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RESUMO 

O silicato de cádmio na composição CdSiO3 é um material fosforescente com 

potencial de aplicação em áreas como sinalização de emergência, armazenamento 

óptico de dados e revestimentos cerâmicos para uso em salas de radiodiagnósticos. 

Neste trabalho, o principal objetivo foi investigar a síntese e as propriedades ópticas do 

silicato de cádmio (CdSiO3) puro e dopado com metais de transição (Mn, Ni, Fe e Co) e 

terras raras (Gd e Tb) produzidos via rota sol-gel. Parâmetros como pH da solução de 

partida, desvios estequiométricos, temperatura e tempo de calcinação foram 

investigados para a obtenção da melhor condição de preparo das amostras de CdSiO3. A 

fase cristalina única do CdSiO3 foi obtida em amostras com pH 7.0 (700°C/3h) e com 

pH 1.0 (1000°C/3h). As propriedades ópticas dos pós sintetizados foram estudadas via 

absorção óptica (AO), fotoluminescência (PL), luminescência estimulada por raios X 

(XEOL), termoluminescência (TL) e tempo de vida. De acordo com resultados de AO, o 

band gap do CdSiO3 foi estimado em 5 eV, enquanto níveis de éxcitons auto-

armadilhados (STE) em cerca de 4,7 eV. Pequenas absorções na região do visível (570 e 

800 nm) podem estar relacionadas a defeitos intrínsecos (centro de cor) como vacâncias 

de cádmio e de oxigênio presentes na matriz do CdSiO3. Os espectros de emissão PL e 

XEOL da matriz apresentaram bandas principais de emissão em 400, 490 e 590 nm com 

intensidades relativas diferentes que dependem do pH, temperatura e desvios 

estequiométricos causando mudanças na cor de emissão do CdSiO3. Estes três canais 

luminescentes podem estar relacionados à: (i) recombinação direta de elétrons da banda 

de condução com buracos da banda de valência; (ii) recombinação de éxcitons e (iii) 

transições por centros de cor devido a defeitos intrínsecos ou a níveis de impurezas, 

presentes no material em baixa concentração. Neste trabalho, o mapeamento da 

luminescência apresentado para o composto puro demonstrou o quanto a luminescência 

intrínseca do CdSiO3 pode ser influenciada pelo método de preparação dos pós 

produzidos. A presença dos dopantes Mn, Gd e Tb aumentou a intensidade 

luminescente e a persistência luminosa do CdSiO3. No entanto, os dopantes Ni, Fe e Co 

suprimiram a luminescência devido a processos de auto-absorção no material. Este 

trabalho possibilitou o desenvolvimento do CdSiO3 fosforescente nas cores violeta, 

azul, verde, amarelo, laranja, rosa e branco.  
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ABSTRACT 

Cadmium silicate in composition CdSiO3 is a phosphorescent material with 

potential applications in areas such as emergency lights, opto-electronic devices and 

coating of ceramic tiles for use in radiodiagnostic rooms. The main goal of the 

present work was to investigate the sol-gel synthesis and optical properties of 

cadmium silicate (CdSiO3) undoped and doped with the transition metals (Mn, Ni, Fe 

and Co) and rare earths (Gd and Tb). Physical parameters such as starting pH, 

deviation from stoichiometry, calcination time and temperature were analyzed to 

obtain the best conditions for sample preparation. The single crystalline phase 

CdSiO3 was obtained at pH 7.0 (700 ° C/3h) and pH 1.0 (1000 ° C/3h). The optical 

properties of the synthesized powders were studied by a combination of Optical 

Absorption (OA), Photoluminescence (PL), X-ray Excited Optical Luminescence 

(XEOL), Thermoluminescence (TL) and lifetime measurements. According to the 

results obtained using OA, the optical band gap of the CdSiO3 was estimated at 

around 5 eV, while the self-trapped exciton level (STE) was obtained at about 4.7 

eV. The absorption in the visible range (570 and 800 nm) may be due to intrinsic 

defects (color center) as cadmium and oxygen vacancies present in the CdSiO3. The 

PL and XEOL emission spectra of the undoped sample presented broad emission 

bands at 400, 490 and 590 nm with different relative intensities that depend on the 

pH, temperature and deviation from stoichiometry causing color changes in the 

emission of CdSiO3. The three luminescent channels can be related to: (i) direct 

recombination of electrons from the conduction band with holes from the valence 

band; (ii) recombination of excitons and (iii) emission from color centers possibly 

related to impurities, intrinsic defects and dopants present at low concentration. In 

this work, the mapping of the luminescence shows that the intrinsic luminescence of 

CdSiO3 can be influenced by production method. The presence of dopants (Mn, Gd 

and Tb) increased the luminescence intensity and the afterglow of CdSiO3. However, 

the dopants (Ni, Co and Fe) suppressed the luminescence due to self-absorption 

processes. This work enabled the development of phosphors CdSiO3 with violet, 

blue, green, yellow, orange, pink and white emission. 
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1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Os materiais luminescentes, também conhecidos como fósforos, são sólidos que 

convertem determinados tipos de energia em emissão de radiação eletromagnética. 

Esta radiação emitida ocorre geralmente na região visível do espectro, mas pode 

ocorrer também em outras regiões, tais como ultravioleta ou infravermelho. Quando 

a emissão de luz é observada no sólido mesmo depois de cessada a excitação do 

material, apresentando um fenômeno conhecido como afterglow (pós-

luminescência), esses materiais luminescentes são denominados materiais 

fosforescentes (Blasse & Grabmaier, 1994; Ronda, 2008).   

Os materiais fosforescentes são conhecidos desde o século XI na China e no 

Japão. Até a década de 90, fósforos de ZnS:Cu
+
 foram bastante utilizados em 

aplicações comerciais principalmente com finalidade decorativa (Clabau e 

colaboradores, 2005). No entanto, esses fósforos não eram suficientemente estáveis e 

sua fosforescência não apresentava emissão intensa e longa para muitas outras 

aplicações (Kuang e colaboradores, 2006). Por conta disso, radioisótopos foram 

adicionados a esse tipo de fósforo com a finalidade de obter uma fosforescência mais 

intensa e mais prolongada. No entanto, o uso de radioisótopos não se tornou uma 

ferramenta viável para a produção de fósforos devido a problemas ambientais e de 

segurança (Lei e colaboradores, 2004). Em 1996, Matsuzawa e colaboradores foram 

os primeiros a reportar a emissão de aluminatos alcalino-terrosos dopados com Eu
2+

, 

apresentando propriedades fosforescentes de maior duração e estabilidade. Desde 

então, os materiais fosforescentes á base de sais, especialmente aluminatos e 

silicatos, têm sido investigados com o intuito de aumentar a intensidade de emissão e 

o tempo de vida da fosforescência. O diferencial dessa classe de fósforos ocorre 

devido à sua estrutura cristalina estável, maior tempo luminescente e fácil 

preparação, se comparado aos fósforos de sulfetos (Zhang e colaboradores, 2003; 

Zhang e colaboradores, 2005).  

Materiais que apresentam fosforescência de longa duração (Long Lasting 

Phosphors – LLP) têm recebido atenção especial devido ao seu grande potencial de 

aplicação em diferentes campos na área acadêmica e industrial, tais como, 

sinalização de emergência, decoração de ambientes, cerâmicas luminosas, tintas, 
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memórias ópticas, entre outros (Matsuzawa e colaboradores, 1996; Qu e 

colaboradores, 2009). Na área médica esses materiais podem ser aplicados em 

imagens médicas por imaging plate, detectores para controle de diâmetros de feixes e 

sistemas de segurança redundantes em salas de radioterapia e radiodiagnóstico 

(Macedo e colaboradores, 2010). A maioria dos materiais fosforescentes de longa 

duração emite na região do azul e do verde, de modo que fósforos que emitam na 

região do vermelho, amarelo e principalmente que emitam no branco ainda são 

pouco encontrados na literatura. Essa busca por novos materiais que apresentem 

emissão intensa com tempo de vida prolongado e em diversas cores luminescentes 

não disponíveis ou de difícil obtenção têm motivado o estudo de diversos materiais.  

Nos últimos anos, um dos materiais que vem sendo estudado devido a sua 

propriedade fosforescente é o silicato de cádmio na composição CdSiO3. A matriz 

cristalina do CdSiO3 tem sido estudada com a presença de diferentes dopantes, 

principalmente íons terras raras, visando otimizar a intensidade da fosforescência, 

variar a cor de emissão e aumentar o tempo de vida da emissão (Kuang e 

colaboradores, 2006; Lei e colaboradores, 2004). Esse material é geralmente 

produzido via síntese de estado sólido, mas há relatos de produção via sol-gel, síntese 

por combustão e pelo método do sal fundido (Qu e colaboradores, 2009; Manjunatha 

e colaboradores, 2012; Santana e colaboradores, 2011). Em um trabalho anterior 

desenvolvido por mim e colaboradores, foi realizado o estudo do CdSiO3 produzido 

via síntese de estado sólido e dopado com metais de transição, onde foi feito um 

estudo preliminar das propriedades luminescentes desse material, verificando-se que 

há três canais luminescentes envolvidos no processo de emissão de luz (Abreu e 

colaboradores, 2013). No entanto, pouco se sabe sobre a origem da luminescência 

intrínseca desse material. Alguns autores afirmam que defeitos intrínsecos como 

vacância de cádmio e vacância de oxigênio estariam envolvidos no processo 

luminescente do CdSiO3, porém não há evidências que comprovem o envolvimento 

desses defeitos (Kuang & Liu, 2006; Lei e colaboradores, 2004). Além disso, 

informações a respeito do centro luminescente do CdSiO3 ainda são bastante 

limitadas, de modo que não há evidências que comprovem o centro emissor desse 

material. Outro ponto que a literatura não esclarece está relacionado a processos de 

transferência de energia entre a matriz e os dopantes inseridos na estrutura. Como a 
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literatura do CdSiO3 se concentra em estudar esse material com a presença de 

dopantes, o comportamento luminescente discutido normalmente é associado 

somente ao dopante sem levar em conta a luminescência intrínseca da matriz. De 

uma maneira geral, podemos afirmar que a falta de conhecimento dos mecanismos 

fosforescentes da matriz do CdSiO3 pode levar a interpretações inverídicas no 

processo luminescente de amostras dopadas de CdSiO3. Na literatura do CdSiO3, 

encontramos relatos de luminescência intrínseca somente em amostras produzidas 

em altas temperaturas, de modo que não há relatos de emissão para amostras 

produzidas em baixas temperaturas (Qu e colaboradores, 2009; Manjunatha e 

colaboradores, 2012). Isso nos mostra que pouco se sabe a respeito dos parâmetros 

que podem afetar a luminescência do material. Além disso, até o momento não há 

estudos sobre a luminescência do CdSiO3 em função da rota de produção. 

Acreditamos que um estudo sobre a luminescência intrínseca do CdSiO3 via rota 

sol-gel, controlando e  variando os parâmetros de produção, possa ajudar a elucidar 

os aspectos pouco conhecidos da luminescência desse material. Este estudo pode 

facilitar o entendimento e o controle dos mecanismos fosforescentes, permitindo a 

produção de fósforos com maior intensidade luminescente e tempo de vida 

prolongado, bem como uma diversidade de cores de emissão. A caracterização do 

CdSiO3 dopado com metais de transição e terras-raras, pode esclarecer  os 

mecanismos de transferência e emissão de energia, bem como o tempo de vida 

característico dessa emissão, facilitando o desenvolvimento de um modelo 

luminescente que leve em conta a luminescência intrínseca do CdSiO3.   

 

1.2. OBJETIVOS  

 

O presente trabalho teve como objetivo geral produzir e caracterizar o silicato 

de cádmio (CdSiO3)  puro e dopado com metais de transição (MT) e terras raras (TR) 

produzidos por sol-gel. Para a execução desse trabalho os seguintes objetivos 

específicos foram propostos:  
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a) Estudar a luminescência intrínseca visando entender e controlar os 

mecanismos fosforescentes, de modo que seja possível a formulação de um modelo 

luminescente que leve em conta a luminescência intrínseca do material.  

b) Estudar os mecanismos de transferência e emissão de energia em amostras 

dopadas, de modo que seja possível otimizar a intensidade da fosforescência, variar a 

cor de emissão e aumentar o tempo de vida da emissão.  

c) Analisar a luminescência em função da rota de produção, de modo que 

amostras de referência produzidas via síntese de estado sólido serão utilizadas para 

efeito comparativo.  

d) Analisar a luminescência em função das variáveis de produção via sol-gel 

como pH da solução inicial,  desvios estequiométricos dos reagentes de partida, 

tempo e temperatura de calcinação.  

 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese está dividida em 6 capítulos. A revisão bibliográfica é apresentada no 

capítulo 2, onde se aborda os fundamentos teóricos para o entendimento e discussão 

do trabalho.  

O capítulo 3, intitulado Materiais e Métodos, descreve a metodologia utilizada 

na preparação do material em estudo, bem como apresenta o aspecto teórico e os 

detalhes técnicos dos equipamentos utilizados para caracterizar o material produzido. 

No capítulo 4, os resultados e discussões envolvidos no estudo são apresentados 

com o intuito de esclarecer os mecanismos fosforescentes do CdSiO3 considerando a 

luminescência intrínseca do silicato de cádmio.   

O capítulo 5 aborda as considerações finais do trabalho com base nos objetivos 

propostos e a continuidade do estudo e as propostas de trabalhos futuros.  

O capítulo 6 apresenta as referências bibliográficas consultadas na confecção e 

no desenvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo 2  

– Revisão Bibliográfica – 

 

. 

Neste capítulo será apresentada a principal 

propriedade do material em estudo – a 

luminescência, bem como os principais 

mecanismos luminescentes conhecidos na 

literatura. O silicato de cádmio (CdSiO3), que 

é o material alvo desta tese, será apresentado 

com ênfase nas propriedades mapeadas até o 

momento pela literatura, destacando pontos 

falhos na formulação de um modelo 

luminescente. Uma breve descrição a 

respeito dos metais de transição e terras-raras 

será realizada, tendo em vista as principais 

características dos dopantes utilizados no 

material. Por fim, será abordado o método de 

síntese sol-gel empregado na produção dos 

materiais cerâmicos.   
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2.1. LUMINESCÊNCIA  

A palavra luminescência se origina do Latim (lúmen = luz) e foi citada pela 

primeira vez pelo físico historiador Eilhardt Wiedemann em 1888 (Valeur, 2001; 

Tilley, 2011). O fenômeno da luminescência está relacionado com a conversão de 

certos tipos de energia em emissão de radiação eletromagnética, geralmente na 

região do visível. O termo luminescência é na verdade uma generalização do 

fenômeno, já que, dependendo do tipo de fonte de energia, a luminescência pode ser 

classificada em diversas categorias, como a fotoluminescência (estímulo por fótons), 

radioluminescência (estímulo por radiação ionizante), catodoluminescência (estímulo 

por feixe de elétrons), eletroluminescência (estímulo por corrente elétrica), dentre 

outras (Kittel, 1953; Blasse & Grabmaier, 1994; Solé e colaboradores, 2005).             

Os sólidos que apresentam luminescência são chamados de fósforos ou mais 

comumente de materiais luminescentes (Tilley, 2011; Ronda, 2008). Em um sólido 

cristalino, os níveis de energia de seus átomos constituintes estão muito próximos e 

formam bandas de energia, como ilustra a Figura 2.1. Na temperatura T = 0 K, os 

níveis de energia localizados abaixo do nível de Fermi (EF) encontram-se totalmente 

preenchidos pelos elétrons e formam a chamada banda de valência (BV). Níveis de 

energia localizados acima do nível de Fermi (EF) encontram-se totalmente 

desocupados em T = 0 K e formam a chamada banda de condução (BC). A diferença 

de energia entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução (ou 

espaçamento inter-bandas) é mais conhecida como energia de gap ou band gap (Eg). 

A região interbandas é conhecida como banda proibida (BP), pois nesta região não 

existem níveis de energia permitidos, considerando-se um sólido cristalino perfeito 

(McKeever, 1983). No entanto, levando em consideração as imperfeições presentes 

em um sólido cristalino é possível observar a presença de defeitos pontuais que criam 

níveis de energia na BP que podem ser ocupados por elétrons ou buracos e são 

chamados de centros de cor (Ashcroft & Mermin, 1976). Níveis de energia estáveis 

na BP prolongam o tempo de permanência do elétron, e por este motivo estes níveis 

são chamados de armadilhas. O sólido cristalino pode possuir armadilhas tanto de 

elétrons (níveis próximos à banda de condução) quanto de buracos (níveis próximos 

à banda de valência). 
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Figura 2.1: (a) Representação da estrutura de bandas de energia do sólido 

cristalino CdSiO3. As letras no eixo x representam pontos nas zonas de Brillouin e o 

nível de Fermi corresponde à energia igual a zero (retirado de Barboza e 

colaboradores, 2009). (b) Representação simplificada das bandas de energia, onde 

estão representados o band gap (Eg), o nível de Fermi (Ef) e a banda proibida (BP). 

 

Em sólidos inorgânicos luminescentes, frequentemente se associa a presença da 

luminescência com a presença de defeitos pontuais na rede cristalina chamados de 

ativadores. Esses defeitos podem envolver apenas as espécies químicas constituintes 

do material (defeitos intrínsecos) ou espécies químicas diferentes das encontradas na 

matriz hospedeira (defeitos extrínsecos). As vacâncias e intersticiais são exemplos de 

defeitos intrínsecos, enquanto que os defeitos substitucionais são considerados 

extrínsecos (Barsoum, 2003). A presença de certo tipo de defeito também pode inibir 

a luminescência de outros centros luminescentes e neste caso o ativador pode ser 

chamado de supressor (Dekker, 1958). Segundo Blasse e Grabmaier (1994), 

excitações de alta energia, como os raios X e γ, sempre excitam a matriz hospedeira 

do ativador, enquanto a excitação direta do ativador somente é possível com radiação 

UV e/ ou visível.  Vale ressaltar que a presença de defeitos não é o único fator 

associado à presença de luminescência. Alguns materiais apresentam luminescência 

intrínseca que está associada apenas a uma recombinação direta entre bandas, sem 

que seja necessária a presença de defeitos. A Figura 2.2 ilustra algumas das 

transições eletrônicas envolvidas na luminescência em um sólido cristalino. Nessa 

Figura, a luminescência intrínseca corresponde à transição em (a), enquanto o 

processo luminescente com participação de defeitos é representado em (b) – (e).  A 
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letra (f) corresponde a um processo mais complexo, onde temos a excitação e 

recombinação de vários estados de energia de um único ativador. 

