 

                                                                                        (2.1) 

 

em que  é a energia livre de Gibbs,  é a área superficial,  é temperatura e  

é pressão (Cao, 2004). Considerando as condições de contorno utilizadas na 

regra da ligação quebrada (“broken-bond rule”) (Shong et al., 2010; Galanakis 

et al., 2002),  pode ser escrita como: 

 

                                                                                        (2.2) 

 

em que  é a força de ligação,  é o número de ligações quebradas e  é o 

número de átomos por unidade de área da nova superfície. Essa equação 

permite concluir que cada plano cristalino possui uma energia superficial 

específica, que depende do número de ligações que devem ser quebradas 

para a formação da “nova” superfície. Em geral, foi observado que planos 

cristalinos com menores índices de Miller possuem energia superficial menor 

quando comparados com planos de índices maiores. A morfologia 

termodinamicamente estável do cristal será determinada considerando as 

energias superficiais de todas as faces. 
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2.1.3. Mecanismos de Redução da Energia Superficial  

 

A Termodinâmica nos diz que um material é estável apenas quando se 

encontra em um estado com a menor energia livre de Gibbs. Por isso, em 

sistemas nanocristalinos existe uma forte tendência em minimizar a grande 

energia superficial que possuem, e isso é conseguido através de mecanismos 

como: relaxação superficial, reconstrução superficial, adsorção, sinterização, 

amadurecimento de Ostwald (ou Ostwald ripening) e aglomeração. 

No mecanismo de relaxação superficial, os átomos da superfície que 

possuem ligações soltas (dangling bonds) podem deslocar-se lateralmente ou 

interiormente para contrabalancear as forças de atração. Os átomos com 

dangling bonds podem ainda se combinar através da formação de novas 

ligações entre eles, fenômeno conhecido como reconstrução superficial (M ller, 

1986).  

A adsorção superficial é outra maneira que reduz efetivamente a energia 

superficial. Nesse processo, grupos terminais como hidroxilas (–OH) podem 

formar ligações ou apenas interações fracas, como a eletrostática ou de van 

der Waals, com os átomos da superfície (Jolivet et al., 2010). 

Nos processos de sinterização e Ostwald ripening, nanoestruturas 

individuais se fundem para formar estruturas maiores, o que reduz 

efetivamente a área superficial e, consequentemente, a energia superficial do 

sistema (Cushing et al., 2004; Behafarid e Cuenya, 2013). A sinterização só é 

significativa a elevadas temperaturas, durante a qual ocorre difusão de estado 

sólido entre as estruturas em contato, resultando em microestruturas diferentes 

ao final do processo. Ostwald ripening, por outro lado, ocorre entre partículas 

em solução e de diferentes tamanhos, e irá produzir estruturas uniformes, em 

que as mais largas crescem em detrimento das menores. Esse fenômeno é 

importante principalmente nos processos de crescimento e cristalização de 

nanopartículas em solução e resulta em um estreitamento da distribuição de 

tamanhos, já que elimina as partículas menores. 

Os sistemas podem ainda reduzir sua energia superficial através da 

aglomeração. O mecanismo de aglomeração é dominado pelas forças atrativas 

de van der Waals entre nanocristais, que se tornam cada vez mais importantes 

à medida que suas dimensões são gradativamente reduzidas (Cushing et al., 
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2004). Ou seja, quanto menores os tamanhos dos cristais, maior a tendência 

para a aglomeração. Na fabricação e processamento de nanomateriais a 

aglomeração deve ser evitada e, para isso, são aplicados mecanismos de 

estabilização das nanoestruturas. Os dois mecanismos mais utilizados são a 

estabilização eletrostática e a estabilização esteárica. Em uma suspensão de 

nanopartículas não condutoras dispersas em solvente polar ou solução 

eletrolítica, uma densidade de cargas elétricas superficiais irá se desenvolver 

nas nanopartículas. Esse potencial superficial vai contribuir com interações 

repulsivas quando nanopartículas se aproximam umas das outras, o que 

garante a estabilidade das nanopartículas, evitando a aglomeração. O 

mecanismo de estabilização esteárica, por outro lado, também conhecido como 

estabilização polimérica, como o próprio nome sugere, utiliza polímeros 

solúveis ou surfactantes para promover a estabilidade termodinâmica de uma 

suspensão de nanopartículas. A interação entre o polímero e a superfície sólida 

limita-se, basicamente, à adsorção das moléculas poliméricas nas superfícies 

das nanopatículas, através de ligações químicas ou interações físicas fracas. 

Além de conferir estabilidade termodinâmica ao sistema, a estabilização 

polimérica pode ser obtida em suspensões com alta concentração e com 

múltiplas fases. 

 

 

2.1.4. Nucleação e Crescimento de Nanopartículas 

 

Nanopartículas podem ser produzidas através de nucleação homogênea 

em meio liquido, sólido ou gasoso, ou por nucleação heterogênea, quando a 

fase é formada sobre um substrato de outro material. A força-motriz para a 

nucleação e crescimento de nanocristais é a redução da energia livre de Gibbs 

do sistema. Para que o processo tenha início, é necessário criar uma solução 

supersaturada, ou seja, em que a concentração do soluto exceda o limite de 

solubilidade da solução (Jolivet et al., 2000). Uma solução supersaturada 

possui grande energia livre de Gibbs e a redução dessa energia é conseguida 

através da segregação de uma nova fase.  
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A formação da nova fase pode ser subdividida em três passos principais, 

como está ilustrado na Figura 2.1, que mostra a variação da concentração em 

função do tempo: 

i. Formação do precursor: hidróxidos ou oxihidróxidos metálicos 

formados na solução reacional são capazes de condensar para 

formar a fase sólida; 

ii. Nucleação: ocorre a partir da condensação dos precursores e a 

taxa de formação dos núcleos é uma função da concentração do 

precursor;  

iii. Crescimento: os núcleos crescem através da adição de matéria 

até alcançar os primeiros estágios das nanopartículas. 

 

No estágio inicial (fase I da Figura 2.1), a taxa de condensação é quase 

nula. Quando a concentração do precursor atinge um valor mínimo ( ), a 

taxa de condensação aumenta abruptamente e a nucleação ocorre por toda a 

solução (fase II da Figura 2.1). Após a nucleação inicial, a alta taxa de 

condensação reduz significativamente a concentração do precursor que, 

consequentemente, faz reduzir a taxa de condensação rapidamente. Quando a 

concentração do precursor decresce até o valor mínimo, a formação de novos 

núcleos não é mais possível. A partir daí, o precursor passa a condensar nos 

núcleos já formados, resultando no crescimento dos núcleos (fase III da Figura 

2.1), processo que continua até que a concentração do precursor atinja o valor 

de equilíbrio ( ). Uma vez que os primeiros núcleos são formados, o processo 

de crescimento ocorre concomitantemente ao de nucleação, porém, em 

velocidades diferentes. A etapa de crescimento, por sua vez, pode ser 

controlada por difusão, onde as espécies em crescimento são difundidas da 

região de bulk da solução para as superfícies dos núcleos em crescimento, ou 

por processos de superfícies, que ocorre quando a concentração das espécies 

é a mesma nas superfícies e no bulk e o crescimento dos núcleos procede em 

camadas. 
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Figura 2.1: Ilustração do processo de nucleação e crescimento em função do 
tempo. Figura adaptada de Shong et al., 2010.  

 

 

2.2. LUMINESCÊNCIA 

 

Luminescência é a capacidade que certos materiais possuem de emitir 

luz após sofrerem um estímulo. Quando esse estímulo é feito utilizando luz na 

região ultravioleta, visível ou infravermelho, o fenômeno é chamado de 

fotoluminescência (Colvard, 1992).  

É muito comum em sólidos cristalinos que o processo de luminescência 

ocorra nos chamados centros luminescentes. Estes centros luminescentes 

podem ser defeitos pontuais na rede cristalina, impurezas ou íons dopantes, 
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que podem apresentar níveis eletrônicos dentro da banda proibida. Transições 

entre esses níveis vão levar a absorções e emissões em regiões espectrais 

onde o cristal perfeito era previamente transparente (Ronda, 2008). 

Os mecanismos envolvidos na luminescência desses centros podem ser 

entendidos mais facilmente utilizando como base o modelo de coordenadas 

configuracionais, emprestado da física molecular, e que é derivado da 

aproximação de Born-Oppenheimer (Bassi, 2001). Nesse modelo, o centro 

luminescente é visto como uma molécula isolada, considerando o íon 

luminescente e os íons vizinhos mais próximos. O modelo permite que a 

energia total da molécula (energia do elétron + energia do íon) nos estados 

fundamental e excitado, , seja escrita como função da distância entre o 

íon luminescente e os íons vizinhos mais próximos, considerando que as 

vibrações dos íons vizinhos também têm efeito nas propriedades ópticas. 

Dessa maneira, as posições de todos os íons vizinhos são generalizadas em 

apenas uma coordenada, chamada de coordenada configuracional, .  

Como é mostrado na Figura 2.2, a energia total da molécula é 

representada por parábolas (aproximação harmônica) e as linhas verticais 

correspondem aos níveis vibrônicos dos estados. O mínimo das curvas 

encontra-se em , que corresponde à posição de equilíbrio do estado 

fundamental, e , que é a posição de equilíbrio interatômica do estado 

excitado.
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Figura 2.2: Ilustração do diagrama de coordenadas configuracionais mostrando 
as curvas de energia dos estados fundamental e excitado da molécula em função 

da distância interiônica q. Figura adaptada de Agullo-Lopez et al., 1988. 

 

As ligações químicas entre o íon luminescente e os íons da rede 

(acoplamento elétron-rede) são diferentes no estado excitado e no estado 

fundamental, o que induz a uma mudança nas posições de equilíbrio, como 

pode ser observado pelo deslocamento horizontal entre as parábolas na Figura 

2.2. Essa diferença nas posições é responsável pelo deslocamento de Stokes 

(diferença entre as energias de absorção e emissão) e pela largura das bandas 

de absorção e emissão (Gaft et al., 2005; Agullo-Lopez et al., 1988). 

Durante as transições de absorção e emissão os núcleos dos íons não 

mudam de posição (princípio de Franck-Condon). A absorção é indicada pela 

transição A à B na Figura 2.2 e corresponde ao envelope das várias 

transições individuais entre os níveis vibrônicos. No estado fundamental, a 

maior probabilidade de se encontrar o elétron está próxima à posição de 

equilíbrio, enquanto para o estado excitado, a posição de maior probabilidade 

está nas bordas da parábola. Uma vez no estado excitado, o sistema relaxa 

para um nível mais baixo (transição B à C) através de emissão de fônons que 

Absorção Emissão 

A 

B 

C 

D 

ESTADO 

FUNDAMENTAL 

ESTADO 

EXCITADO 
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ocorre com uma probabilidade 105 vezes maior em relação à emissão radiativa. 

Em seguida, ocorre a emissão de luz (transição C à D) e o ciclo é completado 

com a segunda relaxação vibracional D à A no estado fundamental. 

Além do acoplamento elétron-rede, a temperatura do sistema também 

possui uma forte influência na largura das bandas. Em valores finitos de 

temperatura, além de transições dos níveis vibracionais mínimos, transições a 

partir de níveis mais altos também irão ocorrer, cuja probabilidade é 

proporcional à densidade populacional dos níveis. A largura da banda espectral 

em função da temperatura é definida por (Agullo-Lopez et al., 1988): 

 

                                                                      (2.3) 

 

em que (0) é a largura de banda em  = 0 K. 

 

 

2.3. OS METAIS LANTANÍDEOS 
 

Os metais lantanídeos consistem em um grupo de 15 elementos com 

número atômico entre 57 a 71. São eles: lantânio (La), cério (Ce), praseodímio 

(Pr), neodímio (Nd), promécio (Pm), samário (Sm), európio (Eu), gadolínio 

(Gd), térbio (Tb), disprósio (Dy), hólmio (Ho), érbio (Er), túlio (Tm), itérbio (Yb) e 

lutécio (Lu). Com a inclusão do escândio (Sc) e do ítrio (Y), que são do mesmo 

subgrupo, esses 17 elementos são conhecidos como terras-raras. Apesar do 

nome, a concentração na crosta terrestre do cério, por exemplo, é similar às 

concentrações do níquel e do cobre, enquanto o túlio e o lutécio, os 

lantanídeos mais raros, são mais abundantes do que o bismuto e a prata 

(Cotton, 2006). Uma peculiaridade desses elementos é que, à medida que o 

número atômico aumenta os elétrons não são adicionados às camadas mais 

externas da eletrosfera e, sim, na camada 4f mais interna. Com o aumento da 

carga nuclear, percorrendo-se a série La – Lu, a camada 5s5p mais externa 

contrai-se, resultando numa redução no raio atômico e no raio iônico dos 

lantanídeos, efeito conhecido como “contração lantanídea” (Cotton, 2006).  
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O preenchimento parcial da camada 4f permite que os elétrons sejam 

arranjados em diferentes configurações, gerando diferentes níveis eletrônicos. 

Como consequência, linhas de absorção e emissão que podem ir do UV ao 

infravermelho são observadas nos lantanídeos. Na formação dos íons, os 

elétrons são removidos primeiramente dos orbitais 6s e 5d, de maneira que 

todos os íons Ln3+ possuem a configuração [Xe]4fn. Outra particularidade 

observada nesses íons é que a camada 4f está blindada pelas camadas mais 

externas 5s e 5p que são completamente preenchidas, como se pode observar 

na Figura 2.3, que mostra as funções de distribuição radial dos elétrons 4f, 5s e 

5p do Pr3+. A consequência disso é que apenas uma pequena influência da 

matriz hospedeira (acoplamento elétron-rede pequeno) será observada nas 

propriedades espectroscópicas dos lantanídeos, e as transições eletrônicas 4f 

à 4f proporcionarão bandas de absorção e emissão bem estreitas. 

 

 

Figura 2.3: Funções de distribuição radial dos elétrons 4f, 5s e 5p para o Pr3+ 
(Huang e Bian, 2010). 

 

Os íons Ln3+ são capazes de absorver e emitir luz em uma grande faixa 

de energias, as probabilidades de transição são relativamente altas e as 

emissões características são bem estreitas e intensas. Além disso, muitos 

estados excitados dos Ln3+ possuem tempos de vida bem longos, causados 
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por uma relaxação na regra de seleção de paridade (Huang e Bian, 2010). 

Esses estados são conhecidos como estados metaestáveis e permitem que 

alguns lantanídeos sejam amplamente utilizados em lasers e em materiais 

fluorescentes. Neste trabalho foram exploradas as propriedades ópticas do 

Nd3+, Eu3+ e Tb3+ incorporados em matrizes de Y2O3, dos quais algumas 

propriedades importantes serão brevemente abordadas a seguir. 

 

 

2.3.1. Nd3+ 
 

O íon Nd3+, com configuração eletrônica 4f3, é conhecido como um dos 

centros luminescentes de terras-raras mais eficientes, sendo que a maior parte 

(e mais importante) de suas transições encontra-se na região de infravermelho 

do espectro (Gaft et al., 2005). Algumas dessas transições são “hipersensíveis” 

a mudanças na simetria e na força de ligação da rede, como a 4I9/2 à 2H9/2, 
4F5/2 e 4I9/2 à 4G5/2, 

4G7/2 (Cotton, 2006). O tempo de decaimento dos principais 

níveis excitados está compreendido entre 200 e 490 μs, aproximadamente 

(Lupei et al., 2003; Stouwdam et al., 2003; Yu et al., 2007). 

A importância tecnológica do Nd3+ está justamente em seu diagrama de 

níveis de energia. Seus níveis estão dispostos de tal maneira que permitem 

geração de ação laser mais eficiente, os chamados lasers de quatro níveis 

(four-level laser), além do que, as principais transições do Nd são permitidas 

pelas regras de seleção (Cotton, 2006). Os lasers de estado sólido de quatro 

níveis mais importantes utilizam o Nd como centro ativador, a exemplo do bem-

conhecido Nd:YAG (Tilley, 2011). 

 

 

2.3.2. Eu3+ 
 

Os níveis de energia do Eu3+ surgem a partir da configuração eletrônica 

4f6. Suas propriedades ópticas são bastante estudadas, especialmente porque 

o Eu está envolvido em muitas aplicações industriais e tecnológicas. Por 

exemplo, o emissor de luz vermelha favorito em lâmpadas fluorescentes e 

mostradores são matrizes de Y2O3 dopadas com Eu3+, cerâmicas de 
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(Y,Gd)2O3:Eu3+ e Lu2O3:Eu3+ são utilizadas como cintiladores, nanocristais 

dopados com Eu3+ possuem grande potencial para aplicações como sondas 

fluorescentes em ensaios biológicos (Ronda e Srivastava, 2008; Tilley, 2011; 

Setua et al., 2010). 

As transições do Eu3+ podem fornecer informações preliminares a 

respeito da quantidade e da simetria dos sítios da matriz em que se encontra. 

Por exemplo, como o nível fundamental 7F0 não é desdobrado, se apenas uma 

linha para a transição 5D0 à 
7F0 for observada no espectro de emissão, indica 

que o Eu possui apenas um sítio (Cotton, 2006). Já a transição 5D0 à 
7F1 é 

permitida por dipolo magnético e é relativamente pouco sensível ao ambiente. 

A transição 5D0 à 
7F2 por outro lado, é hipersensível ao ambiente cristalino e 

serve como uma boa sonda para analisar a simetria do sítio. Por ser uma 

transição proibida por dipolo elétrico, quando ela é observada e é dominante 

sobre a transição 5D0 à 
7F1, indica que o európio se encontra em um sítio de 

baixa simetria (Cotton, 2006; Gaft et al., 2005). 

 

 

2.3.3. Tb3+ 
 

O íon Tb3+ apresenta configuração eletrônica 4f8 e em seu espectro 

luminescente é possível observar várias linhas das transições 5Dj à 7Fj. Entre 

elas, a transição entre 5D4 e 7F5, em torno de 550 nm, é a mais intensa para a 

maioria das matrizes. A razão disso é que essa transição apresenta a maior 

probabilidade, tanto para transições induzidas por dipolo elétrico como por 

dipolo magnético (Gaft et al., 2005). As transições 5D4 à 7F6, 4, 2 são sensíveis 

ao ambiente (Cotton, 2006). Já a intensidade das emissões a partir do nível 5D3 

decrescem com o aumento da concentração do Tb através de processos de 

relaxação cruzada. Juntamente com o Eu3+, matrizes dopadas com Tb são 

empregadas em lâmpadas tricromáticas (Tilley, 2011). 

 

 

2.4. ROTAS DE SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS 
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2.3.1. Rota sol-gel proteico  
 

O processo sol-gel proteico consiste em um processo sol-gel alternativo, 

onde a água de coco, extraída da fruta verde ou madura, é empregada na 

dispersão dos sais precursores em substituição aos alcóxidos metálicos 

utilizados no processo convencional (Macedo & Sasaki, 1998). Apesar de 

recentemente desenvolvido, o método sol-gel proteico já vem sendo 

largamente empregado na produção de filmes finos (Santos et al., 2003; 

Montes et al., 2003), pigmentos cerâmicos (Silva e Macedo, 2011) e óxidos 

nanocristalinos magnéticos (Fortes et al., 2006) e luminescentes (Gomes et al., 

2013). 

Carboidratos são os principais componentes da água de coco, sendo 

que a maior fração é de glicose, frutose e sacarose. A porcentagem de 

proteínas na água varia de 0,4 a 1,1 % e aumenta com a maturação do coco. 

Aminoácidos livres também são detectados, sendo que cerca de 70 % são 

glutamina, arginina, asparagina, alanina e ácido aspártico. Dentre os minerais, 

o principal constituinte é o potássio, que corresponde a cerca de 2/3 do total de 

minerais da água de coco (Srebernich, 1998). 

No processo sol-gel proteico, acredita-se que os íons metálicos ligam-se 

quimicamente às proteínas presentes na água de coco (Meneses, 2003; 

Soares et al., 2013). Como é conhecido, as proteínas são formadas por 

cadeias de aminoácidos que se unem através de reações de condensação, 

formando a ligação peptídica entre o carbono do grupo carboxila de um 

aminoácido e o nitrogênio do grupo amina do outro, como está ilustrado na 

Figura 2.4. Os aminoácidos, por sua vez, possuem propriedades compatíveis 

com as necessidades do processo sol-gel: são solúveis em água, apresentam 

caráter anfótero, o que permite a solvatação de ânions e cátions, não são 

voláteis e sofrem reações de condensação. No entanto, devido à complexidade 

da composição da água de coco, ainda não se conhece exatamente os 

mecanismos de formação e estabilização do sol-gel nesse processo (Meneses, 

2003). As vantagens da rota sol-gel proteico são: simplicidade metodológica, 

baixa toxicidade, baixo custo e abundância do precursor molecular, as quais 

possibilitam a produção em larga dos materiais.  

 



 

38 
 

 

Figura 2.4: Ilustração da reação de condensação entre dois aminoácidos 
formando uma ligação peptídica1. 

 

 

2.3.2. Rota sol-gel com álcool polivinílico 
 

A rota sol-gel com álcool polivinílico (PVA) trata-se de um processo sol-

gel alternativo que envolve a desidratação seguida de pirólise da matéria 

orgânica, de uma dispersão aquosa homogênea de nitratos metálicos e PVA 

(Saha et al., 1995). 

O álcool polivinílico é um polímero sintético hidrossolúvel de fórmula 

química [CH2CH(OH)]n, onde há um grupo hidroxila por monômero de PVA. Ao 

serem adicionados na solução de nitratos, os grupos OH- das cadeias do 

polímero são capazes de solvatar os íons metálicos da solução, formando 

hidróxidos metálicos. Ao mesmo tempo, a propriedade surfactante da rede 

polimérica de PVA promove a estabilização esteárica dos núcleos, mecanismo 

descrito na sessão 2.1.3, e previne a aproximação entre eles (Meshkani e 

Rezaei, 2010; He et al., 2005a; Sang et al., 2007). A solvatação e estabilização 

são ilustradas na Figura 2.5. 

Posteriormente foi observada a influência da quantidade e do peso 

molecular do PVA na produção de diferentes óxidos (Sun e Oh, 1996; Qin et 

al., 2009; Meshkani e Rezaei, 2010). Na proporção molar ideal entre PVA e 

íons metálicos na mistura, as cadeias do álcool tem o papel de adsorver e 

                                            
1 http://www.infoescola.com/bioquimica/ligacao-peptidica/ 
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recobrir as partículas coloidais, prevenindo parcialmente o contato entre as 

partículas e o seu crescimento. Se a quantidade de PVA adicionada é muito 

grande, os íons ficarão recobertos por várias camadas de polímero e o 

processo de desidratação será dificultado devido ao aprisionamento de 

moléculas de água pelas cadeias do álcool (Li et al., 1993). Por outro lado, se o 

peso molecular do PVA utilizado for muito baixo, as cadeias poliméricas podem 

ser muito curtas para recobrir eficientemente os coloides, o que pode resultar 

na precipitação do sol ou crescimento das partículas (Li et al., 1993; Sun e Oh, 

1996). A rota sol-gel assistida por PVA vem sendo empregada com sucesso na 

produção de nanopartículas e nanobastões a baixas temperaturas, com 

tamanhos de partículas reduzidos e baixo grau de aglomeração (Xu et al., 

2006; Ari et al. 2011; He et al., 2005; Jung et al., 2011; Qin et al., 2009). 

 

 

 

Figura 2.5: Representação dos processos de solvatação e estabilização na rede 
polimérica de PVA para a síntese do supercondutor YBa2Cu3O7-x (Sun e Oh, 

1996). 
 

 

2.3.3. Rota hidrotermal 
 

Segundo Byrappa e Yoshimura (2001), qualquer reação química 

heterogênea na presença de um solvente (aquoso ou não aquoso), realizada a 
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temperaturas acima da ambiente e pressões maiores do que a atmosférica em 

um sistema fechado é definida como uma reação hidrotermal. O termo 

hidrotermal é estritamente empregado quando o solvente utilizado é a água; 

para outros solventes, utiliza-se o termo geral solvotermal. O processo 

hidrotermal é vastamente empregado no crescimento de monocristais e, 

recentemente, vem sendo utilizado na produção de materiais nanoestruturados, 

tanto em forma de pó como em filmes (Qin et al., 2010; Sambath et al., 2012; 

Byrappa e Yoshimura, 2001). 

Em condições hidrotermais, a solubilidade do solvente aumenta, 

possibilitando a solvatação de uma maior quantidade de sais metálicos ou 

complexos, o que aumenta a reatividade dos metais (Cushing et al., 2004). 

Como consequência, a reação hidrotermal permite que muitos materiais 

inorgânicos sejam preparados em temperaturas abaixo daquelas requeridas 

em sínteses de estado sólido. Diferentemente dos processos de co-

precipitação ou sol-gel, por exemplo, os produtos finais de reações 

hidrotermais são cristalinos, não necessitando de tratamentos térmicos 

posteriores (Cushing et al., 2004). As taxas de nucleação e crescimento irão 

determinar o tamanho do cristal e sua morfologia, as quais podem ser 

controladas através de parâmetros como temperatura e tempo de ração, pH da 

solução, concentrações dos reagentes e aditivos. 

 

 

Aquecimento por micro-ondas 

 

Uma desvantagem do processo hidrotermal (ou solvotermal) 

convencional é a baixa velocidade de reação. O emprego do aquecimento por 

micro-ondas pode aumentar a taxa de cristalização em até duas ordens de 

magnitude, pois nessa condição a solução aquosa dos íons é aquecida por 

dois processos distintos: movimentação iônica, que leva ao aquecimento por 

efeito Joule, e relaxação dielétrica (Gabriel et al., 1998; Kappe, 2004).  

Quando as micro-ondas (essencialmente na faixa de 2–3 GHz) são 

aplicadas a uma solução iônica, as moléculas polares do meio não são 

capazes de acompanhar as variações do campo elétrico alternado, causando 
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uma defasagem δ entre as reorientações moleculares e as oscilações das 

micro-ondas. Essa defasagem leva à dissipação de energia sob forma de calor 

para o meio e é conhecida como relaxação dielétrica. Uma maneira de 

quantificar a dissipação de energia é através do fator de dissipação ou 

tangente de perda, que é dado por: 

 

                                                                                      (2.4) 

 

em que  é a constante dielétrica do meio e  é o fator de perdas. Esse é um 

parâmetro conveniente para comparar a eficiência de conversão da energia de 

micro-ondas em energia térmica em um meio dielétrico. 