 

Figura 2.2: Representação de algumas transições eletrônicas envolvidas na 

luminescência em um sólido cristalino: (a) recombinação direta interbandas 

levando a luminescência intrínseca; (b-e) recombinação via estados localizados 

na banda proibida devido à presença de defeitos pontuais; (f) excitação e 

recombinação dentro dos níveis de energia dos defeitos (Adaptado de Basu, 

2001).   

As probabilidades das transições eletrônicas podem afetar as intensidades das 

bandas de absorção e emissão no material. Estas probabilidades obedecem 

basicamente duas regras de seleção. A primeira regra conhecida como regra de 

multiplicidade de spin afirma que as transições entre estados de mesma 

multiplicidade de spin são permitidas, enquanto que transições que envolvam estados 

de multiplicidades diferentes são proibidas por spin. Caso haja um acoplamento spin-

órbita, que promova a mistura de estados, a regra de seleção de spin pode ser 

parcialmente relaxada de modo que a transição entre estados de multiplicidades 

diferentes fica parcialmente permitida. A segunda regra chamada de regra de Laporte 

está relacionada com as mudanças de simetria. Esta regra afirma que as transições 

permitidas são aquelas que envolvem estados de paridades diferentes, ou seja, um 

estado deve ter uma função de onda simétrica (g) e o outro uma função de onda 

assimétrica (u). Os orbitais s e p são pares e centrosimétricos, enquanto que os 

orbitais d e f são impares e antisimétricos. A regra de seleção de Laporte pode ser 
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relaxada se o centro de simetria for eliminado por uma vibração assimétrica (Gaft e 

colaboradores, 2005; Burns, 1993).  

Algumas particularidades dos processos luminescentes podem ser explicadas 

utilizando um diagrama de coordenadas configuracionais dos íons emissores, como o 

apresentado na Figura 2.3. Neste digrama podemos observar as energias do estado 

fundamental e do estado excitado de um átomo em função da distância interatômica. 

No processo ilustrado na Figura 2.3, o ativador ou centro luminescente absorve a 

radiação eletromagnética que incide no material, sendo excitado do seu estado 

fundamental (A) para um nível de mais alta energia (B). Parte da energia absorvida é 

perdida para a matriz através de processos não radiativos sendo, portanto, convertida 

em calor. Esta etapa provoca o relaxamento do ativador para um estado de mais 

baixa energia (C). Em seguida, o ativador retorna ao estado fundamental (A) através 

de processos radiativos, emitindo sua energia sob a forma de luz. A energia emitida 

pelo material é menor do que a energia absorvida da radiação eletromagnética 

incidente, o que provoca um deslocamento na posição para comprimentos de onda 

maiores. Este deslocamento é conhecido como deslocamento Stokes e estabelece que 

o comprimento de onda de uma emissão é maior que o da excitação (Ronda, 2008; 

Issler & Torardi, 1995). Como a emissão pode ocorrer entre quaisquer níveis 

vibracionais dos estados excitado e fundamental, a emissão não possui um valor 

único de energia, mas sim uma distribuição, o que explica a largura da banda de 

emissão.    

 

Figura 2.3: Diagrama de coordenadas configuracionais do centro emissor e 

ilustração do processo luminescente em um sólido cristalino (à esquerda). 

Representação do deslocamento Stokes no espectro luminescente do LaOCl:Bi
3+

(à 

direita). Adaptado de Ronda (2008) e Blasse & Grabmaier, 1994. 
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Para muitos materiais luminescentes a situação é mais complicada do que a 

descrita anteriormente, onde a radiação incidente não é absorvida diretamente pelo 

ativador, devido à sua baixa absorção. Nesse caso é necessário adicionar outra 

espécie à matriz cristalina que pode absorver a radiação incidente e 

subsequentemente transferi-la para o ativador (A), induzindo a luminescência. O íon 

absorvedor neste caso é chamado de sensitizador (S) (Blasse & Grabmaier, 1994; 

Ronda, 2008; Tilley, 2011). Um exemplo desse comportamento acontece no material 

Ca5(PO4)3F:Sb
3+

, Mn
2+

, utilizado em lâmpadas. Ao incidir luz UV sobre o mesmo, o 

íon Mn
2+

 não é diretamente excitado, de modo que a energia absorvida pelo íon Sb
3+

 

(sensitizador) é transferida para o íon Mn
2+

 (ativador) (Lucena e colaboradores, 

2004). A transferência de energia do sensitizador para o ativador só é possível caso 

um dos níveis de energia do ativador seja menor ou igual ao nível de energia do 

sensitizador (Martins & Isolani, 2005). 

De maneira geral, alguns fatores como a profundidade e a concentração das 

armadilhas, bem como o centro luminescente presente no composto, podem afetar a 

luminescência do material. Além desses fatores, a vizinhança de um ativador também 

pode ser capaz de alterar as propriedades dos fósforos como a intensidade e energia 

na qual ocorrem as transições, o tempo de decaimento radiativo e a natureza do 

mecanismo de desexcitação (Clabau e colaboradores, 2006). Fósforos como o 

SrAl2O4, CaAl2O4, Sr4Al14O25, Y2O2S, ZnS e CdSiO3 vêm sendo estudados com o 

intuito de desvendar e aprimorar algumas propriedades como intensidade de 

luminescência, variação de cor de emissão e aumento do tempo de vida da emissão 

(Clabau e colaboradores, 2006; Liu e colaboradores, 2005). 

 

 

2.2. O SILICATO DE CÁDMIO 

No sistema CdO – SiO2, o silicato de cádmio pode apresentar três compostos 

estáveis a temperatura ambiente: CdSiO3, Cd2SiO4 e Cd3SiO5. Estes compostos são 

cristalizados a temperaturas entre 800 – 1200°C e podem ser relacionados 

estruturalmente com o CaSiO3, o Na2SiO4 e o Ca3SiO5, respectivamente (Glasser & 

Glasser, 1964). Na composição CdSiO3, o silicato de cádmio apresenta persistência 
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luminosa o que traz grande interesse sobre este material, tanto na área acadêmica 

como em possíveis aplicações tecnológicas (Liu e colaboradores, 2005; Qu e 

colaboradores, 2012; Manohara e colaboradores, 2014).  

O CdSiO3 apresenta estrutura cristalina monoclínica do tipo parawollastonita 

pertencente ao grupo espacial P21/c (Weil, 2005). Também há relatos na literatura de 

CdSiO3 com estrutura cristalina triclínica, porém não há dados experimentais 

disponíveis desta estrutura (Glasser & Glasser, 1964). Estudo teórico de CdSiO3 

triclínico foi realizado com base no composto CaSiO3 estruturalmente similar 

(Barboza e colaboradores, 2009). De acordo com Glasser & Glasser (1964) uma 

mistura de fases monoclínica e triclínica foi observada em amostras de CdSiO3 

produzidas em 1200°C. A Figura 2.4 mostra a representação da estrutura cristalina 

monoclínica do CdSiO3, obtida através do programa Atoms, a partir dos dados 

cristalográficos de Weil (2005). Esta estrutura cristalina é formada por poliedros Cd-

O, nos quais os íons de Cd
2+

 estão ligados a seis íons de O
2-

 formando um arranjo 

octaédrico distorcido. Sua rede poliédrica por sua vez está conectada a tetraedros 

SiO4, na qual o átomo de silício ocupa o centro do tetraedro e os átomos de oxigênio 

ocupam os vértices. De acordo com a literatura, o CdSiO3 apresenta três sítios não 

equivalentes de Cd
2+

 e de Si
4+

(Glasser & Glasser, 1964; Weil, 2005).  

 

Figura 2.4: Representação da estrutura cristalina do CdSiO3, obtida através do 

software Atoms, a partir dos dados cristalográficos de Weil, (2005).  
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Na última década, o CdSiO3 tem sido estudado com a presença de diferentes 

dopantes, em sua grande maioria terras raras, visando otimizar a intensidade da 

fosforescência, variar a cor de emissão e aumentar o tempo de vida da emissão. Na 

Tabela 2.1, são apresentadas algumas referências do estudo do CdSiO3. Nesta 

Tabela, algumas informações sobre as propriedades luminescentes observadas até o 

momento na literatura são apresentadas em função do tipo de dopante, da rota de 

produção e da melhor condição de calcinação. Na produção do CdSiO3 nota-se que 

quatro rotas diferentes foram utilizadas: Síntese de Estado Sólido (SES), Sol-Gel 

(SG), Síntese por Combustão (SHS) e Método do Sal Fundido (MSF). Pela Tabela 

2.1 é possível observar que as propriedades luminescentes do composto puro foram 

observadas apenas em altas temperaturas, de modo que até o momento não há relato 

de luminescência no composto puro produzido em baixas temperaturas de 

calcinação. As literaturas que apresentam a luminescência intrínseca do CdSiO3 

mostram a presença de três canais luminescentes, de modo que a emissão na região 

do azul-violeta da matriz do CdSiO3 (~ 400 nm) pode ser atribuída a criação de 

éxcitons auto-armadilhados (STE – self-trapped excitons), que são pares elétron-

buraco ligados entre si por interação Coulombiana e se encontram localizados na 

rede (Kuang e colaboradores, 2006). Na análise dos compostos dopados, algumas 

literaturas atribuem a presença da luminescência somente a presença do dopante não 

levando em consideração a emissão intrínseca da matriz do CdSiO3. Outra 

propriedade estudada pela literatura é a determinação do gap óptico do material. 

Medidas teóricas mostram a presença de um gap indireto com energia em torno de 

2,8 eV, enquanto medidas experimentais apresentam o valor do gap em torno de 5,5 

eV considerando que o material apresenta gap direto. Essas medidas experimentais 

foram realizadas através de medidas diretas por absorção óptica e através de medidas 

indiretas via luminescência em modo de excitação (PLE).  

O entendimento dos mecanismos luminescentes do CdSiO3 são, até o momento, 

limitados pois muitas informações a respeito das propriedades estruturais e 

luminescentes do CdSiO3 não foram comprovadas, como por exemplo a identificação 

do centro luminescente e os defeitos e as armadilhas responsáveis pela luminescência 

prolongada do material.  
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Tabela 2.1: Informações sobre algumas referências do CdSiO3 encontradas na literatura. 

Referência Amostras Rota de produção* Propriedades Luminescentes Estudadas** 

Lei e cols. (2004) CdSiO3:Sm3+ SES – 1050°C/5h Estimativa de Gap (medidas de PLE): 5,1 eV                                             

PL: 400 nm (STE) / 566 – 603 – 650 nm (transições do Sm3+)                       

Persistência Luminosa: 5 h  / Cor de emissão: Rosa 

Liu e cols. (2004) CdSiO3:Mn2+ SES – 1050°C/3h PL: 400 nm (matriz) / 575 nm (transições do Mn2+)                            

TL: 80°C – 140°C – 215°C (Mn2+) / 175°C – 290°C (Puro)                            

Persistência Luminosa: 1 h / Cor de emissão: Laranja 

Liu e cols. (2005) CdSiO3 Puro e 

dopado (TR3+) 

SES – 1050°C/5h PL: 380 – 467 – 560 nm (Puro) / 420 nm + transições típicas dos TR3+                

TL: 73°C – 145°C (Puro) / 75°C (TR3+) / Persistência: 2 – 5 h                                                          

Cor de emissão: Azul, Verde, Vermelho e Branco 

Kuang & Liu (2006) CdSiO3:In
3+ SES – 1050°C/3h PL: 435 nm (STE) / TL: 75°C (In3+) / Cor de emissão: Azul 

Qu e cols. (2009) CdSiO3 Puro SG – 900°C/2h Estudo voltado à síntese do material sem relatos de luminescência 

Qu e cols. (2012) CdSiO3:Mn2+, 

TR3+ (TR = 

Eu, Tb, Nd) 

SG – 1050°C/10h PL: 587 nm (Puro) / 587 nm (transições do Mn2+)                              

TL: 79°C – 90°C - 128°C (Presença dos dopantes)                                

Persistência Luminosa: 1 h - 5 h / Cor de emissão: Laranja 

Santana e cols. 

(2011) 

CdSiO3 Puro MSF – 580°C/1h Estudo voltado à síntese do material sem relatos de luminescência 

Manjunatha e cols. 

(2012) 

CdSiO3 Puro  

CdSiO3:Dy3+ 

SHS – 700°C – 

800°C/2h 

Estimativa de Gap (medidas de AO): 5,45 eV (gap direto)                                            

PL: 485 nm / 574 nm (transições do Dy3+)  / TL: 175°C (Dy3+)                                 

Barboza e cols. 

(2009) 

CdSiO3 Puro   Estudo Teórico 

(DFT) 

Estimativa de Gap: 2,57 – 2,81 eV (gap indireto)                                             

Abreu (2010)   

Abreu e cols. (2013) 

CdSiO3 Puro e 

dopado     

(MT = Mn, 

Ni, Cr) 

SES – 1000°C/8h PL e RL: 420 – 496 – 591 nm (Puro e dopado) – intensidade relativas 

diferentes para cada amostra devido a presença do dopante               

TL: 71°C – 111°C - 177°C (Puro) – amostras dopadas apresentaram os 

mesmos centros de armadilhamento                                                     

Cor de emissão: Azul, Violeta, Rosa e Laranja 

*SES = Síntese de Estado Sólido; SG = Sol-Gel; MSF = Método do Sal Fundido; SHS = Síntese por Combustão; DFT 

= Teoria do Funcional da Densidade.  

** PL = Fotoluminescência; PLE = Luminescência em modo de excitação; TL = Termoluminescência; RL = 

Radioluminescência; AO = Absorção Óptica; STE = éxcitons auto-armadilhados.  
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2.3. ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO 

 

Os elementos metálicos que apresentam as camadas eletrônicas d e f 

parcialmente preenchidas nos estados neutros ou catiônicos são usualmente 

chamados de elementos de transição. Esses elementos são classificados de acordo 

com o subnível no qual o último elétron se encontra em elementos de transição 

externa ou bloco-d (subnível d) e elementos de transição interna ou bloco-f (subnível 

f) (Saito, 2004; Brady & Humiston, 1986). Em compostos como óxidos, sulfetos e 

halogenetos a presença de elementos de transição fornece certas características, como 

por exemplo, a obtenção de compostos coloridos e paramagnéticos (Satake & Mido, 

2006; Saito, 2004).  

Os elementos do bloco-d podem se dividir em três séries químicas diferentes, 

enquanto que os elementos do bloco-f são divididos em duas séries químicas 

conforme mostram as Tabelas 2.2 e 2.3 (Satake & Mido, 2006). Neste trabalho serão 

abordados somente os elementos de transição da série 3d, mais conhecidos como 

metais de transição, e os elementos de transição da série dos lantanídeos, mais 

conhecidos como terras-raras. 

      Tabela 2.2: Séries químicas dos elementos do bloco-d 

Bloco-d Elemento (N° Atômico) 

Primeira Série (Série 3d) 
Sc 

(21) 

Ti 

(22) 

V 

(23) 

Cr 

(24) 

Mn 

(25) 

Fe 

(26) 

Co 

(27) 

Ni 

(28) 

Cu 

(29) 

Zn 

(30) 

Segunda Série (Série 4d) 
Y 

(39) 

Zr 

(40) 

Nb 

(41) 

Mo 

(42) 

Tc 

(43) 

Ru 

(44) 

Rh 

(45) 

Pd 

(46) 

Ag 

(47) 

Cd 

(48) 

Terceira Série (Série 5d)  
Hf 

(72) 

Ta 

(73) 

W 

(74) 

Re 

(75) 

Os 

(76) 

Ir 

(77) 

Pt 

(78) 

Au 

(79) 

Hg 

(80) 

 

Tabela 2.3: Séries químicas dos elementos do bloco-f 

Bloco-f Elemento (N° Atômico) 

Série dos 

Lantanídeos 

La 

(57)  

Ce 

(58) 

Pr 

(59) 

Nd 

(60) 

Pm 

(61) 

Sm 

(62) 

Eu 

(63) 

Gd 

(64) 

Tb 

(65) 

Dy 

(66) 

Ho 

(67) 

Er 

(68) 

Tm 

(69) 

Yb 

(70) 

Lu 

(71) 

Série dos 

Actinídeos 

Ac 

(89)  

Th 

(90) 

Pa 

(91) 

U 

(92) 

Np 

(93) 

Pu 

(94) 

Am 

(95) 

Cm 

(96) 

Bk 

(97) 

Cf 

(98) 

Es 

(99) 

Fm 

(100) 

Md 

(101) 

 No 

(102) 

Lr 

(103) 
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2.3.A. Metais de Transição (Série 3d)  

Os íons de metais de transição correspondente à primeira série do grupo d, 

conhecida como série 3d, compreende os elementos cuja subcamada d se encontra 

parcialmente preenchida, apresentando configurações eletrônicas do tipo 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

n 
(0 < n < 10) (Blasse e & Grabmaier, 1994; Rotman, 1997). De 

maneira simplificada esta configuração eletrônica pode ser expressa como [Ar] 

4s
2
3d

n
, onde [Ar] representa a configuração eletrônica do gás nobre argônio (Burns, 

1993). De acordo com a Tabela 2.2, os elementos que formam esse grupo vão desde 

o escândio (Sc, Z = 21) até o zinco (Zn, Z = 30) (Satake & Mido, 2006; Halka & 

Nordstrom, 2011).  

Alguns autores não consideram o Zn como um metal de transição, pois sua 

subcamada d se encontra completamente preenchida, apresentando configuração 

eletrônica do tipo [Ar] 4s
2
3d

10
. No entanto, as propriedades do Zn são bastante 

similares às dos metais de transição, de modo que outros autores consideram que 

esse elemento também pode ser abordado como um metal de transição da série 3d 

(Halka & Nordstrom, 2011). O mesmo comportamento acontece com o cádmio (Cd) 

e o mercúrio (Hg), pertencentes às séries 4d e 5d, respectivamente. Além dos 

elementos Zn, Cd e Hg, os íons de Sc e Y também apresentam certa particularidade 

quanto à sua definição como metais de transição. Apesar da configuração eletrônica 

do Sc pertencer aos elementos do bloco-d (Sc = 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

1
), suas 

propriedades físicas e químicas são semelhantes às apresentadas pela série dos 

lantanídeos. O elemento ítrio, que possui número atômico Z = 39 e pertence à 

segunda série do bloco-d (Y = 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6 
4s

2
3d

10
4s

2
4p

6
5s

2
4d

1
) também 

apresenta um comportamento semelhante ao do escândio, de modo que esses 

elementos são classificados por alguns autores como terras-raras (Halka & 

Nordstrom, 2011; Satake & Mido, 2006; Saito, 2004).  