 

 

2.4. O ÓXIDO DE ZINCO (ZnO) 

 

O óxido de zinco (ZnO) é um semicondutor do grupo IIb-VI, com 

estrutura cristalina hexagonal do tipo wurtzita (Figura 2.6a), grupo espacial 

P63mc e constantes de rede a = b = 3,25 Å e c = 5,20 Å, à temperatura 

ambiente. Sua cela unitária contém apenas duas fórmulas unitárias ZnO com 

simetria C6v. Na estrutura do óxido de zinco, as ligações atômicas envolvem 

hibridização sp3 dos estados eletrônicos, com os átomos de zinco ligados a 

quatro átomos de oxigênio vizinhos em uma configuração tetraédrica, e vice 

versa (Figura 2.6b). Os estados híbridos ligantes constituem a banda de 

valência, enquanto a banda de condução é formada pelos estados antiligantes, 

com energia de gap Eg ≈ 3,37 eV à temperatura ambiente. 
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Figura 2.6: Representações da estrutura cristalina do ZnO: (a) visualização da 
rede hexagonal e (b) visualização da coordenação tetraédrica dos átomos. 

 

Embora as ligações Zn–O sejam do tipo covalente, elas apresentam um 

grau de polaridade considerável devido à grande diferença de 

eletronegatividade entre o zinco e o oxigênio. Desta maneira, pode-se 

considerar que o zinco e o oxigênio no ZnO estão em seus estados ionizados 

Zn2+ e O2– (Wang, 2004). Como consequência, o eixo c [0001] do ZnO possui 

um forte caráter polar, sendo constituído por planos de Zn2+ carregados 

positivamente, intercalados por planos de O2– carregados negativamente, 

orientados perpendicularmente ao eixo c. O resultado disso é um cristal com 

uma das faces positiva, e a face oposta, negativa, ao longo do eixo c. Uma 

(b) 

(a) 
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consequência dessa polarização do cristal é a transição de fase da estrutura 

wurtzita para a estrutura do tipo rock-salt, muito comum nos cristais iônicos de 

halogenetos alcalinos, com a aplicação de uma pressão hidrostática de 

p ~ 9,1 GPa (Desgreniers, 1998). 

O caráter uniaxial do ZnO domina a morfologia final de nanoestruturas e 

seus coeficientes de expansão, que têm valores distintos ao longo de eixo c e 

perpendicularmente a este (Ibach, 1969). As configurações conseguidas em 

amostras de ZnO são mais ricas do que qualquer outro nanomaterial 

conhecido. A literatura traz nanoesferas, bastões, fios, fitas, cubos, 

aglomerados em formato de estrela e flor, obtidas por diferentes técnicas de 

produção (Moulahi et al., 2012; Ghoul et al., 2012; Ng et al., 2010; Bai, 2012). 

O óxido de zinco é um material notoriamente muito versátil e o estudo de 

suas propriedades data da primeira metade do século XX, com pesquisas 

sobre estrutura cristalina, calor específico, densidade e propriedades ópticas 

(Pauling, 1927; Ewles, 1938; Kröger, 1940; Schulz & Thiemann, 1979). A 

Tabela 2.1 destaca as principais propriedades do ZnO e a aplicabilidade 

associada a essas propriedades. 

 

Tabela 2.1: Principais propriedades e aplicabilidades do ZnO. 

Propriedade Detalhamento Potencial de aplicação 

Band gap largo e alta 
energia de ligação de 
éxciton 

Energia de gap em torno 
de 3,37 eV e energia de 
ligação de éxciton de 60 
meV2, o que permite 
emissões excitônicas 
eficientes à temperatura 
ambiente. 

Dispositivos 
optoeletrônicos na 
região UV/VIS, como 
LEDs, lasers, 
fotodetectores e 
transistores 
transparentes. 

Piezoeletricidade Polarização 
macroscópica do 
material quando aplicada 
uma tensão mecânica 
externa. 

Fabricação de 
transdutores, sonares e 
demais sensores 
acústicos. 

Condutividade elétrica Apresenta alta 
condutividade tipo-n, ou 

Aplicações na indústria 
eletrônica, em 

                                            
2 THOMAS, D.G., “The exciton spectrum of zinc oxide”, Journal of Physics and Chemistry of 

Solids 15, 86-96 (1960). 
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seja, condutividade por 
elétrons. Obtenção de 
condutividade tipo-p (por 
buracos) ainda é um 
grande desafio. 

transístores e 
condutores 
transparentes, por 
exemplo. 

Sensibilidade superficial Filmes finos apresentam 
condutividade muito 
sensível à adsorção de 
moléculas como NO2, 
O2, CO, H2. 

A grande área superficial 
contribui para o aumento 
do efeito fotocatalisador. 

Sensores de gás de 
baixo custo. 

Degradação de 
poluentes orgãnicos. 

Ferromagnetismo Propriedade 
ferromagnética em 
nanopartículas dopadas 
com metais de transição. 

Indústria de spintrônica. 

Efeitos ópticos não-
lineares 

Geração de segundo e 
terceiro harmônicos. 

Ação laser em sistemas 
nanocristalinos. 

Dispositivos ópticos não-
lineares. 

Lasers aleatórios. 

Caráter biológico Biocompatibilidade, 
biodegradabilidade e 
atóxicos. 

Indústria farmacêutica 
como carreadores de 
fármacos, indústria de 
cosmético e alimentícia. 

 

As propriedades ópticas do ZnO serão exploradas no presente trabalho. 

Seu espectro luminescente típico consiste em uma emissão estreita na região 

do UV e uma banda larga na região visível do espectro, que pode ocorrer do 

violeta ao vermelho (Ahn et al., 2009). A emissão no UV é atribuída à 

recombinação radiativa de éxcitons livres. Já a banda de emissão no visível 

vem sendo atribuída à presença de defeitos pontuais intrínsecos na rede 

cristalina, bem como à presença de impurezas como H e Li ou moléculas 

adsorvidas nas superfícies das partículas (Janotti & Van de Walle, 2009). Sua 

origem, no entanto, ainda é fonte de muita discussão na literatura, devido ao 

fato das bandas largas de emissão conterem contribuições de múltiplas 

transições. Além disso, cada método de produção pode resultar em diferentes 
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tipos e concentrações de defeitos, levando a variações nos espectros 

luminescentes.  

Aproveitando-se da versatilidade do ZnO, sua propriedade de 

fotocatalisador também foi explorada no presente trabalho. A fotocatálise 

heterogênia tem sido bastante estudada nas últimas quatro décadas devido ao 

crescimento industrial, que traz como consequência a contaminação do meio 

ambiente através do despejo de pesticidas, herbicidas, corantes, solventes e 

outros poluentes orgânicos. A fotocatálise baseia-se na formação de radicais 

livres como ·OH, ·O2- e HO2·, altamente reativos, podendo reagir com 

compostos orgânicos levando a sua completa mineralização (Nogueira & 

Jardim, 1998). Os radicais livres são gerados através da irradiação do poluente 

com luz ultravioleta e um material semicondutor (catalisador) é utilizado como 

mediador na produção desses radicais. 

As técnicas que vêm sendo empregadas na produção do ZnO 

nanoestruturado podem ser divididas em dois grupos: i. reações em fase 

gasosa; ii. rotas químicas úmidas (Kim & Tai, 2007; Kwork et al., 2005). Estas 

últimas possuem a vantagem do baixo custo, sendo facilmente empregadas na 

produção em larga escala. 

 

 

2.5. O ÓXIDO DE ÍTRIO (Y2O3) 
 

O óxido de ítrio (ítria – Y2O3) apresenta estrutura cristalina cúbica de 

corpo centrado (bcc) pertencente ao grupo espacial Ia3 e parâmetros de rede 

a = b = c = 10,6 Å (Ferreira, 2006). Sua cela unitária consiste em 16 fórmulas 

unitárias com 32 cátions Y3+, cada um coordenado por 6 átomos de oxigênio 

vizinhos. Dos 32 cátions, 8 estão em sítios centrossimétricos com simetria C3i, 

onde faltam 2 oxigênios na diagonal do corpo do cubo, resultando em 6 

oxigênios em distâncias equivalentes, e 24 estão em sítios  não-

centrossimétricos com simetria C2, onde os 2 oxigênios faltantes são da 

diagonal da face do cubo, o que faz com que 2 oxigênios estejam em 

distâncias levemente diferentes (Van et al., 2006). A Figura 2.7 mostra a 

estrutura cúbica da ítria, diferenciando os dois sítios não equivalentes do Y3+. 
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Figura 2.7: Célula unitária do Y2O3. As esferas verdes representam os sítios com 
simetria C3i e as laranjas representam os sítios com simetria C2. As esferas 

vermelhas representam os átomos de oxigênio. 
 

De acordo com o diagrama de fases do sistema Y-O, a fase bcc da ítria 

é estável até próximo da sua temperatura de fusão, ~ 2430 °C (Carlson, 1990). 

Foex e Traverse (1966) observaram a transição da fase bcc para hexagonal em 

torno de 2298 °C à pressão ambiente. Wang e colaboradores (2009) também 

observaram essa mesma transição durante compressão até ~ 12,1 GPa. A fase 

monoclínica da ítria também foi obtida a altas pressões e altas temperaturas 

(Hoekstra & Gingerich, 1964). Uma nova transição da fase bcc para outra fase 

cúbica de grupo espacial Fm3m também foi observada (Katagiri et al., 1993; 

Swamy et al., 1999). 

Por apresentar uma alta estabilidade térmica e química, alta 

condutividade térmica (~ 27 W/mK), baixo coeficiente de expansão térmica (6 – 

7 K-1) e uma boa transparência óptica na região do infravermelho de 1 a 8 m, 

a ítria vem sendo utilizada como estabilizante da fase cúbica da zircônia 

originando as cerâmicas YSZ (yttria-stabilized zirconia) e na confecção de 

cadinhos utilizados na fundição de metais (Schlichting et al., 2001; Mangalaraja 
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et al., 2009). Comparando ao conhecido laser YAG (Y3Al5O12:Nd3+), o Y2O3 

possui expansão térmica semelhante e a condutividade térmica é 

aproximadamente duas vezes maior, fazendo deste último um material 

bastante promissor para meio ativo de lasers de estado sólido (Fornasiero et 

al., 1999; Kopylov et al., 2007). Adicionalmente, o óxido de ítrio apresenta band 

gap largo (~ 5,5 eV), constante dielétrica alta (  = 12–18) e boa compatibilidade 

química e estrutural com o silício, o que o torna um substituto promissor do 

SiO2 na fabricação de transistores (Gaboriaudi et al., 2004). 

A ítria é considerada uma das melhores matrizes hospedeiras para íons 

lantanídeos, pois sua estrutura cristalina é semelhante à estrutura dos óxidos 

de lantanídeos e o raio iônico do Y é similar ao raio iônico destes metais. 

Comparado a outras cerâmicas como Sc2O3, Al2O3 e o YAG, o Y2O3 possui 

uma baixa energia de fônons (~ 460 cm-1) (Fornasiero et al., 1999), o que 

contribui para uma alta eficiência luminescente deste material quando dopado. 

Neste trabalho, as propriedades estruturais, morfológicas e ópticas de 

matrizes nanoestruturadas de Y2O3 dopadas com Nd3+, Eu3+, e Tb3+ serão 

investigadas. Entre as rotas empregadas na produção de nanopartículas de 

ítria pura e dopada destacam-se: as rotas úmidas (Bai et al., 2009; Kopylov et 

al., 2007; Jung et al., 2011; Srinivasan et al., 2010), a síntese por combustão 

(Yao et al., 2008; Rekha et al., 2009; Cui et al., 2011), spray pirólise (Sotiriou et 

al., 2011) e rotas de reações em fase gasosa (Eilers, 2006). Em todas elas, o 

desafio encontrado está na obtenção de nanocristais com alto grau de 

cristalinidade, distribuição estreita de tamanhos, morfologia esférica e baixa 

aglomeração, características que contribuem para aumentar a eficiência 

luminescente dos materiais. 
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3.1. PRODUÇÃO DOS PÓS CERÂMICOS 
 

 

3.1.1. Amostras produzidas por rota sol-gel proteico 
 

A rota sol-gel proteico foi empregada na produção de amostras de ZnO e 

Y2O3 puro e dopado com Nd3+. Para a produção das amostras de ZnO, foi 

utilizado o  nitrato de zinco hexahidratado – Zn(NO3)2.6H2O (Aldrich, 99,99%) – 

como sal precursor. 3,6550 g do sal foram dissolvidos em água destilada a uma 

concentração de 0,1 g/mL. Em seguida, 15 mL de água de coco verde foram 

acrescentados à solução, sob constante agitação, até formar um sol 

transparente. A água de coco utilizada passou por um processo prévio de 

filtragem em filtro de papel para que resíduos do coco, como pedaços da casca 

e da polpa pudessem ser eliminados. Após agitação por 30 minutos, o sol foi 

levado para secagem a 100 °C por 24 horas e, em seguida, pré-calcinado a 

200 °C por 5 horas para eliminação de parte do material orgânico. Com o 

material pré-calcinado e homogeneizado, seguiu-se um processo de lavagem 

do pó com água destilada, com o intuito de eliminar sais iônicos solúveis 

provenientes da água de coco, como o KCl e NaKCl. Após este processo, o 

material foi novamente seco e homogeneizado. Medidas de DTA/TG do pó pré-

calcinado foram utilizadas para determinar a temperatura de cristalização do 

material. As amostras foram calcinadas nas temperaturas indicadas no DTA 

por um período de 5 h. Partes da amostra também foram calcinadas em 

temperaturas mais elevadas, entre 600 e 1000 °C por 5 h, a fim de se estudar a 

influência da temperatura de calcinação nas propriedades morfológicas e 

luminescentes das amostras produzidas. 

Nitrato de ítrio – Y(NO3)3 (99,99 %) – e nitrato de neodímio 

hexahidratado – Nd(NO3)3.6H2O (Aldrich, 99,9 %) – foram utilizados como sais 

precursores na produção das amostras de Y2O3 puro e dopado com Nd3+. 

2,4350 g de Y(NO3)3 foram utilizados na produção da amostra prura e 2,3631 g 

de Y(NO3)3 e 0,0769 g de Nd(NO3)3.6H2O foram empregados na produção da 

amostra dopada. Os sais precursores foram misturados a 50 mL de água de 

coco filtrada mantidos sob agitação até formar um sol transparente. Para o 

caso da amostra dopada foi mantida uma razão de 2 % entre as concentrações 
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de Y e Nd. Em seguida, 0,3 mL de ácido nítrico – HNO3 (Impex, 65 % PA) – 

foram adicionados à mistura para manter a estabilidade do sol. Foram 

acrescentados, ainda, 2 mL de hidróxido de amônia – NH4OH (Vetec, PA) –, a 

fim de produzir um sol com pH 7.0, sendo seu valor aferido com o auxílio de um 

peagâmetro Lutron PH-206. Após 30 minutos sob agitação magnética, o sol foi 

seco, pré-calcinado e lavado com água destilada. Após nova secagem e 

homogeneização, foram realizadas medidas de DTA/TG para determinação da 

temperatura de cristalização da amostra produzida. Calcinações entre 450 e 

1400 °C durante diferentes intervalos de tempo, entre 5 e 24 horas, foram 

empregadas, a fim de produzir amostras com diferentes tamanhos médio de 

partículas e avaliar a relação entre as propriedades estruturais, morfológicas e 

luminescente e o tamanho de partícula. 

 

 

3.1.2. Amostras produzidas por rota sol-gel com PVA 
 

A rota sol-gel com PVA (álcool polivinílico) foi empregada na produção 

de amostras de ZnO e Y2O3 puro e dopado e codopado com íons terras-raras 

(Eu3+ e Tb3+). Os sais precursores utilizados foram nitrato de zinco 

hexahidratado, nitrato de ítrio, nitrato de európio - Eu(NO3)3 (99,99%) – e 

cloreto de térbio hexahidratado – TbCl3.6H2O (Aldrich, 99,999%). Inicialmente, 

100 g de PVA foram dissolvidos em água destilada e aquecidos a 80 °C sob 

constante agitação, até formar uma solução viscosa a uma concentração de 

0,1 g/mL (10 %). Essa solução de PVA foi utilizada na produção de todas as 

amostras citadas. 

Para a produção do ZnO, 6,8451 g de nitrato de zinco hexahidratado 

foram dissolvidos em água destilada a uma concentração de 0,1 g/mL. Após a 

dissolução do sal, foram acrescentados 20 mL da solução de PVA, produzida 

como descrito anteriormente, formando um sol transparente e viscoso. O sol 

permaneceu sob agitação por 30 minutos para garantir uma boa 

homogeneidade do precursor e, após esse tempo, foi seco e pré-calcinado. 

Parte do pó pré-calcinado foi utilizado para realização de medidas de análise 

térmica (DTA/TG), a fim de determinar a temperatura de cristalização e 

decomposição de matéria orgânica remanescente. Da mesma forma que o 
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material preparado por rota sol-gel proteico, calcinações acima da temperatura 

de cristalização (de 600 a 1000 °C) também foram empregadas na amostra 

com PVA. 

Na produção das amostras de Y2O3 pura, dopada com Eu e Tb e co-

dopada Eu/Tb, inicialmente foi preparada uma solução dos precursores em 

água destilada a uma concentração de 0,2 g/mL, sendo a concentração dos 

íons dopantes em relação ao Y de 1 mol% para o caso das amostras dopada e 

co-dopada. As amostras puras foram produzidas a partir de sóis preparados 

com diferentes quantidades de PVA, as quais foram determinadas 

considerando a proporção entre Y3+ e OH-. Para determinar estas proporções, 

foi considerada a razão molar entre o nitrato de ítrio (Y(NO3)3) e o monômero 

de PVA (CH2CH(OH)), tendo sido produzidos sóis nas razões 1:0,2, 1:0,5 e 1:1. 

Após o acréscimo do PVA, os sóis foram mantidos sob agitação constante por 

30 min e, em seguida, foram secos a 100 °C/24 h e pré-calcinados a 200°C por 

24 h. Para formação da fase cristalina, foram empregadas calcinações em 

temperaturas entre 350 e 450 °C, com tempo de patamar de 1 ou 5 h. As 

amostras dopadas e a amostra co-dopada foram obtidas partindo do sol 

produzido com proporção Y3+/OH- de 1:0,5 e seguiu-se o mesmo procedimento 

de agitação, secagem e pré-calcinação empregado na produção das amostras 

puras. Ao final desse processo, os materiais foram calcinados a 1000 °C por 

5 h. 

 

 

3.1.3. Amostras produzidas por rota hidrotermal 
 

Amostras de ZnO foram preparadas através do método hidrotermal com 

aquecimento por micro-ondas. Inicialmente foi preparada uma solução aquosa 

de Zn(NO3)2.6H2O a uma concentração de 0,1 g/mL. Em seguida, 4 mL de 

hidróxido de amônio foram acrescentados à solução sob constante agitação, 

elevando o pH para aproximadamente 10. O valor do pH foi aferido utilizando 

um peagâmetro Lutron PH-206. A solução transparente formada foi transferida 

para um recipiente cilíndrico de teflon que era acoplado a um autoclave de aço 

inoxidável. Todo o aparato, por sua vez, foi inserido em um forno micro-ondas 

comercial (Panasonic) devidamente adaptado para a síntese. A solução foi 
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hidrotermalizada a uma temperatura de 120 °C por 30 min, sob uma pressão 

de aproximadamente 6 kgf/cm2. O forno micro-ondas operou a uma frequência 

de 2,450 MHz e potência de 800 W. O precipitado branco formado após a 

hidrotermalização foi lavado com água destilada e centrifugado a 4000 rpm por 

30 min, processo que foi repetido cinco vezes. Parte do pó foi calcinado entre 

400 e 1000 °C por 5 horas. 

Amostras de Y2O3 foram produzidas tanto através da rota hidrotermal 

convencional, utilizando um reator ou bomba hidrotermal (Figura 3.1(a)), como 

através da rota hidrotermal com aquecimento por micro-ondas, utilizando um 

reator de micro-ondas (Discover SP – CEM) (Figura 3.1(b)). Em ambos os 

casos, a preparação das amostras partiu de uma solução polimerizada com 

PVA que foi produzida como descrito no Tópico 3.1.2. Na produção através do 

método convencional, o sol de partida era transferido para uma bomba de 

reação hidrotermal e, em seguida, levada ao forno a uma temperatura de 

180 °C. A bomba permaneceu nessa condição por três diferentes patamares de 

tempo, rendendo três amostras diferentes: 6 dias (reação #1), 48 horas (reação 

#2) ou 24 horas (reação #3). O precipitado formado após a reação era lavado 

com água destilada e centrifugado, sendo esse processo repetido cinco vezes. 

Em seguida, os materiais foram calcinados em forno convencional a 450 °C por 

5 h. Na produção das amostras empregando o método com aquecimento por 

micro-ondas, o sol de partida era transferido para uma cela reacional que, por 

sua vez, era acoplada ao sintetizador por micro-ondas. A reação de 

hidrotermalização do sol consistiu em um patamar de 15 minutos a 100 °C, 

seguido de um segundo patamar de 3 horas a 180 °C. Ao final da reação, o 

precipitado passou pelo processo de lavagem, centrifugação e secagem a 

120 °C/24 h. A amostra seca e homogeneizada foi calcinada a 450 °C por 5 

horas. 

 



 

53 
 

  

Figura 3.1: Imagem do reator (bomba) hidrotermal (a) e do reator de micro-ondas 
(b). 

 

Na Tabela 3.1 estão dispostas as siglas utilizadas para identificar cada 

amostra produzida, que levam em conta o tipo de matriz cristalina e a rota de 

produção. 

 

Tabela 3.1: Identificação das amostras produzidas. 

Sigla Matriz Rota de produção 

ZnO-SGP ZnO Sol-gel proteico 

ZnO-PVA ZnO Sol-gel com PVA 

ZnO-HMO ZnO Hidrotermal com micro-ondas 

YO-SGP Y2O3 Sol-gel proteico 

YO-PVA Y2O3 Sol-gel com PVA 

YO-BH#1 Y2O3 Bomba hidrotermal, reação #1 

YO-BH#2 Y2O3 Bomba hidrotermal, reação #2 

YO-BH#3 Y2O3 Bomba hidrotermal, reação #3 

YO-HMO Y2O3 Hidrotermal com micro-ondas 
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3.2. PRODUÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS MAGNÉTICO-
FLUORESCENTES 

 

Y2O3:Eu3+ e Fe3O4 foram utilizados na produção de nanocompósitos 

magnético-fluorescentes. A amostra de Y2O3:Eu3+ (2%) utilizada foi produzida 

através da rota sol-gel com PVA seguindo a metodologia descrita no Tópico 

3.1.2, mudando apenas a concentração molar do dopante para 2 mol%. A 

amostra de Fe3O4 foi preparada através da rota de co-precipitação com 

posterior aquecimento por micro-ondas. Para produzir 1 g de Fe3O4, 2,7 g de 

FeCl3.6H2O e 0,99 g de FeCl2.4H2O eram dissolvidos em 12,5 mL de água 

desoxigenada. Em banho-maria de óleo, a solução era aquecida a 80 °C sob 

constante agitação magnética. Após alguns minutos, acrescentava-se à 

solução 10 mL de NH4OH, levando à precipitação da solução. A temperatura 

da solução precipitada era mantida a 80 °C por 20 min e, em seguida, reduzida 

à temperatura ambiente. A solução era então transferida para o reator de 

micro-ondas (Figura 3.1(b)) em recipiente próprio e aquecida a 150 °C por 

20 min. A amostra precipitada, por fim, era lavada com etanol para remoção do 

excesso de amônia. Todo o processo de produção das nanopartículas de 

Fe3O4 foi realizado em atmosfera de N2 em uma linha de Schlenk (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Linha de Schlenk 

 

A produção do nanocompósito foi dividida em duas etapas: i. 

modificação superficial das nanopartículas e ii. reação de acoplamento entre as 

estruturas magnética e fluorescente. 

Na primeira etapa, as nanopartículas fluorescentes foram modificadas 

com grupos carboxila. Para isso, foram preparadas inicialmente duas 

dispersões: a primeira contendo 0,2 g de nanopartículas fluorescentes em 

100 mL de água destilada, e a segunda contendo 0,55 g de ácido cítrico em 

100 mL de água destilada. As dispersões eram colocadas no ultrassom de 

banho por 15 min. Em seguida, eram misturadas e novamente dispersas em 

ultrassom por mais 15 min. O pó precipitado era centrifugado, lavado 3 vezes 

com etanol e seco a 100 °C por 12 h. As nanopartículas magnéticas, por sua 

vez, foram modificadas com grupos amina. Para esse procedimento, 

inicialmente foi preparada uma dispersão contendo 100 mg das nanopartículas 

magnéticas em 30 mL de etanol, que foi mantida em ultrassom por 1 h. Após 

esse período, foram acrescentados 0,6 mL de 3-aminopropiltrietoxisilano (3-

APTS), sendo a dispersão mantida por mais 1 h em ultrassom. Em seguida, as 

Balão onde é 
feita a reação 

Bomba 
de vácuo 

Linha da frente: fluxo 
de N2. 
Linha de trás: linha 
de vácuo 

Medidor de 
fluxo de gás 
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nanopartículas magnéticas eram decantadas com a ajuda de um imã, lavadas 

com etanol 4 vezes e secas a 100 °C por 12 h. 

Na segunda etapa, o acoplamento entre as nanopartículas magnéticas e 

fluorescentes foi realizado por meio de uma reação de acoplamento utilizando-

se o EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida). Inicialmente, 25 mg de 

NH2-Fe3O4 foram dispersas em 30 mL de THF (tetraidrofurano) desidratado 

utilizando ultrassom por 30 min. Separadamente, 50 mg de COOH-Y2O3:Eu 

foram misturados a 0,57 g de EDC em 5 mL de THF desidratado e a mistura foi 

dispersa em ultrassom por 30 min. Em seguida, a mistura contendo as 

nanopartíuclas de NH2-Fe3O4 foi adicionada lentamente à mistura das 

nanopartículas de COOH-Y2O3:Eu, permanecendo sob agitação magnética por 

12 h. Ao final da reação, a amostra foi centrifugada e lavada com etanol 4 

vezes e depois seca a 100 °C por 12 h. Todo o procedimento da reação de 

acoplamento foi realizado em atmosfera de N2 para evitar o contato do THF 

com a umidade ambiente. 

As etapas de produção e as caracterizações dos nanocompósitos 

magnético-fluorescentes foram realizadas junto ao Grupo de Materiais 

Funcionais, na Escola de Ciências Físicas da Universidade de Kent em 

Canterbury (Kent, Inglaterra), sob a co-orientação da Dra. Serena Corr, na 

ocasião do estágio de doutorado sanduíche. 

 

 

3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

 

3.3.1. Técnicas de Análise Térmica 
 

As técnicas de análise térmica são empregadas com o objetivo de medir 

variações nas propriedades físicas de uma substância quando esta é 

submetida a uma programação controlada de temperatura. Essas variações 

podem ser mudanças na estrutura cristalina do material, nas temperaturas de 

sinterização, fusão e sublimação e reações de decomposição (Brown, 1988). 

Entre as técnicas mais utilizadas estão a análise térmica diferencial (DTA) e a 

termogravimetria (TG). Na análise térmica diferencial é medida a diferença de 
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temperatura, ΔT, entre a amostra e um material de referência, enquanto os dois 

são submetidos ao mesmo programa de aquecimento. Na termogravimentria, 

por sua vez, são medidas as variação na massa de uma substância enquanto 

esta é submetida a um programa controlado de aquecimento. 

Medidas de DTA e TG foram utilizadas no presente trabalho com o 

intuito de determinar a temperatura de cristalização e decomposição de matéria 

orgânica nas amostras produzidas. As análises térmicas dos pós foram 

realizadas em um sistema SDT 2960, de DTA/TG simultâneos, da TA 

Instruments, a uma taxa de aquecimento constante de 10 °C/min, no intervalo 

de temperatura de 200 a 1100 °C, em um fluxo de ar comprimido.  

 

 

3.3.2. Difratometria de Raios X (DRX) 
 

Ao incidir sobre os planos cristalinos de um material, feixes de raios X 

serão difratados pelos átomos que constituem os planos. Esse efeito é possível 

devido ao fato de as distâncias interatômicas em um sólido serem da mesma 

ordem de grandeza do comprimento de onda dos raios X, da ordem de 0,01 Å 

(Ashcroft e Mermin, 1976). A condição para que haja interferência construtiva 

dos feixes, o que resultará em picos intensos em um padrão de difração, é que 

a diferença de caminho percorrido pelos raios seja um múltiplo do comprimento 

de onda dos raios X (Figura 3.3).  
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Figura 3.3: Representação da difração de feixes de raios X em planos cristalinos 
adjacentes. 

 

Essa condição leva à célebre lei de Bragg: 

 

                                                                                    (3.1) 

 

Através da largura à meia altura dos picos de difração, é possível ainda 

estimar o tamanho de cristalito do material utilizando a equação de Scherrer 

(Cullity, 1956): 

 

                                                                                  (3.2) 

 

em que t é o tamanho de cristalito, K é uma constante de proporcionalidade 

que está relacionada ao formato da partícula (K = 0,89 – valor considerado 

para partículas esféricas) e B é a largura à meia altura (FWHM) do pico. 

Através do refinamento dos padrões de difração, é possível calcular a FWHM 

do pico utilizando a fórmula de Cagliotti (Will, 2006): 

 

                                                          (3.3) 

 

em que U, V e W são parâmetros refináveis. 
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No presente trabalho, a técnica de difratometria de raios X foi utilizada 

com o objetivo de identificar as fases cristalinas formadas nas amostras 

produzidas. As medidas foram realizadas em um difratômetro Rigaku, modelo 

RINT 2000/PC, que utiliza a radiação K� do Cu. Os padrões de difração foram 

coletados para o intervalo angular de 2  = 10 a 80 °, tanto em modo de 

varredura contínuo, a uma velocidade de varredura de 2 °/min, como no modo 

step scan, para o qual foi utilizado passos de 0,02 ° e tempo de contagem de 

10 s. Para a preparação do porta-amostra, o pó foi peneirado em uma peneira 

metálica de 100 mesh sobre uma lâmina de vidro apropriada (porta-amostra do 

equipamento), o que garantia uma boa homogeneidade na distribuição do 

material sobre a lâmina. A análise qualitativa das fases foi feita por comparação 

com os padrões do banco de dados do ICDD (International Centre for 

Diffraction Data, USA). O refinamento dos parâmetros de largura de pico, cela 

unitária e posições atômicas foram feitos pelo método de Rietveld, através do 

software FullProf (Rodriguez-Carvajal, 2011; Roisnel & Rodriguez-Carvajal, 

2012). 

 

 

3.3.3. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 
Fourier (FTIR) 

 

Em um espectro de infravermelho é possível observar transições 

energéticas vibracionais das moléculas após sua excitação por uma onda 

eletromagnética na região do infravermelho. A probabilidade de um fóton de luz 

IR (do inglês, infrared) ser absorvido dependerá se sua energia coincide com a 

diferença entre os níveis vibracionais da molécula. Portanto, a espectroscopia 

de IR é uma técnica valiosa na determinação da composição química de uma 

amostra (Brundle et al., 1992).  

Medidas de FTIR foram utilizadas no presente trabalho para determinar 

composição e qualidade das amostras produzidas. As medidas foram 

realizadas em um sistema FTIR System–Perkin Elmer-Spectrum BX, em modo 

de transmissão no intervalo de 400–4000 cm-1, com resolução de 2 cm-1, passo 

de 1 cm-1 e uma média de 20 varreduras foi feita para cada amostra. Pastilha 

de KBr prensadas a 7 ton eram utilizadas para dispersar o material.  
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3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 
Transmissão (TEM) 

 

Na microscopia eletrônica de varredura (MEV), os elétrons gerados no 

canhão de elétrons são acelerados e focalizados, por um conjunto de lentes 

eletromagnéticas, em um feixe com diâmetro de 1 a 2 nm, que irá rastrear a 

superfície da amostra. As interações que ocorrerão entre o feixe de elétrons e 

os átomos do material resultarão em elétrons (secundários ou retroespalhados) 

ou fótons (raios X característicos) emitidos da amostra, que serão coletados e 

utilizados na formação da imagem. Na microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM), um feixe de elétrons altamente focalizado incide sobre uma amostra de 

pequena espessura (de 50 a 100 nm). Os elétrons defletidos e não defletidos 

que penetram na amostra são guiados por um conjunto de lentes magnéticas 

até o detector, levando a formação da imagem. Em equipamentos que operam 

em alta voltagem de aceleração (de 500 kV a 3 MV), a resolução espacial é da 

ordem de 0,1 a 0,3 nm (Brundle et al., 1992). 

A partir das micrografias realizadas no presente trabalho, foi possível 

estimar tamanho, morfologia e aglomeração das partículas. O preparo das 

amostras para realização das imagens consistiu na dispersão do pó em álcool 

isopropílico utilizando ultrassom, gotejamento no porta-amostra e secagem à 

temperatura ambiente. Para as imagens de MEV foi realizado recobrimento 

com uma camada 30 nm de ouro, utilizando uma câmara de sputtering. As 

imagens de MEV foram realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural 

do Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade de São Carlos 

(Philips, modelo XL 30 FEG) e no Centro Multiusuário de Nanotecnologia da 

Universidade Federal de Sergipe, CMNano-UFS (JEOL, modelo JSM-6510LV). 

As imagens de TEM foram realizadas na Escola de Ciências Físicas (School of 

Physical Sciences), da Universidade de Kent, em Canterbury, Inglaterra (JEOL, 

modelo JEM-1200EX). 

 

 

3.3.5. Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) 
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Raios X característicos produzidos da interação do feixe de elétrons com 

uma amostra em um canhão de elétrons podem ser coletados por detectores 

específicos e utilizados, também, para análise quantitativa dos elementos que 

compõem as regiões superficiais da amostra analisada. A esta técnica dá-se o 

nome de Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS).  Os raios X 

característicos são formados quando o feixe primário de elétrons possui 

energia suficiente para ionizar as camadas mais profundas de um átomo 

(camadas K e L, por exemplo). Para retornar ao seu estado fundamental, 

elétrons de camadas mais externas do átomo irão preencher os buracos 

deixados nas camadas mais internas, liberando, nesse processo, uma 

quantidade de energia igual à diferença de energia potencial entre essas duas 

camadas (Brundle et al., 1992). Esse excesso de energia é liberado na forma 

de fótons de raios X e é único para cada transição atômica.  

A espectroscopia por energia dispersiva foi empregada no presente 

trabalho com o objetivo de analisar qualitativamente a composição das 

amostras produzidas. As análises foram feitas paralelamente às imagens de 

MEV em um equipamento da JEOL modelo JSM-6510LV. 

 

 

3.3.6. Estrutura Fina de Absorção de Raios X (EXAFS) 
 

A estrutura fina de absorção de raios X (EXAFS – Extended X-Ray 

Absorption Fine Structure) compreende a região entre 50 a 1000 eV acima da 

borda de absorção em um espectro de absorção de raios X. As oscilações de 

EXAFS são provenientes da interferência entre a função de onda do fotoelétron 

arrancado do átomo alvo (absorvedor) e a função de onda retroespalhada 

pelos átomos vizinhos (Knauth & Schoonman, 2002). A análise detalhada 

dessas oscilações podem prover informações a respeito do ambiente local em 

torno do átomo alvo. O coeficiente de absorção normalizado, (k), em função 

do número de onda do fotoelétron, k, pode ser escrito como: 

 

    (3.4) 
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Esta função é conhecida como equação de EXAFS. 

Medidas de EXAFS foram realizadas nas bordas K do Zn (9659 eV) e K 

do Y (17038 eV). Os dados foram coletados em modo de transmissão, onde 

uma câmara de ionização posicionada antes da amostra mede a intensidade 

do feixe incidente, I0, e uma segunda câmara, posicionada depois da amostra, 

mede a intensidade do feixe transmitido, I1. O coeficiente de absorção, (E), 

será dado por ln(I0/I1). As medidas foram realizadas no Laboratório Nacional de 

Luz Síncroton (LNLS), nas linhas de luz D04B-XAFS1 e D08B-XAFS2. Para 

medidas em modo de transmissão, foi necessária a preparação de membranas 

utilizando 12,35 e 32,41 mg de pó de ZnO e Y2O3, respectivamente. O 

processamento e refinamento dos dados foram feitos através dos softwares 

FEFF e IFEFFIT (Newville, 2001; Ravel & Newville, 2005; Ravel, 2001), 

utilizando as interfaces gráficas Athena e Artemis. Todas as medidas foram 

feitas à temperatura ambiente. 

 

 

3.3.7. Fotoluminescência 
 

Entre os diferentes modos de analisar a fotoluminescência do material, o 

modo de emissão PL (sigla para photoluminescence) é o mais comum. Nessa 

configuração, a amostra é excitada em um comprimento de onda fixo e a 

intensidade PL é medida em um único comprimento de onda ou em um 

intervalo.  

No presente trabalho, as medidas de emissão PL foram realizadas para 

excitação na região do ultravioleta (UV) e infravermelho (IV). Os espectros com 

excitação no UV foram adquiridos em um espectrofluorímetro do modelo ISS 

PC1TM, no qual eram acoplados uma lâmpada de xenônio de 300 W utilizada 

para excitação e um espectrômetro de alta resolução da Ocean Optics para 

captar o sinal da amostra. A Figura 3.4 mostra uma ilustração dessa 

configuração. Para a realização das medidas, o pó era depositado em um 

porta-amostra de acrílico utilizando uma fita dupla-face de carbono. Nesta 

geometria foram medidas a PL das amostras de ZnO e Y2O3 dopadas e 

codopadas com Eu3+ e Tb3+. Para as amostras de ZnO, o comprimento de onda 
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de excitação utilizado foi de 350 nm e nas amostras de Y2O3, a excitação foi 

varrida entre 240 e 300 nm, com passo de 10 nm. 

 

 

 

Figura 3.4: Esquema de aquisição de dados de fotoluminescência em modo de 
emissão. 

 

Para a aquisição dos espectros PL com excitação no IV foi utilizada uma 

geometria de medida como esquematizada na Figura 3.5. Foi utilizado como 

fonte de excitação um sistema de laser sintonizável (Opotek Vibrant 355-II) 

operando em 800 nm, emitindo pulsos de 8 ns de duração, com taxa de 

repetição de 10 Hz e potência média entre 2,8 e 13,7 mW. O pó era prensado 

entre duas lâminas de vidro a fim de formar um pequeno disco compacto de 

material. A resposta do material após excitação era captada em um 

espectrômetro de alta resolução da Ocean Optics utilizando uma fibra óptica. 

Com esta geometria foram analisadas as amostras de Y2O3 dopadas com Nd3+. 

Todas as medidas foram realizadas a temperatura ambiente. 
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Figura 3.5: Esquema de aquisição de dados de fotoluminescência utilizando laser 
para excitação. 

 

3.5. ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA 
 

A fotocatálise heterogenia tem sido bastante estudada nas últimas 

quatro décadas devido ao crescimento industrial em todo o mundo, e que traz 

como consequência a contaminação do meio ambiente, através do despejo de 

pesticidas, herbicidas, corantes, solventes e outros poluentes orgânicos em 

rios, mares e terras. A fotocatálise heterogênea baseia-se na formação de 

radicais livres como ·OH, ·O2- e HO2·, altamente reativos podendo reagir com 

compostos orgânicos levando a sua completa mineralização (Nogueira & 

Jardim, 1998). Os radicais livres são gerados através da irradiação do poluente 

com luz ultravioleta e um material semicondutor (catalisador) é utilizado como 

mediador na produção desses radicais. 

A propriedade de catalisador do ZnO também foi explorada neste 

trabalho, através de testes de degradação da Rodamina B. A Rodamina B 

(Figura 3.6), um corante do grupo xanteno, é largamente utilizada como 

corante em indústrias de papel e tecido, e ainda como corante de laser e de 

ensaios celulares. A Rodamina B é considerada um composto altamente tóxico 

e carcinogênico (Kim e Park, 2006).  
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Figura 3.6: Estrutura química da rodamina B. No detalhe, é apresentada uma 
imagem fotográfica da rodamina em pó. 

 

A eficiência do ZnO como catalisador foi analisada em função de três 

parâmetros: i. concentração do pó na solução de rodamina; ii. rota de produção 

do ZnO; ii. temperatura de calcinação das amostras. Todos os testes foram 

feitos utilizando uma solução de rodamina preparada a uma concentração de 

10-6 M. Para avaliar o efeito da concentração do catalisador, foram testados os 

valores de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6 mg/mL da amostra ZnO-SGP tratada a 

1000 °C na solução de rodamina. Para testar o efeito da rota de produção do 

ZnO sobre a decomposição da rodamina, foram comparadas as amostras 

produzidas por sol-gel proteico (ZnO-SGP) calcinadas a 1000 e 350 °C e 

amostras preparadas por sol-gel com PVA (ZnO-PVA) tratadas a 1000 e 

460 °C, mantendo as dispersões a uma concentração fixa de 0,4 mg/mL. Na 

avaliação do efeito de tamanho de partícula, foram comparadas as amostras de 

ZnO-SGP calcinadas a 350, 600, 800, 900 e 1000 °C, que apresentaram 

tamanhos de cristalito em torno de 11, 24, 33, 32 e 36 nm, respectivamente. 

Para esses testes, a concentração das dispersões também foi mantida em 

0,4 mg/mL. 

A técnica de fotoluminescência foi utilizada para acompanhar a 

degradação da rodamina em função do tempo de irradiação. Dois mililitros da 

dispersão eram colocados em uma cubeta de quartzo de 5 mL e mantidos sob 

constante agitação enquanto era irradiada com comprimento de onda de 

355 nm utilizando o terceiro harmônico de um laser de YAG:Nd com pulsos de 

8 ns, taxa de repetição de 10 Hz, a uma potência média de 53 mW. A cada 
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2 min, aproximadamente, de irradiação, o espectro de emissão da amostra era 

coletado sob excitação em 550 nm, até atingir um tempo total de irradiação de 

30 min. As medidas foram feitas à temperatura ambiente em um ambiente 

escurecido. 
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4.1. ÓXIDO DE ZINCO 
 

 

4.1.1. Estrutura cristalina e tamanho de cristalito  
 

A Figura 4.1 apresenta as curvas de DTA/TG do material pré-calcinado 

produzido através da rota sol-gel proteico (ZnO-SGP). A partir desses 

resultados, é possível subdividir a decomposição térmica em três estágios. O 

primeiro estágio, caracterizado pela presença de um pico endotérmico e uma 

pequena perda de massa, pode estar relacionado a reações de desidratação 

do material. O segundo e terceiro estágios, onde se observam dois picos 

exotérmicos e uma perda de massa de aproximadamente 30 %, estão 

associados à reação de decomposição de compostos orgânicos e subsequente 

cristalização do ZnO. Em temperaturas acima de 425 °C, não se observa a 

ocorrência de nenhum evento térmico. 
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Figura 4.1: Curvas de DTA/TG do pó ZnO-SGP pré-calcinado. 
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As informações obtidas a partir das análises térmicas puderam ser 

complementadas com medidas de DRX, através das quais foi possível 

determinar as fases cristalinas existentes nas amostra. Na Figura 4.2 são 

apresentados os padrões de difração da amostra ZnO-SGP pré-calcinada 

(curva (a)) e da mesma calcinada a 300 e 350 °C (curvas (b) e (c), 

respectivamente). Estas temperaturas correspondem aproximadamente aos 

onsets do primeiro e segundo picos exotérmicos, respectivamente, da curva de 

DTA mostrada na Figura 4.1. No difratograma do pó pré-calcinado é possível 

observar a presença de uma fase majoritária de oxalato de zinco dihidratado 

(ZnC2O4.2H2O). À medida que o material é calcinado em temperaturas mais 

elevadas, o ZnC2O4.2H2O desidrata e, em seguida, é decomposto em óxido de 

zinco, monóxido e dióxido de carbono, segundo a reação apresentada na 

Equação 4.1 (Yankwich e Zavitsanos, 1964). 

 

ZnC2O4(s) à ZnO(s) + CO(g) + CO2(g)                                               (4.1) 

 

Dessa maneira, é possível perceber a redução da fase ZnC2O4.2H2O e a 

presença da estrutura cristalina hexagonal do ZnO de maneira majoritária 

quando a amostra é calcinada a 300 °C (padrão (b) da Figura 4.2). No material 

calcinado a 350 °C (ver Figura 4.2(c)), o ZnC2O4 foi totalmente decomposto e 

observam-se apenas os picos de difração correspondentes à estrutura 

cristalina do ZnO, consistente com os dados da ficha de número 36-1451 do 

banco de dados cristalográficos do ICDD. Na Figura 4.3 são apresentados os 

padrões de difração da amostra ZnO-SGP após calcinações a 600 (a), 800 (b), 

900 (c) e 1000 °C (d). Através da análise dos padrões é possível observar que 

não houve a formação de outras fases cristalinas à medida que a amostra era 

aquecida. Para as amostras tratadas a 800, 900 e 1000 °C percebe-se o 

estreitamento na largura à meia altura e aumento na intensidade dos picos em 

relação à amostra tratada a 600 °C. Como as medidas foram todas realizadas 

no mesmo dia e sob as mesmas condições, pode-se supor que o alargamento 

instrumental dos picos é o mesmo para todas as amostras. Sendo assim, é 

possível associar a menor largura de pico a maiores tamanhos de partículas 

nas amostras calcinadas a 800, 900 e 1000 °C.  
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Figura 4.2: Padrões de difração da amostra ZnO-SGP (a) pré-calcinada e após 
calcinação à (b) 300 e (c) 350 °C por 5 horas. Os planos cristalinos 

representados correspondem à estrutura hexagonal do ZnO (PDF No. 36-1451). 

25 35 45 55 65 75

ZnO - JCPDS No. 36-1451

(d)

(c)

(b)

(0
04

)

(2
10

)
(1

12
)

(2
00

)(1
03

)

(1
10

)

(1
02

)

(1
01

)
(0

02
)

(1
00

)

(a)

2q (°)

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

 

Figura 4.3: Padrões de difração das amostras ZnO-SGP calcinadas a 600 (a), 800 
(b), 900 (c) e 1000 °C (d) por 5 horas. 



 

71 
 

Na Figura 4.4 são apresentadas as curvas de DTA/TG do pó pré-

calcinado preparado através da rota sol-gel com PVA (ZnO-PVA). Neste 

resultado, as curvas de decomposição térmica também puderam ser 

subdivididas em três regiões. Na região (1), compreendendo o intervalo de 

temperatura entre 200 e 350 °C, observa-se a presença de um pico 

endotérmico e uma perda de massa de aproximadamente 20 %. A região (2) é 

caracterizada pela presença de um pico exotérmico, com onset em torno de 

350 °C, acompanhado de uma pequena perda de massa e, na região (3), não 

se observa a ocorrência de nenhum evento térmico significativo. Os eventos 

térmicos ocorrendo na região (1) estão associados à decomposição do PVA. 

De acordo com Gilman e colaboradores (1994), a decomposição do PVA tem 

início com reações de desidratação e, a partir de 350 °C, as cadeias do 

polímero são completamente convertidas em grupos alifáticos. Na região (2), o 

pico exotérmico corresponde, possivelmente, à reação de cristalização do ZnO, 

enquanto a pequena perda de massa pode estar associada à eliminação de 

resíduos orgânicos remanescentes no material. 
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Figura 4.4: Análise térmica da amostra ZnO-PVA pré-calcinada. 
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A fim de complementar as análises de DTA/TG, foram realizadas 

medidas de DRX, que estão mostradas na Figura 4.5(a–d). O padrão de 

difração (a) corresponde ao pó pré-calcinado, enquanto os padrões (b), (c) e 

(d) compreendem as amostras calcinadas a 350, 413 e 460 °C, 

respectivamente. Estas temperaturas correspondem aos pontos inicial, máximo 

e final do pico exotérmico da curva de DTA mostrada na Figura 4.4(região (2)). 

No difratograma do material pré-calcinado (Figura 4.5(a)) é possível identificar 

os picos principais do ZnO hexagonal com baixa intensidade. No entanto, 

percebe-se também a presença de vários picos espúrios não identificados. A 

baixa relação sinal/ruído neste padrão de difração é indicativo de que esta 

amostra possui grande proporção de material amorfo, provavelmente orgânico, 

em relação à quantidade de material cristalino. Afirma-se neste caso, portanto, 

que a amostra como um todo possui baixa cristalinidade. Para as amostras 

calcinadas acima de 350 °C (padrões de difração (b), (c) e (d) da Figura 4.5), 

observa-se a presença da fase cristalina única do ZnO em sua estrutura 

hexagonal, confirmando que a cristalização do ZnO pode ser relacionada ao 

pico exotérmico com máximo em torno de 413 °C observado na região (2) da 

curva de DTA (Figura 4.4). A Figura 4.6 apresenta os padrões de difração das 

amostras calcinadas a 600 (a), 800 (b), 900 (c) e 1000 °C (d) por 5 h, onde se 

observa comportamento semelhante ao apresentado pelas amostras ZnO-SGP 

calcinadas nas mesmas temperaturas. 
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Figura 4.5: Padrões de difração das amostras ZnO-PVA: aerogel (a), calcinada a 
350 (b), a 413 (c) e a 460 °C (d) por 5 horas. 
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Figura 4.6: Difratogramas das amostras ZnO-PVA calcinadas a 600 (a), 800 (b), 
900 (c) e 1000 °C (d) por 5 horas. 
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Nas Figura 4.7 e Figura 4.8 são apresentados os padrões de difração 

das amostras de ZnO produzidas através da rota hidrotermal assistido por 

micro-ondas (ZnO-HMO). Na Figura 4.7 são comparados os difratogramas da 

amostra como-preparada, ou seja, sem tratamento térmico posterior à 

hidrotermalização, e da amostra tratada termicamente a 400 °C. Na amostra 

como-preparada é possível observar a presença dos picos de difração 

atribuídos à estrutura cristalina hexagonal do ZnO. No entanto, observa-se 

também a presença de pequenas quantidades de fases espúrias não 

identificadas. Na amostra submetida a tratamento térmico a 400 °C, observa-se 

apenas a fase cristalina do ZnO hexagonal, o que demonstra que o tratamento 

térmico foi efetivo na eliminação das fases cristalinas indesejadas. Amostras 

tratadas termicamente a temperaturas mais elevadas, cujos difratogramas são 

mostrados na Figura 4.8, apresentaram as mesmas fases cristalinas das 

amostras produzidas através das rotas sol-gel. 
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Figura 4.7: Padrões de difração dos pós de ZnO-HMO como-preparado (a) e 
tratado a 400 °C (b). 
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Figura 4.8: Padrões de difração dos pós de ZnO-HMO tratados a 600 (a), 800 (b), 
900 (c) e 1000 °C (d) por 5 horas. 

 

O tamanho médio de cristalito das amostras ZnO-SGP e ZnO-PVA 

tratadas em diferentes temperaturas foi estimado a partir da largura à meia 

altura (FWHM) dos picos de difração utilizando a equação de Scherrer (Eq. 

3.2). Os picos (100), (002) e (101) indicados nos padrões de difração 

apresentados acima (Fig. 4.2–4.3 e Fig. 4.5–4.8) foram utilizados no cálculo. 

Os tamanhos de cristalitos em função da temperatura de calcinação das 

amostras estão apresentados na Figura 4.9. Na figura, observa-se claramente 

o aumento no tamanho de cristalito, de 13 para 34 nm nas amostras ZnO-SGP 

e de 16 para 35 nm nas amostras ZnO-PVA, a medida que temperaturas mais 

altas foram utilizadas na calcinação.  
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Figura 4.9: Tamanho médio de cristalito em função da temperatura de calcinação 
para as amostras ZnO-SGP e ZnO-PVA. 

 

 

4.1.2. Caracterização estrutural e morfológica 
 

A composição química das amostras de ZnO foi confirmada através da 

técnica de EDS e a análise quantitativa está disposta na Tabela 4.1. Para as 

amostras produzidas por rotas sol-gel tratadas a 350 °C e a amostra ZnO-HMO 

como-preparada, excesso de oxigênio é claramente observado e pode estar 

relacionado à presença em grande quantidade de grupos hidroxila (OH) e 

carboxila (COOH) adsorvidos nas superfícies das partículas. Por outro lado, há 

uma deficiência de oxigênio em todas as amostras calcinadas acima de 600 °C, 

resultado da rápida perda de oxigênio quando o óxido de zinco é aquecido em 

atmosfera aberta a altas temperaturas (Nickel e Terukov, 2005). 
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Tabela 4.1: Composição química das amostras de ZnO determinada por EDS. 