Os metais de transição da série 3d são mais abundantes na superfície terrestre do 

que os metais das outras séries de transição, incluindo os terras-raras (Burns, 1993). 

O raio atômico e o estado de oxidação têm um efeito importante sobre a natureza da 

ligação em compostos de metais de transição. Estes elementos químicos podem 

apresentar múltiplos estados de oxidação devido à proximidade de energia dos 



17 
 

elétrons dos níveis ns e (n-1)d, de modo que estados de oxidação mais baixos 

favorecem ligações iônicas, enquanto que as ligações covalentes são favorecidas por 

estados mais elevados de oxidação (Silberberg, 2010). 

 A presença de cor nos compostos metálicos da série 3d é outra característica 

marcante dos metais de transição. A interação com luz provoca a excitação dos 

elétrons para os diferentes níveis de energia do orbital d, produzindo bandas de 

absorção na região do visível, gerando cores nos materiais (Silberberg, 2010; Burns, 

1993). Devido à ocupação parcial dos subníveis d, que gera elétrons 

desemparelhados na estrutura do material, os metais de transição também são 

compostos paramagnéticos e apresentam propriedades magnéticas quando sujeitos a 

um campo magnético externo (Silberberg, 2010).  

Em um íon de metal de transição isolado, os elétrons apresentam a mesma 

probabilidade de serem localizados em qualquer um dos cinco orbitais d (dxy, dyz, dxz, 

dz2,  x2-y2), uma vez que esses orbitais estão degenerados apresentando o mesmo 

nível de energia apesar de suas diferentes orientações, conforme visualizados na 

Figura 2.5. Contudo, quando o íon de metal de transição está inserido em uma 

estrutura cristalina, ele sofre o efeito do campo cristalino, que causa o 

desdobramento dos níveis de energia. Esta quebra da degenerescência depende da 

simetria do arranjo de cargas em torno do metal de transição, da natureza destas 

cargas e da distância em que se encontram em relação a este íon central (Burns, 

1993).    

 

Figura 2.5: Os cinco orbitais 3d e suas diferentes orientações (Adaptado de Atkins 

& Jones, 2010). 
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Uma característica do orbital d é a sua projeção para fora da periferia do átomo, 

de maneira que, com a falta de blindagem, os elétrons das camadas d são fortemente 

influenciados pelo campo cristalino da matriz hospedeira, resultando em uma 

modificação dos níveis vibrônicos do metal de transição. Os aspectos químicos 

também são importantes, uma vez que a simetria do sítio de ocupação pode 

influenciar o estado de valência que o íon vai assumir ao entrar na rede, o que 

também é determinante para a configuração de seus níveis eletrônicos (Atkins & 

Jones, 2010; Burns, 1993).  

As simetrias mais importantes nas quais os metais de transição são encontrados, 

especialmente em cerâmicas, são a tetraédrica ou octaédrica (Tilley, 2011). A Figura 

2.6 representa estes dois tipos de simetria. Em um complexo tetraédrico, os cinco 

orbitais d de mesma energia do átomo metálico se desdobram em dois grupos, sendo 

um com degenerescência dupla (e) e energia inferior ao nível energético inicial (não 

desdobrado) e outro com degenerescência tripla (t2), com energia superior, conforme 

mostra a Figura 2.6. Nesta Figura, pode-se observar que a situação se inverte em um 

complexo com simetria octaédrica. Neste, o nível triplamente degenerado (t2g) é 

inferior ao nível original e o nível duplamente degenerado (eg) é superior (Gaft e 

colaboradores, 2005; Silberberg, 2010; Burns, 1993; Tilley, 2011). O índice subscrito 

g dos orbitais é utilizado em campos cristalinos centro-simétricos, como é o caso das 

estruturas com simetria octaédrica. Por outro lado, a estrutura tetraédrica não possui 

centro de simetria, logo o índice subscrito g não aparece na representação dos níveis 

de energia desdobrado pelo campo cristalino neste caso (Tilley, 2011).  

A separação em energias que ocorre entre os níveis com degenerescência dupla e 

tripla é dada por Δ = 10Dq, onde o parâmetro Dq é a medida da intensidade do 

campo cristalino. Na Figura 2.6, para campo de simetria tetraédrica e octaédrica, Δ 

está representado como Δt e Δo, respectivamente. Os parâmetros de campo cristalino 

de campos tetraédrico e octaédrico podem ser relacionados conforme a equação (2.1) 

(Gaft e colaboradores, 2005; Tilley, 2011): 

Δt
 
= 4/9 Δo         (2.1) 
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Figura 2.6: Desdobramento dos níveis de energia dos cinco orbitais d de um íon em 

um campo de simetria tetraédrica e octaédrica (Adaptado de Gaft e colaboradores, 

2005). 

De modo geral, a luminescência em íons de metais de transição acontece devido 

às transições d-d destes íons. Em um complexo octaédrico todos os orbitais d têm 

paridade g, de modo que as transições d-d são proibidas por Laporte. 

Consequentemente, as emissões luminescentes dos metais de transição originam 

bandas de emissão largas com tempos de vida longos (Tilley, 2011). A melhor 

maneira de identificar os níveis de energia envolvidos nas transições dos metais de 

transição é através do Diagrama de Tanabe-Sugano, que indica a energia dos estados 

como uma função da intensidade do campo cristalino (Tanabe & Sugano, 1954). A 

Figura 2.7 apresenta os diagramas de Tanabe-Sugano utilizado neste trabalho. A 

escolha desses diagramas foi baseada nos possíveis estados de oxidação (+2 e +3) 

dos elementos manganês (Mn), níquel (Ni), ferro (Fe) e cobalto (Co) utilizados como 

dopantes neste trabalho. Na Figura 2.7, uma linha vertical localizada no meio dos 

diagramas de Tanabe-Sugano representa a divisão entre as configurações de baixo e 

alto spin. Essas configurações são definidas conforme o preenchimento dos estados 

eletrônicos. Como exemplo, podemos utilizar o íon Mn
2+

, que apresenta 
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configuração eletrônica do tipo d
5
.  Considerando um campo de simetria octaédrica, 

no preenchimento dos estados eletrônicos mostrados na Figura 2.6, os três primeiros 

elétrons que fazem parte da camada d ocupam os três estados de menor energia (t2g). 

Os dois elétrons restantes tanto podem preencher os dois orbitais t2g, o que 

caracteriza a configuração de baixo spin (S=1/2), quanto podem ocupar os dois 

orbitais eg caracterizando a configuração de alto spin (S=5/2). Em um campo de 

simetria octaédrica, a presença de um campo cristalino fraco favorece a configuração 

de alto spin, enquanto que para campo cristalino forte, a configuração de baixo spin 

prevalece (Saito, 2004; Lancashire, 2006).  

 

Figura 2.7: Diagramas de Tanabe-Sugano para íons de metais de transição em ambiente 

octaédrico. Linhas azuis representam transições de mesma multiplicidade de spin do 

estado fundamental, enquanto linhas vermelhas representam transições cuja 

multiplicidade de spin difere do estado fundamental (Adaptado de 

http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf). 

http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf
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Algumas estruturas cristalinas contendo íons de metais de transição apresentam 

distorções do poliedro de coordenação devido à presença do efeito Jahn-Teller. Este 

efeito acontece quando um íon ou molécula no estado fundamental está em um 

estado eletrônico degenerado, de modo que sofrerá distorções espontaneamente para 

uma simetria inferior removendo a degenerescência e diminuindo a energia do 

sistema de modo a estabilizar o íon (Burns, 1993). Esse é o caso da grande maioria 

dos complexos de íon Mn
3+ 

que se encontra em campos octaédricos distorcidos com 

configuração de alto spin, onde são estabilizados pelo efeito Jahn-Teller (Greenwood 

& Earnshaw, 1998; Burns, 1993).  

 

2.3.B. Terras Raras (TR)   

O grupo dos íons terras raras (TR) correspondem aos elementos da tabela 

periódica que vão do lantânio (La, Z = 57) ao lutécio (Lu, Z = 71), o escândio (Sc, Z 

= 21) e o ítrio (Y, Z = 39), sendo que estes dois últimos são elementos que ocorrem 

nos mesmos tipos de minérios e apresentam propriedades físico-química semelhantes 

(Jones e colaboradores, 1996). O termo “terras raras” foi dado por cientistas do 

século XVIII que utilizavam a denominação “terra” porque esses elementos foram 

inicialmente conhecidos na forma de seus óxidos e a denominação “rara” por serem 

encontrados em um mineral raro e por sua dificuldade de separação para a obtenção 

de elementos puros. Apesar da expressão, os elementos terras raras são mais 

abundantes do que muitos outros (com exceção do promécio que não ocorre na 

natureza) e estão amplamente distribuídos em toda crosta terrestre (Gschneidner e 

colaboradores, 2011; Barret & Dhesi, 2001). 

Os elementos terras raras (com exceção do Sc, Y, La, Yb e Lu) são 

caracterizados por possuir a camada 4f incompleta, cuja configuração eletrônica é do 

tipo 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
5p

6
6s

2
4f 

n
5d

0-1 
(0 < n < 14). Esta configuração 

pode ser dada usando como base a configuração do xenônio, [Xe]4f
n
5s

2
5p

6
5d

0-1
6s

2
, 

de maneira que se pode observar a proteção ou blindagem dos orbitais 4f do 

ambiente químico pelos orbitais 5s, 5p e ainda 5d e 6s. Uma característica 

fundamental dos elementos terras raras é a diminuição uniforme do raio atômico e 
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iônico à medida que aumenta o número atômico. Este efeito é conhecido como 

contração lantanídica e ocorre devido ao efeito eletrostático associado com o 

aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f (Chambers & 

Holliday, 1975; Martins & Isolani, 2005; Greenwood & Earnshaw, 1998). Na Figura 

2.8 é possível observar as configurações eletrônicas, bem como o número atômico e 

o raio iônico dos íons terras raras (Zabicky, 2009).  

 

 

Figura 2.8: Configuração eletrônica e raios iônicos de todos os elementos terras 

raras (TR
3+

) (Adaptado de Zabicky, 2009). 

 

O estado de oxidação trivalente é o mais estável termodinamicamente para os 

elementos terras raras. No entanto também é possível encontrar os estados de 

oxidação 2+ ou 4+. Nos compostos trivalentes, devido à blindagem dos orbitais 4f 

pelas camadas externas 5s e 5p, os íons terras raras não sentem de maneira 

significativa a influência do campo cristalino presente no interior das matrizes nos 

quais estão inseridos (Blasse & Grabmaier, 1994).  

 A luminescência em íons terras raras acontece, de modo geral, devido às 

transições 4f – 4f destes íons. Estas transições f – f são proibidas pela regra de 
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Laporte, o que provoca tempos de vida longos, de microsegundos a milisegundos. 

Neste tipo de transição, os espectros exibem bandas de absorção estreitas. Outro tipo 

de transição óptica nos íons terras raras são transições 4f – 5d, que originam bandas 

muito mais intensas que as transições 4f – 4f, mas essas bandas são geralmente muito 

largas (Martins & Isolani, 2005; Wolfbeis e colaboradores, 2011). Ao considerar a 

luminescência dos terras raras e suas propriedades ópticas, os íons TR
3+

 podem ser 

classificados em quatro grupos distintos (Zabicky, 2009; Huang, 2010): 

(i) Grupo dos TR
3+

 – Sc
 
(3d

0
), Y (4d

0
), La (4f

0
) e Lu (4f

14
) – este grupo não 

contém elétrons opticamente ativos, já que apresentam configuração eletrônica com a 

subcamada 4f cheia ou vazia. Portanto, esses íons não exibem luminescência. 

(ii) Grupo do TR
3+

 – Gd
 
(4f

7
) – a luminescência deste íon que possui a 

subcamada 4f semipreenchida é considerada um caso particular, pois o primeiro 

estado excitado (
6
P7/2) se encontra em uma energia muito distante (cerca de 32000 

cm
-1

) do estado fundamental (
8
S7/2). Consequentemente, a luminescência deste íon 

ocorre na região do UV.  

(iii) Grupo dos TR
3+

 – Sm
 
(4f

5
), Eu (4f

6
), Tb (4f

8
) e Dy (4f

9
) – este grupo 

apresenta forte luminescência na região do visível devido ao gap largo de energia 

entre os estados fundamental e excitados.  

(iv) Grupo dos TR
3+

 – Ce
 
(4f

1
), Pr (4f

2
), Nd (4f

3
), Ho (4f

10
), Er (4f

11
), Tm (4f

12
) 

e Yb (4f
13

) –  a luminescência deste grupo é fraca, devido a separação dos níveis de 

energia dos estados excitados e fundamental serem pequenas o que provoca um 

favorecimento de processos de decaimentos não radiativos através do acoplamento 

com os modos vibracionais dos ligantes.     

Os elementos terras raras são altamente utilizados em materiais luminescentes, 

na fabricação de laser, imãs permanentes, no craqueamento do petróleo, cintiladores, 

lâmpadas fluorescentes entre outros (Greenwood & Earnshaw, 1998; Martins & 

Isolani, 2005; Wolfbeis e colaboradores, 2011). Neste trabalho, os elementos 

gadolínio (Gd) e térbio (Tb) foram utilizados como dopantes. Na Figura 2.9 temos o 

diagrama de níveis de energia desses elementos mostrando suas principais transições 

luminescentes.  
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Figura 2.9: Diagrama de níveis de energia do Gd
3+ 

e Tb
3+

(Adaptado de Ronda, 

2008).  

2.4. PROCESSO SOL-GEL  

2.4.A. Fundamentação Teórica   

A química do processo sol-gel, de acordo com Livage e colaboradores (1988), se 

baseia em reações de polimerização inorgânica cujos precursores geralmente são 

soluções aquosas de sais inorgânicos ou alcóxidos dissolvidos em solventes 

orgânicos. O termo sol-gel se refere a duas etapas características desse processo 

químico: a etapa do sol e a etapa do gel. Na etapa inicial do processo é possível 

observar à formação de uma suspensão coloidal estável de partículas sólidas 

(dimensão entre 1 e 100 nm) dispersas em um fluido formando o sol. Estas partículas 

coloidais ao se agregarem formam uma estrutura tridimensional rígida de cadeias 

poliméricas que imobiliza o fluido nos seus interstícios formando desse modo o gel 

(Brinker & Scherer, 1990; Hiratsuka e colaboradores, 1995). Na Figura 2.10 pode-se 

observar uma ilustração da transição sol-gel.  
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Figura 2.10: Esquema ilustrativo da transição sol-gel. 

 

O desenvolvimento da ciência do processo sol-gel teve início no século XIX 

quando Ebelmen reportou em 1845 a formação do primeiro alcóxido metálico obtido 

a partir de tetracloreto de silício (SiCl4) e álcool que gelificava quando exposto a 

atmosfera ambiente e se apresentava sob a forma de um material transparente. No 

entanto, somente na década de 1930 os alcóxidos passaram a ser utilizados na 

preparação de filmes de óxidos por Geffcken, sendo logo em seguida empregado em 

escala industrial pela Schott Glass na deposição de camadas delgadas de óxidos 

sobre vidros (Dimitriev e colaboradores, 2008; Brinker & Scherer, 1990). Desde 

então se verificou uma explosão no uso de alcóxidos no processo sol-gel nas mais 

diferenciadas áreas de tecnologia e com diferentes funções nas aplicações, conforme 

ilustrado resumidamente na Figura 2.11 (Sakka, 2005; Mackenzie, 1988).  

 

Figura 2.11: Esboço resumido das diversas aplicações do processo sol-gel baseado 

em suas funções. 
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Basicamente a rota sol-gel consiste na hidrólise e condensação de alcóxidos 

metálicos. Os alcóxidos são membros da família dos compostos metalorgânicos, cuja 

fórmula geral é M(OR), onde M representa o metal, O o oxigênio e R o grupamento 

alquila. Geralmente os alcóxidos são compostos resultantes da reação de um haleto 

metálico com um determinado álcool. Esta reação pode acontecer na presença de um 

receptor do ácido formado na reação ou através da reação direta do próton do álcool 

com o metal, eliminando hidrogênio gasoso (Airoldi & Farias, 2004). As 

propriedades físicas e químicas desses compostos variam de acordo com as 

características do metal e do grupamento alquila que constituem as moléculas. No 

entanto, uma propriedade muito importante em todos os alcóxidos é sua reconhecida 

facilidade para sofrer hidrólise (Brinker & Scherer, 1990; Hiratsuka e colaboradores, 

1995).  

Entre os alcóxidos mais comuns encontram-se o metóxi (OCH3) e o etóxi 

(OCH2CH3) tendo como elementos metálicos mais usados o silício (Si), alumínio 

(Al), zircônio (Zr) e titânio (Ti). Destes, os alcóxidos de silício conhecidos como 

tetraalcoxisilanos (Si(OR)4) são os mais empregados, sendo o tetraetilortosilicato 

(TEOS) e o tetrametilortosilicato (TMOS) os mais usuais. Nestes tipos de alcóxidos 

o tamanho da cadeia (natureza do radical R) é de fundamental importância na 

cinética do processo de hidrólise, de modo que, quanto maior a cadeia mais lento é o 

processo, o que pode influenciar propriedades como tamanho de grão e porosidade 

(Airoldi & Farias, 2004).  

A cinética dos processos de hidrólise e condensação dos alcóxidos de silício 

pode ser realizada mediante controle preciso do pH. Como os Si(OR)4 possuem 

reatividade relativamente baixa é comum à adição de catalisadores como amônia e 

ácidos minerais. O efeito do catalisador atua principalmente sobre o tempo total 

necessário para gelificação da solução. Logo, a velocidade da condensação depende 

do valor do pH do meio. No caso específico de géis de sílica, em meios ácidos a 

velocidade de uma transformação sol-gel é proporcional à concentração de íons 

H3O
+
, de modo que em pH acima de 7 a polimerização é extremamente rápida 

podendo levar a formação de partículas nanométricas (Hiratsuka e colaboradores, 

1995; Airoldi & Farias, 2004). 
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Além da possibilidade de obtenção de nanopartículas, o processo sol-gel 

apresenta várias vantagens para a produção de novos materiais, pois possibilita a 

síntese em temperaturas relativamente mais baixas reduzindo os riscos de 

contaminação, quando comparado com outras sínteses como, por exemplo, a síntese 

de estado sólido (Brinker & Scherer, 1990). O processo sol-gel também permite a 

obtenção de materiais com boa homogeneidade e de grau de pureza elevado. Como 

desvantagem este método apresenta um alto custo de alguns precursores, produzem 

resíduos tóxicos e apresenta alto grau de aglomeração nos pós cerâmicos e uma baixa 

reprodutibilidade devido às inúmeras variáveis do processo como pH, tipo de 

catalisador, tipo de precursor entre outros (Livage e colaboradores, 1988).  

 

2.4.B. Etapas do Processo    

No processo sol-gel as principais etapas envolvidas são a hidrólise, condensação, 

gelatinização (policondensação) e secagem (Brinker & Scherer, 1990). Neste 

trabalho como as amostras são produzidas a partir de um alcoxisilano (Si(OR)4), 

estas etapas são discutidas deste ponto de vista.  

A hidrólise do monômero de um alcoxisilano ocorre na presença de água 

formando o silanol (Si-OH), onde um íon hidroxila liga-se ao átomo de silício. Nesta 

etapa a adição de um ácido ou uma base como catalisador da reação pode se tornar 

necessária, de modo que a depender da quantidade de água e de catalisador presente 

na reação pode ocorrer uma hidrólise parcial (A) ou completa (B) onde todos os 

grupos O-R são substituídos por hidroxilas, conforme mostra a Figura 2.12, onde R 

representa o grupamento alquila (Brinker & Scherer, 1990; Carter & Norton, 2007): 

 

Figura 2.12: Esquema ilustrativo da reação de hidrólise parcial (A) ou completa (B) 

no processo sol-gel. 
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 A segunda etapa do mecanismo reacional do processo sol-gel corresponde à 

etapa da condensação, no qual os grupos silanóis (Si-OH) se ligam formando uma 

ligação do tipo siloxano (Si-O-Si) com liberação de uma molécula pequena como 

álcool (A) ou água (B), como mostra a Figura 2.13 (Brinker & Scherer, 1990; Carter 

& Norton, 2007). 

 

Figura 2.13: Esquema ilustrativo da reação de condensação com liberação de 

molécula de álcool (A) ou água (B) no processo sol-gel. 

 

Subsequentes reações de condensação promovem a formação de ligações em 

ponte entre os ligantes residuais, de modo que se observa um aumento da cadeia 

polimérica e a formação de uma estrutura rígida que imobiliza a fase líquida nos seus 

poros. Este processo chamado de policondensação corresponde à etapa de 

gelatinização. No momento da formação do gel a viscosidade da solução (sol) 

aumenta de maneira abrupta caracterizando a transição sol-gel (Carter & Norton, 

2007; Hiratsuka e colaboradores, 1995).   

As reações de hidrólise, condensação e policondensação ocorrem 

simultaneamente, cujas cinéticas são fortemente influenciadas por fatores como pH, 

temperatura, relação molar água-precursor e natureza do catalisador. Esses fatores 

também influenciam o tempo de gelatinização (Carter & Norton, 2007; Mackenzie, 

1988).   

A etapa final do processo sol-gel corresponde ao processo de secagem do gel. 

Esse processo, conhecido como sinerese, ocorre quando os líquidos presentes nos 

poros são removidos da estrutura por evaporação do solvente provocando o 

encolhimento da rede. Além da diminuição no tamanho dos poros com o processo de 
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secagem, a resistência do gel aumenta. Ao gel seco sob condições normais de 

temperatura e pressão dá-se o nome de xerogel, enquanto que o gel seco acima de 

uma pressão crítica tem o nome de aerogel. Neste tipo de estrutura o volume dos 

poros não diminui, mas aumenta, diferenciando-se desse modo da estrutura do 

xerogel (Brinker & Scherer, 1990). De maneira resumida, a Figura 2.14 apresenta 

todas as etapas envolvidas no processo sol-gel. 

 

Figura 2.14: Visão geral do processo sol-gel (Baseado de Brinker & Scherer, 1990). 
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Capítulo 3  

– Materiais e Métodos – 

 

 

Este capítulo apresenta detalhadamente a 

metodologia empregada na produção das 

amostras de silicato de cádmio puro e dopado 

com metais de transição e terras-raras, 

descrevendo as principais variáveis de 

controle no processo sol-gel. Uma breve 

teoria das técnicas é apresentada, juntamente 

com o procedimento empregado para cada 

tipo de medida utilizada para a caracterização 

do material.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Preparação dos pós cerâmicos 

No presente trabalho, os pós cerâmicos de silicato de cádmio (CdSiO3) puro (não 

dopado) e dopado foram produzidos via rota sol-gel. Como dopantes, foram 

utilizados íons de metais de transição (MT = Mn
2+

, Ni
2+

, Fe
3+

 e Co
2+

) e terras-raras 

(TR = Gd
3+

 e Tb
3+

). Amostras dopadas e co-dopadas do tipo CdSiO3:MT, 

CdSiO3:TR e CdSiO3:MT, TR foram produzidas.   

Para a produção dos pós cerâmicos, foram utilizados como precursores o óxido 

de cádmio (CdO) e o TEOS (Si(OC2H5)4) que é um dos alcóxidos de silício mais 

utilizados no processo sol-gel. Na produção do composto puro, duas soluções foram 

preparadas separadamente, sendo que a primeira contendo CdO dissolvido em ácido 

nítrico diluído (HNO3 + H2O) e a segunda contendo TEOS dissolvido em etanol 

diluído (C2H6O + H2O). Em seguida, essas duas soluções foram misturadas e 

homogeneizadas formando o sol mantido em constante agitação. Este sol se 

encontrava em meio ácido cujo valor do pH era igual a 1.0.  

Devido à baixa reatividade do TEOS, foi utilizado o hidróxido de amônio 

(NH4OH) como um catalisador da reação, de modo que o pH da solução inicial era 

ajustado para meios neutros e básicos. O valor do pH foi aferido com um peagâmetro 

Lutron PH-206. Logo, foram produzidas amostras puras com pH 1.0; 3.0; 5.0; 7.0; 

10.0 e 12.0. A formação do gel ocorre lentamente em amostras em meios ácidos (pH 

1.0; 3.0 e 5.0) e de forma imediata em amostras em meios neutros e básico (pH 7.0; 

10.0 e 12.0).  

No processo de secagem, o gel era levado para a estufa a 100°C por um período 

de 24 h, formando um xerogel. Por sua natureza higroscópica, o xerogel passava por 

uma pré-calcinação a 400°C por 3 h. Na etapa de calcinação, foram feitos 

tratamentos térmicos entre 500°C e 1000°C por 3 h, realizando em seguida as 

caracterizações necessárias.    

Na produção dos pós dopados (CdSiO3:MT e CdSiO3:TR) foram utilizadas 

pequenas alíquotas de sais metálicos na concentração de 1 mol% de dopante em 

relação à massa molar do óxido de cádmio, já que se espera que os dopantes entrem 

na matriz substituindo o íon Cd
2+

. Os sais metálicos utilizados foram cloreto de 
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manganês II (MnCl2.4H2O), cloreto de níquel II (NiCl2.6H2O), cloreto de ferro III 

(FeCl3.6H2O), nitrato de cobalto II (Co(NO3)2.6H2O),  nitrato de gadolínio III 

(Gd(NO3)3.6H2O) e cloreto de térbio III (TbCl3.6H2O). Para a produção do pó co-

dopado (CdSiO3:MT, TR) a concentração dos co-dopantes escolhida foi de 0,5% em 

mol para cada co-dopante. A utilização de diferentes dopantes foi realizada com o 

objetivo de estudar comparativamente a influência de cada dopante na intensidade 

luminescente e na persistência da emissão. 

Neste trabalho a rota sol-gel foi escolhida visando a produção de pós de CdSiO3 

nanométricos com boa homogeneidade e de grau de pureza elevado, de modo que 

seja possível a identificação dos mecanismos luminescentes no material. Amostras 

produzidas via síntese de estado sólido foram utilizadas como referência, para avaliar 

a luminescência em função da rota de produção (Abreu e colaboradores, 2013). Os 

procedimentos de síntese estão representados no fluxograma da Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Fluxograma da síntese do CdSiO3 via rota sol-gel. 
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3.2 Técnicas de Caracterização  

3.2.A. Análise Térmica Diferencial / Termogravimetria (DTA/TG) 

As técnicas termoanalíticas foram definidas por Mackenzie como sendo um 

grupo de técnicas que medem as propriedades físicas de um material enquanto o 

mesmo se encontra submetido a uma programação de temperatura. Dentro desse 

conjunto de técnicas termoanalíticas, as utilizadas neste trabalho foram a Análise 

Térmica Diferencial (DTA) e a Termogravimetria (TG) (Wendlandt, 1985). 

Na técnica conhecida como DTA o que se acompanha é a variação da diferença 

de temperatura (ΔT) entre a amostra e um material de referência (inerte 

termicamente), na medida em que ambos sofrem variação de temperatura à taxa 

constante. Essa diferença de temperatura será diferente de zero sempre que a amostra 

sofrer algum evento térmico, provocando picos (processos exotérmicos) ou vales 

(processos endotérmicos) ao longo da linha de base. Em geral, os eventos 

endotérmicos podem estar associados a transições de fase, desidratação, reações de 

redução, fusão, entre outros. Já a cristalização, oxidação e algumas reações de 

decomposição produzem efeitos exotérmicos (Hatakeyama & Quinn, 1999; 

Wendlandt, 1985; Brown, 2004). Caso não haja ocorrência de fenômenos físicos ou 

químicos é possível observar uma reta paralela ao eixo do tempo (Bernal e 

colaboradores). A Figura 3.2, ilustra uma curva genérica para o experimento de 

DTA, onde é possível visualizar os eventos térmicos descritos.   

 

Figura 3.2: Curva genérica de um experimento de DTA: (I) mudança de linha de 

base sem pico; (II e III) picos endotérmicos e (IV) pico exotérmico (Adaptado de 

Bernal e colaboradores, 2002). 
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De acordo com a Confederação Internacional para Análise Térmica e 

Calorimetria (ICTAC), a técnica termoanalítica conhecida como termogravimetria 

(TG) consiste basicamente na medida da variação da massa em função da 

temperatura (Haines, 2002). Os principais eventos medidos nesta técnica são 

evaporação, sublimação, decomposição, oxidação, entre outros. A análise da medida 

de TG permite avaliar a estabilidade térmica da amostra (Ionashiro, 2004; Haines, 

2002).  

No presente trabalho, as técnicas de DTA/TG foram utilizadas para identificar a 

melhor temperatura para calcinação e também para verificar as fases formadas, as 

quais podem ser caracterizadas pelo ponto de fusão do material. As medidas de 

DTA/TG foram realizadas simultaneamente, e neste trabalho foram feitas com o 

xerogel do CdSiO3 pré-calcinado a 400°C por 3 h, a uma taxa de 10°C/min sob fluxo 

de ar (100 ml/min), desde a temperatura ambiente até 1200°C. O equipamento 

utilizado foi o SDT 2960 (TA Instruments), apresentado na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Imagem do equipamento de DTA/TG. No detalhe, a visualização da 

parte interna do forno com o porta amostra e com o material de referência. 

 

 

 

 

Forno Porta amostra

Hastes de aluminaReferência
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3.2.B. Difratometria de Raios X (DRX) 

A Difratometria de Raios X (DRX) é uma técnica considerada fundamental na 

caracterização de materiais, desempenhando um papel importante na análise micro-

estrutural de materiais cristalinos (Pecharsky & Zavalij, 2009). Esta técnica se baseia 

na difração dos raios X incidentes no material, de modo que a interação dos raios X 

com os elétrons da matéria resulta no espalhamento coerente da radiação em diversas 

direções, sem que haja perda de energia pelos elétrons do átomo (Pecharsky & 

Zavalij, 2009; Skoog e colaboradores, 2002). Em um ambiente ordenado de um 

cristal quando os raios X são espalhados ocorrem interferências entre os raios 

espalhados, cuja distância entre os centros espalhadores são da mesma ordem de 

grandeza que o comprimento de onda da radiação (0,01 a 100 Å) (Skoog e 

colaboradores, 2002; Ball, 2006; Oliveira & Jesus, 2005). A maior parte da radiação 

espalhada sofre interferência destrutiva, enquanto que os raios X incidentes em 

certos planos cristalográficos sofrem interferência construtiva caracterizando então a 

difração (Ashcroft & Mermin, 1976; Skoog e colaboradores, 2002). A Figura 3.4 

apresenta uma ilustração da difração de raios X, onde um feixe monocromático de 

comprimento de onda λ incide com um ângulo θ em planos cristalinos com 

espaçamento d. 

 

Figura 3.4: Ilustração da difração de raios X por um cristal (Adaptado de Waseda e 

colaboradores, 2011). 

 

Para que haja interferência construtiva é necessário que a distância percorrida 

por cada feixe de raios X seja um múltiplo inteiro de λ. Esta condição é dada pela lei 

de difração de Bragg, descrita na equação (3.1): 
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                             (3.1) 

onde n é um número inteiro,   é o comprimento de onda dos raios X incidentes, d é 

a distância entre dois planos cristalinos consecutivos e θ é o ângulo de Bragg (Bragg, 

1992, Padilha, 2007; Ball, 2006). 

A técnica de DRX permite identificar as fases presentes na estrutura do material, 

avaliar o grau de cristalinidade, determinar a orientação preferencial e identificar os 

parâmetros de rede e os tamanhos dos cristalitos (Padilha & Filho, 2004; 

Guinebretière, 2007). Uma ferramenta matemática utilizada para refinar perfis 

teóricos dos picos de difração é o método de Rietveld. Este método se baseia no 

método de mínimos quadrados para construir um padrão de difração calculado que 

seja o mais próximo do padrão de difração observado. Na etapa de refinamento um 

conjunto de parâmetros pode ser variável, tais como o fator de escala, a linha de base 

(background), o perfil do pico, deslocamentos, orientação preferencial, parâmetros 

de cela, bem como parâmetros estruturais como posições atômicas e fatores de 

temperatura. Para avaliar a qualidade de um refinamento, indicadores estáticos 

numéricos são fornecidos a cada ciclo de refinamento de modo que é possível avaliar 

se o refinamento está se procedendo de maneira satisfatória. Do ponto de vista 

matemático, o resíduo conhecido como χ
2
 deve convergir para o valor de 1,0 para 

que um refinamento seja considerado perfeito. Na prática, um refinamento 

considerado otimizado apresenta valores de χ
2
 inferiores a 5,0. A determinação do 

resíduo (χ
2
) pode ser obtida através da relação (3.2),   

    
   

    
                        

onde Rwp é um indicador estatístico associado a intensidade e Rexp é um indicador 

estatístico que reflete a qualidade dos dados. Estes indicadores podem ser escritos 

conforme equações (3.3) e (3.4): 

      
                       

 
 

              
 

 
  

                

 



37 
 

       
     

           
 
 

 

 
  

                

onde wi é o peso, yi(obs) é a intensidade observada, yi(calc) é a intensidade 

calculada, N é o número de observações e P é o número de parâmetros refinados.  

Outro parâmetro usado como indicador de ajuste dos parâmetros estruturais é o 

RBragg dado pela equação (3.5), onde I(obs) e I(calc) representam as intensidades de 

Bragg observadas e calculadas, respectivamente (McCusker e colaboradores, 1999; 

Will, 2006; Pecharsky & Zavalij, 2009).        

       
                    

        
                       

 
A Figura 3.5 apresenta o difratômetro da marca Rigaku RINT 2000/PC utilizado 

neste trabalho. Os difratogramas dos pós cerâmicos foram obtidos usando radiação 

Kα do Cu em modo de varredura contínua com taxa de 1°/min e em modo step-scan 

com passo de 0,02° e tempo de aquisição de 10 s, no intervalo de 2θ entre 10° a 60°. 

Para a análise qualitativa das fases detectadas utilizou-se o banco de dados JCPDS 

(Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Swarthmore, USA). Para o 

refinamento estrutural dos parâmetros de rede e posições atômicas da fase cristalina 

obtida utilizou-se o método de Rietveld através do aplicativo Fullprof (Rodriguez-

Carvajal, 2001). 

 

Figura 3.5: Imagem do equipamento de DRX. No detalhe, a visualização da parte 

interna do difratômetro mostrando a posição da saída do feixe de raios X, o detector 

e o porta amostra. 
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3.2.C. Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia no infravermelho é uma técnica muito útil para caracterizar 

materiais e fornecer informações sobre a estrutura molecular de um composto, como 

por exemplo, a determinação de grupos funcionais, composição molecular de 

superfícies, orientação molecular e determinação quantitativa dos compostos 

presentes no material (Whan, 1992; Settle, 1997; Theophanides, 2012). Esta técnica 

espectroscópica é um tipo de espectroscopia de absorção que usa a região do 

infravermelho (IR) do espectro eletromagnético. A radiação IR não é suficientemente 

energética para provocar transições eletrônicas, de modo que os espectros 

infravermelhos se originam de diversas variações de energia causadas entre vários 

estados vibracionais e rotacionais (Skoog e colaboradores, 2002). A região IR mais 

comumente utilizada está situada entre 4000 e 400 cm
-1

, que corresponde à região em 

que mais ocorrem os modos de vibrações fundamentais (Pavia e colaboradores, 

2010; Settle, 1997; Theophanides, 2012). 

No processo de absorção, quando irradiada com luz IR, as moléculas são 

excitadas a estados vibracionais superiores de maior energia. Isto pode ocorrer 

quando a energia (frequência) da luz incidente corresponde à diferença de energia 

entre dois estados vibracionais (ou a frequência da vibração molecular 

correspondente) (Whan, 1992). No entanto, em uma molécula, nem todas as ligações 

são capazes de absorver energia no IR, mesmo no caso em que a frequência da 

radiação IR é igual à do movimento vibracional. Portanto, para a produção de um 

espectro IR (absorção da radiação) é necessário que a molécula apresente polaridade 

(momento de dipolo) que mude como uma função do tempo (Pavia e colaboradores; 

Theophanides, 2012). 

De maneira geral, os modos vibracionais de uma molécula ativos no 

infravermelho são os modos de estiramento ou deformação longitudinal 

(“stretching”) e dobramento ou deformação (“bending”) (Pavia e colaboradores, 

2010; Skoog e colaboradores, 2002). No modo de estiramento a distância entre os 

dois átomos aumenta e diminui ao longo do eixo da ligação, enquanto no modo de 

dobramento ocorrem variações nos ângulos de ligação entre dois átomos ou entre um 

conjunto de átomos em relação à molécula como um todo (Theophanides, 2012; 
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Whan, 1992). A Figura 3.6 ilustra os vários tipos de modos de vibrações 

fundamentais em uma molécula (Skoog e colaboradores, 2002).  

 

Figura 3.6: Tipos de vibrações moleculares. O sinal positivo (+) indica movimento 

para fora da página, na direção do leitor, enquanto o sinal negativo (–) indica 

movimento para longe do leitor (Adaptado de Skoog e colaboradores, 2002). 