Amostras Zn (at. %) O (at. %) Zn/O 

ZnO-SGP, 350°C 49,1 ± 0,2 50,9 ± 0,4 0,965 ± 0,008 

ZnO-SGP, 600°C 55,9 ± 0,3 44,1 ± 0,4 1,27 ± 0,01 

ZnO-SGP, 1000°C 62,4 ± 1,5 37,6 ± 1,5 1,66 ± 0,08 

ZnO-PVA, 350°C 39,9 ± 0,2 60,1 ± 0,3 0,665 ± 0,005 

ZnO-PVA, 600°C 54,7 ± 0,2 45,3 ± 0,3 1,21 ± 0,01 

ZnO-PVA, 1000°C 61,66 ± 0,15 38,34 ± 0,15 1,608 ± 0,007 

ZnO-HMO, 
como-preparada 

44,1 ± 0,2 55,9 ± 0,4 0,789 ± 0,008 

ZnO-HMO, 600°C 56,2 ± 0,2 43,8 ± 0,3 1,28 ± 0,01 

ZnO-HMO, 1000°C 58 ± 1 42 ± 1 1,38 ± 0,04 

 

Imagens de microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(FEG-MEV) foram empregadas na investigação da morfologia das 

nanoestruturas. A Figura 4.10(a–c) apresenta as micrografias das amostras 

ZnO-SGP, onde aglomerados de partículas esféricas podem ser observados. O 

tamanho de partícula da amostra tratada termicamente a 350 °C foi estimado 

em torno de 37 nm. Para temperaturas de calcinação maiores, partículas 

tendem a aumentar de tamanho por processos de coalescência entre partículas 

vizinhas (Patil e Joshi, 2007). Esse efeito pode ser visualizado nas micrografias 

das amostras tratadas a 600 e 1000 °C (Figura 4.10(b) e (c)), as quais 

apresentaram partículas com tamanhos da ordem de 65 e 600 nm, 

respectivamente. Em todas as imagens observam-se partículas com formato 

aproximadamente esférico. 
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Figura 4.10: Imagens de FEG-MEV das amostras de ZnO-SGP calcinadas a (a) 
350, (b) 600 e (c) 1000 °C por 5 horas. 

 

As micrografias das amostras ZnO-PVA calcinadas a 600 (a) e 1000 °C 

(b) são apresentadas na Figura 4.11. O pó calcinado a 600 °C apresenta 

estruturas com morfologia heterogênea, onde se observam tanto partículas 

esféricas quanto cilíndricas. As estruturas cilíndricas possuem comprimentos 

em torno de 1 µm. A amostra tratada a 1000 °C, por sua vez, apresenta 

partículas esferoidais com diâmetros de aproximadamente 0,5 µm. 

 

(c) 

(b) (a) 
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Figura 4.11: Imagens de FEG-MEV das amostras ZnO-PVA calcinadas a 600 (a) 
e 1000 °C (b) por 5 horas. 

 

As micrografias das amostras ZnO-HMO estão dispostas na Figura 

4.12(a–d). Na imagem do pó como-preparado (Figura 4.12(a)), é possível 

observar a formação de microestruturas tipo flor com dimensões da ordem de 3 

a 4 µm. Cada flor de ZnO é composta por várias pétalas pontiagudas com 

comprimentos de aproximadamente 2 m. A imagem em alta magnificação 

mostrada na Figura 4.12(b) revela que as pétalas destas flores são formadas 

por nanobastões com comprimentos da ordem de 100–150 nm. Estruturas 

secundárias com morfologia de bastão também podem ser observadas na 

Figura 4.12(a). Quando o pó é tratado termicamente a 400 °C (Figura 4.12(c)), 

estruturas tipo flor não são mais observadas e as partículas assumem a 

microestrutura de bastões, com comprimentos da ordem de 1–3 m e larguras 

de 0,7–1 m. A partir da imagem em alta magnificação mostrada no inset na 

Figura 4.12(c), é possível observar que nanopartículas com morfologia 

indefinida estão dispostas de maneira irregular nas superfícies das estruturas 

em formato de bastão, conferindo-lhes um aspecto rugoso. Por outro lado, na 

micrografia do pó calcinado a 1000 °C, são observadas partículas alongadas 

com comprimentos da ordem de 2 a 3 µm e superfícies suaves (Figura 4.12(d)). 

 

(b) (a) 
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Figura 4.12: Imagens de FEG-MEV das amostras de ZnO-HMO como-preparada 
(a e b) e tratadas a 400 (c) e 1000 °C (d) por 5 horas. 

 

Baseado nos resultados experimentais discutidos acima e na dinâmica 

de crescimento de cristal, é possível propor o mecanismo de formação das 

estruturas de ZnO produzidas no presente trabalho. 

O ZnO é um cristal polar que possui planos (001) positivos formados por 

íons Zn2+ e planos (00 ) negativos ricos em íons O2- (Liu et al., 2006). Essa 

estrutura confere ao ZnO uma cinética de crescimento anisotrópica, pois as 

faces do cristal apresentam taxas de crescimento diferentes (Liu et al., 2006; 

Lupan et al., 2007). Durante o processo de crescimento do cristal, parâmetros 

experimentais como temperatura de reação, tempo de reação, concentração do 

reagente, pH da solução etc., podem influenciar fortemente a morfologia e o 

tamanho final das partículas (Liu et al., 2006; Lupan et al., 2007; Karami e 

Fakoori, 2011). No estágio de nucleação, a formação dos núcleos de ZnO 

depende principalmente da concentração dos reagentes, independentemente 

da concentração de qualquer surfactante, polímero ou aditivo na solução 

reacional. Por outro lado, no estágio de crescimento, moléculas carregadas 

(d) (c) 

(b) (a) 
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podem ser adsorvidas nas superfícies dos núcleos, alterando sua cinética de 

crescimento (Raula et al., 2010). 

Na rota sol-gel proteico, os núcleos de ZnO são formados a partir da 

decomposição do oxalato de zinco, como foi apresentado nas análises de DRX 

(ver Figura 4.2). A ausência de aditivos na solução reacional permitiu o 

crescimento uniforme dos núcleos, levando à formação de partículas esféricas 

ou aproximadamente esféricas, como foi observado nas imagens de FEG-SEM 

(Figura 4.10(a–c)). Em amostras sintetizadas através da rota sol-gel com PVA, 

acredita-se que os íons Zn2+, em uma solução aquosa contendo 

Zn(NO3)2.6H2O e PVA, são complexados por grupos OH- presentes nas 

cadeias de PVA para sintetizar Zn(OH)2 (He et al., 2005a,b; Sang et al., 2007). 

As moléculas de Zn(OH)2, por conseguinte, darão origem aos núcleos de ZnO. 

Semelhante às amostras ZnO-SGP, não houve o acréscimo de aditivos na 

solução precursora das amostras ZnO-PVA, resultando em partículas com 

morfologia predominantemente esféricas (Figura 4.11). Comportamento 

diferente foi observado para as amostras produzidas através do método 

hidrotermal assistido por micro-ondas, como foi possível observar nas 

micrografias da Figura 4.12. Na solução aquosa de íons Zn2+ e amônia, íons 

Zn(NH4)2
4+ atuarão como complexos formadores dos núcleos de ZnO, os quais 

possuem maior estabilidade em soluções com pH alto em comparação com os 

complexos Zn(OH)4
2-, também formados na solução (Liu et al., 2006; 

Kajbafvala et al., 2010). Por outro lado, íons NH4+ podem ser adsorvidos nas 

superfícies dos núcleos devido a sua alta energia superficial, como foi 

reportado previamente (Wang e Muhammed, 1999). Como consequência, NH4+ 

da solução inicial podem ser adsorvidos nas superfícies dos núcleos de ZnO, 

afetando a orientação de crescimento dos cristais e permitindo a formação de 

partículas com formato de bastão. 

Informações estruturais das amostras sintetizadas foram posteriormente 

obtidas através de espectroscopia de FTIR, cujos espectros foram adquiridos 

no intervalo de 4000 a 400 cm-1. A Figura 4.13 compara os espectros FTIR das 

amostras ZnO-SGP calcinada a 350 °C (curva (a)), ZnO-PVA calcinada a 

460 °C (curva (b)) e ZnO-HMO como-preparada (curva (c)), para as quais se 

observa um perfil semelhante entre as curvas. A banda larga de absorção em 

~ 3500 cm-1 é atribuída aos modos de estiramento dos grupos hidroxila (OH); o 
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pico em torno de 2900 cm-1 e a banda dupla entre 1400 e 1600 cm-1 pertencem 

aos modos vibracionais dos grupos C-H e C=O, respectivamente (Moulahi et 

al., 2012; Lee et al., 2010; Kajbafvala et al., 2010) . Por outro lado, a formação 

da estrutura do ZnO pode ser confirmada através do pico de absorção em torno 

de 480 cm-1 presente em todas as amostras, atribuído aos modos de 

estiramento entre Zn e O (Lee et al., 2010; Kajbafvala et al., 2010). 
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Figura 4.13: Espectros FTIR dos nanopós de ZnO: (a) ZnO-SGP calcinado a 
350 °C/5 h, (b) ZnO-PVA calcinado a 460 °C/5 h e (c) ZnO-HMO como-preparado. 

 

Os espectros FTIR das amostras calcinadas em temperaturas mais 

elevadas (600 – 1000 °C) estão apresentados na Figura 4.14. A partir dos 

espectros é possível observar que a intensidade das assinaturas FTIR 

relacionadas às impurezas (grupos OH, C-H, C=O) diminui a medida que o 

material é tratado termicamente em temperaturas mais elevadas. Esse efeito é 

consequência da decomposição de complexos orgânicos e desorção de 

moléculas de água em calcinações utilizando altas temperaturas. Para as 

amostras ZnO-SGP e ZnO-HMO, os complexos orgânicos puderam ser quase 
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completamente eliminados após calcinação a 600 °C por 5 h (curvas (a) e (d) 

da Figura 4.14). Para a amostra ZnO-PVA, no entanto, uma quantidade 

significativa de grupos hidroxila e carboxila permanecem adsorvida após 

tratamento térmico a 600 °C (Figura 4.14(b)). Esses grupos são eliminados 

somente após calcinação a 800 °C por 5 h, (Figura 4.14(c)), possivelmente 

devido à grande quantidade de material orgânico derivado da matriz polimérica. 
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Figura 4.14: Espectros FTIR dos nanopós de ZnO: (a) ZnO-SGP calcinado a 
600 °C/5 h, (b) ZnO-PVA calcinado a 600 °C/5 h, (c) ZnO-PVA calcinado a 

800 °C/5 h e (d) ZnO-HMO calcinado a 600 °C/5 h. 

 

A estrutura local em torno dos átomos de zinco foi avaliada através de 

medidas de EXAFS realizadas na borda K do Zn. No presente trabalho, os 

espectros de oscilações EXAFS no espaço k, (k), determinados a partir da 

Equação 3.4, foram ponderados por um fator k3, a fim de enfatizar a amplitude 

das oscilações em altos valores de k. Na Figura 4.15 são apresentados os 

espectros k3. (k) para as amostras ZnO-HMO calcinada a 1000 °C (curva 

vermelha) e ZnO-SGP calcinada a 1000 °C (curva azul) e a 350 °C (curva 

preta). As oscilações (k) observadas em todas as amostras são consistentes 
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com a estrutura hexagonal do óxido de zinco (Chadwick et al., 1994). A 

similaridade observada entre os espectros dos materiais calcinados a 1000 °C 

(curvas azul e vermelha) indica que essas amostras apresentam uma estrutura 

local semelhante entre si. No material calcinado a 350 °C, a amplitude das 

oscilações é significativamente menor em relação às amostras tratadas a 

1000 °C. Redução no número de coordenação e aumento da desordem 

estrutural local são fatores que podem contribuir para diminuição da 

intensidade das oscilações, os quais estão diretamente relacionados à redução 

do tamanho médio dos cristalitos. 
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Figura 4.15: Funções k3. (k) das medidas de EXAFS realizadas na borda K do Zn 
para as amostras ZnO-HMO calcinada a 1000 °C (linha fina) e ZnO-SGP 

calcinada a 1000 (linha pontilhada) e a 350 °C (linha espessa). 

 

A transformada de Fourier (TF) aplicada à função (k) fornece a função 

de distribuição radial dos átomos nas vizinhanças do elemento alvo (Chadwick 

e Rush, 2002). A Figura 4.16 apresenta as transformadas de Fourier do 

espectro de EXAFS da amostra ZnO-SGP calcinada a 1000 °C (curva preta) e 

dos caminhos de espalhamento (curvas coloridas) que contribuem mais 
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significativamente na geração dos picos observados na TF, considerando um 

cluster de 6 Å. Nesta figura foram considerados apenas os espalhamentos 

simples mais intensos. Dessa forma, esses caminhos podem ser interpretados 

como os espalhamentos provenientes das primeiras camadas de coordenação 

dos átomos de Zn. Para calcular os possíveis caminhos de espalhamento, o 

programa utilizado no presente trabalho parte de um modelo estrutural inicial, 

para o qual foram utilizados os dados cristalográficos da ficha de número 36-

1451 do banco de dados do ICDD. Na TF apresentada na Figura 4.16, o 

primeiro pico corresponde à primeira camada de coordenação, formada por 

quatro átomos de oxigênio posicionados a uma distância média de 1,98 Å do 

elemento alvo (curva vermelha). O segundo pico da TF é constituído por 

átomos de zinco da segunda camada de coordenação, a qual é formada por 

seis átomos distantes 3,21 Å do Zn alvo (Zn(1), curva azul) e outros seis 

átomos a uma distância média de 3,25 Å (Zn(2), curva verde). O terceiro pico 

compreende a camada de coordenação formada por seis átomos de Zn e seis 

átomos de O posicionados a uma distância média de 4,57 Å (curvas magenta e 

cinza, respectivamente). 
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Figura 4.16: Transformada de Fourier (TF) da medida de EXAFS da amostra ZnO-
SGP calcinada a 1000 °C (curva preta) e dos caminhos de espalhamento que 

contribuem mais significativamente na geração dos picos da TF (curvas 
coloridas). 
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A Figura 4.17 apresenta os ajustes das TF das amostras ZnO-SGP 

calcinada a 350 (curva (a)) e 1000 °C (curva (b)) e ZnO-HMO calcinada a 

1000 °C (curva (c)). A semelhança entre os perfis de oscilações EXAFS 

observada para as amostras calcinadas a 1000 °C, mostrada na Figura 4.15, é 

refletida nas transformadas de Fourier apresentadas na Figura 4.17(b–c), onde 

se observam picos nas mesmas posições e com intensidades semelhantes. Na 

Tabela 4.2 estão dispostos os parâmetros ajustados durante o refinamento, 

onde é possível observar que as distâncias das ligações Zn–O, Zn–Zn(1) e Zn–

Zn(2) são iguais para as amostras calcinadas a 1000 °C, dentro do limite de 

incerteza da medida (± 0,01 Å). Os valores do fator 2 (variação quadrática 

média das posições dos átomos), que provê o grau de desordem local da 

estrutura, também são semelhantes, corroborando com a hipótese de que o 

ambiente cristalino nas vizinhanças dos átomos de Zn é similar entre essas 

amostras. Na amostra ZnO-SGP calcinada a 350 °C (Figura 4.17(a)), por outro 

lado, observa-se uma redução acentuada na intensidade do primeiro e 

segundo picos, enquanto o terceiro é completamente suprimido. Na Tabela 4.2, 

é possível perceber que a distância da primeira coordenação (Zn–O) para a 

amostra SGP calcinada a 350 °C é igual ao valor determinado para o pó SGP 

tratado a 1000 °C. Observa-se, também, um pequeno aumento em 2, porém, 

o valor se manteve relativamente baixo quando comparado aos valores obtidos 

para as camadas mais distantes. Nas coordenações Zn–Zn(1) e Zn–Zn(2), no 

entanto, percebe-se um aumento significativo nos valores de 2 em relação 

àqueles observados para a amostra calcinada a 1000 °C. O aumento na 

desordem local associado à redução significativa na intensidade dos segundo e 

terceiro picos da TF (ver Figura 4.17) são indicativos de que uma maior fração 

de átomos de zinco esteja localizada em regiões superficiais mais 

desordenadas em cristalitos com tamanhos em torno de 13 nm. Resultados 

semelhantes têm sido reportados na literatura para nanobastões e filmes finos 

de ZnO (Basu et al., 2012; Wu et al., 2004). 
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Figura 4.17: Funções de distribuição radial das medidas de EXAFS realizadas na 
borda K do Zn para as amostras (a) ZnO-SGP calcinada a 350 °C, (b) ZnO-SGP 

calcinada a 1000 °C e (c) ZnO-HMO calcinada a 1000 °C. 

Tabela 4.2: Parâmetros da estrutura local em torno dos átomos de Zn obtidos a 
partir dos ajustes das medidas de EXAFS para as amostras de ZnO. 

Amostra Camada NC R ( ) 2.10-3 ( 2) Fator R 

ZnO-SGP 
350°C 

Zn–O 4 1,98 7,0 

0,014 Zn–Zn(1) 6 3,20 19,4 

Zn–Zn(2) 6 3,24 19,4 

ZnO-SGP 
1000°C 

Zn–O 4 1,96 4,0 

0,016 Zn–Zn(1) 6 3,23 5,7 

Zn–Zn(2) 6 3,27 14,4 

ZnO-HMO 
1000°C 

Zn–O 4 1,96 3,5 

0,009 Zn–Zn(1) 6 3,24 5,7 

Zn–Zn(2) 6 3,29 15,1 

DRX[a] 

Zn–O 4 1,98 

– – Zn–Zn(1) 6 3,21 

Zn–Zn(2) 6 3,25 

[a] PDF No. 36-1451 do banco de dados do ICDD. 
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4.1.3. Caracterização óptica 
 

Os espectros de emissão PL das nanopartículas produzidas medidos à 

temperatura ambiente são apresentados nas Figura 4.18–4.21. Em todos os 

espectros é possível observar as emissões típicas do ZnO, que consistem em 

um pico de emissão UV em torno de 387 nm e uma banda larga na região do 

visível, no intervalo entre 470 e 700 nm. A emissão no UV é atribuída à 

recombinação radiativa de éxcitons, enquanto a emissão na região do visível 

está associada à presença de defeitos pontuais na estrutura cristalina do 

material (Xie et al., 2006; Tam, et al., 2006). 

Analisando os espectros PL das amostras produzidas por rota sol-gel e 

calcinadas nas temperaturas mais baixas (350 °C para a amostra ZnO-SGP e 

460 °C para a amostra ZnO-PVA), apresentados na Figura 4.18, é possível 

perceber que a banda de emissão visível apresenta-se praticamente suprimida 

quando comparada com o pico de emissão UV em ambas as amostras. Esse 

comportamento pode estar relacionado à passivação dos defeitos responsáveis 

pela emissão visível por átomos de hidrogênio presentes na estrutura do ZnO 

(Janotti e Van de Walle, 2009; Xie et al., 2006). A passivação desses defeitos 

elimina os centros luminescentes responsáveis pela emissão visível e, 

consequentemente, reduz a competição entre os dois processos de emissão. 

Dessa forma, o processo de recombinação excitônica será favorecido, o que 

resulta em intensa emissão UV em relação à emissão visível. Em amostras 

produzidas por rotas úmidas, hidroxila e moléculas de água podem ser 

adsorvidas nas superfícies das partículas, cuja dissociação pode resultar em 

moléculas de hidrogênio (H2). A presença desses grupos foi confirmada por 

meio de medidas de FTIR (ver Figura 4.13, curvas (a) e (b)), os quais são 

provenientes principalmente da água de coco e das cadeias poliméricas do 

PVA. À medida que a amostra é calcinada em temperaturas mais elevadas, 

hidrogênio pode difundir para fora da estrutura e, por conseguinte, a emissão 

visível torna-se evidente (Shi et al., 2005). 
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Figura 4.18: Emissão PL das amostras (a) ZnO-SGP calcinada a 350 °C e (b) 
ZnO-PVA calcinada a 460 °C. 

 

As transições entre níveis energéticos introduzidos na banda proibida 

por defeitos pontuais dão origem às emissões na região visível do espectro em 

amostras de ZnO, cujas atribuições estão entre as mais diversas: vacâncias de 

oxigênio, vacâncias de zinco, defeitos superficiais e desordem local para a 

emissão no verde; oxigênio intersticial e zinco intersticial para as emissões no 

amarelo, laranja e vermelho (van Dijken et al., 2000; Li et al., 2004; Ahn et al., 

2009; Han et al., 2010; Hatch et al., 2013). Possivelmente, a mesma emissão 

pode ter diferentes origens em diferentes amostras, já que o tipo e a 

concentração dos defeitos estão estreitamente relacionados ao método de 

fabricação dos materiais. 

No espectro PL da amostra ZnO-HMO como-preparada, apresentado na 

Figura 4.19(curva a), a banda de emissão visível aparece centrada em torno de 

596 nm. Especificamente para amostras como-preparadas produzidas por rotas 

hidrotermais, essa emissão tem sido atribuída à presença de hidróxido de zinco 

(Zn(OH)2) no material ou, ao menos, grupos OH adsorvidos nas superfícies das 

partículas (Ahn et al., 2009). Após a calcinação da amostra a 600 °C, esses 
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compostos foram eliminados, como pode ser observado na Figura 4.14(d), e 

apenas a componente vermelha da banda de emissão, centrada em ~ 630 nm, 

pode ser observada na curva PL (curva (b) da Figura 4.19).  

A banda de emissão visível centrada em 630 nm também pode ser 

observada nos espectros das amostras produzidas por rotas sol-gel calcinadas 

a 600 °C (curva (a) das Figura 4.20 e Figura 4.21). Emissão PL na região do 

vermelho tem sido atribuída a defeitos relacionados a excesso de oxigênio, 

como oxigênio intersticial (Oi) (Ahn et al., 2009; Djurisic et al., 2007). No 

entanto, de acordo com trabalhos de simulação computacional baseados na 

teoria funcional de densidade (DFT), oxigênio intersticial, bem como anti-sítio 

de zinco e anti-sítio de oxigênio, são os defeitos pontuais do ZnO que 

apresentam as maiores energias de formação e, portanto, não é esperado que 

eles possuam um papel importante nas propriedades ópticas e/ou elétricas em 

ZnO sob condições de equilíbrio (Janotti e Van de Walle, 2009). Além disso, 

não foi evidenciado excesso de oxigênio nas análises de EDS para as 

amostras tratadas a 600 °C (ver Tabela 4.1). 

Nos espectros das amostras calcinadas a 800, 900 e 1000 °C, a banda 

de emissão visível apresenta-se deslocada para 540 nm (curvas (c–e) das 

Figura 4.19–Figura 4.21). A origem da emissão verde do ZnO é a mais 

controversa e tem sido atribuída à existência de vacâncias de oxigênio ou 

vacâncias de zinco na rede cristalina, à desordem local na estrutura em torno 

dos sítios de Zn ou, ainda, a grupos de impurezas adsorvidos nas superfícies 

das nanopartículas (Tam et al., 2006; Rajalakshmi et al., 2012; Sharma et al., 

2012; Hatch et al., 2013). A partir das medidas de FTIR mostradas na Figura 

4.14, apenas os modos vibracionais da ligação Zn–O foram detectados nos 

espectros das amostras que exibiram emissão verde. Através das análises de 

EXAFS apresentadas anteriormente (Figura 4.17 e Tabela 4.2), concluiu-se, 

ainda, que amostras com emissão verde apresentaram estrutura local bem 

ordenada até a segunda camada de coordenação. Por outro lado, as análises 

quantitativas de EDS (Tabela 4.1) indicaram deficiência de oxigênio nas 

amostras tratadas a 1000 °C, o que aponta a existência de vacâncias de 

oxigênio na estrutura do ZnO. 
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Figura 4.19: Emissão PL das amostras ZnO-HMO (a) como-preparada e 
calcinadas a (b) 600, (c) 800, (d) 900 e (e) 1000 °C. 
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Figura 4.20: Emissão PL das amostras ZnO-SGP calcinadas a (a) 600, (b) 800, 
(c) 900 e (d) 1000 °C. 
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Figura 4.21: Emissão PL das amostras ZnO-PVA calcinadas a (a) 600, (b) 800, 
(c) 900 e (d) 1000 °C. 

 

É possível avaliar a luminescência do ZnO através da relação de 

intensidade entre as emissões UV e visível, tendo em vista as aplicações de 

interesse desse material. Para a amostra ZnO-SGP calcinada a 350 °C e a 

amostra ZnO-PVA calcinada a 460 °C, foi calculada uma razão UV/Vis de 

aproximadamente 44,19 e 89,23, respectivamente. Comparativamente, esse 

comportamento se opõe ao que é relatado em vários trabalhos da literatura, 

onde amostras com baixa cristalinidade e menores tamanhos de partículas 

apresentam emissão UV menos intensa em relação à emissão visível (Qin et 

al., 2010; Sang et al., 2007; van Dijken et al., 2000). Por outro lado, esses 

resultados mostram o grande potencial de aplicação dessas amostras para a 

construção de dispositivos optoeletrônicos e lasers de luz UV à temperatura 

ambiente, com uma relação de intensidade de emissão muito superior aos 

valores 0,6 e 0,1 reportados na literatura (Al-Harbi, 2011; Qin et al., 2010). 

Adicionalmente, as amostras ZnO-PVA calcinadas 600 e 1000 °C 

apresentaram intensa emissão no vermelho e no verde, respectivamente, 

enquanto a amostra ZnO-HMO apresentou luminescência amarela. Essas 
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características evidenciam o potencial de aplicação dessas amostras como 

marcadores biológicos para bioimagens, com a vantagem de apresentarem 

luminescência em diferentes regiões do espectro sob a mesma energia de 

excitação. 

 

 

4.1.4. Propriedade fotocatalítica 
 

A fotodegradação da rodamina B (RB) utilizando as amostras de ZnO 

produzidas no presente trabalho como catalisador da reação foi monitorada 

através do espectro de fluorescência da rodamina. A rodamina B apresenta 

uma banda de emissão típica com intensidade máxima em 577 nm, como é 

possível observar na Figura 4.22, e que é atribuída aos anéis aromáticos de 

sua molécula (ver Figura 3.3) (Tilley, 2011). Na Figura 4.22(a–b) são 

apresentados os espectros de fluorescência em função do tempo de irradiação 

sobre a solução, onde é possível observar uma redução de aproximadamente 

30 % na intensidade da fluorescência da RB, após 5 min de irradiação, para a 

solução sem catalisador (Figura 4.22a), em comparação com 40 % quando o 

ZnO é acrescentado à solução (Figura 4.22b), demonstrando sua ação 

catalisadora. A Figura 4.23 ilustra a ação de um catalisador como o ZnO 

durante o processo de degradação de moléculas orgânicas. O processo se 

inicia com a formação de pares elétron-buraco após o ZnO ser irradiado com 

fótons de energia igual ou maior que sua energia de gap (Du et al., 2013). A 

alta mobilidade dos portadores de carga permite que elétrons e buracos 

migrem para as regiões superficiais, de onde participam de reações de 

oxidação de moléculas de água e de grupos hidroxila (ver Equações 4.2 e 4.3) 

e redução de moléculas de O2 (ver Equações 4.4 e 4.5) (Du et al., 2013). Os 

radicais resultantes desses processos, por fim, são capazes de promover 

reações de demetilação (remoção de grupos CH3) e clivagem dos anéis 

aromáticos da molécula de rodamina (Wu et al., 1998; Oliveira et al., 2011), até 

a sua completa degradação. 
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Figura 4.22: Espectros de fluorescência da rodamina B em função do tempo de 
exposição à luz UV: (a) solução de RB pura, (b) dispersão RB/ZnO (amostra ZnO-

SGP calcinadas a 1000 °C a uma concentração de 0,4 mg/mL). Espectros 
adquiridos à temperatura ambiente sob excitação em 550 nm. Degradação por 

irradiação em 355 nm. 
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Figura 4.23: Esquema ilustrativo da partícula de um semicondutor durante o 
processo de fotodegradação de poluente orgânico 

 

h+ + H2
+                                                                      (4.5) 

h+ + OH-                                                                    (4.6) 

e- + O2            O2̇
-                                                                                 (4.7) 

O2̇
- + H+            HO2̇                                                                             (4.8) 

 

A partir dos espectros de emissão fluorescente da rodamina, foi possível 

determinar a eficiência da degradação ( ) à medida que a solução era 

irradiada, através da relação: 

 

                                                                      (4.1) 

 

em que A0 e A são a intensidade de fluorescência integrada (área sob a curva) 

antes e após a irradiação, respectivamente.  