 

O espectro de absorção no infravermelho, neste trabalho, foi obtido usando um 

espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier. Este tipo de 

equipamento faz uso de um interferômetro para manipular a energia enviada à 

amostra. Essa energia atravessa um divisor de feixes formado por um espelho 

posicionado em um ângulo de 45° em relação à fonte de energia, de modo que o 

feixe incidente se divide em dois feixes perpendiculares que serão refletidos por um 

espelho estacionário e um espelho móvel. Quando esses dois feixes retornam ao 

divisor de feixes, eles se recombinam causando interferências construtivas e 

destrutivas. Os padrões de interferências observados originam o interferograma, que 

é um sinal complexo que contém toda a energia proveniente da fonte em forma de 

ondas cujas frequências formam o espectro infravermelho. Portanto, o feixe gerado 

pela recombinação atravessa a amostra, de modo que a amostra sofre um processo de 

absorção. Logo, o sinal do interferograma modificado que chega ao detector contém 

informações sobre a quantidade de energia absorvida em cada frequência pela 

amostra. Esse interferograma final apresenta um espectro no domínio temporal, de 

modo que é necessário utilizar a operação matemática conhecida como transformada 

de Fourier (FT) para converter o espectro no domínio da frequência. O uso dessa 
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ferramenta matemática permite separar as frequências de absorções individuais 

contidas no interferograma (Ball, 2006; Skoog e colaboradores, 2002; Hollas, 2004).  

Neste trabalho, a técnica de FTIR foi utilizada visando obter informações 

químicas e estruturais, através da determinação dos grupos funcionais nos materiais 

produzidos, de modo a complementar a análise estrutural realizada em conjunto com 

as técnicas DTA/TG e DRX. Para a realização dessas medidas foi utilizado um 

espectrômetro com transformada de Fourier da Perkin Elmer de modelo Spectrum 

BX. Essas análises foram realizadas em modo de transmissão, em pastilhas 

preparadas na proporção 1:3 de pó produzido/brometo de potássio (KBr). Cada 

análise efetuou 32 varreduras no intervalo de 4000 a 400 cm
-1

, com resolução 

espectral de 4 cm
-1

.  

 

Figura 3.7: Imagem do espectrômetro de FTIR. No detalhe, a visualização da parte 

interna mostrando a posição da fonte de radiação e do porta amostra. 

 

3.2.D. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O estudo detalhado da natureza física das superfícies de sólidos é de 

fundamental importância nos campos da física, química, biologia e ciência dos 

materiais. Atualmente, a técnica mais utilizada com esta finalidade com resolução 

consideravelmente satisfatória é a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

(Skoog e colaboradores, 2002). Uma imagem obtida através do MEV apresenta alta 

magnificação e resolução, podendo chegar à ordem de 1 a 5 nm. Esta técnica é 

comumente utilizada na análise de características micro-estruturais de sólidos, 

permitindo obter rapidamente informações sobre a morfologia, composição química 

e o tamanho das partículas de uma amostra sólida (Zhou & Wang, 2006). 
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Em um microscópio eletrônico de varredura (MEV), a exploração da superfície 

da amostra é feita utilizando um feixe de elétrons finamente focalizado. No processo 

de varredura, sinais são recebidos acima da superfície e armazenados no computador, 

de modo a gerar uma imagem. Vários tipos de sinais são gerados pela interação do 

feixe de elétrons com a amostra, incluindo elétrons retroespalhados, secundários, 

Auger, raios X característicos e raios X contínuos, conforme pode ser visualizado na 

Figura 3.8 (a). Desses sinais emitidos, os mais utilizados na formação da imagem são 

provenientes dos elétrons retroespalhados e/ou secundários (Skoog e colaboradores, 

2002; Zhou & Wang, 2006; Wiesner & Bottero, 2007). A Figura 3.8 (b) apresenta 

uma simulação computacional do comportamento aleatório de elétrons ao entrar em 

um sólido na direção normal à superfície (Reed, 2005).  

 

Figura 3.8: (a) Representação dos vários sinais produzidos no processo de 

interação do feixe de elétrons com a amostra na realização de uma medida de MEV 

(Adaptado de Zhou & Wang, 2006). (b) Simulação da trajetória de elétrons – lado 

do retângulo corresponde a 3 μm (Adaptado de Reed, 2005).  

 

A Figura 3.9 apresenta uma ilustração dos componentes básicos de um MEV. 

Basicamente em uma coluna de vácuo, elétrons são gerados e acelerados por uma 

diferença de potencial entre cátodo e ânodo. O feixe de elétrons passa por lentes que 

tem a função de reduzir o diâmetro do feixe (lentes condensadoras) e efetuar a 

focalização sobre a amostra (lente objetiva). Bobinas eletromagnéticas são 

responsáveis pelo processo de varredura do feixe sobre a amostra (Egerton, 2005; 

Skoog e colaboradores, 2002).  
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No presente trabalho, o MEV foi utilizado para analisar a morfologia, o tamanho 

e o grau de aglomeração das amostras produzidas. A preparação das amostras para a 

realização das medidas consistiu na dispersão do pó por ultra-som em um solvente 

orgânico, seguido de gotejamento no porta-amostra e secagem. Como o CdSiO3 não 

é um condutor de corrente elétrica, as amostras preparadas foram previamente 

metalizadas sendo recobertas com filme de ouro. As medidas de MEV foram 

realizadas em um microscópio JEOL (Figura 3.9), modelo JSM-6510LV, no Centro 

Multiusuário de Nanotecnologia (CMNano) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e em um microscópio Philips, modelo XL 30 FEG, no Laboratório de 

Caracterização Estrutural (LCE) do Departamento de Engenharia de Materiais 

(DEMa) da Universidade de São Carlos (UFSCar).  

 

 

Figura 3.9: Imagem do microscópio JEOL (Retirado de 

https://sites.google.com/site/cmnanoufs) e uma ilustração da coluna do MEV com 

seus principais componentes (Retirado de http://fap01.if.usp.br/~lff/mev.html). 

 

3.2.E. Espectroscopia de Absorção de Raios X (XAS) 

A espectroscopia de absorção de raios X (XAS) é uma técnica muito utilizada 

para estudar a estrutura local em torno de um determinado elemento em uma escala 

atômica e molecular (Bunker, 2010). Esta técnica se baseia no fato de cada elemento 

apresentar energias de absorção características, o que torna a técnica altamente 

http://fap01.if.usp.br/~lff/mev.html
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seletiva (Hippert e colaboradores, 2006; Kaufmann, 2003). A grandeza física medida 

corresponde ao coeficiente de absorção de raios X (μ(E)) em função da energia (E) 

de excitação (Bunker, 2010).  

Na Figura 3.10 (a) podemos observar um espectro típico de XAS. Neste espectro 

podemos observar o comportamento do coeficiente de absorção em função da 

energia quando a amostra foi excitada nas energias em torno da energia de ligação 

dos elétrons das camadas mais profundas (camada K e L) de um determinado átomo 

correspondente. Quando o fóton incidente possui energia suficiente para arrancar o 

elétron das camadas mais profundas do átomo é possível observar um salto no 

coeficiente de absorção. O ponto de inflexão na curva de absorção em função da 

energia é comumente conhecido como borda de absorção. Para que esse processo 

ocorra é necessário que a energia (E) de excitação dos raios X seja maior ou igual à 

energia de ligação do elétron (EL), como mostra a Figura 3.10 (b). No caso de E > 

EL, ocorrem transições para o contínuo cujo excesso de energia é carregado pelo 

elétron sob a forma de energia cinética.  Para o caso de E < EL podem ocorrer 

transições eletrônicas que caracterizam uma pré-borda no espectro de XAS (Lifshin, 

1999; Kaufmann, 2003; Ahmed, 2007; Bergaya e colaboradores, 2006).  

 

Figura 3.10: (a) Espectro típico de XAS, mostrando as regiões de XANES e EXAFS 

(Adaptado de Bergaya e colaboradores, 2006). (b) Representação do processo de 

absorção de raios X por um átomo (Adaptado de Ahmed, 2007). 
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Na Figura 3.10 (a) é possível observar que o espectro de XAS é dividido em 

duas regiões: XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) e EXAFS (Extended 

X-ray Absorption Fine Structure) (Ahmed, 2007). Basicamente, a diferença entre 

essas duas regiões está relacionada aos processos de espalhamento do elétron ejetado 

e consequentemente, as informações fornecidas correspondem a diferentes aspectos 

estruturais. A região de XANES é dominada por contribuições de espalhamentos 

múltiplos, devido à baixa energia cinética do elétron ejetado sendo, portanto, mais 

sensível à interação com átomos vizinhos. Informações sobre a estrutura eletrônica 

do átomo absorvedor tais como simetria local e estado de oxidação, podem ser 

extraídas da região de XANES. Quando o material é excitado com energias na região 

de EXAFS, o elétron é ejetado com alta energia cinética de modo que ocorre uma 

predominância do espalhamento simples o que provoca oscilações de absorção mais 

suaves. Essas oscilações contêm informações sobre a geometria estrutural do 

material, como tipo de átomos vizinhos, distâncias interatômicas, o grau de desordem 

local e o tipo de ligação (Kaufmann, 2003; Koningsberger & Prins, 1988; Bianconi e 

colaboradores, 1983). 

Neste trabalho, as medidas de XAS foram realizadas no modo de fluorescência 

no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas, nas linhas 

XAFS-1 (4 – 24 keV) e XAFS-2 (4 – 17 keV) que operam na faixa de raios X duros. 

A Figura 3.11 apresenta uma ilustração do aparato utilizado, composto por uma fonte 

de excitação, um monocromador, uma câmara de ionização onde se mede a 

intensidade inicial do feixe (I0) e um detector de fluorescência que coleta a 

intensidade final (If) dos fótons resultantes do processo de absorção.    

 

Figura 3.11: Ilustração do aparato experimental usado para medidas de XAS no 

LNLS (Adaptado de Bunker, 2010).  
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3.2.F. Absorção Óptica (AO) 

A absorção óptica (AO) é a técnica mais fundamental no estudo das 

propriedades ópticas dos materiais (Stavola, 1999). De maneira geral, esta técnica se 

baseia na atenuação que um feixe de radiação eletromagnética sofre ao atravessar um 

material apresentando perda gradual de sua intensidade inicial (Tilley, 2011; 

Tkachenko, 2006). Quando um feixe de luz se propaga em um meio dielétrico vários 

fenômenos podem acontecer: a radiação pode ser absorvida pelo material; 

transmitida através do material e ainda espalhada em vários ângulos diferentes, 

conforme mostra a Figura 3.12. A luz espalhada na direção oposta ao do feixe 

incidente corresponde ao processo da reflexão que pode ser especular ou difusa. Na 

reflexão difusa, a luz incidente é espalhada em todas as direções independentemente 

do ângulo de incidência, enquanto que na reflexão especular o ângulo de reflexão do 

feixe é igual ao ângulo de incidência (Barsoum, 2003; Mirabella, 1998; Tilley, 

2011).  

 

Figura 3.12: Interação do feixe incidente com um sólido ilustrando o processo de 

absorção, reflexão e transmissão do feixe. No detalhe, a absorção da luz em um meio 

representado graficamente (Adaptado de Tilley, 2011 e Tkachenko, 2006).  

 

Para um fluxo de feixe incidente de fótons (I0), a conservação de energia requer 

que a soma das intensidades dos feixes absorvido (IA), transmitido (IT) e refletido (IR) 

seja igual ao do feixe incidente, portanto:  

I0 = IA + IT + IR      (3.6)         ou      1 = A + T + R    (3.7) 

onde A, T e R corresponde a fração de luz absorvida, transmitida e refletida por um 

meio.  
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Em sólidos, para uma determinada intensidade I0 que incide no material teremos:  

      
           (3.8) 

onde I é a intensidade do feixe que sai do material (refletido ou transmitido), α é o 

coeficiente de absorção do meio e x é a espessura do meio analisado. A equação (3.8) 

rege o fenômeno da atenuação em função da intensidade de luz incidente e é 

conhecida como lei de Beer-Lambert. O fator      indica que à medida que o feixe 

se propaga no material, a amplitude do feixe incidente decai exponencialmente 

conforme mostra o detalhe da Figura 3.12. A partir da equação (3.8), podemos 

escrever: 

    
 

  
             

    
 

  
                   (3.9) 

onde o termo     
 

  
  é uma grandeza adimensional conhecida como absorbância (A) 

(Fowles, 1975; Tilley, 2011). Para materiais transparentes a AO pode ser expressa 

em termos da transmitância do material, dada pela equação (3.10), enquanto que para 

materiais opacos a absorção pode ser medida via reflectância difusa e pode ser 

calculada através da equação (3.11) (Whan, R. E., 1992).  

                                                                  

Medidas de absorção óptica são geralmente utilizadas nos estudos fundamentais 

da estrutura eletrônica determinando a energia de bandgap, as regiões de absorção do 

material, bem como para identificar mecanismos de auto-absorção que competem 

com o processo luminescente. Uma forma de determinar o gap óptico de um material 

através de medidas de absorção óptica é usando o método de Tauc (Wood & Tauc, 

1972). Este método é comumente usado em semicondutores, onde as bandas de 

valência e de condução são consideradas como tendo formato aproximadamente 

parabólico. A relação de Tauc é dada pela equação (3.12): 

      
 
                                (3.12) 

onde α é o coeficiente de absorção óptica, hν é a energia do fóton, n é um coeficiente 

de potência que corresponde ao tipo de transição óptica no material e Eg é o gap 

óptico. Os valores de n variam com a natureza da transição óptica, de modo que para 

materiais de gap direto n = ½, enquanto que materiais de gap indireto possui n = 2. 
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Esse modelo de Tauc subdivide o espectro de absorção óptica em regiões 

conforme mostra a Figura 3.13. Nesta Figura essa divisão está relacionada aos 

valores de energia, de modo que a região de altos valores de energia é chamada de 

região A, enquanto as regiões de valores médios e baixos são nomeadas como região 

B e C, respectivamente. Portanto, a construção de um gráfico       
 
    por    

permite uma estimativa do gap onde a projeção linear da curva A no eixo das 

abscissas      é numericamente igual ao gap óptico do material.  

 

Figura 3.13: Absorção Óptica de um Semicondutor construído em coordenadas de 

Tauc para determinação do gap óptico (Adaptado de Wood & Tauc, 1972).  

 

Neste trabalho, foram utilizadas as técnicas de transmitância óptica e reflectância 

difusa para a obtenção dos espectros de absorção óptica dos pós produzidos. As 

medidas de transmitância foram realizadas em um espectrofotômetro Cary 100 scan, 

UV-Visible da Varian. Neste tipo de medida, o intervalo de maior interesse foi à 

região ultravioleta. Para medir nesta região, cubetas de quartzo foram utilizadas 

devido a sua transparência à radiação ultravioleta. O preparo das suspensões foi feito 

utilizando um ultrassom de ponta. Suspensões de concentração 3:1 de soluto/solvente 

foram preparadas, utilizando como solvente água ultra pura. Os espectros de 

absorção óptica foram medidos de 190 a 800 nm.  

As medidas de reflectância difusa foram realizadas utilizando uma esfera 

integradora da Ocean Optics, modelo ISP-REF, uma fibra óptica acoplada à esfera 

integradora que coleta a luz refletida pela amostra e um espectrômetro da Ocean 

Optics, modelo HR2000. Um disco de spectralon (Labsphere WS-1-SL) foi usado 
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como material de referência (branco) para reflexão total e a contagem de escuro no 

espectrômetro foi obtida cobrindo-se a entrada do espectrômetro. A esfera 

integradora foi posicionada em cima do porta amostra, que continha o pó do material 

prensado. A esfera integradora contém uma lâmpada interna tungstênio-halogênio 

que produz um espectro no intervalo de 360 a 1000 nm. A Figura 3.14 apresenta uma 

ilustração dos aparatos usados para medidas de absorção óptica via transmitância (a) 

e reflectância (b).   

 

Figura 3.14: (a) Imagem do espectrofotômetro Cary 100 scan da Varian (Retirado 

de http://chemistry.depaul.edu/Instruments/UVVIS%20Cary%20100.html). No 

detalhe uma ilustração da parte interna do equipamento usado para medidas de AO 

via transmitância. (b) Esquema do aparato usado para medidas de AO via 

reflectância. 

 

3.2.G. Fotoluminescência (PL) 

A fotoluminescência (PL) é uma técnica de caráter não destrutivo muito útil para 

caracterizar a estrutura eletrônica do material determinando concentração de 

impurezas e identificando defeitos que estejam necessariamente relacionados com 

eventos radiativos (Meyers, 2000; Kaufmann, 2003). Esta técnica é um caso 

particular da luminescência que se baseia no processo de emissão radiativa 

espontânea dos materiais, após a excitação ser realizada com fótons de energia na 

região do ultravioleta (UV) ou visível (Fox, 2001). 

A Figura 3.15 (a) apresenta um diagrama de banda da energia (E) em função do 

vetor de onda (k) ilustrando o processo da fotoluminescência. No processo de 

http://chemistry.depaul.edu/Instruments/UVVIS%20Cary%20100.html
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absorção de fótons com energia de excitação maior do que a energia de gap (Eg) é 

possível observar a formação de pares elétron-buraco, de modo que os elétrons e os 

buracos são promovidos para estados de maior energia nas bandas de condução (BC) 

e valência (BV), respectivamente. A perda de energia dos elétrons é muito rápida e, 

portanto, eles não permanecem por muito tempo nos estados iniciais ao qual foram 

excitados. Esta rápida relaxação para estados de menor energia ocorre com a emissão 

de fônons de maneira a satisfazer as leis de conservação. Este processo de relaxação 

também pode ser aplicado aos buracos na banda de valência e corresponde às 

transições em cascata observadas na Figura 3.15 (a). Os elétrons e os buracos ao 

atingirem o fundo da BC e o topo da BV podem se recombinar de maneira radiativa, 

emitindo um fóton, ou não-radiativa perdendo energia sob a forma de calor (Fox, 

2001). Fótons de excitação acima do band gap do material provocam a absorção da 

matriz hospedeira, enquanto que fótons de energia menor do que a energia de gap 

provocam a excitação de centros ópticos presentes na estrutura cristalina (Stavola, 

1999).    

 

Figura 3.15: (a) Diagrama ilustrativo do processo fotoluminescente (Adaptado de 

Fox, 2001). (b) Representação gráfica da emissão fluorescente (decaimento rápido 

da intensidade) e fosforescente (decaimento lento da intensidade) (Adaptado de 

Tilley, 2011). 

A emissão radiativa observada na fotoluminescência pode ser classificada em 

fluorescência e fosforescência, de acordo com o tempo de vida característico e com 

as regras de seleção espectroscópicas. Quando a emissão de fótons ocorre devido a 

transições diretas e permitidas por spin do estado excitado para o estado fundamental 
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em um tempo de vida curto (τ <10
-8

 s), a luminescência é chamada de fluorescência. 

No entanto, quando as transições eletrônicas ocorrem através de estados metaestáveis 

com transições proibidas por spin, a luminescência é chamada de fosforescência. O 

tempo de vida característico desse tipo de emissão é da ordem de mili-segundos até 

horas (Yacobi & Holt, 1990; Tkachenko, 2006). A Figura 3.15 (b) mostra uma 

representação gráfica da intensidade luminescente em função do tempo, onde a 

fluorescência e a fosforescência são caracterizadas por decaimentos de intensidade 

rápidos e lentos, respectivamente. 

Neste trabalho, a técnica de PL foi utilizada para verificar a emissão intrínseca 

do CdSiO3 e identificar novos centros luminescentes que possam ter sido criados 

com a adição de dopantes no material. As medidas foram realizadas no modo de 

emissão (excitação fixa) e de excitação (emissão fixa), usando um 

espectrofluorímetro ISS PC1 com uma lâmpada de Xenônio de 300 W e fendas de 1 

mm. O ângulo entre a amostra e o feixe incidente foi fixado em 60°. Nas medidas 

realizadas no modo de emissão, o sistema de captação da luz emitida foi feito através 

de uma fibra óptica acoplada a um espectrômetro da Ocean Optics (HR2000). Nesse 

tipo de medida, o comprimento de onda de excitação foi fixado em 260 nm. Para 

medidas no modo de excitação, o comprimento de onda de emissão foi fixado em 

400, 500 e 590 nm e a luminescência foi captada por uma fotomultiplicadora 

acoplada ao monocromador de emissão. As intensidades de todos os espectros 

coletados foram corrigidas levando-se em conta a intensidade da luz de excitação. A 

Figura 3.16 mostra o espectrofluorímetro utilizado, bem como uma representação 

esquemática do aparato. 
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Figura 3.16: Imagem do espectrofluorímetro ISS PC1 (Retirado de 

https://sites.google.com/site/labsdfiufs/home/infraestrutura/lab-de-espectroscopia) e 

uma ilustração do aparato para medidas no modo de emissão e excitação (a amostra 

está posicionada para medidas no modo de emissão).   

 

3.2.H. Luminescência Estimulada por Raios X (XEOL) 

A técnica conhecida como Luminescência Estimulada por Raios X (XEOL), 

assim como a PL, é uma caso particular da luminescência. Esta técnica se baseia na 

emissão imediata de luz na faixa do visível quando a amostra é excitada unicamente 

com feixes de raios X (Naftel e colaboradores, 2001; Stavola, 1999). Os materiais 

luminescentes que apresentam essa característica são chamados de cintiladores, e são 

amplamente utilizados como detectores de radiação para diagnóstico médico, 

dosimetria, medicina nuclear, inspeção industrial, scanners de segurança entre outros. 

Para cada tipo de aplicação, o cintilador deve possuir características específicas que 

estão relacionadas à eficiência de cintilação, grau de transparência, poder de 

atenuação, resistência à radiação e tempo de resposta luminescente (Blasse, 1994; 

Greskovich & Duclos, 1997; Tilley, 2011). 

O processo de cintilação pode ser considerado essencialmente um processo de 

transferência de energia no qual a absorção de raios X provoca a ejeção de elétrons 

das camadas mais internas produzindo um grande número de elétrons energéticos 

(fotoelétrons e Auger). Estes elétrons causarão a excitação dos elétrons das camadas 

https://sites.google.com/site/labsdfiufs/home/infraestrutura/lab-de-espectroscopia
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mais externas, de modo que no processo final pares elétron-buraco são criados. A 

recombinação desses elétrons e buracos provocará a emissão XEOL (Sham e 

colaboradores, 2000; Ahmed, 2007).  

No espectro XEOL a dependência da intensidade luminescente em função da 

energia pode fornecer informações sobre a origem da emissão, o que pode ajudar a 

entender melhor o mecanismo luminescente no cintilador. Uma medida de XEOL 

pode apresentar como fonte de excitação tubo de raios X convencional ou luz 

síncrotron. Esta última torna a técnica de XEOL singular, devido a sítio seletividade 

da luz síncrotron, que sintoniza a energia de excitação para valores próximos à borda 

de absorção de um determinado elemento do material (Sham e colaboradores, 2000).   

Neste trabalho a técnica de XEOL foi utilizada para determinar as propriedades 

de cintilação do CdSiO3, buscando um melhor entendimento dos mecanismos 

luminescentes. Essas medidas foram realizadas em temperatura ambiente no 

Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe (DFI-UFS) e no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) utilizando um feixe de raios X de 

diferentes energias.  

No DFI-UFS, o difratômetro utilizado foi o mesmo descrito no item 3.2.B, cujo 

sistema de detecção foi constituído por uma fibra óptica posicionada próxima à 

amostra formando um ângulo de 45° entre  o tubo do feixe e a amostra. Esta fibra 

óptica, por sua vez, foi acoplada a um espectrômetro da Ocean Optics HR2000. 

Todas as amostras foram medidas nas mesmas condições e geometria, para tornar 

possível uma análise comparativa entre as amostras. Os espectros de emissão foram 

medidos no intervalo de comprimento de onda entre 200 a 1000 nm.  

No LNLS, as medidas de XEOL foram realizadas nas linhas SXS que opera na 

faixa de raios X moles (900-5500 eV) e XAFS2 que opera na faixa de raios X duros 

(4-17 keV). O aparato dessas medidas consistiu de uma câmara escura acoplada a 

uma fibra óptica e um espectrômetro que permitia a captação da luminescência. A 

Figura 3.17 mostra o arranjo usado nas medidas de XEOL no DFI e no LNLS.  



53 
 

 

Figura 3.17: Imagem dos aparatos das medidas de XEOL realizadas no DFI-UFS (à 

esquerda) e no LNLS(à direita) (Adaptado de Novais, 2010; Jesus, 2011).    

 

3.2.I. Tempo de Vida 

No estudo de materiais luminescentes a identificação dos centros luminescentes 

e seus níveis de energia são de fundamental importância para o entendimento dos 

mecanismos que atuam no processo de emissão. Muitas informações úteis ao 

esclarecimento dos mecanismos luminescentes de um determinado material podem 

ser obtidas das características de decaimento da emissão radiativa (Dekker, 1958). O 

tempo de vida de luminescência é caracterizado pela taxa de decaimento radiativo do 

material, a qual está relacionada à probabilidade de transição entre os níveis 

eletrônicos envolvidos no processo de emissão (Ronda, 2008; Gschneidner e 

colaboradores, 2011). Os decaimentos radiativos obedecem, em princípio, a um 

comportamento cinético de primeira ordem, que pode ser caracterizado por um 

tempo de decaimento (τ) dado pela equação (Leverenz, 1950; Chen & McKeever, 

1997; Tilley, 2011): 

                                               (3.13) 

onde I(t) é a intensidade da luz emitida pelo material após cessar a radiação e Io é a 

intensidade no instante t = 0 (momento no qual a excitação é cessada).  
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O tempo de decaimento τ é uma medida de probabilidade de uma transição 

radiativa do estado excitado para o estado fundamental do ativador. Fatores como 

transferência de energia e transferência de carga podem afetar o tempo de 

decaimento, principalmente nos casos onde o tempo de vida é dependente da espécie 

emissora (Stavola, 1999). Neste trabalho, a análise das medidas de tempo de vida 

permitirá determinar as constantes de tempo sendo possível, portanto, identificar as 

possíveis aplicações desse material.   

As medidas de tempo de vida foram realizadas utilizando fontes de excitação 

diferentes. Na excitação com luz UV, utilizamos o mesmo equipamento das medidas 

de fotoluminescência, porém com a fibra óptica acoplada a uma fotomultiplicadora, 

como mostrado na Figura 3.18. A fenda de 2 mm foi utilizada para o feixe de 

excitação, permitindo deste modo que uma maior área da amostra fosse iluminada. 

Para a realização dessas medidas, as amostras foram excitadas por 2 min, no 

comprimento de onda de excitação utilizado nas medidas de fotoluminescência (λ = 

260 nm). Após a remoção da excitação, a luminescência das amostras foi monitorada 

por um período de até 2 h.  

Na excitação com raios X, as medidas foram realizadas na linha XAFS2 e SXS 

no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). Essas medidas de tempo de vida 

foram realizadas no modo single-bunch, cuja estrutura temporal dos pulsos de 

excitação (luz síncrotron) corresponde a pulsos gaussianos com largura à meia altura 

de 200 ps separados de 311 ns referente ao período de revolução no anel. 

Basicamente o sistema de medição consistiu de uma fibra óptica acoplada a uma 

fotomultiplicadora (PMT) que além de captar a luz diretamente da amostra também 

recebia o sinal de trigger do feixe pulsado. O sinal da PMT foi enviado a um 

osciloscópio digital Tektronix TDS 684B, cuja base de tempo está sincronizada com 

o pulso de raios X. O esquema do aparato experimental na linha XAFS2 foi 

semelhante ao apresentado na Figura 3.17 (foto à direita).   
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Figura 3.18: Ilustração do aparato experimental para medidas de tempo de vida 

com excitação de luz UV.  

 

3.2.J. Termoluminescência (TL) 

A termoluminescência (TL), também chamada de relaxações termicamente 

estimulada, é uma técnica muito utilizada para obter informações a respeito dos 

defeitos presentes na rede cristalina de materiais semicondutores e isolantes. Esta 

técnica se baseia na emissão de luz pelo material, previamente excitado, quando o 

mesmo se encontra estimulado termicamente (McKeever, 1983).  

Assim como a PL e a XEOL, a técnica de termoluminescência é considerada 

uma particularidade da luminescência. A diferenciação desse processo acontece na 

etapa de recombinação do par elétron-buraco produzido previamente por absorção de 

radiação ionizante. Parte dos elétrons excitados pode ficar retida em níveis 

metaestáveis de energia (também chamado de armadilhas), criados por defeitos, na 

banda proibida do material. A depender da profundidade da armadilha os elétrons 

podem ficar armadilhados por tempo indeterminado, de modo que o aumento 

contínuo da temperatura da amostra favorece o processo de desarmadilhamento 

desses elétrons. Quando a recombinação do par elétron-buraco ocorre por 

consequência do aquecimento do material seguido por emissão de fótons, temos a 
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emissão termoluminescente. A probabilidade de desarmadilhamento do elétron (P) 

na temperatura T, por unidade de tempo, pode ser dada por:  

P = τ 
-1

 = s exp(-E/kT)      (3.14) 

onde E é a energia de ativação relacionada a profundidade da armadilha, s é uma 

constante conhecida como fator de frequência e k é a constante de Boltzmann (Chen 

& McKeever, 1997; McKeever, 1983).   

Uma curva de emissão TL corresponde à intensidade da luz emitida em função 

da temperatura ou do tempo de aquecimento e é típica de cada material. Cada pico 

TL está associado a uma armadilha e a sua profundidade, de modo que cada pico 

possui um valor de energia de ativação (E) e fator de frequência (s). A natureza da 

radiação ionizante, bem como sua dose de irradiação, e a taxa de aquecimento do 

material são fatores que influenciam de maneira direta o número de picos, a forma e 

a posição de cada pico e a composição da emissão espectral. Picos TL à temperatura 

ambiente são comumente associados a materiais fosforescentes, enquanto picos TL 

em temperaturas elevadas são associados a materiais que podem ser aplicados nas 

áreas de dosimetria e datação arqueológica (Chen & McKeever, 1997).   

Neste trabalho as medidas de TL foram realizadas para avaliar a natureza e a 

densidade dos defeitos na estrutura do CdSiO3, de maneira a complementar a 

formulação do mecanismo luminescente. A Figura 3.19 apresenta uma ilustração do 

aparato utilizado nas medidas TL, cujo intervalo de temperatura permitido foi de 13 a 

300 °C (286 a 573 K). O porta-amostra de platina utilizado foi aquecido através de 

um módulo de potência em regime de ângulo de fase que estava acoplado a um 

transformador elétrico. A medição da temperatura foi realizada por um termopar tipo 

J instalado abaixo do porta-amostra.  No sistema de detecção foi utilizada uma 

fotomultiplicadora (EMI QB9789) alimentada por uma fonte de alta tensão e um 

amplificador de corrente (Gleichstrom-Messverstärker DC Amplifier da Phywe) 

conectado a um conversor de sinal analógico-digital. Para diminuir a emissão no 

infravermelho proveniente da incandescência utilizou-se um filtro calórico entre a 

amostra e a fotomultiplicadora. A excitação das amostras foi feita com uma fonte de 

luz UV proveniente de uma lâmpada de Hg de potência 400 W com bulbo cortado. 

A irradiação com luz UV dos pós cerâmicos foram feitas por 2 min, de modo 

que as medidas TL eram realizadas logo imediatamente após esse processo. 
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Microcristais de calcita natural, cujas propriedades TL são bastante conhecidas, 

foram utilizados na calibração do sistema (Macedo e colaboradores, 1999).  

 

Figura 3.19: Imagem do aparato experimental para medidas de 

termoluminescência. 
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Capítulo 4  

– Resultados e Discussões – 

 

 

Este capítulo apresenta um estudo sobre a 

formação das fases cristalinas para produção 

via sol-gel do CdSiO3 puro, avaliando as 

melhores condições de preparo e 

caracterizando a eficiência luminescente dos 

pós cerâmicos produzidos, efetuando um 

comparativo com outras rotas de produção. 

Os resultados de todas as técnicas abordadas 

anteriormente serão apresentados neste 

capítulo.              
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Fases Cristalinas 

A Análise Térmica Diferencial e a Termogravimetria (DTA/TG) dos xerogéis 

produzidos via sol-gel com pH 1.0 e pH 7.0, pré-calcinados a 400°C/3h, estão 

representados na Figura 4.1 e 4.2, respectivamente. Nestas figuras, é possível dividir 

a decomposição térmica em três diferentes regiões. A primeira região é caracterizada 

por eventos endotérmicos acompanhados por uma perda de massa nos dois tipos de 

amostras produzidas. Na amostra com pH 1.0 (Figura 4.1), pode-se observar uma 

perda de 8% de massa e um pequeno pico endotérmico localizado entre 105 – 130°C 

que corresponde à desidratação do material, mesmo após uma pré-calcinação para a 

eliminação da higroscopicidade da amostra. Na amostra com pH 7.0 (Figura 4.2), 

houve uma perda de 25% de massa e um pico endotérmico bem acentuado entre 50 – 

120°C que corresponde a eliminação de água e solvente (NH4OH) adsorvidos no 

material (Singh e colaboradores, 2011).  
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Figura 4.1: Curvas de DTA/TG do CdSiO3 puro, produzido com pH 1.0 e pré-

calcinado a 400°C por 3 h. No detalhe, a curva de DTA/TG da amostra produzida 

na estequiometria Cd2SiO4. 



60 
 

0 200 400 600 800 1000 1200

50

60

70

80

90

100

600 900 1200

0,0

0,2

0,4

 

 

D
T

A
Temperatura (°C)

Reg. IIIReg. II

Temperatura (°C)

D
T

A
E

N
D

O
E

X
O

-1,6

-0,8

0,0

0,8Reg. I
 

 

T
G

 (
%

 d
e

 m
a

s
s

a
)

 

Figura 4.2: Curvas de DTA/TG do CdSiO3 puro, produzido com pH 7.0 e pré-

calcinado a 400°C por 3 h.  

Assim como na primeira região, a segunda região caracteriza-se por uma perda 

de massa relacionada à presença de eventos endotérmicos. A perda de massa nesta 

região para a amostra com pH 1.0 e com pH 7.0 foi de 13% e 24%, respectivamente. 

Na curva de DTA da amostra com pH 1.0 observa-se picos endotérmicos entre 255 – 

280°C e 355 – 420°C. Na amostra com pH 7.0 estes picos estão situados entre 220 – 

270°C e 335 – 420°C. Estes eventos endotérmicos podem estar relacionados à 

decomposição de traços de carbono, hidrogênio e nitrogênio provenientes dos 

reagentes de partida (Singh e colaboradores, 2011; Manjunatha e colaboradores, 

2012). O pico endotérmico situado entre 335 – 420°C se encontra mais acentuado na 

amostra produzida com pH 7.0 possivelmente devido a presença de nitrogênio e 

hidrogênio ser maior nessas amostras por conta do acréscimo de NH4OH para alterar 

o pH da solução. 

A região entre 450°C e 1200°C caracteriza a terceira região e se encontra 

ampliada no detalhe das Figuras 4.1 e 4.2. Nestas Figuras, nos dois tipos de amostras 

produzidas, foi possível observar uma perda gradual de 4% da massa no intervalo de 

450 – 650°C, porém nenhum evento térmico significativo foi observado. No entanto, 
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no intervalo de 650 – 1050°C é possível observar a presença de eventos exotérmicos 

sem que haja perda de massa significativa. Na amostra produzida com pH 1.0 são 

observados picos exotérmicos entre 655 – 700°C, 700 – 800°C e 960 – 1080°C. O 

primeiro pico situado entre 655 – 700°C corresponde à cristalização da fase Cd2SiO4. 

No detalhe da Figura 4.1, é apresentado para efeito comparativo uma curva de DTA 

de uma amostra produzida via sol-gel na estequiometria Cd2SiO4 pré-calcinada a 

400°C/3h. Nesta curva em verde observa-se um pico exotérmico em 685°C referente 

à cristalização dessa fase mais rica em Cd
2+

. O segundo pico situado entre 700 – 

800°C corresponde à cristalização da fase desejada CdSiO3. Esse resultado nos 

mostra que as fases CdSiO3 e Cd2SiO4 se cristalizam em temperaturas bastante 

próximas, de modo que pode haver uma coexistência dessas fases em temperaturas 

maiores do que 700°C.  

Na literatura do silicato de cádmio até o momento não há relatos sobre um 

diagrama de fase do sistema CdO-SiO2. No entanto, o sistema CdO-SiO2, apresenta 

similaridade com o sistema do silicato de cálcio (CaO-SiO2), cuja coexistência das 

fases CaSiO3 e Ca2SiO4 são relatadas e ocorrem devido a um processo lento de 

difusão associado a pouca homogeneidade do sistema. Este processo de difusão 

relatado ocorre necessariamente com a presença de vacâncias, no qual os íons 

adjacentes podem se mover pela rede para as posições desocupadas (Mirhadi e 

colaboradores, 2012; Nath e colaboradores, 2010). Portanto, é possível que a 

coexistência das fases de silicato de cádmio em baixas temperaturas esteja 

relacionada a um processo de difusão por vacâncias e baixa homogeneidade da 

amostra produzida. Neste caso, o aumento da temperatura e o tempo de reação 

seriam fundamentais para aumentar a taxa de difusão no material, favorecendo a 

formação da fase CdSiO3 com um grande número de vacâncias produzidas.  