A Figura 4.24 apresenta a eficiência de degradação em função do tempo 

de exposição para diferentes concentrações do ZnO na solução de rodamina. 

Na figura é possível perceber o aumento da eficiência de degradação para 

maiores concentrações de ZnO, até o valor de 0,4 mg/mL, onde a eficiência de 

degradação da rodamina é de 90 % após 30 min de irradiação. Acima desse 
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valor de concentração, a degradação é menos eficiente devido à redução da 

penetração da luz UV através da solução. 
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Figura 4.24: Eficiência de degradação em função do tempo de irradiação para a 
amostra ZnO-SGP calcinada a 1000 °C em diferentes concentrações. 

 

Nas Figura 4.25 e Figura 4.26, a eficiência de degradação da rodamina é 

avaliada em função da temperatura de calcinação das amostras ZnO-SGP e 

rota de produção do ZnO, respectivamente. Na Figura 4.25 percebe-se que a 

amostra ZnO-SGP calcinada a 1000 °C mostrou-se a mais eficiente (90 %) em 

comparação com as amostras calcinadas em temperaturas mais baixas, que 

apresentaram valores de 74 % e 82 %, para calcinações a 800 e 900 °C, 

respectivamente. Nas análises apresentadas na Figura 4.25, concluiu-se que a 

mesma amostra, ZnO-SGP calcinada a 1000 °C, manteve-se como a mais 

eficiente em relação a amostra calcinada na mesma temperatura produzida por 

rota sol-gel com PVA, a qual apresentou uma eficiência na degradação da 

rodamina de 84 % após 30 min de irradiação.  
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No ZnO, a recombinação elétron-buraco tem sido apontada como o 

principal limitante para o rendimento total da fotodegradação e, por isso, esse 

processo deve ser minimizado. Tendo em vista que a emissão 

fotoluminescente do ZnO resulta da recombinação entre elétrons e buracos, 

esta vem sendo bastante empregada para investigações qualitativas da 

eficiência de separação entre as cargas (Du et al., 2013; Xu et al., 2011; Zhao 

et al., 2013; Lai et al., 2010). Emissões PL menos intensas são indicativo de 

melhor eficiência de separação entre elétrons e buracos. Adicionalmente, 

vacâncias de oxigênio nas superfícies dos cristais de ZnO podem agir como 

centros de captura de elétrons, reduzindo a taxa de recombinação entre 

elétrons e buracos (Zhao et al., 2013; Han et al., 2012). Através das análises 

apresentadas nas Figura 4.25 e Figura 4.26, ambos os efeitos, baixa taxa de 

recombinação elétron-buraco e presença de vacâncias de oxigênio, parecem 

estar contribuindo para a eficiência fotocatalisadora da amostra ZnO-SGP 

calcinada a 1000 °C. As amostras ZnO-SGP calcinadas a 800 e 900 °C 

apresentaram intensa emissão excitônica (ver Figura 4.20), enquanto a 

amostra ZnO-PVA calcinada a 1000 °C apresentou emissão na região visível 

cerca de 3 vezes mais intensa em relação a amostra ZnO-SGP calcinada na 

mesma temperatura (ver Figura 4.21). Além disso, de acordo com as análises 

de EDS apresentadas na Tabela 4.1, o pó de ZnO-SGP tratado a 1000 °C foi o 

que apresentou a maior razão Zn/O dentre as amostras analisadas. 
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Figura 4.25: Eficiência de degradação em função do tempo de irradiação para 
amostras ZnO-SGP calcinadas em diferentes temperaturas. A concentração da 

dispersão foi de 0,4 mg/mL para todas as amostras. 
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Figura 4.26: Eficiência de degradação em função do tempo de irradiação para 
amostras de ZnO produzidas por diferentes rotas. A concentração da dispersão 

foi de 0,4 mg/mL para todas as amostras.  
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4.2. ÓXIDO DE ÍTRIO 
 

 

4.2.1. Caracterização Estrutural e Microestrutural 
 

 

4.2.1.1. Y2O3 produzido por rota sol-gel proteico 

 

As curvas de DTA/TG do pó pré-calcinado de Y2O3 preparado através da 

rota sol-gel proteico são apresentadas na Figura 4.27. Através da análise das 

curvas é possível observar a presença de um pico exotérmico na curva de 

DTA, com onset em torno de 450 °C, e uma perda de massa de 

aproximadamente 70 %, que podem estar relacionados à reação de 

cristalização do material e perda de material orgânico, respectivamente. Acima 

de 550 °C não se observa nenhum evento térmico. 
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Figura 4.27: Curvas de DTA e TG do pó pré-calcinado de Y2O3 produzido por rota 
sol-gel proteico. 
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As análises de DTA/TG foram complementadas com as medidas de 

difração de raios X. A Figura 4.28(a) apresenta o padrão de difração do pó 

calcinado a 450 °C por 5 h, temperatura que corresponde ao onset do pico 

exotérmico verificado na curva de DTA (ver Fig. 4.27). No padrão, todos os 

picos de difração foram indexados à estrutura cristalina cúbica do Y2O3, em 

concordância com a ficha de número 41-1105 do ICDD, de modo que o pico 

exotérmico observado na curva de DTA pode ser relacionado à cristalização 

desta estrutura. Com o intuito de se obter amostras com diferentes tamanhos 

de partículas, os pós produzidos através da rota sol-gel proteico foram 

calcinados em temperaturas mais elevadas, variando de 500 a 1400 °C por 

períodos entre 5 e 24 h. Estas amostras foram utilizadas no estudo da 

influência do tamanho das partícula sobre as emissões fluorescentes em 

amostras dopadas com Nd3+, que serão apresentadas mais adiante no texto. 

Os padrões de difração destes pós são apresentados na Figura 4.28(b–e). 

Nestes padrões, observa-se que todos os picos de difração correspondem à 

estrutura cúbica da ítria e, à medida que o material é tratando em temperaturas 

mais elevadas, ocorre o estreitamento na largura dos picos, fator que pode 

estar associado à produção de partículas maiores na amostra. O tamanho 

médio de cristalito foi estimado em torno de 6, 8, 19, 26 e 43 nm para as 

amostras calcinadas a 450 °C/5 h (a), 500 °C/5 h (b), 800 °C/5 h (c), 

1000 °C/24 h (d) e 1400 °C/6 h (e), utilizando a equação de Scherrer (eq. 3.2). 
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Figura 4.28: Padrões de difração das amostras de Y2O3 produzidas por rota sol-
gel proteico calcinadas a 450 °C/5 h (a), 500 °C/5 h (b), 800 °C/5 h (c), 

1000 °C/24 h (d) e 1400 °C/6 h (e). Os dados foram tomados à temperatura 
ambiente. 

 

Medidas de EXAFS realizadas na borda K do Y foram utilizadas no 

estudo da estrutura local das nanopartículas de Y2O3. A Figura 4.29 apresenta 

as funções k3. (k) e as transformadas de Fourier (TF) correspondentes das 

amostras de Y2O3 com cristalitos variando entre 6 e 43 nm. As oscilações (k) 

observadas para todas as amostras são consistentes com a estrutura cúbica do 

Y2O3 (Soo et al., 1998). Nas FT, o primeiro pico é atribuído aos espalhamentos 

simples da primeira camada de coordenação do átomo alvo, formada por 6 

átomos de oxigênio a uma distância média de 2,30 Å. O segundo e terceiro 

picos correspondem a átomos de Y mais distantes, como indicado na Figura 

4.29. Na figura, observa-se uma redução significativa na magnitude do 

segundo e terceiro picos à medida que o tamanho de cristalito diminui. Para as 

amostras com cristalitos da ordem de 6 e 8 nm (curvas a e b da Fig. 4.29), o 

terceiro pico é praticamente suprimido. Esse comportamento, observado 

também em outros materiais nanocristalinos, pode ser explicado pelo fato de 

que possivelmente uma maior fração de átomos de Y estejam presentes nas 
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regiões superficiais dos cristalitos (Soo et al., 1999; Qi et al., 2002; Chadwick et 

al., 1994). Por outro lado, pode-se notar que a intensidade do primeiro pico 

permanece praticamente inalterada para todas as amostras, indicando que a 

ordem local da estrutura nas vizinhanças do átomo alvo é preservada, apesar 

do pequeno tamanho dos cristais. 
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Figura 4.29: Espectro k3.χ(k) e transformadas de Fourier das medidas de EXAFS 
realizadas na borda K do Y das amostras de Y2O3 produzidas por sol-gel proteico, 

com tamanhos de cristalito de (a) 6, (b) 8, (c) 19 e (d) 43 nm. Símbolo: dado 
experimental; linha: ajuste da medida. 

 

Os parâmetros estruturais nas vizinhanças dos átomos de Y obtidos a 

partir dos ajustes das medidas da Figura 4.29 são apresentados na Tabela 4.3. 

Para todas as amostras, a distância radial da primeira camada (Y–O) é 

praticamente igual à distância determinada por difração de raios X do material 

de referência, de 2,30 Å. O fator de desordem, 2, para a correlação Y–O tende 

a aumentar com a redução do tamanho de partícula, no entanto, valores 

relativamente pequenos não mantidos para as amostras com cristalitos de 8 e 

6 nm. Essa característica corrobora com a hipótese apresentada anteriormente 

de que uma estrutura bem ordenada na primeira camada de coordenação dos 
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átomos de Y é mantida para as amostras com menores tamanhos de 

partículas. Por outro lado, um aumento na distância interatômica, bem como no 

fator 2, é observado para a correlação Y–Y nestas amostras. No entanto, 

quando o número de coordenação é variado durante os ajustes (valores entre 

parênteses na Tabela 4.3), tanto o número de coordenação como os valores de 
2 são reduzidos. Em particular, são obtidos valores semelhantes aos da 

primeira camada de coordenação para o fator de desordem. É possível 

concluir, portanto, que amostras de Y2O3 preparadas através da rota sol-gel 

proteico com cristalitos da ordem de 6 a 8 nm apresentaram alto grau de 

cristalinidade, e que a redução da amplitude do segundo e terceiro picos nas 

FT (ver Fig. 4.29) dessas amostras está possivelmente relacionada à perda de 

coordenação dos átomos de Y localizados próximos às regiões de superfície 

dos cristais. Comportamento semelhante tem sido observado em nanocristais 

de SnO2, ZnO2 e CeO2 (Davis et al., 1997; Chadwick et al., 2003; Chadwick 

and Savin, 2009). 

 

Tabela 4.3: Parâmetros da estrutura local em torno dos átomos de Y obtidos a 
partir dos ajustes das medidas de EXAFS para as amostras de Y2O3 produzidas 
por sol-gel proteico. 

Tamanho de 
cristalito 
(nm) 

Camada NC R (Å) σ
2 .10-3 (Å2) Fator R 

43 

Y–O 6 2,28 4,7 

0,015 Y–Y 6 3,54 3,8 

Y–Y 6 4,01 4,8 

19 

Y–O 6 2,31 6,2 

0,017 Y–Y 6 3,56 7,1 

Y–Y 6 4,05 7,9 

8 
Y–O 6 (6,3) 2,34 (2,34) 6,4 (6,2) 

0,004 
(0,006) 

Y–Y 6 (3,5) 3,60 (3,58) 10,1 (6,2) 

6 Y–O 6 (6,4) 2,34 (2,34) 6,5 (6,5) 
0,008 

(0,006) 
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Y–Y 6 (2,3) 3,60 (3,59) 13,6 (6,8) 

DRX[a] 

Y–O 6 2,30 - 

- Y–Y 6 3,52 - 

Y–Y 6 4,00 - 

[a] PDF No. 41-1105 do banco de dados do ICDD. 

 

Na Figura 4.30 são apresentados os espectros de FTIR das amostras de 

Y2O3 com diferentes tamanhos de cristalitos preparadas pelo do método sol-gel 

proteico. A banda larga de absorção entre 2800 e 3670 cm-1 é atribuída aos 

modos de estiramento de grupos OH adsorvidos nas superfícies das partículas. 

A banda dupla observada em 1401,7 e 1520,1 cm-1 corresponde aos modos de 

estiramento assimétrico de ligações C–O e indica a presença de material 

orgânico residual devido à baixa temperatura de calcinação das amostras que 

a exibem (Martinez-Rubio et al., 2001). A análise comparativa entre as curvas 

permite observar que a intensidade dessas assinaturas FTIR diminui à medida 

que o tamanho de cristalito aumenta, indicando que processos de desorção de 

moléculas de água e decomposição de resíduos orgânicos ocorrem durante a 

síntese dos materiais. Isto é consistente com o fato de que cristalitos maiores 

são produzidos em temperaturas mais elevadas. Em todas as amostras, as 

frequências de estiramento da ligação Y–O em 565, 470 e 417 cm-1 são 

observadas, confirmando a obtenção da estrutura do Y2O3 (Qin et al., 2010). 

No entanto, pode-se notar que as bandas de absorção da ligação Y–O são 

mais largas para cristalitos menores. Pequenas variações no comprimento (ver 

Tabela 4.3) e, consequentemente, na força de ligação, causam pequenos 

deslocamentos na frequência das assinaturas FTIR (Jayaramaiah et al., 2011; 

Cox, 1992; Srinivasan et al., 2010). O resultado final é o alargamento da banda 

de absorção.  
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Figura 4.30: Espectros de FTIR das amostras de Y2O3 preparadas por método 
sol-gel proteico com diferentes tamanhos de cristalito. 

 

Para ressaltar a dependência do tamanho de cristalito com tamanho de 

partícula, imagens de MEV dos pós cerâmicos produzidos por sol-gel proteico 

são mostradas na Figura 4.31(a–c). A imagem (a) corresponde ao pó calcinado 

a 450 °C por 5 h, onde é possível observar a presença de aglomerados da 

ordem de 100 nm. Estes, por sua vez, são formados por partículas com 

tamanhos entre 20 e 70 nm e com morfologia aproximadamente esférica, como 

se observa no detalhe da figura. Nos pós calcinados a 1000 e 1400 °C (Figura 

4.31(a-b), respectivamente), percebem-se partículas com tamanhos em torno 

de 1 m e com morfologia facetada. 
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Figura 4.31: Micrografia das amostras Y2O3 produzidas por sol-gel proteico e 
calcinadas a (a) 450 °C por 5 h, (b) 1000 °C por 24 h e (c) 1400 °C por 6 h. 

 

 

4.2.1.2. Y2O3 produzido por rota sol-gel com PVA 

 

A segunda rota de síntese a ser discutida neste trabalho é a de sol-gel 

assistida por PVA. A cristalização da estrutura do óxido de ítrio em amostras 

produzidas através desta metodologia foi estudada em função da quantidade 

de PVA adicionada na solução de partida, da temperatura e do tempo de 

calcinação. Nesse sentido, foram produzidas amostras nas razões metal/PVA 
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de 1:1, 1:0,5 e 1:0,2. Na Figura 4.32 são apresentados os difratogramas das 

três amostras calcinadas em diferentes condições. O padrão de difração do pó 

produzido na razão de 1:1 e tratado termicamente a 200 °C por 24 h é 

mostrado em preto no gráfico. Neste padrão é possível observar a completa 

cristalização do Y2O3 ainda na etapa de pré-calcinação do material, muito 

embora a baixa razão sinal/ruído observada na curva indique a presença de 

matéria orgânica remanescente. Os picos de difração foram indexados de 

acordo com a fase cúbica de grupo espacial Ia3 (PDF No. 41-1105), cujos 

planos cristalinos principais estão indicados no gráfico. Nesta figura também 

são mostrados em azul os padrões de difração das amostras preparadas na 

razão molar de 1:0,5 e calcinadas a 350 e 400 °C por um período de 1 e 5 h. 

Nos padrões do pós tratados a 350 °C e a 400 °C/1 h observam-se picos 

cristalinos com baixa intensidade e que não puderam ser identificados. A fase 

cristalina do Y2O3 só foi obtida após tratamento térmico a 400 °C por um 

período de 5 horas, como se pode observar na Figura 4.32. Os padrões de 

difração dos pós preparados na razão molar de 1:0,2 tratados a 350 e 450 °C 

por um período de 1 e 5 h são mostrados em vermelho na Figura 4.32. Nesta 

amostra, a cristalização da ítria ocorreu após tratamento térmico a 450 °C por 

5 h. A análise comparativa entre as amostras permite observar que a 

cristalização da ítria ocorre em temperaturas de calcinação mais baixas quando 

a quantidade de PVA na solução de partida é maior. Em amostras preparadas 

com grandes quantidades de PVA, o excesso de resíduos carbonáceos provê 

uma fonte adicional de aquecimento através de sua combustão durante a 

calcinação do material (Saha e Pramanik, 1997). Com isso, a temperatura local 

na amostra torna-se bem mais elevada em comparação com a temperatura 

nominal da calcinação, o que leva à produção de cristalitos comparativamente 

maiores e mais aglomerados. Acredita-se que processo semelhante ocorre na 

amostra preparada na razão molar de 1:1, a qual possui a maior quantidade de 

PVA entre as amostras produzidas, e na qual foi observada a cristalização do 

óxido de ítrio em temperaturas tão baixas quanto 200 °C. Na Tabela 4.45 são 

mostrados os tamanhos de cristalito estimados a partir da largura à meia altura 

dos picos, utilizando a equação de Scherrer. Observa-se um aumento no 

tamanho dos cristalitos de 10 para 19 nm à medida que a proporção entre 

metal e PVA aumenta de 1:0,2 para 1:1, resultados que corroboram com a 
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hipótese apresentada acima. Comportamento semelhante foi observado na 

produção assistida por PVA de óxidos mais complexos, como PZT (titanato 

zirconato de chumbo) (Xu et al., 2006), PLZT (titanato zirconato de chumbo 

modificado com lantânio (Saha e Pramanik, 1997) e Al2Mo3O12 (Ari et al., 

2011). A partir destes resultados, percebe-se que a variação da razão molar 

entre Y3+ e PVA pode ser usado como parâmetro eficiente no controle do 

tamanho das partículas produzidas.  
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Figura 4.32: Padrões de difração das amostras de Y2O3 preparadas com 
diferentes proporções de PVA e calcinadas em diferentes temperaturas por 

períodos de 1 e 5 h. 

 

Tabela 4.4: Tamanhos de cristalito estimados por Scherrer das amostras de Y2O3 
produzidas através do método sol-gel assistido por PVA. 

Temp. calc./Proporção 
Y:PVA 

1:1 1:0,5 1:0,2 

200°C/24h 7 nm - - 

400°C/5h 19 nm 11 nm - 

450°C/5h 19 nm 11 nm 10 nm 
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A Figura 4.33 apresenta a micrografia do pó cerâmico produzido com 

PVA na razão molar (Y3+:PVA) de 1:0,5 após calcinação a 1000 °C / 5 h. Assim 

como foi observado para as amostras preparadas com água de coco (Fig. 

4.31), a produção utilizando PVA também resultou em partículas com 

morfologia esférica e pouco aglomeradas. Por outro lado, observou-se que os 

tamanhos das partículas mantiveram-se em torno de 83 nm, valor 

significativamente menor do que o obtido para a amostra produzida por sol-gel 

proteico à mesma temperatura. O menor crescimento de partículas 

provavelmente se deve ao fato de que, durante a síntese do óxido em meio à 

rede polimérica do PVA, as cadeias do polímero podem recobrir os núcleos de 

Y2O3, limitando o espaço de reação e diminuindo o contato entre núcleos 

vizinhos. Efeito semelhante foi também observado para a produção de 

nanopartículas de CoFe2O4 (Qin et al., 2009), YBa2Cu3O7-x (Sun et al., 1996) e 

PZT (Xu et al., 2006). 

 

 

Figura 4.33: Micrografia da amostra de Y2O3 preparada na razão molar (Y3+:PVA) 
de 1:0,5 e calcinada a 1000 °C por 5 h. 
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4.2.1.3. Y2O3 produzido por rota hidrotermal 

 

A seguir, será discutida a cristalização do Y2O3 preparado através do 

método hidrotermal, empregando tanto o aquecimento convencional como por 

micro-ondas. Para facilitar a identificação das amostras, a cada uma delas 

foram atribuídas siglas, de acordo com o que foi apresentado na Tabela 3.1, as 

quais estão resumidas a seguir: 

 

Sigla Especificações 

YO-BH#1 
Produção com bomba hidrotermal; 
reação a 180 °C/6 dias (reação #1). 

YO-BH#2 
Produção com bomba hidrotermal; 
reação a 180 °C/48 h (reação #2). 

YO-BH#3 
Produção com bomba hidrotermal; 
reação a 180 °C/24 h (reação #3). 

YO-HMO 
Produção com micro-ondas; reação a 
180 °C/3 h. 

 

Na Figura 4.34 são apresentados os padrões de difração das amostras 

YO-BH#2, YO-BH#3 e YO-HMO após secagem a 120 °C/24 h, onde se 

observam picos com baixa intensidade e que não foram identificados. Em 

nenhum padrão foram detectados picos cristalinos atribuídos à estrutura do 

óxido de ítrio, confirmando a necessidade de tratamento térmico posterior à 

hidrotermalização para obtenção da fase desejada nas amostras produzidas. 

Não foi possível obter o difratograma da amostra YO-BH#1 após secagem 

devido à alta higroscopicidade deste pó. 
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Figura 4.34: Difratogramas das amostras (a) YO-BH#2, (b) YO-BH#3 e (c) YO-
MW após secagem a 120 °C por 24 h. 

 

As curvas de DTA/TG da amostra YO-BH#2 seca são apresentadas na 

Figura 4.35, as quais foram subdivididas em duas regiões para facilitar as 

análises. Na região (1), que compreende o intervalo de temperatura entre 200 e 

370 °C, aproximadamente, são observados picos associados a reações 

endotérmicas e perda de massa em torno de 40 %, eventos atribuídos à 

decomposição do PVA acrescentado na solução de partida. Na região (2), 

observa-se a presença de um pico exotérmico com onset em aproximadamente 

450 °C e uma pequena perda de massa, que possivelmente correspondem à 

cristalização do Y2O3 acompanhada da eliminação de matéria orgânica 

residual. O mesmo comportamento foi observado para as amostras YO-BH#1, 

YO-BH#3 e YO-HMO. 
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Figura 4.35: Curvas de DTA/TG da amostra YO-BH#2 seca a 120 °C/24 h. 

 

Através de medidas de difração de raios X foi possível complementar as 

análises térmicas apresentadas na Figura 4.35. Os padrões de difração das 

amostras calcinadas a 450 °C por 5 h são apresentados na Figura 4.36. Esta 

temperatura corresponde aproximadamente ao onset do pico exotérmico 

observado na região (2) da curva de DTA/TG (ver Fig. 4.35). Em todos os 

padrões foi possível identificar os picos de difração da fase cúbica do Y2O3 

(PDF No. 41-1105) de maneira majoritária, sendo que a fase única foi obtida 

para amostra YO-BH#3. Nos padrões das amostras YO-BH#1, YO-BH#2 e YO-

HMO, foi detectada, ainda, uma pequena quantidade da fase monoclínica da 

ítria, de grupo espacial C2/m (Guo et al., 2009; Gajovic et al., 2008). Em 

particular, no difratograma da amostra YO-BH#1 calcinada, observa-se a 

presença de uma banda larga associada a material amorfo, além de baixa 

relação sinal/ruído no padrão, características que refletem a baixa cristalinidade 

desse material. Essas análises permitem concluir que a reação hidrotermal por 

longo período de tempo não é satisfatória na produção da fase única da ítria 

cúbica. Através da largura dos picos principais da fase cúbica, foram 

calculados os tamanhos de cristalito utilizando a equação de Scherrer. Os 
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tamanhos foram estimados em torno de 12 nm e estão dispostos na Tabela 

4.6. 

20 30 40 50 60 70
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

YO-HMO

YO-BH#3

YO-BH#2

(6
2

2
)

(4
4

0
)

(4
0

4
)

 

 
In

te
n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

2q (°)

(2
2

2
)

YO-BH#1

 

Figura 4.36: Padrões de difração das amostras (a) YO-BH#1, (b) YO-BH#2, (c) 
YO-BH#3 e (d) YO-HMO calcinadas a 450 °C por 5 h. 

 

Tabela 4.5: Tamanhos de cristalito das amostras Y2O3 produzidas por método 
hidrotermal calcinadas a 450 °C/5 h. 

Amostras YO-HMO YO-BH#2 YO-BH#3 
Tamanho de 
cristalito (nm) 

12 11 12 

 

As curvas de FTIR das amostras calcinadas a 450 °C/5 h são 

apresentadas na Figura 4.37(a–d). Semelhante ao que foi observado para as 

amostras produzidas por sol-gel proteico e calcinados em baixas temperaturas 

(Fig. 4.30), as amostras preparadas por método hidrotermal também 

apresentaram a banda larga de absorção dos grupos OH (3440 cm-1) e as 

assinaturas típicas dos modos de flexão e estiramento de grupos orgânicos, 

como C-O, C-C e C-N3 (região entre 1717 e 806 cm-1 demarcada no gráfico). 

Percebe-se claramente que essas assinaturas são significativamente mais 

intensas na amostra YO-BH#1 em relação às demais, sugerindo uma maior 

                                            
3 http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/InfraRed/infrared.htm 



 

114 
 

quantidade de matéria orgânica residual nesse material. A cristalização da fase 

Y2O3 é confirmada através do pico de absorção em aproximadamente 565 cm-1 

presente em todas as amostras, que corresponde aos modos vibracionais da 

ligação Y-O. 