Na amostra com pH1, Figura 4.1, também é possível obsevar um terceiro pico 

exotérmico entre 960 – 1080°C que pode estar relacionado a uma transição cristalina 

do CdSiO3. Glasser e colaboradores (1964) reportaram uma mistura de fases 

monoclínica e triclínica em amostras de CdSiO3 produzidas em 1200°C. O silicato de 

cádmio CdSiO3 pode ser relacionado estruturalmente com o composto CaSiO3, em 

cujo processo de cristalização pode haver a coexistência de estruturas monoclínica e 

triclínica (Seryotkin e colaboradores, 2012). No entanto, na literatura apenas 
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encontramos dados experimentais da fase monoclínica e um estudo teórico da fase 

triclínica do CdSiO3 baseado no composto CaSiO3 (Barboza e colaboradores, 2009).    

Na terceira região da curva de DTA da amostra produzida com pH 7.0 (Figura 

4.2) apenas observa-se os picos exotérmicos nos intervalos de 700 – 800°C e 890 – 

1050°C. Diferentemente da amostra produzida com pH 1.0, na amostra produzida 

com pH 7.0 não há evidência da formação da fase Cd2SiO4 de modo que é possível a 

obtenção da fase única do CdSiO3 em temperaturas mais baixas do que o observado 

até o momento. A ausência da fase mais rica em Cd
2+

 pode estar relacionada a uma 

melhor homogeneização e difusão da solução produzida com a variação de pH. Na 

curva de TG das amostras produzidas com pH 1.0 e com pH 7.0 observa-se uma 

perda contínua da massa para valores acima de 1000°C que possivelmente está 

relacionada à volatilização dos íons de Cd
2+

 (Glasser e colaboradores, 1964).  

As curvas de DTA/TG de amostras produzidas em meio ácido com pH 3.0 e pH 

5.0 apresentaram comportamento semelhante ao da amostra produzida com pH 1.0, 

enquanto que as amostras produzidas em meio básico com pH 10.0 e pH 12.0 

apresentaram o mesmo perfil observado para a amostra produzida em pH 7.0. Esta 

semelhança no perfil das curvas de DTA/TG com a variação de pH pode estar 

relacionada ao processo de gelificação das amostras e consequentemente a 

homogeneização da solução. Amostras produzidas em meio ácido (pH 1.0, 3.0 e 5.0) 

apresenta um processo de gelificação lento e prolongado, podendo durar até dias para 

que o estado de gel seja atingido. No entanto, amostras produzidas em meio neutro 

(pH 7.0) e básico (pH 10.0 e 12.0) atingem o estado de gel imediatamente após a 

neutralidade da solução.   

Para complementar as informações obtidas a partir da análise térmica, medidas 

de DRX em modo de varredura contínua foram realizadas em amostras calcinadas 

entre 400 – 1000°C visando à detecção das fases cristalinas presentes em cada 

amostra produzida. As Figuras 4.3 – 4.6 apresenta os padrões de difração de 

amostras produzidas com pH 1.0. Na Figura 4.3, os difratogramas das amostras 

calcinadas em 400°C, 500°C, 600°C e 700°C são apresentados juntamente com as 

referências do banco de dados cristalográficos JCPDS. Na amostra calcinada a 400°C 

(curva (a)), pode-se observar uma mistura de fases tais como nitrato de hidróxido de 

cádmio hidratado (Cd(OH)NO3.H2O – n°18-0260); nitrato de cádmio (Cd(NO3)2 – 
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n°70-0155); óxido de cádmio (CdO – n°75-1529); ácido silícico (H2Si2O5 – n°35-

0060) e óxido de silício (SiO2 – n°01-0378/82-1559). Com o aumento da temperatura 

para 500°C e 600°C (curva (b) e (c)), o Cd(OH)NO3.H2O e o H2Si2O5 se desidratam, 

sendo decompostos segundo as reações apresentadas nas equações 4.1 e 4.2: 

                                                     
 

                                                                                        

Na amostra calcinada a 500°C e 600°C (curva (b) e (c)) observa-se apenas as 

fases do óxido de cádmio (CdO – n°75-1529), dióxido de cádmio (CdO2 – n°39-

1221) e óxido de silício (SiO2 – n°01-0378/82-1559). A desidratação dos compostos 

Cd(OH)NO3.H2O e o H2Si2O5 pode ser associada a perda de aproximadamente 4% 

da massa observada no intervalo de 450 – 650°C nas curvas de TG da Figura 4.1. 

Com o aumento da temperatura pra 700°C é possível identificar uma mistura de fases 

de silicato de cádmio (CdSiO3 + Cd2SiO4) e óxido de silício (SiO2). Esse resultado 

confirma a possibilidade da coexistência das fases CdSiO3 e Cd2SiO4 previstos nos 

resultados de análise térmica (vide figura 4.1).  
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Figura 4.3: Padrões de difração da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

calcinada a 400°C (a), 500°C (b), 600°C (c) e 700°C (d) por um período de 3 h, 

comparado às fichas cristalográficas JCPDS das fases Cd(OH)NO3.H2O (●), CdO 

(●), CdO2 (●), Cd(NO3)2 (●), H2Si2O5 (■) SiO2 (■/■), CdSiO3 () e Cd2SiO4 (). 
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A Figura 4.4, mostra os padrões de difração obtidos para as amostras calcinadas 

em 800°C, 900°C e 1000°C juntamente com as referências do banco de dados 

cristalográficos JCPDS. A referência utilizada de n° 35-0810 do CdSiO3 corresponde 

a fase monoclínica deste material. Nas amostras calcinadas a 800°C e 900°C, 

observa-se a eliminação do SiO2 presente na amostra a 700°C, e a mistura das fases 

CdSiO3 e Cd2SiO4. Na amostra calcinada a 1000°C é possível observar a eliminação 

da fase espúria Cd2SiO4 e a obtenção da fase única de CdSiO3. A presença da fase 

Cd2SiO4 ocorre possivelmente devido à segregação dos íons Cd
2+

 durante o processo 

de síntese. Esta segregação pode ocorrer, apesar do equilíbrio estequiométrico da 

mistura precursora, caso a fase cristalina CdSiO3 seja formada com grande 

quantidades de vacâncias de Cd
2+

, conforme discutido nas medidas de DTA/TG ao 

traçar um paralelo com o sistema CaO-SiO2. Portanto, um tratamento térmico em 

temperaturas elevadas como 1000°C pode proporcionar a volatilização de íons de 

Cd
2+

 necessária à formação da fase cristalina CdSiO3.  
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Figura 4.4: Padrões de difração da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

calcinada a 800°C (a), 900°C (b) e 1000°C (c) por um período de 3 h, comparado às 

fichas cristalográficas JCPDS das fases CdSiO3 e Cd2SiO4. 
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O tempo de calcinação também foi uma variável analisada na busca da melhor 

condição de produção, de modo que amostras produzidas com pH 1.0 foram 

calcinadas a 1000°C variando o tempo de calcinação em 1 h, 2 h, 3 h e 5 h, conforme 

mostra os padrões de difração apresentados na Figura 4.5. Em tempos menores que 

3h observa-se a formação da fase espúria Cd2SiO4. Portanto, o menor tempo de 

calcinação para formação da fase única de CdSiO3 foi de 3 h.     
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Figura 4.5: Padrões de difração da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

calcinada a 1000°C por um período de 1 h (a), 2 h (b), 3 h (c) e 5 h (d), comparado 

às fichas cristalográficas JCPDS das fases CdSiO3 e Cd2SiO4. 

 

Testes produzindo amostras com deficiência de cádmio (ou excesso de silício) 

também foram realizados para analisar a viabilidade da formação da fase única em 

temperaturas mais baixas de amostras produzidas com pH 1.0. Esse teste foi feito 

variando o excesso de Si (ou a falta de Cd) nas proporções de 10 a 40% e calcinando 

essas amostras no intervalo de 700 – 900°C por um período de 3 h. A Figura 4.6 

apresenta os padrões de difração obtidos para amostras produzidas com excesso de 

30% de massa de TEOS. A amostra calcinada a 900°C/3h com excesso de 30% de 

Si, foi a melhor condição observada para a formação da fase única do CdSiO3 com 

pH 1.0, levando-se em conta fatores como menor gasto de reagentes e de energia. 
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Da mesma forma observada nas curvas de DTA/TG, as amostras produzidas 

com outros valores de meio ácido (pH 3.0 e 5.0),  apresentam comportamento similar 

ao da amostra com pH 1.0, e portanto, não serão apresentados os padrões de difração 

dessas amostras. Em meio neutro (pH 7.0) a formação da fase CdSiO3 ocorre 

diferentemente das amostras preparadas em meio ácido e serão discutidas logo em 

seguida.   
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Figura 4.6: Padrões de difração da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

com excesso de 30% em massa de TEOS calcinada a 700°C (a), 800°C (b) e 900°C 

(c) por um período de 3 h, comparado às fichas cristalográficas JCPDS das fases 

CdSiO3 e Cd2SiO4. 

 

A Figura 4.7 mostra os padrões de difração de amostras produzidas com pH 7.0 

calcinadas em 400°C e no intervalo de 700 – 1000°C, juntamente com a referência 

do CdSiO3. Estas temperaturas foram escolhidas com base nas medidas de análise 

térmica discutidas anteriormente. Na amostra calcinada em 400°C (curva (a)) é 

possível observar um comportamento amorfo do material. Com o aumento da 

temperatura pra 700°C (curva (b)) pode-se observar apenas picos característicos da 

fase desejada CdSiO3, de modo que a fase única do material é detectada. Esse 
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resultado está de acordo com a medida de DTA que mostra o início da cristalização 

do CdSiO3 em 700°C para amostras produzidas com pH 7.0 (vide Figura 4.2). As 

amostras calcinadas a 800°C (curva (c)), 900°C (curva (d)) e 1000°C (curva (e)) 

também apresentaram fase única de CdSiO3. De maneira semelhante a amostras 

produzidas com pH 1.0, foram realizados testes variando o tempo de calcinação em 

amostras com pH 7.0 e observou-se que 3 h corresponde ao menor tempo de 

calcinação necessário para a formação da fase única desejada. As amostras 

produzidas em meio básico (pH 10.0 e 12.0),  apresentaram comportamento similar 

ao da amostra com pH 7.0, e portanto, não serão apresentados os padrões de difração 

dessas amostras. Amostras com deficiência de cádmio em pH 7.0 também foram 

produzidas com a finalidade de avaliar o comportamento luminescente dessas 

amostras em temperaturas mais baixas. Neste trabalho, a temperatura mínima de 

cristalização (700°C/3h) obtida via rota sol-gel está 200°C abaixo do menor valor 

descrito para esta rota de produção (Qu e colaboradores, 2009), o que pode favorecer 

a produção de materiais nanométricos.  
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Figura 4.7: Padrões de difração da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 7.0 

calcinada a 400°C (a), 700°C (b), 800°C (c), 900°C (d) e 1000°C (e) por um período 

de 3 h, comparado à ficha cristalográfica JCPDS da fase CdSiO3. 
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Além da produção do composto puro também foram produzidas amostras 

dopadas e co-dopadas com metais de transição (Mn, Ni, Co, Fe) e terras raras (Gd, 

Tb). Todas estas amostras apresentaram fase única, de modo que a adição de dopante 

não provocou a segregação de novas fases no material.  

O refinamento estrutural, baseado no método de Rietveld, em amostras de 

CdSiO3 produzidas via sol-gel com diferentes condições de preparo é fundamental 

para avaliar melhor a estrutura cristalina formada identificando os parâmetros de rede 

e as posições atômicas nessas amostras. Medidas de DTA das amostras produzidas 

com pH 1.0 e pH 7.0 (vide Figura 4.1 e 4.2) apresentaram um pico exotérmico no 

intervalo de temperatura entre 890 – 1080°C, associado a uma possível transição de 

fase do CdSiO3, de modo que coexistisse as fases monoclínica e triclínica na 

temperatura de 1000°C. No entanto, nos DRX dessas amostras não foi detectada a 

presença de nenhuma outra fase cristalina além do CdSiO3 monoclínico. Isto pode 

ocorrer por conta do limite de detecção variar de acordo com a técnica utilizada. 

Nesse caso a técnica de DTA é uma técnica bem mais sensível do que a técnica de 

DRX em modo de varredura contínua. Portanto, medidas de DRX em modo de step-

scan foram realizadas para o refinamento estrutural em amostras com fase única 

produzidas com pH e temperaturas distintas. As Figuras 4.8 e 4.9 mostram os 

resultados do refinamento para as amostras puras produzidas com pH 1.0 à 1000°C e 

pH 7.0 à 700°C, respectivamente. Além do refinamento de amostra puras, na Figura 

4.10 apresentamos os padrões de refinamento de uma amostra dopada com Mn (1%) 

de modo que seja analisada a influência do dopante nos parâmetros de rede do 

material. Nos gráficos de padrões de refinamento são apresentados os dados 

experimentais (círculos), o padrão ajustado (linha preta) e a diferença entre o padrão 

experimental e o refinado (linha verde). Os refinamentos das amostras analisadas 

confirmam a presença da estrutura monoclínica e o grupo espacial P21/c observado 

por Weil (2005). Na Tabela 4.1 estão apresentados os parâmetros de rede, as 

posições atômicas e os fatores de qualidade (Rbragg, Rwp, Rexp e Rwp/Rexp) ajustados 

através do programa Fullprof. O volume da cela unitária foi obtido através da 

equação (4.3) e também está inserido na Tabela 4.1 (Cullity, 1956). 

                                (4.3) 



69 
 

Os valores dos parâmetros de rede, bem como as posições atômicas estão em 

boa concordância com os dados encontrados na literatura (Weil, 2005; Glasser e 

colaboradores, 1964), bem como os fatores de qualidade indicam um bom ajuste da 

curva calculada com os dados experimentais. Analisando o volume da cela unitária 

com base na referência de Weil (2005) é possível observar uma contração da rede de 

cerca de 0,03% para a amostra pura produzida a 700°C/3h. Com o aumento da 

temperatura para 1000°C/3h observa-se uma expansão de 0,03% no volume da cela 

unitária. Além da temperatura, a adição do dopante também gerou uma pequena 

expansão da cela unitária de cerca de 0,14%.  
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Figura 4.8: Refinamento estrutural da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 

1.0 e calcinada à 1000°C/3h ajustado pelo programa Fullprof. 
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Figura 4.9: Refinamento estrutural da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 

7.0 e calcinada à 700°C/3h ajustado pelo programa Fullprof.  
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Figura 4.10: Refinamento estrutural da amostra de CdSiO3 dopada com Mn 

produzida com pH 1.0 ajustado pelo programa Fullprof. 
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Tabela 4.1: Parâmetros extraídos do refinamento estrutural do CdSiO3 (programa Fullprof). 

CdSiO3 – Estrutura Monoclínica – Grupo Espacial P21/c 

Parâmetros de rede 
Puro – pH 1.0 

1000°C 

Puro – pH 7.0 

700°C 

Dop. Mn 

1000°C 
Weil* Glasser** 

a (Å) 6,944471 6,942673 6,947600 6,9463 6,96 

b (Å) 7,256927 7,254141 7,260315 7,2563 7,1 

c (Å) 15,077512 15,077621 15,079523 15,0697 15,04 

β (°) 94,793 94,800 94,790 94,791 94 

Volume (Å3) 757,18 756,69 757,98 756,93 741,41 

Posições  

atômicas 

(X; Y; Z) 

Puro – pH 1.0 

 1000°C 

Puro – pH 7.0  

700°C 

Dop. Mn 

1000°C 
Weil*  

Cd-1 (0,007; 0,369; 0,250) (0,012; 0,378; 0,255) (0,002; 0,369; 0,248) (0,012; 0,376; 0,248) 

Cd-2 (0,253; 0,627; 0,099) (0,251; 0,624; 0,100) (0,256; 0,630; 0,099) (0,249; 0,627; 0,098) 

Cd-3 (0,254; 0,121; 0,099) (0,259; 0,118; 0,101) (0,248; 0,125; 0,099) (0,253; 0,119; 0,101) 

Si-1 (0,267; 0,131; 0,410) (0,277; 0,147; 0,410) (0,291; 0,143; 0,402) (0,238; 0,161; 0,410) 

Si-2 (0,255; 0,599; 0,407) (0,263; 0,622; 0,413) (0,249; 0,632; 0,411) (0,239; 0,590; 0,410) 

Si-3 (0,539; 0,363; 0,205) (0,534; 0,361; 0,207) (0,534; 0,381; 0,215) (0,546; 0,376; 0,198) 

O-1 (0,097; 0,137; 0,357) (0,061; 0,108; 0,371) (0,095; 0,138; 0,358) (0,043; 0,123; 0,346) 

O-2 (0,033; 0,657; 0,365) (0,065; 0,658; 0,348) (0,042; 0,630; 0,368) (0,042; 0,630; 0,349) 

O-3 (0,243; 0,415; 0,004) (0,253; 0,353; 0,006) (0,250; 0,389; 0,011) (0,225; 0,379; 0,013) 

O-4 (0,214; 0,618; 0,511) (0,215; 0,613; 0,508) (0,210; 0,655; 0,513) (0,231; 0,628; 0,514) 

O-5 (0,325; 0,390; 0,395) (0,317; 0,247; 0,391) (0,353; 0,445; 0,395) (0,297; 0,376; 0,400) 

O-6 (0,325; 0,381; 0,218) (0,287; 0,395; 0,220) (0,292; 0,381; 0,227) (0,317; 0,374; 0,204) 

O-7 (0,411; 0,053; 0,371) (0,403; 0,014; 0,374) (0,399; 0,033; 0,384) (0,416; 0,055; 0,365) 

O-8 (0,584; 0,216; 0,126) (0,586; 0,219; 0,140) (0,580; 0,284; 0,153) (0,584; 0,198; 0,133) 

O-9 (0,693; 0,369; 0,306) (0,691; 0,366; 0,304) (0,649; 0,364; 0,301) (0,695; 0,375; 0,285) 

Fatores de Qualidade do Ajuste 

Rwp 11,5 9,94 12,7 - 

Rexp 6,74 9,34 7,57 - 

Rbragg 3,722 4,373 4,181 - 

Rwp/Rexp 1,7 1,06 1,68 1,07 

*Weil, 2005; **Glasser e colaboradores, 1964.  
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As informações obtidas a partir das análises térmicas e da difratometria de raios 

X foram complementadas com medidas de FTIR, através da qual foi feita a 

identificação dos grupos funcionais presentes na estrutura das amostras produzidas 

em diferentes meios. Na Figura 4.11 e 4.12 são apresentados os espectros FTIR das 

amostras produzidas com pH 1.0. Nestas amostras é possível observar duas bandas 

de absorção em aproximadamente 3500 cm
-1

 e 1625 cm
-1

 correspondente aos modos 

normais de vibração do grupo hidroxila (-OH) ou moléculas de água residual 

adsorvida do tipo deformação longitudinal ou estiramento (“stretching”) e 

deformação (“bending”), respectivamente (Nyquist & Kagel, 1997). Estas bandas 

estão presentes nos espectros FTIR de todas as amostras, no entanto, nota-se que com 

o aumento da temperatura estas bandas se tornam menos intensas possivelmente 

devido à dessorção destes grupos funcionais que estariam antes adsorvidos na 

superfície das partículas. 