 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

(d)

(c)

(b)

 

 

T
ra

n
sm

itâ
nc

ia
 (

%
)

Número de onda (cm-1)

(a)

1717 806

O-H

Y-O

 

Figura 4.37: Espectros de FTIR das amostras de Y2O3 preparadas por método 
hidrotermal calcinadas a 450 °C/5 h: YO-HMO (a), YO-BH#1 (b), YO-BH#2 (c), 

YO-BH#3 (d). 

 

 

4.2.2. Caracterização Óptica 

 

 

4.2.2.1. Y2O3: Nd3+ 

 

Tendo em vista a produção eficiente da fase cúbica do Y2O3 em 

amostras com tamanhos de cristalitos variados, que vão de 6 a 50 nm, 

aproximadamente, nesta etapa do trabalho estudou-se a fluorescência de 
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nanopartículas de Y2O3: Nd3+ produzidas através da rota sol-gel proteico em 

função do tamanho das partículas e da concentração do íon dopante na matriz. 

Na Figura 4.38 são apresentados os espectros de emissão de amostras 

de Y2O3 dopadas com 2 % de Nd3+ com tamanhos de cristalitos variando entre 

8 e 43 nm. Duas regiões espectrais associadas às transições 4F3/2 à 4I9/2 e 
4F3/2 à 4I11/2, identificadas no gráfico, podem ser observadas em todas as 

amostras. As posições espectrais das linhas de emissão estão em 

concordância com o que é reportado para cerâmicas de Y2O3: Nd3+ (Kumar et 

al., 2006). No detalhe da figura está representada a área integrada do espectro 

de emissão em função do tamanho de cristalito, onde é possível observar uma 

relação de 1:0,5:0,06:0,003 na emissão quando a relação entre tamanho médio 

de cristalitos é de 56:30:20:9. Como observado a partir dos espectros de FTIR 

dessas amostras (Fig. 4.30), as partículas com menor diâmetro apresentam 

maior concentração de grupos moleculares OH e CO adsorvidos em sua 

superfície. Assim sendo, pode-se supor a ocorrência de processos de 

transferência de energia dos níveis excitados do íon emissor para os níveis 

vibracionais destes grupos moleculares. Este mecanismo, já relatado para 

suspensões coloidais de nanopartículas com Nd (Hasegawa et al., 2004; 

Hebbink et al., 2002), suprime a fluorescência e resulta em decaimento não 

radiativo do íon emissor. O motivo da alta eficiência deste mecanismo de 

supressão pode ser atribuído à coincidência entre a energia da transição 
4F3/2 à 4I15/2 do Nd que ocorre em ~ 5400 cm-1 e a energia das vibrações da 

ligação O–H (~ 6900 cm-1, para número quântico vibracional  = 2). Outros 

possíveis fatores que podem levar à supressão da fluorescência do Nd3+ e que 

dependem da distância entre os íons e, consequentemente, de sua 

concentração na matriz cristalina, serão discutidos a seguir. 
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Figura 4.38: Espectros de emissão fluorescente das amostras Y2O3: Nd3+ com 
tamanhos de cristalito de 8, 19, 26 e 43. O inset da figura mostra a dependência 
entre a intensidade de emissão integrada e o tamanho de crista lito. Os espectros 
foram tomados à temperatura ambiente com excitação a laser em comprimento 

de onda de 800 nm e potência de 2,8 mW. 

 

A Figura 4.39 compara a emissão fluorescente das amostras com 

concentração de dopante de 2 e 10 % e com tamanho médio de cristalitos de 

19 (Fig. 4.39a) e 8 nm (Fig. 4.39b). Em ambas as amostras, a fluorescência é 

mais intensa naquelas com a menor concentração de íons dopantes, sendo 

que essa diferença é mais perceptível na amostra com menor tamanho de 

cristalito. Em matrizes com altas concentrações de dopantes, a distância entre 

íons emissores diminui e a probabilidade de que ocorram processos de 

transferência de energia por interações entre os íons aumenta. O mecanismo 

dominante que rege esses processos geralmente são interações por 

ressonância de dipolos entre os íons próximos, as quais decaem com o inverso 

da sexta potência da distância entre os íons (Andrews, 2009).  
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Figura 4.39: Espectros de emissão fluorescentes das amostras de Y2O3 dopadas 
com 2 e 10 % de íons Nd3+ e cristalitos da ordem de 19 (a) e 8 nm (b). Espectros 
tomados à temperatura ambiente com excitação a laser em comprimento de onda 

de 800 nm e potência de 13,7 mW. 

 

A Figura 4.40 apresenta uma ilustração simplificada dos processos de 

relaxação cruzada e migração de excitação, os quais mais comumente 

resultam na supressão da fluorescência em sistemas com Nd. Na relaxação 

cruzada, designada por (4F3/2, 
4I9/2) à (4I15/2, 

4I15/2), um íon de Nd3+ no estado 

excitado transfere parte de sua energia para um íon de Nd3+ vizinho não 

excitado, levando ambos os íons a um nível de excitação intermediário que 

decai não radiativamente para o estado fundamental (Hasegawa et al., 2004). 
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Na migração de excitação a energia do estado excitado é transferida de um íon 

excitado para um íon vizinho não excitado, o que aumenta a probabilidade de 

supressão da luminescência (Tilley, 2011). Para a amostra com tamanho de 

cristalito de 8 nm e com 10 % de íons Nd3+ (Fig. 4.39b), tanto o processo de 

supressão por concentração como o de transferência de energia para níveis 

vibracionais (descrito anteriormente) interferem na emissão PL, levando a uma 

redução significativa da intensidade de fluorescência, como se pode observar 

nas Figura 4.38 e 4.39b. Por outro lado, amostras com cristalitos de 26 a 43 nm 

apresentaram maior eficiência luminescente na região estudada (ver Fig. 4.38), 

demonstrando seu potencial de aplicação em dispositivos fotônicos como 

lasers e guias de onda, para os quais nanopartículas com este tamanho são 

adequadas (Kopylov et al., 2007; Sardar et al., 2009; Xu et al., 2010). Para 

explorar este potencial de aplicação, também foram produzidas e 

caracterizadas amostras de Y2O3 dopadas e codopadas com os íons Eu3+ e 

Tb3+, cujas propriedades serão discutidas no próximo tópico. 
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Figura 4.40: Ilustração simplificada do diagrama de níveis de energia do Nd 3+ 
representando os processos de relaxação cruzada (RC) e migração de excitação 

(ME). 

 

 

4.2.2.2. Y2O3: Eu3+, Tb3+ 

 

Processos de transferência de energia, bem como a influência da 

energia de excitação sobre a emissão PL foram estudados em matrizes de 

Y2O3 dopadas e codopadas com íons Eu3+ e Tb3+. 

Na Figura 4.41 são apresentados os espectros de emissão coletados 

para diferentes comprimentos de onda de excitação (de 240 a 300 nm) dos pós 

de Y2O3 dopados com 1 mol% de Eu3+ preparados por sol-gel com PVA 

tratados a 1000 °C/5 h. Nos espectros observam-se as emissões típicas do 

Eu3+ na matriz cúbica da ítria, cujas transições estão identificadas no detalhe 

da Figura 4.41 (Justel, 2010; Jayaramaiah et al., 2012). Emissão com maior 

intensidade ocorre para excitação em 240 nm, comprimento de onda que 
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corresponde à banda de excitação por transferência de carga entre O2– e Eu3+ 

(Gomes et al., 2011; Dhanaraj et al., 2001). Para excitação em 270 nm é 

possível identificar apenas a emissão em 611 nm com baixa intensidade e, a 

partir de 280 nm, não há emissão PL do Eu3+. 

A emissão do Y2O3: Eu3+ em 611 nm corresponde à transição 5D0 à 7F2 

por dipolo elétrico, enquanto as emissões em torno de 593 nm tem como 

origem a transição 5D0 à 7F1 permitidas por dipolo magnético (Gaft et al., 

2005). No Eu3+, a transição 5D0 à 7F2 é bastante susceptível ao ambiente 

cristalino em torno do Eu e sua presença no espectro indica que os íons Eu3+ 

ocupam um sítio de baixa simetria (Gaft et al., 2005; Justel, 2010; Liu et al., 

2011; Romo et al., 2010; Dhanaraj, et al., 2001). No caso do Y2O3, esses sítios 

são aqueles com simetria C2 (ilustrados na Fig. 2.7). A preferência de 

ocupação do íon Eu3+ nos sítios C2 da ítria também já foi observada através de 

espectroscopia Mossbauer (Concas et al., 2003). 

  



 

121 
 

 

 

Figura 4.41: Espectros de emissão PL coletados para diferentes comprimentos de 
onda de excitação da amostra Y2O3: Eu3+ (1%) preparada por sol-gel com PVA 

calcinada a 1000 °C/5 h. 

 

 

A Figura 4.42 apresenta os espectros de emissão coletados para 

diferentes comprimentos de onda de excitação (de 240 a 300 nm) dos pós de 

Y2O3 dopados com 1 mol% de Tb3+. Estas amostras foram produzidas por sol-

gel com PVA, com calcinação a 1000 °C/5 h. Comparando os espectros de 

emissão para diferentes excitações, observa-se que todos os espectros 

apresentam as linhas características do Tb3+, com intensidade máxima da 

emissão observada para excitação em torno de 260 nm. No entanto, mesmo 

sob excitação em comprimentos de onda maiores (300 nm), ainda é possível 

detectar as emissões mais intensas do Tb3+. Este resultado caracteriza uma 

banda larga de excitação para o Y2O3:Tb3+, tipicamente entre 240 a 320 nm, 

que ocorre tanto por transferência de carga entre O2- e Tb3+ como pela 

transição 4f8 à4f75d no Tb3+ (Tu et al., 2011; Som e Sharma, 2012). Essa 

característica é bastante adequada para aplicações em bioimageamento, pois 
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a excitação em baixas energias reduz os riscos de danos fotoinduzidos à 

amostra biológica (Sotiriou et al., 2012). As linhas de emissão características 

do elemento terra-rara associadas às transições 5D4 à 7FJ, as quais estão 

centradas em torno de 489 (J = 6), 547 (J = 5), 589 (J = 4) e 622 nm (J = 3), 

estão identificadas no detalhe da Figura 4.42 (Muenchausen et al., 2007; 

Sotiriou et al., 2012).  
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Figura 4.42: Espectros de emissão PL coletados para diferentes comprimentos de 
onda de excitação da amostra Y2O3: Tb3+ (1%) produzida por rota sol-gel com 

PVA e calcinada a 1000 °C/5 h. As transições associadas a cada grupo de 
emissão estão identificadas no detalhe da figura. 

 

A Figura 4.43 apresenta o espectro de emissão das nanopartículas de 

Y2O3: 1% Eu3+, 1% Tb3+ produzidas por rota sol-gel com PVA e calcinadas a 

1000 °C por 5 h. Para excitação em 240 nm, apenas as transições do Eu3+ são 

observadas, indicando que a excitação da amostra ocorre exclusivamente por 

transferência de carga entre O2-–Eu3+. A partir da excitação em 250 nm é 

possível observar as emissões principais de ambos os íons, centradas em 489 

(emissão do Tb3+, no azul), 547 (emissão do Tb3+, no verde) e 611 nm 

(emissão do Eu3+, no vermelho), indicando que tanto o processo de excitação 

por transferência de carga entre O2-–Eu3+ quanto O2– Tb3+ ocorrem nesta 

situação. No entanto, as emissões características do Eu3+ são mais intensas do 

que as do Tb3+, além de serem observadas para excitação em comprimentos 

de onda acima de 270 nm, o que não ocorre na amostra dopada apenas com 
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Eu3+. Este comportamento indica a ocorrência de processos de transferência 

de energia entre os dois ions dopantes. 

 

 

 

Figura 4.43: Espectros de emissão coletados para diferentes comprimentos de 
onda de excitação da amostra Y2O3: Eu3+, Tb3+ (1 mol% cada) produzidas por rota 

sol-gel com PVA calcinada a 1000 °C/5 h. 

 

O processo de transferência de energia entre íons dopantes Tb3+ e Eu3+ 

está ilustrado na Figura 4.44. Quando luz UV incide sobre a amostra, os íons 

Tb3+ são excitados do estado fundamental para um nível excitado. Em seguida, 

os elétrons decaem para o nível excitado mais baixo, o 5D4, através de 

relaxação por fônons. Deste nível, os íons Tb3+ podem decair para o estado 

fundamental, dando origem às suas emissões características (5D4 à 7F6, 5, 4, 3) 

ou podem transferir parte da sua energia de excitação para os íons Eu3+, 

levando-os para o estado excitado, os quais decaem para o estado 

fundamental, resultado nas emissões vermelha/laranja (Jiu et al., 2012; Wang 

et al., 2011a). Em geral, o processo de transferência de energia é eficiente 
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devido à sobreposição entre as linhas de emissão do Tb3+ e as linhas de 

absorção do Eu3+. 

 

 

 
Figura 4.44: Ilustração dos níveis de energia dos íons Tb3+ e Eu3+ exemplificando 

o processo de transferência de energia. 

 

A Figura 4.45 apresenta a razão de intensidades entre as emissões 

vermelha/verde e vermelha/azul, observadas nos espectros da Figura 4.43, em 

função do comprimento de onda de excitação. Observa-se que a partir da 

excitação em 280 nm, as emissões verde e azul diminuem de intensidade em 

favor da emissão vermelha, o que permite concluir, portanto, que a 

transferência de energia entre Tb3+ e Eu3+ é mais provável através das 

transições 5D4 à 7F6 e 5D4 à 7F5 do Tb, como exemplificado na Figura 4.44. 
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Os resultados aqui apresentados permitem concluir que a cor da 

luminescência das nanopartículas de Y2O3: Eu3+, Tb3+ pode ser sintonizada 

variando-se o comprimento de onda de excitação. Vale a pena ressaltar que 

até o momento não há relatos na literatura sobre a produção e investigação 

das propriedades ópticas em nanopartículas de Y2O3: Eu3+, Tb3+ produzido por 

rota sol-gel utilizando PVA. 
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Figura 4.45: Razão entre a intensidade das emissões vermelha/verde e 
vermelha/azul em função do comprimento de onda de excitação. 

 

 

4.2.3. Aplicação do Y2O3: nanocompósito magnético-
fluorescente 

 

Nanocompósitos magnético-fluorescentes apresentam extensa 

aplicabilidade tanto em áreas biológicas como em dispositivos fotônicos. Na 

medicina, estes sistemas podem ser aplicados em terapia bimodal 

anticancerígena (Yoon et al., 2006; Purushotham e Ramanujan, 2010) e na 

indústria optoeletrônica, podem servir como nanoblocos na construção de 

dispositivos eletrônicos e fotônicos (Corr et al., 2008). 

Tendo em vista a exploração de novas aplicações, o nanofósforo 

Y2O3:Eu3+, estudado no presente trabalho, foi empregado na produção de 
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nanocompósito utilizando óxido de ferro (III) como entidade magnética. Apesar 

do grande potencial de aplicação, esses sistemas ainda foram pouco 

estudados (Gowd et al., 2013; Ma et al., 2009; Tong et al., 2012; Wang et al., 

2011b; Yang et al., 2012). Esta etapa do trabalho foi desenvolvida em parceria 

com o grupo de pesquisa da Dra. Serena Corr, na ocasião professora da 

Universidade de Kent, Canterbury, Inglaterra, durante o período de estágio de 

Doutorado Sanduíche.  

 

 

4.2.3.1. Caracterização do óxido de ferro 

 

A Figura 4.46 apresenta o padrão de difração do óxido de ferro 

produzido através do método de precipitação. Observa-se que todos os picos 

cristalinos foram indexados à fase cúbica -Fe2O3, de grupo espacial P4132, 

em concordância com a ficha de número 39-1346 do banco de dados do ICDD. 

A fase -Fe2O3, conhecida como maghemita, é um dos principais polimorfos do 

óxido de ferro, juntamente com o Fe3O4 e -Fe2O3. Nessa estrutura, todos os 

íons Fe encontram-se no seu estado oxidado Fe3+ (Jubb e Allen, 2010), o que 

sugere que os íons Fe2+ adicionados durante a síntese da amostra tenham sido 

oxidados para o estado Fe3+. Além de compartilharem estrutura cristalina muito 

semelhante, ambas as fases Fe3O4 e -Fe2O3 são paramagnéticas à 

temperatura ambiente, o que não ocorre com o -Fe2O3 (Hu et al., 2011). Os 

parâmetros refinados e o tamanho de cristalito estimado a partir dos valores de 

U, V e W estão dispostos na Tabela 4.6. O valor da cela unitária está em boa 

concordância com a literatura (Pereira et al., 2010). O tamanho médio de 

cristalito foi estimado em torno de 15 nm. 

 



 

128 
 

20 30 40 50 60 70
-400

0

400

800

1200

(4
4

0
)

(5
1

1
)

(4
2

2
)

(4
0

0
)

(2
2

0
)

 experimental
 calculado
 exp. - calc.
 picos de Bragg

 

 

In
te

n
si

d
ad

e 
(c

p
s)

2q (°)

(3
1

1
)

 

Figura 4.46: Padrão de difração do óxido de ferro produzido através do método de 
precipitação. 

 

Tabela 4.6: Detalhes do refinamento do padrão de raios X da amostra -Fe2O3. 

Parâmetros -Fe2O3 

a (Å) 8,35 

U -0,424535 

V 0,543096 

W 0,189656 

Rwp 18,9 

RBragg 5,9 

d (nm) 15 

 

A Figura 4.47 apresenta o espectro FTIR do óxido de ferro na região 

entre 1200 e 400 cm-1, a fim de evidenciar as linhas de absorção 

características do composto em estudo. Para o caso de amostras de óxido de 

ferro, o FTIR é uma ferramenta mais apropriada na identificação do polimorfo -

Fe2O3, já que seu padrão de difração é muito semelhante ao da fase magnetita 
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(Fe3O4). As assinaturas FTIR identificadas no gráfico, atribuídas aos modos de 

vibração da ligação Fe–O, são consistentes com o que é relatado na literatura 

para a fase maghemita (Hu et al., 2011; Li et al., 2012; Belin et al., 2002). Em 

particular, as linhas em 635 e 691 cm-1 só aparecem na fase -Fe2O3, 

confirmando a formação desta fase. 
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Figura 4.47: Espectro de FTIR da amostra de -Fe2O3 produzida através do 
método de precipitação. 

 

A Figura 4.48 apresenta imagem de microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) do pó de maghemita, onde se observa a presença de 

partículas esféricas e pouco aglomeradas. O tamanho médio das partículas foi 

estimado em torno de 18 nm. Através da comparação entre o tamanho de 

partícula determinado a partir da micrografia e o tamanho de cristalito 

determinado a partir da largura dos picos de difração, estimado em torno de 

15 nm (ver Tabela 4.7), é possível concluir que as nanopartículas de -Fe2O3 

possuem uma média de um cristalito por partícula. 
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Figura 4.48: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) da amostra 
de -Fe2O3. 

 

 

4.2.3.2. Caracterização do nanocompósito 

 

A técnica de espectroscopia FTIR foi empregada para detectar 

estruturas superficiais no nanocompósito produzido. Na Figura 4.49 são 

comparados os espectros do -Fe2O3 (curva azul), do Y2O3: Eu3+ (curva 

vermelha) e do nanocompósito -Fe2O3@Y2O3:Eu (curva preta), no intervalo 

entre 750 a 400 cm-1. No detalhe da figura, é apresentado o espectro completo 

(de 4000 a 400 cm-1) do nanocompósito. As linhas pontilhadas no gráfico 

demarcam a posição dos picos de absorção atribuídos aos modos vibracionais 

das ligações Fe–O e Y–O. No detalhe da figura veem-se, ainda, as assinaturas 

dos grupos OH (banda larga em torno de 3414 cm-1) e grupos orgânicos (entre 

1711 e 778 cm-1). A presença da banda de absorção correspondente à ligação 

Y–O com maior intensidade em comparação com a banda do Fe–O, sugere 

que o nanocompósito apresenta uma estrutura semelhante à apresentada na 
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ilustração (canto inferior esquerdo da Fig. 4.49), onde o núcleo magnético é 

funcionalizado pelas nanopartículas luminescentes (Mi et al., 2010; Gowd et al., 

2013; Yu et al., 2011).  
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Figura 4.49: Comparação entre os espectros de FTIR das amostras -Fe2O3 
(curva azul), Y2O3: Eu3+ (curva vermelha) e -Fe2O3@Y2O3:Eu (curva preta). 

 

Com o intuito de testar a aplicabilidade do nanocompósito, suas 

características luminescente e magnética foram avaliadas através de medida 

de fotoluminescência e análise da atração magnética.  

Na Figura 4.50 são comparados os espectros fotoluminescentes das 

amostras Y2O3: Eu3+ (curva vermelha) e -Fe2O3@Y2O3:Eu (curva preta). 

Observa-se na figura, uma redução na intensidade de emissão do 

nanocompósito em relação às nanopartículas de Y2O3: Eu3+, atribuída ao efeito 

de supressão da fluorescência pelo núcleo magnético através de processos de 

transferência não radiativa de energia (Dubertret et al., 2001; Corr et al., 2008) 

e vem sendo observada em compósitos fabricados tanto com corantes 

orgânicos como com fósforos inorgânicos em diferentes morfologias (Wang et 

 

�-Fe2O3 

Y2O3:Eu3+ 
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al., 2011b; Liu et al., 2012; Zhu et al., 2012). A supressão é maior quanto 

menor a distância entre as entidades luminescente e magnética e, por esse 

motivo, são adotadas estratégias durante a síntese para proteger o núcleo 

magnético e aumentar a distância entre as entidades (Corr et al., 2008; Hong et 

al., 2004). No presente trabalho, as longas moléculas de EDC utilizadas no 

acoplamento entre as nanopartículas impediram que o núcleo magnético 

suprimisse por completo a fluorescência do Y2O3: Eu3+, permitindo, portanto, a 

emissão vermelha com intensidade significativa no nanocompósito. 
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Figura 4.50: Espectros de emissão PL das amostras Y2O3: Eu3+ (curva vermelha) 
e -Fe2O3@Y2O3:Eu (curva preta). 

 

Na Figura 4.51 são mostradas imagens do nanocompósito sob a 

aplicação de um campo magnético externo. Em ambas as imagens é possível 

perceber o pó sendo atraído para o lado do recipiente onde se encontra o imã, 

demonstrando macroscopicamente a boa resposta magnética do 

nanocompósito.  
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Figura 4.51: Fotografias mostrando a resposta magnética do nanocompósito -
Fe2O3@Y2O3:Eu. 
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5.1. CONCLUSÕES 
 

 

5.1.2. Óxido de Zinco 
 

Os três métodos de síntese, a saber, sol-gel proteico, sol-gel com PVA e 

hidrotermal assistido por micro-ondas alcançaram pleno êxito na produção de 

nanopartículas de ZnO.  

Com o emprego dos métodos sol-gel, a estrutura hexagonal do ZnO em 

fase única foi obtida em amostras calcinadas a 350 °C por períodos de 5 h. O 

tamanho de cristalito estimado para esses materiais esteve entre 13 e 16 nm. 

Tratamentos térmicos em temperaturas mais elevadas foram satisfatórios para 

a produção de amostras com diferentes tamanhos de cristalito, variando entre 

20 e 36 nm, aproximadamente. Em amostras preparadas através do método 

hidrotermal, a fase majoritária do ZnO foi obtida no pó cerâmico como-

preparado e o tratamento térmico posterior, realizado a 400 °C por 5 h, 

mostrou-se eficiente na eliminação das fases espúrias. 

A morfologia das partículas mostrou forte dependência com a rota de 

síntese utilizada. Em amostras preparadas pelos métodos sol-gel, sem 

acréscimo de aditivos, as partículas apresentaram morfologia 

predominantemente esférica. Por outro lado, os materiais produzidos por rota 

hidrotermal renderam partículas em formato de bastões, com comprimentos da 

ordem de 100 nm. O hidróxido de amônia utilizado na solução reacional dessas 

amostras aumenta a quantidade de moléculas carregadas na solução. Devido a 

alta reatividade dos núcleos de ZnO, essas moléculas podem ser adsorvidas 

nas superfícies, alterando a cinética de crescimento dos cristais e, 

consequentemente, afetando a morfologia final das partículas. 

As amostras produzidas por rotas sol-gel e calcinadas nas temperaturas 

mais baixas apresentaram intensa emissão excitônica na região do UV. A 

origem dessa emissão intensa pode estar associada à presença de íons H na 

estrutura cristalina dessas amostras, os quais são responsáveis pela 

passivação dos defeitos causadores da banda de emissão visível no ZnO. A 

passivação reduz a competição entre os processos de emissão UV e visível e 



 

136 
 

favorece a emissão no ultravioleta. Essa característica rende ás nanopartículas 

aplicabilidade na fabricação de dispositivos fotônicos com emissão UV, como 

LEDs e lasers, com a vantagem de terem sido produzidas por metodologia de 

fácil execução e baixas temperaturas, o que reduz os custos de produção. 

Por outro lado, amostras calcinadas em temperaturas mais elevadas 

apresentaram intensa emissão visível em uma faixa larga de comprimentos de 

onda. Amostras produzidas através dos métodos hidrotermal e sol-gel com 

PVA calcinadas a 900 e 1000 °C, respectivamente, apresentaram intensa 

emissão verde. Os materiais calcinados a 600 °C para as três rotas de 

produção renderam luminescência na região vermelha do espectro, enquanto a 

amostras como-preparada por rota hidrotermal apresentaram emissão do 

amarelo. Essas características evidenciam o potencial de aplicação das 

nanopartículas como sondas para imageamento em ensaios biológicos, com a 

vantagem de apresentarem emissão em diferentes cores sob a mesma energia 

de excitação. 

Os testes de degradação de rodamina B em solução utilizados para 

avaliar o desempenho das amostras de ZnO como catalisador, apontaram 

como amostra mais eficiente aquela produzida por rota sol-gel proteico 

calcinada a 1000 °C. A degradação da rodamina utilizando esse catalisador 

alcançou 90 % após 30 min de irradiação. A baixa recombinação elétron-

buraco, refletida pela baixa eficiência luminescente, e a grande proporção 

atômica Zn/O, o que aponta a existência de vacâncias de oxigênio na estrutura, 

são fatores que parecem influenciar positivamente na atividade fotocatalítica do 

material. 

 

 

5.1.3. Óxido de Ítrio 
 

O método sol-gel proteico foi eficiente na produção da estrutura cúbica 

da ítria em amostras calcinadas a 450 °C por períodos de 5 h. Calcinações 

posteriores entre 500 e 1400 °C foram apropriadas na produção de amostras 

com cristalitos variando entre 6 e 60 nm, aproximadamente. Esses materiais 

apresentaram alto grau de cristalinidade, avaliado a partir de medidas de 
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EXAFS, mesmo em amostras com cristalitos de 6 e 9 nm. Através de imagens 

de microscopia eletrônica de alta resolução foi possível observar que o pó 

calcinado a 450 °C apresentou partículas esféricas com tamanhos entre 20 e 

70 nm. Para calcinações acima de 1000 °C, as partículas apresentam 

morfologia facetada com tamanhos de 1 m, aproximadamente. 

No método de produção sol-gel com PVA, a razão molar entre o íon 

metálico Y3+ e o monômero de PVA mostrou-se um parâmetro eficiente no 

controle do tamanho dos cristais. Amostras produzidas na razão molar 1:1 

foram cristalizadas ainda na fase de pré-calcinação, onde se empregou 

temperatura de 200 °C por 24 h, pois o excesso de material orgânico na 

amostra fornece uma fonte adicional de calor à medida que a amostra é 

aquecida. Por outro lado, esse efeito leva à formação de cristalitos 

comparativamente maiores e mais aglomerados. Em amostras calcinadas a 

450 °C por 5 horas observa-se um aumento no tamanho dos cristalitos para 

materiais com maior quantidade de PVA. No entanto, a rede polimérica do PVA 

impede o crescimento exagerado das partículas, tendo sido observada a 

formação de partículas com tamanhos em torno de 83 nm para amostra 

calcinada a 1000 °C. 

A produção de nanopartículas de Y2O3 através do método hidrotermal foi 

eficiente na cristalização do Y2O3 quando utilizando aquecimento convencional 

e para curtos períodos de reação (24 h), após tratamento térmico a 450 °C/5 h. 

O tamanho médio de cristalito estimado para essa amostra esteve em torno de 

12 nm. Quando se aplica tempos mais longos de reação ou o aquecimento com 

micro-ondas, a produção da fase cúbica da ítria não foi satisfatória. Nos 

padrões de difração dessas amostras foi possível detectar reflexões da fase 

monoclínica do Y2O3. Além disso, a amostra hidrotermalizada por 6 dias em 

forno convencional apresentou baixa cristalinidade, como se pode concluir 

através da análise do difratograma. 

Nanopartículas de Y2O3: Nd3+ (2%) com tamanhos entre 30 e 56 nm, 

produzidas por método sol-gel proteico apresentaram luminescência com alta 

eficiência na região do infravermelho, demonstrando seu potencial de aplicação 

em dispositivos fotônicos como lasers e guias de onda. Nas amostras com 

partículas menores, onde se observou a presença de grupos OH e CH 
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adosorvidos nas superfícies das partículas, a eficiência da luminescência é 

reduzida, devido à ocorrência de transferência de energia dos íons ativadores 

no estado excitado para os níveis vibracionais dos grupos adsorvidos. Quando 

a concentração de íons dopantes aumenta na matriz (de 2 para 10 %, no caso 

do presente trabalho), processos de interação íon-íon passam a ser mais 

prováveis, contribuindo para a redução da intensidade luminescente. Por outro 

lado, a amostra codopada com Eu3+ e Tb3+, produzidas com PVA, apresentou 

emissões na região azul, verde e vermelha do espectro eletromagnético, cujas 

intensidades relativas e, consequentemente, a cor da emissão do material, 

puderam ser variadas de acordo com a energia utilizada na excitação. Através 

da comparação dos espectros das amostras dopadas e codopadas para 

diferentes energias de excitação, foi possível, portanto, concluir a existência de 

processos de transferência de energia entre os diferentes íons no material 

codopado. 

Nanocompósitos magnético-fluorescentes foram produzidos 

eficientemente através de reações de acomplamento entre nanopartículas de 

Y2O3:Eu e -Fe2O3. A partir da análise comparativa entre os espectros de FTIR 

do nanocompósito e das nanopartículas isoladas, foi possível sugerir que os 

núcleos magnéticos foram funcionalizados pelas nanopartículas fluorescentes 

através das moléculas de EDC. As longas moléculas do EDC impediram a 

proximidade excessiva entre as entidades, impedindo, dessa forma, que o 

núcleo magnético suprimisse a luminescência do Y2O3:Eu3+. A característica 

magnética do óxido de ferro também foi mantida após o acoplamento. Imagens 

fotográficas mostraram a boa resposta magnética do compósito ao ser aplicado 

um campo magnético externo.  

 

 

5.2. TRABALHOS FUTUROS 
 

O desenvolvimento desta Tese envolveu a investigação de diversos 

parâmetros relacionados ao processamento de materiais nanocristalinos e às 

propriedades estruturais, morfológicas e ópticas dos materiais estudados, 

visando aplicações em diferentes áreas. Dessa maneira, o presente trabalho 
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abriu possibilidades em diversas frentes de pesquisa, as quais serão 

exploradas em trabalhos futuros. Muitas propostas que serão discutidas a 

seguir já estão em fase de execução. 

Os testes de fotodegradação iniciados neste trabalho indicaram 

atividade fotocatalítica em amostras de ZnO produzidas por sol-gel. No entanto, 

novos testes deverão ser feitos para averiguar a reprodutibilidade dos efeitos e, 

assim, consolidar as análises a respeito do processo de fotodegradação de 

contaminantes e as características que influenciam a eficiência do catalisador. 

Fotocatálise heterogênea por irradiação com luz visível também será 

investigada, bem como teste de degradação de diferentes corantes como a 

rodamina 6G. 

Nanopartículas de ZnO produzidas no presente trabalho apresentaram 

tamanhos adequados para exploração de ação laser nesses sistemas, o que 

dá origem aos bem-conhecidos lasers aleatórios. As análises necessárias para 

investigação dessa propriedade foram iniciadas em nanopartículas de ZnO 

produzidas através do método sol-gel proteico, em parceria com pesquisadores 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

O controle fino da cor de emissão em amostras de Y2O3 codopadas com 

Eu e Tb será realizado através da variação da concentração de cada dopante 

na matriz. Será avaliado, também, o efeito do tamanho das partículas nos 

processos de transferência de energia e emissão PL. Em matrizes de ítria 

codopadas com Er, estão sendo investigados processos de conversão 

ascendente de energia. Em resultados preliminares (não apresentados) foi 

possível observar a conversão de luz infravermelha para luz verde de maneira 

eficiente. Esses materiais estão sendo estudados visando aplicações como 

nanosensores de temperatura. Esta etapa do trabalho está sendo desenvolvida 

junto ao grupo de óptica e materiais (OPTMA) da Universidade Federal de 

Alagoas. 

Visando aplicações específicas na área biomédica, foi desenvolvido 

nanocompósito magnético-fluorescente, em colaboração com o Grupo de 

Materiais Funcionais da Universidade de Canterbury, Inglaterra. Os resultados 

apresentados na Tese apontaram a produção satisfatória desse sistema, no 

entanto, ainda há a necessidade de uma investigação mais profunda de suas 
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propriedades, através de medidas de magnetização e análises 

microestruturais. Para dar continuidade ao estudo desses compósitos, serão 

testadas novas estratégias de acomplamento, visando o aprimoramento das 

propriedades luminescentes do composto. Ainda na linha de aplicações 

biológicas, iniciou-se, paralelamente a este trabalho, a etapa de 

encapsulamento das nanopartículas visando sua solubilização em solventes 

adequados a meios biológicos. Na etapa atual deste trabalho, está sendo 

avaliada a eficiência de encapsulação das nanopartículas em micelas 

poliméricas, a análise das propriedades luminescentes após encapsulação e 

testes de toxicidade desses materiais em culturas celulares. Este trabalho é 

uma parceria com pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Farmácia da UFS 

e do Laboratório de Biologia Celular da Universidade Federal de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

141 
 

 

 

 

Capítulo 6   
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

142 
 

AGULLO-LOPEZ, F., Catlow, C.R.A., Townsend, P.D., Point Defects in 

Materials, Academic Press, London, UK (1988). 

AHN, C.H., Kim, Y.Y., Kim, D.C., Mohanta, S.K., Cho, H.K., “A comparative 

analysis of deep level emission in ZnO layers deposited by various 

methods”, J. Appl. Phys. 105, 013502 (2009). 

AL-HARBI, T., “Hydrothermal synthesis and optical properties of Ni doped ZnO 

hexagonal nanodiscs”, Journal of Alloys and Compounds 509, 387-390 

(2011). 

ALI, M.A., Idris, M.R., Quayum, M.E., “Fabrication of ZnO nanoparticles by 

solution-combustion method for the photocatalytic degradation of organic 

dye”, Journal of Nanostructure in Chemistry 3, 36 (2013). 

ANDREWS, D.L., em Tutorials in Complex Photonic Media, ed. por Noginov, 

M.A., Dewar, G., McCall, M.W., Zheludev, N.I., Society of Photo-Optical 

Instrumentation Engineers, 2009. DOI: 10.1117/3.832717. 

ARI, M., Miller, K.J., Marinkovic, B.A., Jardim, P.M., Avillez, R., Rizzo, F., White, 

M.A., “Rapid synthesis of the low thermal expansion phase of Al2Mo3O12 via 

a sol-gel method using polyvinyl alcohol”, J. Sol-Gel Sci. Technol. 58, 121-

125 (2011). 

ASHCROFT, N.W., Mermin, N.D., Solid State Physics, Brooks/Cole Thomson 

Learning, USA (1976). 

BAI, S.-N., “Growth and properties of ZnO nanowires synthesized by a simple 

hydrothermal method”, Journal of Materials Science: Materials in 

Electronics 23 [2], 398-402 (2012). 

BAI, Y.,  Wang, Y., Peng, G., Zhang, W., Wang, Y., Yang, K., Zhang, X., Song, 

Y., “Enhanced white light emission in Er/Tm/Yb/Li codoped Y2O3 

nanocrystals”, Optics Communications, 282, 1922-1924 (2009). 

BASSI, A.B.M.S., Conceitos Fundamentais em Espectroscopia, Chemkeys-

Liberdade para Aprender (2001). 

BASU, S., Ghosh, M., Singh, A.K., Jha, S.N., Bhattacharyya, D, “X-ray 

absorption spectroscopy of ZnO nanoparticles”, AIP Conf. Proc., 1447, 497 

(2012). 

BEHAFARID, F., Cuenya, B.R., “Towards the understanding of sintering 

phenomena at the nanoscale: geometric and environmental effects”, Top 

Catal 56, 1542-1559 (2013). 



 

143 
 

BELIN, T., Guigue-Millot, N., Caillot, T., Aymes, D., Niepce, J.C., “Influence of 

grain size, oxygen stoichiometry, and synthesis conditions on the -Fe2O3 

vacancies ordering and lattice parameters”, Journal of Solid State 

Chemistry 163, 459-465 (2002). 

BROWN, M.E., Introduction to Thermal Analysis – techniques and applications, 

Chapman and Hall, New York, USA (1988). 

BRUNDLE, C.R., Jr. Evans, C.A., Wilson, S., Encyclopedia of Materials 

Characterization – Surfaces, Interfaces and Thin Films, Butterworth-

Heinemann, USA (1992). 

BYRAPPA, K., Yoshimura, M. Handbook of Hydrothermal Technology: A 

technology of crystal growth and materials processing. Noyes Publications / 

William Andrew Publishing, LLC. New York, USA, 2001. 

CAIRD, J.A., Ramponi, A.J., Staver, P.R., “Quantum efficiency and excitate-

state relaxation dynamics in neodymium-doped phosphate laser glasses”, J. 

Opt. Soc. Am. B. 8, 1391 (1991). 

CAO, G., Nanoestructures and Nanomaterials – Synthesis, Properties and 

Applications. Imperial College Press, USA, 2004. 

CARLSON, O.N., “The O–Y (oxygen-yttrium) system”, Bull. Alloy Phase 

Diagrams, 11, 61 (1990).  

CHADWICK, A.V., Pooley, M.J., Rammutla, K.E., Savin, S.L.P., Rougier, A., “A 

comparison of the extended s-ray absorption fine structure of 

nanocrystalline ZrO2 prepared by high-energy ball milling and other 

methods”, Journal of Physics: Condensed Matter 15, 431-440 (2003). 

CHADWICK, A.V., Rush, G.E. em Nanocrystalline Metal and Oxides: Selected 

properties and applications, ed. por Knauth, P., Schoonman. Spinger, 2002. 

CHADWICK, A.V., Russel, N.V., Whitham, A.R., Wilson, A., “Nanocrystalline 

metal oxide gas sensor”, Sensors and Actuators B 18-19, 99-102 (1994). 

CHADWICK, A.V., Savin, S.L.P., “EXAFS study of nanocrystalline CeO2 

samples prepared by sol-gel and ball-milling routes”, Journal of Alloys and 

Compounds 488, 1-4 (2009). 

COLVARD, C. em Encyclopedia of Materials Characterization – Surfaces, 

Interfaces and Thin Films, ed. por Brundle, C.R., Jr. Evans, C.A., Wilson, 

S., , Butterworth-Heinemann, USA (1992). 



 

144 
 

CONCAS, G., Spano, G., Bettinelli, M., Speghini, A., “Investigation of Eu3+ site 

occupancy in cubic Y2O3 and Lu2O3 nanocrystals”, Zeitschrift fur 

Naturforschung. A, A Journal of physical sciences 58 [9-10], 551-557 

(2003). 

CORR, S.A., Rakovich, Y.P., Gun’ko, Y.K., “Multifunctional magnetic-

fluorescent nanocomposites for biomedical applications”, Nanoscale Res 

Lett 3, 87-104 (2008). 

COTTON, S., Lanthanide and Actinide Chemistry, John Wiley & Sons, UK 

(2006). 

COX, J.N., FTIR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy, em: Brundle, C.R., 

Evans Jr., C.A., Wilson, S. (Eds.), Encyclopedia of Materials 

Characterization – Surfaces, Interfaces, and Thin Films, Butterworth-

Heinemann, EUA, 1992, pp. 416-427. 

CUI, X., Lu, J., Gao, C., Hou, C., “Luminescence properties of Nd3+-doped Y2O3 

nanoparticles in organic media”, Appl. Phys. A, 103, 27-32 (2011). 

CULLITY, B.D., Elements of X-Ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing 

Company, USA (1956). 

CUSHING, B.L., Kolesnichenko, V.L., O’Connor, C.J., “Recent advances in the 

liquid-phase syntheses of inorganic nanoparticles”, Chem. Rev. 104, 3893-

3946 (2004). 

DAVIS, S.R., Chadwick, A.V., Wright, J.D., “A combined EXAFS and diffraction 

study of pure and doped nanocrystalline tin oxide”, J. Phys. Chem. B 101, 

9901-9908 (1997). 

DESGRENIERS, S., “High-density phases of ZnO: Structural and compressive 

parameters”, Phys. Rev. B, 58, 14102-14105 (1998). 

DEXTER, D.L., “A theory of sensitized luminescence in solids”, J. Chem. Phys. 

21, 836 (1953). 

DHANARAJ, J., Jagannathan, R., Kutty, T.R.N., Lu, C., “Photoluminescence 

characteristics of Y2O3:Eu3+ nanophosphors prepared using sol-gel 

thermolysis”, J. Phys. Chem. B 105, 11098-11105 (2001). 

DJURISIC, A.B., Leung, Y.H., Tam, K.H., Ding, L., Ge, W.K., Chen, H.Y., Gwo, 

S., “Green, yellow, and orange defect emission from ZnO nanostructures: 

Influence of excitation wavelength”, Applied Physics Letters 88, 103107 

(2006). 



 

145 
 

DJURISIC, A.B., Leung, Y.H., Tam, K.H., Hsu, Y.F., Ding, L., Ge, W.K., Zhong, 

Y.Z., Wong, K.S., Chan, W.K., Tam, H.L., Cheah, K.W., Kwok, W.M., 

Phillips, D.L., “Defect emissions in ZnO nanostructures”, Nanotechnology 

18, 095702 (2007). 

DOSEV, D., Guo, B., Kennedy, I.M., “Photoluminescence of Eu3+:Y2O3 as an 

indication of crystal structure and particle size in nanoparticles synthesized 

by flame spray pyrolysis”, Aerosol Science, 37, 402-412 (2006). 

DU, P., Song, L., Xiong, J., Cao, H., “Photocatalytic degradation of Rhodamine 

B using electrospun TiO2 and ZnO nanofibers: a comparative study”, J. 

Mater. Sci. 48, 8386-8392 (2013). 

DUBERTRET, B., Calame, M., Libchaber, A.J., “Single-mismatch detection 

using gold-quenched fluorescent oligonucleotides”, Nature Biotechnology 

19, 365 (2001). 

EILERS, H., “Synthesis and characterization of nanophase yttria co-doped with 

erbium and ytterbium”, Materials Letters, 60, 214-217 (2006). 

EWLES, J., “Resolution and interpretation of the luminescent spectra of some 

solids at low temperature”, Proc. R. Soc. Lond. A, 167, 34 (1938). 

FAISAL, M., Khan, S.B., Rahman, M.M., Jamal, A., Abdullah, M.M., “Fabrication 

of ZnO nanoparticles based sensitive methanol sensor and efficient 

photocatalyst”, Applied Surface Science 258, 7515-7522 (2012). 

FALLERT, J., Dietz, R.J.B., Houser, M., Stelzl, F., Klingshirn, C., Kalt, H., 

“Random lasing in ZnO nanocrystals”, Journal of Luminescence, 129, 1685-

1688 (2009). 

FERREIRA, F.F., Granado, E., Carvalho Jr., W., Kycia, S.W., Bruno, D., Droppa 

Jr, R., “X-ray poder diffraction (XPD) beamline at D10B in LNLS: Application 

to the Ba2FeReO6 double peroviskite”, J. Synchrotron Rad. 13, 46-53 

(2006). 

FOEX, M., Traverse, J.P., “Crystalline transformations induced by high 

temperatures in rare earth sesquioxides”, Comptes Rendus des Seances 

de l’Academie des Sciences Serie C: Science Chimiques Ser. C, 262 [8], 

636-639 (1966).  

FORNASIERO, L., Mix, E., Peters, V., Petermann, K., Huber, G., “New Oxide 

Crystals for Solid States Lasers”, Cryst. Res. Technol., 34 [2], 255-260 

(1999). 



 

146 
 

FORTES, S.S., Duque, J.G.S., Macêdo, M.A., “Nanocrystals of BaFe12O19 

obtained by the proteic sol-gel process”, Physica B 384, 88-90 (2006). 

Delocalized excitation and excitation transfer”, em Modem 

Quantum Chemistry, Florida State University (1965). 

GABORIAUDI, R.J., Paumier, F., Pailloux, F., Guerin, P., “Y2O3 thin films: 

internal stress and microstructure”, Materials Science and Engineering B, 

109, 34-38 (2004). 

GABRIEL, C., Gabriel, S., Grant, E.H., Halstead, B.S.J., Mingos, D.M.P., 

“Dieletric parameters relevant to microwave dieletric heating”, Chemical 

Society Reviews, 27, 213 (1998). 

GAFT, M., Reisfeld, R., Panczer, G., Luminescence Spectroscopy of Minerals 

and Materials, Springer, Germany (2005). 

GAJOVIC, A., Tomasic, N., Djerdj, I., Su, D.S., Furic, K., “Influence of 

mechanochemical processing to luminescence properties in Y2O3 powder”, 

Journal of Alloys and Compounds 456, 313-319 (2008). 

GALANAKIS, I., Papanikolaou, N., Dederichs, P.H., “Applicability of the broken-

bond rule to the surface energy of the fcc metals”, Surface Science 511, 1 

(2002). 

GHOUL, J.E., Barthou, C., Mir, L.E., “Synthesis by sol-gel process, structural 

and optical properties of nanoparticles of zinc oxide doped vanadium”, 

Superlattices and Microstructures 51 [6], 942-951 (2012). 

GILMAN, J.W., Vanderhart, D.L., Kashiwagi, T., “Thermal Decomposition 

Chemistry of Poly(vinyl alcohol): Characterization and reactions with 

bismaleimides”, em Fire and Polymers II: Materials and Test for Hazard 

Prevention. American Chemistry Society, ACS Symposium Series 599, 

Washington, DC (1994). 

GOMES, M.A., Valerio, M.E.G., Macedo, Z.S., “Particle size control of 

Y2O3:Eu3+ prepared via a coconut water-assisted sol-gel method”, Journal 

of Nanomaterials (2011). 

GOMES, M.A., Valerio, M.E.G.V., Rey, J.F.Q., Macedo, Z.S., “Comparative 

study of structural and optical properties of ZnO nanostructures prepared by 

three different aqueous solution methods”, Materials Chemistry and Physics 

142, 325-332 (2013). 



 

147 
 

GOWD, G.S., Patra, M.K., Mathew, M., Shukla, A., Songara, S., Vadera, S.R., 

Kumar, N., “Syntehsis of Fe3O4@Y2O3:Eu3+ core-shell multifunctional 

nanoparticles and their magnetic and luminescence properties”, Optical 

Materials 35, 1685-1692 (2013). 

GUO, B., Mukundan, M., Yim, H., “Flame aerosol synthesis of phase-pure 

monoclinic Y2O3 particles via particle size control”, Powder Technology 191, 

231-234 (2009). 

HAN, N.S., Shim, H.S., Seo, J.H., Kim, S.Y., Park, S.M., Song, J.K., “Defect 

states of ZnO nanoparticles: Discrimination by time-resolved 

photoluminescence spectroscopy”, Journal of Applied Physics 107, 084306 

(2010). 

HAN, Z., Liao, L., Wu, Y., Pan, H., Shen, S., Chen, J., “Synthesis and 

photocatalytic application of oriented hierarchical ZnO flower-rod 

architectures”, Journal of Hazardous Materials 217-218, 100-106 (2012). 

HASEGAWA, Y., Wada, Y., Yanagida, S., “Strategies for the design of 

luminescence lanthanide(III) complexes and their photonic applications”, 

Journal of Photochemistry and Photobiology: Photochemistry Review 5, 

183-202 (2004). 

HATCH, S.M., Sapelkin, A., Cibin, G., Taylor, R., Dent, A., Briscoe, J., Dunn, S., 

“Investigating the source of deep-level photoluminescence in ZnO nanorods 

using optically detected x-ray absorption spectroscopy”, Journal of Applied 

Physics 114, 153517 (2013). 

HE, Y., Sang, W., Wang, J., Wu, R., Min, J., “Polymer-assisted complexing 

controlled orientation growth of ZnO nanorods”, Journal of Nanoparticle 

Research 7 [2-3], 307-311 (2005b). 

HE, Y., Sang, W., Wang, J., Wu, R., Min, J., “Vertically well-aligned ZnO 

nanowires generated with self-assemble polymers”, Materials Chemistry 

and Physics 94, 29-33 (2005a). 

HEBBINK, G.A., Stoudam, J.W., Reinhoudt, D.N., van Veggel, F.C.J.M., 

“Lanthanide(III)-doped nanoparticles that emit in the near-infrared”, 

Advanced Materials 14, 1147 (2002). 

HOEKSTRA, H.R., Gingerich, K.A., “High-Pressure B-Type Polymorphs of 

Some Rare-Earth Sesquioxides”, Sicence, 146, 1163 (1964). 



 

148 
 

HONG, X., Li, J., Wang, M., Xu, J., Guo, W., Li, J., Bai, Y., Li, T., “Fabrication of 

magnetic luminescent nanocomposites by a layer-by-layer self-assembly 

approach”, Chem. Mater. 16, 4022-4027 (2004). 

HU, L., Percheron, A., Chaumont, D., Bracahais, C.-H., “Microwave-assisted 

one-step hysrothermal synthesis of pure iron oxide nanoparticles: 

magnetite, maghemite and hematite”, J Sol-Gel Technol 60, 198-205, 2011. 

HUANG, C., Bian, Z., em Rare Earth Coordination Chemistry – Fundamentals 

and Applications, ed. por Huang, C. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd., 

Singapore, 2010. 

IBACH, H., “Thermal expansion of silicon and zinc oxide”, Physica Status Solidi 

B, 33 [1], 257-265 (1969). 

JANOTTI, A., Van de Walle, C.G., “Fundamentals of zinc oxide as a 

semiconductor”, Rep. Prog. Phys. 72, 126501 (2009). 

JAYARAMAIAH, J.R., Lakshminarasappa, B.N., Nagabhushana, B.M., 

“Luminescence studies of europium doped yttrium oxide nanophosphor”, 

Sensors and Actuators B 173, 234-238 (2012). 

JAYARAMAIAH, J.R., Lakshminarasappa, B.N., Nagabhushana, B.M., 

“Thermoluminescence studies of solution combustion synthesized 

Y2O3:Nd3+ nanophosphors”, Mater. Chem. Phys. 130, 175-178 (2011). 

JIU, H., Fu, Y., Zhang, L., Sun, Y., Wang, Y., “Effect of Eu, Tb codoping on the 

luminescent properties of Y2O3 hollow microsperes”, Optical Materials 35, 

141-145 (2012).  

JOLIVET, J.-P., Cassaignon, S., Chanéac, C., Chiche, D., Durupthy, O., 

Portehault, D., “Design of metal oxide nanoparticles: Control of size, shape, 

crystalline structure and functionalization by aqueous chemistry”, C. R. 

Chimie 13, 40-51 (2010). 

JUBB, A.M., Allen, H.C., “Vibrational spectroscopy characterization of hematite, 

maghemite, and magnetite thin films produced by vapor deposition”, ACS 

Applied Materials & Interfaces 2 [10], 2804-2812 (2010). 

JUNG, C.-H., Jang, J.-S., Lee, S.-J., “Synthesis of nanocrystalline yttria powder 

prepared by a polymer solution route”, Met. Mater. Int. 17 [3], 451-455 

(2011). 

JUSTEL, T. em Luminescence – From theory to application, ed. por Hond., C., 

WILEY-VHC, Weinheim (2010). 



 

149 
 

KAJBAFVALA, A., Zanganeh, S., Kajbafvala, E., Zargar, H.R., Bayati, M.R., 

Sadrnezhaad, S.K., “Microwave-assisted synthesis of narcis-like zinc oxide 

nanostructure”, Journal of Alloys and Compounds, 497, 325-329 (2010). 

KAPPE, C.O., “Controlled microwave heating in modern organic synthesis”, 

Angew. Chem. Int. Ed. 43, 6250-6284 (2004). 

KARAMI, H., Fakoori, E., “Synthesis and characterization of ZnO nanorods 

based on a new gel pyrolysis method”, Journal of Nanomaterials, 2011. 

DOI: 10.1155/2011/628203 

KATAGIRI, S., Ishizawa, N., Marumo, F., “A new high temperature modification 

of face-centered cubic Y2O3”, Powder Diffraction, 8, 60 (1993). 

KIM, D.S., Park, Y.S., “Photocatalytic decolorization of rhodamine B by 

immobilized TiO2 onto silicone sealant”, Chemical Engineering Journal 116, 

133-137 (2006). 

KIM, Y.-S., Tai, W.-P., “Electrical and optical properties of Al-doped ZnO thin 

films by sol-gel process”, Applied Surface Science, 253, 4911-4916 (2007). 

KNAUTH, P., Schoonman, J., Nanocrystalline Metals and Oxides – Selected 

Properties and Application, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2002). 

KOPYLOV, Y.L., Kravchenko, V.B., Komarov, A.A., Lebedeva, Z.M., Shemet, 

V.V., “Nd:Y2O3 nanopowders for laser ceramics”, Optical Materials, 29, 

1236-1239 (2007). 

KRÖGER, F.A., “Luminescence and absorption of zincsulfide, cadmiumsulfide 

and their solid solutions”, Physica, 7 [1], 1-12 (1940). 

KUMAR, G.A., Lu, J., Kaminskii, A.A., Ueda, K., Yagi, H., Yanagitani, T., 

“Spectroscopic and stimulated emission characteristics of Nd3+ in 

transparent Y2O3 ceramics”, IEEE Journal of Quantum Electronics 42, 643-

650 (2006). 

KUMAR, K.V., Porkodi, K., Rocha, F., “Langmuir–Hinshelwood – A theoretical 

study”, Catalysis Communications 9, 82-84 (2008). 

KWOK, W.M., Djurišić, A.B., Leung, Y.H., Chan, W.K., Philips, D.L., “Time-

resolved pholuminescence study of the stimulated emission in ZnO 

nanoneedles”, Applied Physics Letters, 87, 093108 (2005). 

LAI, Y., Meng, M., Yu, Y., “One-step synthesis, characterizations and 

mechanistic study of nanosheets-constructed fluffy ZnO and Ag/ZnO 



 

150 
 

spheres used for Rhodamine B photodegradation”, Applied Catalysis B: 

Environmental 100, 491-501 (2010). 

LEE, Y.C., Yang, C.S., Huang, H.J., Hu, S.Y., Lee, J.W., Cheng, C.F., Huang, 

C.C., Tsai, M.K., Kuang, H.C., “Structural and optical properties of ZnO 

nanopowder prepared by microwave-assisted synthesis”, Journal of 

Luminescence, 130, 1756-1759 (2010). 

LI, D., Leung, Y.H., Djurisic, A.B., Liu, Z.T., Xie, M.H., Shi, S.L., Xu, S.J., Chan, 

W.K., “Different origins of visible luminescence in ZnO nanostructures 

fabricated by the chemical and evaporation methods”, Applied Physics 

Letters 85 [9], 1601 (2004). 

LI, X., Zhang, H., Chi, F., Li, S., Xu, B., Zhao, M., “Synthesis of nanocrystalline 

composite oxides La1-xSrxFe1-yCoyO3 with the perovskite structure using 

polyethylene glycol-gel method”, Materials Science and Engineering B18, 

209-213 (1993). 

LI, Y.-S., Church, J.S., Woodhead, A.L., “Infrared and Raman spectroscopic 

studies on iron oxide magnetic nano-particles and their surface 

modifications”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324, 1543-

1550 (2012). 

LIU, H., Wang, T., Zhang, L., Li, L., Wang, Y.A., Wang, C., Su, Z., “Selected-

control fabrication of multifunctional fluorescent-magnetic core-shell and 

yolk-shell hybrid nanostructures”, Chem. Eur. J. 18, 3745-3752 (2012). 

LIU, J., Huang, X., Li, Y., Duan, J., Ai, H., “Large-scale synthesis of flower-like 

ZnO structures by a surfactant-free and low-temperature synthesis”, 

Materials Chemistry and Physics, 98, 523-527 (2006). 

LIU, Z., Yu, L., Wang, Q., Tao, Y., Yang, H., “Effect of Eu,Tb codoping on the 

luminescent properties of Y2O3 nanorods”, Journal of Luminescence 131, 

12-16 (2011). 

LOITONGBAM, R.S., Singh, W.R., Phaomei, G., Singh, N.S., “Blue and green 

emission from Ce3+ and Tb3+ co-doped Y2O3 nanoparticles”, Journal of 

Luminescence 140, 95–102 (2013). 

LUPAN, O., Chow, L., Chai, G., Roldan, B., Naitabdi, A., Schulte, A., Heinrich, 

H., “Nanofabrication and characterization of ZnO nanorods arrays and 

branched microrods by aqueous solution route and rapid thermal 

processing”, Materials Science and Engineering: B 145 [1-3], 57-66 (2007). 



 

151 
 

LUPEI, A., Lupei, V., Taira, T., Sato, Y., Ikesue, A., Gheorghe, “Energy transfer 

process Nd3+ in Y2O3 ceramic”, Journal of Luminescence 102-103, 72-76 

(2003). 

MA, Z.Y., Dosev, D., Nichkova, M., Gee, S.J., Hammock, B.D., Kennedy, I.M., 

“Synthesis and bio-functionalization of multifunctional magnetic 

Fe3O4@Y2O3:Eu nanocomposites”, J. Mater. Chem. 19, 4695-4700 (2009). 

MACEDO, M.A., Sasaki, J.M., Patente Nº INPI 0203876-5, 1998. 

MANGALARAJA, R.V., Mouzon, J., Hedstrom, P., Camuriri, C.P., 

Ananthakumar, S., Odén, M., “Microwave assisted combustion synthesis of 

nanocrystalline yttria and its powder characterization”, Powder Technology, 

191, 309-314 (2009). 

MARTINEZ-RUBIO, M.I., Ireland, T.G., Fern, G.R., Silver, J., Snowden, M.J., “A 

new application for microgels: novel method for the synthesis of spherical 

particles of the Y2O3:Eu phosphor using a copolymer microgel of NIPAM 

and acrylic acid”, Langmuir 17, 7145-7149 (2001). 

MENESES, C.T., “Propriedades elétricas e estruturais de óxidos de manganês 

obtidos via processo sol-gel proteico”, Tese de Doutoramento, Núcleo de 

Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Sergipe (2003). 

MESHKANI, F., Rezaei, M., “Effect of process parameters on the synthesis of 

nanocrystalline magnesium oxide with high surface area and plate-like 

shape by surfactant assisted precipitation method”, Powder Technology 

199, 144-148 (2010). 

MI, C., Zhang, J., Gao, H., Wu, X., Wang, M., Wu, Y., Di, Y., Xu, Z., Mao, C., 

Xu, S., “Multifuncional nanocomposites of superparamagnetic (Fe3O4) and 

NIR-responsive rare earth-doped up-conversion fluorescent (NaYF4: Yb, Er) 

nanoparticles and their applications in biolabeling and fluorescent imaging 

of cancer cells”, Nanoscale 2, 1141-1148 (2010). 

MONTES, P.R.J., Valerio, M.E.G., Macêdo, M.A., Cunha, F., Sasaki, J.M., 

“Yttria thin films doped with rare earth for applications in radiation detectors 

and thermoluminescent dosimeters”, Microelectronics Journal 34, 557-559 

(2003). 

MOULAHI, A., Sediri, F., Gharbi, N., “Hydrothermal synthesis of nanostructures 

zinc oxide and study of their optical properties”, Materials Research Bulletin, 

47 [3], 667-671 (2012). 



 

152 
 

MUENCHAUSEN, R.E., Jacobsohn, L.G., Bennett, B.L., McKigney, E.A., Smith, 

J.F., Valdez, J.A., Cooke, D.W., “Effects of Tb doping on the 

photoluminescence of Y2O3:Tb nanophosphors”, Journal of Luminescence 

126, 838-842 (2007). 

M Relaxation and reconstruction of solid surfaces”, Berichte der 

Bunsengesellschaft fϋr physikalische Chemie 90, 184-190. Doi: 

10.1002/bbpc.19860900304. 

NEWVILLE, M., “IFEFFIT: interactive EXAFS analysis and FEFF fitting”, J. 

Synchrotron Rad., 8, 322-324 (2001). 

NG, A.M.C., Chen, X.Y., Fang, F., Hsu, Y.F., Djurišić, A.B., Ling, C.C., Tam, 

H.L., Cheah, K.W., Fong, P.W.K., Lui, H.F., Surya, C., Chan, W.K., 

“Solution-based growth of ZnO nanorods for light-emitting devices: 

hydrothermal vs. electrodeposition”, Appl. Phys. B, 100, 851-858 (2010). 

NICKEL, N.H., Terukov, E., Zinc Oxide – A Material for Micro- and 

Optoelectronic Applications. Netherlands, Springer (2005). 

NOGUEIRA, R.F.P., Jardim, W.F., “A Fotocatálise Heterogênea e sua 

Aplicação Ambiental”, Química Nova 21 [1], 69-72 (1998). 

OLIVEIRA, E.G.L., Rodrigues Jr., J.J., Oliveira, H.P., “Influence of surfactante 

on the fast photodegradation of rhodamine B induced by TiO2 dispersions in 

aqueous solution”, Chemical Engineering Journal 172, 96-101 (2011). 

PATIL, P.R., Joshi, S.S., “Polymerized organic-inorganic synthesis of 

nanocrystalline zinc oxide”, Materials Chemistry and Physics, 105, 354-361 

(2007). 

PAULING, L., “The sizes of ions and the structure of ionic crystals”, J. Am. 

Chem. Soc., 49 [3], 765-790 (1927). 

PEREIRA, C., Pereira, A.M., Quaresma, P., Tavares, P.B., Pereira, E., Araújo, 

J.P., Freire, C., “Superparamagnetic -Fe2O3@SiO2 nanoparticles: a novel 

support for the immobilization of [VO(acac)2]”, Dalton Trans. 39, 2842-2854 

(2010). 

PODHORODECKI, A., Banski, M., Misiewicz, J., Afzaal, M., O’Brien, P., Cha, 

D., Wang, X., “Multicolor light emitters based on energy exchange between 

Tb and Eu ions co-doped into ultrasmall β-NaYF4 nanocrystals”, J. Mater. 

Chem. 22, 5356 (2012). 



 

153 
 

PURUSHOTHAM, S., Ramanujan, R.V., “Thermoresponsive magnetic 

composite nanomaterials for multimodal cancer therapy”, Acta Biomaterialia 

6 [2], 502-510 (2010). 

QI, Z., Shi, C., Zhang, W., Zhang, W., Hu, T., “Local structure and 

luminescence of nanocrystalline Y2O3:Eu”, Applied Physics Letters 81, 

2857-2859. 

QIN, R., Li, F., Liu, L., Jiang, W., “Synthesis of well-dispersed CoFe2O4 

nanoparticles via PVA-assisted low-temperature solid state process”, 

Journal of Alloys and Compounds 482, 508-511 (2009). 

QIN, Z., Liao, Q., Huang, Y., Tang, L., Zhang, X., Zhang, Y., “Effect of 

hydrothermal reaction temperature on growth, photoluminescence and 

photoelectrochemical properties of ZnO nanorod arrays”, Materials 

Chemistry and Physics 123, 811-815 (2010). 

RAJALAKSHMI, M., Sohila, S., Ramya, S., Divakar, R., Chosh, C., Kalavathi, 

S., “Blue green and UV emitting ZnO nanoparticles synthesized through a 

non-aqueous route”, Optical Materials 34, 1241-1245 (2012). 

RAULA, M., Rashid, M.H., Paira, T.K., Dinda, E., Mandal, T.K., “Ascorbate-

assisted growth or hierarchical ZnO nanostrutres: sphere, spindle, and 

flower and their catalytic properties”, Langmuir, 26 [11], 8769-8782 (2010). 

RAVEL, B., “ATOMS: crystallography for the X-ray absorption spectroscopist”, 

J. Synchrotron Rad., 8, 314-316 (2001). 

RAVEL, B., Newville, M., “ATHENA, ARTEMIS, HEPHAESTUS: data analysis 

for X-ray absorption spectroscopy using IFEFFIT”, J. Synchrotron Rad., 12, 

537-541 (2005). 

REKHA, M., Laishram, K., Gupta, R.K., Malhan, N., Satsangi, A.K., “Energy-

efficient green synthesis of Nd:Y2O3 nanopowder by microwave gel 

combustion”, J. Mater. Sci., 44, 4252-4257 (2009). 

RODRIGUEZ-CARVAJAL, J., FullProf, versão 2.05, Julho/2011. 

ROISNEL, T., Rodriguez-Carvajal, J., WinPLOTR, versão Setembro/2012. 

ROMO, F.C., Murillo, A.G., Torres, D.L., Castro, N.C., Romero, V.H., Rosa, E., 

Febles, V.G., Hernández, M.G., “Structural and luminescence 

characterization of silica coated Y2O3:Eu3+ nanopowders”, Optical Materials 

32, 1471-1470 (2010). 



 

154 
 

RONDA, C.R., em Luminescence – From theory to applications, ed. por Ronda, 

C., Wiley-VHC, Weinheim, Germany (2008). 

RONDA, C.R., Srivastava, A.M., em Luminescence – From theory to 

applications, ed. Por Ronda, C., Wiley-VHC, Weinheim, Germany (2008). 

SAHA, S.K., Pathak, A., Pramanik, P., “Low temperature preparation of fine 

powders of mixed oxide systems”, Journal of Materials Science Letters, 14, 

35-37 (1995). 

SAHA, S.K., Pramanik, P., “Synthesis of nanophase PLZT (12/40/60) powder 

by PVA-solution technic”, NanoStructured Materials 8 [1], 29-36 (1997). 

SAMBATH, K., Saroja, M., Venkatachalam, M., Rajendran, K., 

Muthukumarasamy, N., “Morphology controlled synthesis of ZnO 

nanostructures by varying pH”, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 23, 431-436 

(2012). 

SANG, W., Fang, Y., Fan, J., He, Y., Min, J., Qian, Y., “Novel synthesis method 

of ZnO nanorods by ion complex transformed PVA-assisted nucleation”, 

Journal of Crystal Growth, 299, 272-276 (2007). 

SANTOS, D.A.A., Rocha, A.D.P., Duque, J.G.S., Macedo, M.A., “Nanocrystals 

of Zn1-xMxO (M = Co, Mn) by proteic sol-gel process”, Journal of Physics: 

Conference Series, 200, 072084 (2010). 

SANTOS, J.V.A., Macedo, M.A., Cunha, F., Sasaki, J.M., Duque, J.G.S., 

“BaFe12O19 thin film grown by an aqueous sol-gel process”, 

Microelectronics Journal 34, 565-567 (2003). 

SARDAR, D.K., Chandra, S., Gruber, J.B., Gorski, W., Zhang, M., Shim, J.H., 

“Preparation and spectroscopy characterization of Nd3+:Y2O3 nanocrystals 

suspended in polymethyl methacrylate”, Journal of Applied Physics 105, 

093105 (2009). 

SCHLICHTING, K.W., Padture, N.P., Klemens, P.G., “Thermal conductivity of 

dense and porous yttria-stabilized zirconia”, Journal of Materials Science, 

36, 3003-3010 (2001). 

SCHULZ, H., Thiemann, K.H., “Structure parameters and polarity of the wurtzite 

type compounds Sic–2H and ZnO”, Solid State Communications, 32 [9], 

783-785 (1979). 



 

155 
 

SETUA, S., Menon, D., Asok, A., Nair, S., Koyakutty, M., “Folate receptor 

target, rare-earth oxide nanocrystals for bi-modal fluorescence and 

magnetic imaging of cancer cells”, Biomaterials 31 [4], 714-729 (2010). 

SHARMA, S., Singh, B.P., Dhar, S., Gondorf, A., Spasova, M., “Effect of suface 

groups on the luminescence property of ZnO nanoparticles synthesized by 

sol-gel route”, Surface Science 606, L13-L17 (2012). 

SHI, G.A., Stavola, M., Pearton, S.J., Thieme, M., Lavrov, E.V., Weber, J., 

“Hydrogen local modes and shallow donors in ZnO”, Phys. Rev. B 72, 

195211 (2005). 

SHONG, C.W., Haur, S.C., Wee, A.T.S., Science at Nanoscale – An 

Introductory Textbook. Pan Stanford Publishing, Singapore, 2010. 

SILVA, R.S., Macedo, Z.S., “Al2O3-based pigments synthesized by a new 

proteic sol-gel method”, J Therm Anal Calorim 103, 587-590 (2011). 

SOARES, V.K.S., Gomes, M. de A., Silva, R.S., Macedo, Z.S., Hayasi, C.H., 

“Produção de nanopartículas de Al2O3 utilizando água de coco maduro 

(coco seco)”, Cerâmica 59, 160-164 (2013). 

SOM, S., Sharma, S.K., “Eu3+/Tb3+-codped Y2O3 nanophosphors: Rietveld 

refinement, bandgap and photoluminescence optimization”, J. Phys. D: 

Appl. Phys. 45, 415102 (2012). 

SOO, Y.L., Huang, S.W., Kao, Y.H., Chhabra, V., Kulkarni, B., Veliadis, J.V.D., 

Bhargava, R.N., “Controlled agglomeration of Tb-doped Y2O3 nanocrystals 

studies by x-ray absorption fine structure, x-ray excited luminescence, and 

photoluminescence”, Applied Physics Letters 75, 2464-2466 (1999). 

SOTIRIOU, G.A., Franco, D., Poulikakos, D., Ferrari, A., “Optically stabel 

biocompatible flame-made SiO2-coated Y2O3: Tb3+ nanophosphors for cell 

imaging”, ASCNano 6 [5], 3888-3897 (2012). 

SOTIRIOU, G.A., Schneider, M., Pratsinis, S.E., “Color-tunable nanophosphors 

by codoping flame-made Y2O3 with Tb and Eu”, J. Phys. Chem. C, 115, 

1084-1089 (2011). 

SREBERNICH, S.M., “Caracterização física e química da água de fruto de coco 

(Cocos nucifera), variedades gigante e híbrido PB-121, visando o 

desenvolvimento de uma bebida com características próximas às da água 

de coco”, Tese de Doutoramento, Faculdade de Engenharia de Alimentos, 

Universidade Estadual de Campinas (1998). 



 

156 
 

SRINIVASAN, R., Yogamalar, N.R., Elanchezhiyan, J., Joseyphus, R.J., Bose, 

A.C., “Structural and optical properties of europium doped yttrium oxide 

nanoparticles for phosphors applications”, Journal of Alloys and 

Compounds, 496, 472-477 (2010). 

STOUWDAM, J.W., Hebbink, G.A., Huskens, J., van Veggel, F.C.J.M., 

“Lanthanide-doped nanoparticles with excellent luminescent properties in 

organic media”, Chem. Mater. 15, 4604-4616 (2003). 

SUN, Y., Oh, I., “Preparation of ultrafine YBa2Cu3O7-x superconductor powders 

by the poly(vinyl alcohol)-assisted sol-gel method”, Industrial and 

Engineering Chemistry Research 35, 4296-4300 (1996). 

SWAMY, V., Dubroviskaya, N.A., Dubrovisky, L.S., “High-temperature powder 

x-ray diffraction of yttria to melting point”, Journal of Materials Research, 14 

[2], 456 (1999). 

TAM, K.H., Cheung, C.K., Leung, Y.H., Djurisic, A.B., Ling, C.C., Beling, C.D., 

Fung, S., Kwok, W.M., Chan, W.K., Phillips, D.L., Ding, L., Ge, W.K., 

“Defects in ZnO nanorods prepared by hydrothermal method”, J. Phys. 

Chem. B 110 [42], 20865-20871 (2006). 

THOMAS, D.G., “The exciton spectrum of zinc oxide”, Journal of Physics and 

Chemistry of Solids, 15, 86-96 (1960). 

TILLEY, R., Colour and the optical properties of materials, 2nd edition, John 

Wiley & Sons, UK (2011). 

TJONG, S.C., Chen, H., “Nanocrystalline materials and coatings”, Materials 

Science and Engineering R 45, 1-88 (2004). 

TONG, L., Liu, D., Shi, J., Yang, X., Yang, H., “Magnetic and luminescent 

properties of Fe3O4@Y2O3:Eu3+ nanocomposite”, J Mater Sci 47, 132-137 

(2012). 

TU, D.,Liang, Y., Liu, R., Li, D., “Eu/Tb ions co-doped White light luminescence 

Y2O3 phosphors”, Journal of Luminescence 131, 2569-2573 (2011). 

van DIJKEN, A., Meulenkamp, E.A., Vanmaekelbergh, D., Meijerink, A., “The 

luminescence of crystalline ZnO particles: the mechanism of the ultraviolet 

and visible emission”, Journal of Luminescence 87-89, 454-456 (2000).  

VAN, T.T., Hoang, J., Ostroumov, R., Wang, K.L., Bargar, J.R., Lu, J., Blom, H.-

O., Chang, J.P., “Nanostructure and temperature-dependent 



 

157 
 

photoluminescence of Er-doped Y2O3 thin films for micro-optoelectronic 

integrated circuits”, Journal of Applied Physic, 100, 073512 (2006). 

VAYSSIERES, L., “Growth of Arrayed Nanorods and Nanowires of ZnO from 

Aqueous Solutions”. Advanced Materials 15 [5] (2003). 

WANG, J., Ning, G., Gong, W., Ye, J., Lin, Y., “Synthesis and luminescence 

properties of a novel Eu3+, Tb3+ co-doped Al18B4O33 whiskers by a gel nano-

coating method”, J Mater Sci 46, 1259-1263 (2011a).  

WANG, L., Muhammed, M., “Synthesis of zinc oxide nanoparticles with 

controlled morphology”, J. Mater. Chem., 9, 2871-2878 (1999). 

WANG, L., Pan, Y., Ding, Y., Yang, W., Mao, W.L., Sinogeikin, S.V., Meng, Y., 

Shen, G., Mao, H., “High-pressure induced phase transitions of Y2O3 and 

Y2O3:Eu3+”, Appl. Phys. Lett., 94, 061921 (2009). 

WANG, Q., Yang, X., Yu, L., Yang, H., “Magnetic and luminescent properties of 

Fe/Fe3O4@Y2O3:Eu nanocomposites”, Journal of Alloys and Compounds 

509, 9098-9104 (2011b). 

WANG, Z.L., “Nanostructures of zinc oxide”, Materials Today, 7 [6], 26-33 

(2004). 

WILL, G., Powder Diffraction: The Rietveld Method and the Two-Stage Method, 

Springer-Verlang Berlin Heidelberg, Germany (2006). 

WU, T., Liu, G., Zhao, J., Hidaka, H., Serpone, N., “Photoassisted degradation 

of dye pollutants. V. Self-photosensitized oxidative transformation of 

Rhodamine B under visible light irradiation in aqueous TiO2 dispersions”, J. 

Phys. Chem. B 102, 5845-5851 (1998). 

WU, Z., Zhou, Y., Zhang, X., Wei, S., Chen, D., “Structure of grain boundaries 

in nanostructure of ZnO”, Applied Physics Letters 84, 4442 (2004). 

XIE, R., Sekiguchi, T., Ishigaki, T, Ohashi, N., Li, D., Yang, D., Liu, B., Bando, 

Y., “Enhancement and patterning of ultraviolet emission in ZnO with an 

electron bean”, Appl. Phys. Lett. 88, 134103 (2006). 

XU, G., Zhao, G., Ren, Z., Shen, G., Han, G., “PVA assisted synthesis of 

nanosized perovskite PZT powder by a two-stage precipitation route”, 

Materials Letters 60, 685-688 (2006).  

XU, J., Wang, W., Shang, M., Gao, E., Zhang, Z., Ren, J., “Electrospun 

nanofibers of Bi-doped TiO2 with high photocatalytic activity under visible 

light irradiation”, Journal of Hazardous Materials 196, 426-430 (2011). 



 

158 
 

XU, L., Zhang, S.Y., Xu, J.Q., “Optical amplification in NaYF4:Nd nanoparticle 

dispersed solution with gain”, Laser Phys. Lett. 7 [4], 303-306 (2010). 

YANG, J., Yang, X., Yang, H., “Preparation and properties of multifunctional 

Fe@C@Y2O3:Eu3+ nanocomposites”, Journal of Alloys and Compounds 

512, 190-194 (2012). 

YANKWICH, P.E., Zavitsanos, P.D., “Pyrolisis of zinc oxalate: kinetics and 

stoichiometry”, Journal of Physical Chemistry, 68 [3], 457-463 (1964). 

YAO, G., Su, L., Xu, X., Xu, J., “Eu:Y2O3 nano-phosphor prepared by novel 

energy-saving solution combustion method”, Journal of Alloys and 

Compounds, 462, 381-385 (2008). 

YOGAMALAR, N.R., Bose, A.C., “Absorption-emission study of hydrothermally 

grown Al:ZnO nanostructures”, Journal of Alloys and Compounds 509, 

8493-8500 (2011). 

YOON, T.-J., Yu, K.N., Kim, E., Kim, J.S., Kim, B.G., Yun, S.-H., Sohn, B.-H., 

Cho, M.-H., Lee, J.-K., Park, S.B., “Specific targeting, cell sorting, and 

bioimaging with smart magnetic silica core-shell nanomaterials”, Small 2 [2], 

209-215 (2006). 

YU, K., Qiu, X., Xu, X., Wei, W., Peng, B., Zhou, Z., “Enhanced 

photoluminescence of Nd2O3 nanoparticles modified with silane-coupling 

agent: Fluorescent resonance energy transfer analysis”, Applied Physics 

Letters 90, 091916 (2007). 

YU, Y., Shan, Y., Li, G., Chen, K., “Synthesis and characterization of 

bifunctional magnetic-optical Fe3O4@SiO2@Y2O3: Yb3+, Er3+ near-infrared-

to-visible up-conversion nanoparticles”, J. Mater. Chem. 21, 8104 (2011). 

ZHANG, Y., Pan, S., Teng, X., Luo, Y., Li, G., “Bifunctional magnetic-

luminescent nanocompósites: Y2O3/Tb nanorods on the surface of iron 

oxide/silica core-shell nanostructures”, J. Phys. Chem. C 112, 9623-9626 

(2008). 

ZHAO, X., Li, M., Lou, X., “Enhanced photocatalytic activity of zinc oxide 

synthesized by calcination of zinc sulfide precursor”, Materials Science in 

Semiconductor Processing 16, 489-494 (2013). 

ZHU, Y., Zhao, Y., Ma, Y., Deng, M., Wang, L., “Multifunctional organic-

inorganic composite luminescent nanospheres”, Luminescence 27, 74-79 

(2012). 



 

159 
 

  



 

160 
 

 

 

 

ANEXO 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 161 a 168 removidas devido a direitos 
autorais.  
 
Artigo: Comparative study of structural and optical 
properties of ZnO nanostructures prepared by three 
different aqueous solution methods 