Na amostra calcinada a 400°C (curva (a) – Figura 4.11) é possível observar uma 

banda de absorção intensa próxima a 1380 cm
-1

 que pode ser atribuída ao grupo C-H 

(Lopes & Fascio, 2004). Este resultado mostra que em 400°C ainda há a presença de 

carbono e hidrogênio na amostra, proveniente dos reagentes de partida. Na curva de 

DTA analisada na Figura 4.1 a decomposição desses compostos ocorre no intervalo 

de temperatura entre 255 – 420°C. Nos espectros da amostra calcinada a 400°C 

também é possível observar duas bandas de absorção intensas centradas em  1020 

cm
-1

 e 480 cm
-1 

correspondentes aos modos normais de vibração do grupo siloxano 

Si-O-Si de estiramento assimétrico e deformação, respectivamente. Além do grupo 

Si-O-Si, também é possível observar o grupo O-Si-H no modo de estiramento 

referente às absorções em 940 cm
-1 

e
 
855 cm

-1
 (Grill, 2009; Zhang e colaboradores, 

2007). No difratograma da amostra calcinada a 400°C (vide Figura 4.3) foi 

observado à presença da fase H2Si2O5, o que justifica a identificação deste grupo O-

Si-H nos espectro FTIR dessa amostra. Com o tratamento térmico o grupo O-Si-H é 

convertido em siloxano (Si-O-Si), com a perda de hidrogênio. Este comportamento 

pode ser observado para as amostras calcinadas em valores acima de 400°C (Figura 

4.11 – curva (b) e (c); Figura 4.12 – curva (a) – (d)), onde se nota a predominância 

nos modos vibracionais do grupo siloxano Si-O-Si de estiramento assimétrico (1100 

– 1000 cm
-1

), estiramento simétrico (800 cm
-1

) e deformação (500 – 400 cm
-1

). O 
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desenvolvimento da estrutura do silicato pode ser compreendido pela evolução 

térmica da ligação do grupo siloxano. Na Figura 4.11, as absorções largas do grupo 

siloxano observados no intervalo de temperatura de 400°C até 600°C são típicas de 

silicatos amorfos. A partir de 700°C (vide Figura 4.12) é possível observar uma 

ramificação de absorções no intervalo atribuído ao grupo siloxano, de modo que 

essas ramificações refletem a policondensação do silicato na rede (Maliavski e 

colaboradores, 2001). Este resultado está de acordo com os resultados de DTA/TG e 

DRX para amostra produzida com pH 1.0 (vide Figura 4.1 e 4.3) que mostra o início 

da formação do silicato de cádmio a partir de 700°C. 

A predominância dos modos vibracionais do grupo siloxano ocorre devido à alta 

estabilidade da ligação Si-O-Si, sendo que a causa dessa estabilidade pode se dar 

devido ao reforço da ligação covalente com a retrodoação do par de elétrons livres do 

oxigênio para o orbital d vazio do átomo de silício (Schriver e colaboradores, 1994). 

As frequências características das ligações Cd-O que se apresentam entre 400 – 100 

cm
-1

 se encontram fora do limite de detecção desta medida (Nyquist & Kagel, 1997). 

As amostras calcinadas com outros valores de pH (3.0, 5.0, 7.0, 10.0 e 12.0) 

apresentaram o mesmo perfil de espectros FTIR observados para amostras 

produzidas com pH 1.0. 
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Figura 4.11: Espectros de FTIR da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

calcinada a 400°C (a), 500°C (b) e 600°C (c) por um período de 3 h em pastilha de 

KBr. 

4000 3200 2400 1600 800

Si-O-Si

(d)

(c)

(b)

(a)

CdSiO
3
 Puro - pH 1.0

Numero de onda (cm-1)

T
ra

n
s

m
it

â
n

c
ia

 (
u

. 
a

)

 
 

 

Figura 4.12: Espectros de FTIR da amostra pura de CdSiO3 produzida com pH 1.0 

calcinada a 700°C (a), 800°C (b), 900°C (c) e 1000°C (d) por um período de 3 h em 

pastilha de KBr. 
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Para analisar a influência das diferentes condições de preparo via rota sol-gel na 

morfologia e no grau de aglomeração dos pós cerâmicos puros de CdSiO3 foram 

realizadas medidas de MEV. A Figura 4.13 apresenta as micrografias de amostras 

puras calcinadas a 1000°C/3h em diferentes pH. Nestas imagens é possível observar 

uma larga distribuição de tamanhos de partículas esféricas submicrométricas com 

forte tendência a aglomeração, independentemente do pH da solução de partida. 

Além do comparativo entre amostras produzidas com diferentes pH, também 

analisamos amostras produzidas com diferentes temperaturas, tempos de calcinação e 

rotas de produção. Na Figura 4.14 temos as micrografias de amostras produzidas 

com pH 7.0 em diferentes temperaturas (1000°C/3h e 700°C/3h). Nestas imagens, 

não se observou influência significativa da temperatura na morfologia e no grau de 

aglomeração das partículas. No entanto, analisando a Figura 4.15 que apresenta as 

micrografias de amostras produzidas via sol-gel com pH 1.0 com diferentes tempos 

de calcinação (3 h, 5 h e 8 h), é possível observar um aumento no tamanho das 

partículas, a medida que o tempo de calcinação aumenta provocando a coalescência 

das partículas e a formação de agregados em amostras calcinadas por um período de 

8 h. Os pós cerâmicos aglomerados são considerados partículas fracamente ligadas 

unidas sob ação de forças de van der Waals, enquanto os pós agregados são 

partículas fortemente ligadas formadas tipicamente durante o processo de calcinação 

(Balakrishnan e colaboradores, 2010). Na Figura 4.15 também é possível observar a 

micrografia de uma amostra produzida via síntese de estado sólido a 1000°C/8h. Um 

comparativo entre a rota sol-gel e a rota síntese de estado sólido mostra a semelhança 

na agregação e na coalescência das partículas para amostras produzidas com um 

tempo de 8 h de calcinação. Estes resultados mostram que o tempo de calcinação é 

um parâmetro fundamental para obtenção de partículas com diferentes graus de 

aglomeração e agregação. A aglomeração e agregação de partículas produzidas por 

método sol-gel é considerado um desafio no desenvolvimento de produtos 

nanotecnológicos funcionais. Os benefícios associados ao material quando o mesmo 

atinge a escala nanométrica geralmente é suprimido devido à facilidade de partículas 

em nanoescala coalescerem. Portanto, o estudo do tamanho das partículas é um fator 

importante na determinação do tipo de aplicação de um material. Por exemplo, a 

obtenção de partículas nanométricas é importante para a produção de filmes 
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compósitos de matriz contendo nanopartículas luminescentes (Karami e 

colaboradores, 2010; Jia & Fan, 2010). A produção de cerâmicas transparentes 

também pode ser citada como um processo que requer um controle fino de tamanho 

de partículas, pois partículas menores são melhor empacotadas, o que resulta em uma 

menor porosidade do compacto. 

  

 

Figura 4.13: Imagens de MEV do pó puro produzido via sol-gel calcinado a 

1000°C/3h com pH 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 e 12.0 em uma escala de 1μm, realizadas 

no CMNano da UFS.  
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Figura 4.14: Imagens de MEV do pó puro produzido via sol-gel com pH 7.0 

calcinado a 1000°C/3h e a 700°C/3h em uma escala de 0,5 μm, realizadas no 

CMNano da UFS. 

 

 

Figura 4.15: Imagens de MEV do pó puro produzido via sol-gel (SG) com pH 1.0 

calcinado a 1000°C por um período de 3 h, 5 h e 8 h comparado com uma amostra 

produzida via síntese de estado sólido (SES) a 1000°C/8h em uma escala de 1 μm, 

realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) do Departamento de 

Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade de São Carlos (UFSCar).  
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4.2 Estudo da Valência e Sítio de Ocupação dos Dopantes 

 

Neste trabalho, o estudo da valência do dopante inserido na matriz do CdSiO3 

foi feito através de medidas de XANES realizadas no LNLS. No espectro de XANES 

a região da borda de absorção depende da energia de ligação do átomo absorvedor, 

que por sua vez é influenciada pelo estado de oxidação, número de coordenação e 

natureza dos primeiros vizinhos. Materiais que possuem mesma configuração 

eletrônica apresentam espectros de XANES similares e, portanto uma comparação 

direta dos espectros das amostras produzidas com espectros de amostras de 

referência (padrões de simetria e valência conhecidas) permite uma interpretação 

precisa das curvas de XANES. Neste tipo de medida a forma e a posição da borda de 

absorção se relacionam de maneira direta com a simetria local e com a valência do 

íon presente na estrutura (Liang e colaboradores, 2013). Neste tópico, vale ressaltar 

que todas as amostras dopadas caracterizadas foram produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h. A escolha deste valor de pH e de temperatura para as 

amostras dopadas será justificada pelo comportamento luminescente do CdSiO3 em 

função dessas variáveis no tópico 4.3.2. 

Nas Figuras 4.16 – 4.21 são apresentados os espectros de XANES das amostras 

dopadas com metais de transição (Mn, Ni, Co e Fe) e com terras raras (Gd, Tb) 

juntamente com os materiais de referências. O primeiro dopante analisado foi o 

manganês que apresenta em um estado neutro uma configuração eletrônica do tipo 

[Ar]3d
5
4s

2
 e pode exibir um largo intervalo de estados de oxidação, formando 

compostos de valência +2 até +7, sendo mais comum e estável os estados Mn(II), 

Mn(III) e Mn(IV) (Satake & Mido, 2006, Atkins & Jones, 2010, Halka & Nordstrom, 

2011). Nos espectros de XANES da Figura 4.16 os materiais de referência MnO 

(Mn(II)), Mn2O3 (Mn(III)) e MnO2 (Mn(IV)), que assumem a valência do íon Mn 

como sendo 2+, 3+ e 4+, respectivamente, são comparados com a amostra dopada 

com Mn. A posição da borda de absorção (Eo) está indicada para cada espectro por 

uma linha vertical tracejada e foi obtida a partir do ponto de inflexão na borda de 

absorção encontrado tomando a primeira derivada da curva. Analisando as curvas de 

XANES observa-se que o espectro do CdSiO3:Mn(1%) (Eo = 6546,5 eV) é 

completamente diferente do espectro da amostra de referência Mn(IV) (Eo = 6557,5 
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eV). Além disso, os valores das bordas de absorção são bem distantes, de modo que, 

podemos afirmar que íons de Mn com valência 4+ não estão presentes na amostra 

dopada. Por comparação dos espectros na região da borda de absorção podemos 

observar que o espectro da amostra CdSiO3:Mn(1%) é bastante semelhante ao 

espectro da referência Mn(II) (Eo = 6544 eV), o que indica a presença de íons de Mn 

com valência 2+ na estrutura do material. No entanto, analisando a região da pré-

borda que está ampliada na Figura 4.16, podemos observar um pico nesta região que 

coincide tanto com a referência Mn(II) quanto com a referência Mn(III) (Eo = 6553 

eV), o que indica a presença de íons de Mn trivalentes na estrutura do CdSiO3. 

Analisando a posição da borda de absorção é possível observar que a inflexão na 

curva de XANES da amostra dopada com Mn se encontra entre as referências Mn(II) 

e Mn(III), o que caracteriza mais uma evidência da mistura de valências 2+ e 3+ no 

material. Como a posição da borda de absorção da amostra CdSiO3:Mn(1%) se 

encontra mais próxima da referência Mn(II) é possível afirmar que íons divalentes 

são predominantes na estrutura do CdSiO3.  

O estudo da região pré-borda pode fornecer informações sobre o ambiente de 

coordenação do dopante. Em metais de transição, picos na pré-borda representam 

transições do nível de energia 1s para o nível 3d dos orbitais. Este tipo de transição é 

considerada proibida pela regra de seleção de dipolo tornando-se permitida pela 

hibridização dos estados d do metal de transição com os átomos circundantes. Na 

análise da pré-borda a intensidade do pico nesta região pode variar de acordo com o 

ambiente de coordenação. No caso do pico pré-borda estar relacionado com sítios 

tetraédricos à intensidade deste pico deve ser maior do que em ambientes 

octaédricos, devido a sua baixa simetria. Além disso, a mudança de intensidade 

também pode variar com o grau de distorção no sítio octaédrico (Liang e 

colaboradores, 2013; Sankar e colaboradores, 1983). Nas referências MnO (Mn(II)) e 

Mn2O3 (Mn(III)) os átomos de Mn apresentam simetria octaédrica com seis átomos 

de oxigênio como primeiros vizinhos e um pico pré-borda de baixa intensidade. 

Como a amostra dopada com Mn apresentou similaridade com essas referências, é 

possível afirmar que os íons de Mn
2+ 

e Mn
3+

 estão preferencialmente localizados em 

sítios octaédricos. Este resultado está de acordo com o esperado, mostrando que o 
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dopante entrará na matriz do silicato substituindo íons de cádmio em um ambiente 

octaédrico ao invés de substituir íons de silício em um ambiente tetraédrico.    
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Figura 4.16: Espectros XANES da amostra dopada com Mn e dos materiais de 

referência MnO (Mn(II)), Mn2O3 (Mn(III)) e MnO2 (Mn(IV)). As linhas tracejadas 

verticais representam a posição da borda de absorção (Eo) para cada espectro.  

  

A Figura 4.17 exibe o espectro de XANES da amostra dopada com Ni. O 

elemento níquel apresenta configuração eletrônica do tipo [Ar] 3d
8
4s

2
, cujo estado de 

oxidação 2+ representa a valência mais estável (Halka & Nordstrom, 2011; Atkins & 

Jones, 2010; Chambers & Holliday, 1975). Na análise comparativa dos espectros de 

XANES, a amostra de NiO (Ni(II)) que possui valência 2+ foi utilizada como 

referência. Na análise do CdSiO3:Ni(1%), a curva de XANES apresenta o mesmo 

perfil da amostra de referência NiO e as posições das bordas de absorção (Eo) 

traçadas graficamente como linhas verticais coincidem em 8343,9 eV. Este resultado 

indica que os íons de Ni entram na estrutura do silicato com valência 2+. Devido à 

similaridade dos espectros de XANES e levando em consideração que na amostra de 

referência o cátion está em sítio octaédrico (Galoisy e colaboradores, 2001), é 

possível afirmar que os dopantes na estrutura do silicato também irão ocupar sítios 

octaédricos.  
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Figura 4.17: Espectros XANES da amostra dopada com Ni e do material de 

referência NiO (Ni(II)). As linhas tracejadas verticais representam a posição da 

borda de absorção (Eo) para cada espectro.  

 

As Figuras 4.18 e 4.19 apresentam os espectros de XANES das amostras 

dopadas com Co e Fe, respectivamente. Estes elementos possuem configuração 

eletrônica [Ar] 3d
7
4s

2
 e [Ar] 3d

6
4s

2
, cujos estados de oxidação mais comuns e mais 

estáveis são 2+ e 3+ (Halka & Nordstrom, 2011). As amostras de referência 

utilizadas para efeito comparativo foram os óxidos divalentes CoO (Co(II)) e FeO 

(Fe(II)) e os óxido trivalentes Co2O3 (Co(III)) e Fe2O3 (Fe(III)). Na Figura 4.18, 

comparando o perfil da curva de XANES e a posição da borda de absorção (Eo) da 

amostra CdSiO3:Co(1%) (Eo = 7720,5 eV) com as referências Co(II) (Eo = 7720,5 

eV) e Co(III) (Eo = 7727,5 eV) pode-se concluir que apenas íons de Co
2+

 estão 

presentes na estrutura do material. O mesmo não acontece com amostras dopadas 

com Fe. Na Figura 4.19 a energia da borda de absorção (Eo) da amostra 

CdSiO3:Fe(1%) (Eo = 7125,5 eV) se encontra entre os valores das referências Fe(II) 

(Eo = 7123,9 eV) e Fe(III) (Eo = 7127 eV), indicando uma mistura de valências 2+ e 

3+ na estrutura do silicato de cádmio. Em todas as referências de Co e Fe utilizadas, 

os cátions se encontram localizados em sítios octaédricos. Logo, de maneira 
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semelhante os íons dopantes também se encontram em sítios octaédricos na estrutura 

do CdSiO3.  
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Figura 4.18: Espectros XANES da amostra dopada com Co e dos materiais de 

referência CoO (Co(II)) e Co2O3 (Co(III)). As linhas tracejadas verticais 

representam a posição da borda de absorção (Eo) para cada espectro. 
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Figura 4.19: Espectros XANES da amostra dopada com Fe e dos materiais de 

referência FeO (Fe(II)) e Fe2O3 (Fe(III)). As linhas tracejadas verticais representam 

a posição da borda de absorção (Eo) para cada espectro. 
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Além dos íons de metais de transição, os íons terras raras Gd e Tb também são 

usados neste trabalho como dopantes. A configuração eletrônica destes íons são 

[Xe]4f
7
5d

1
6s

2
 e [Xe]4f

9
6s

2
, respectivamente, e o estado de oxidação mais estável 

termodinamicamente é o 3+. No entanto nos íons terras raras também é possível 

encontrar os estados de oxidação 2+ ou 4+ (Saito, 2004). As Figuras 4.20 e 4.21 

apresentam os espectros de XANES das amostras dopadas com Gd e com Tb, 

respectivamente, juntamente com as referências Gd2O3 (Gd(III)), Tb4O7 

(Tb(III)/Tb(IV)) e TbF3(Tb(III)). Na Figura 4.20 observa-se que a amostra 

CdSiO3:Gd(1%) se assemelha com a referência do Gd(III) de modo que a energia da 

borda de absorção (Eo) é igual a 7245,5 eV nas duas amostras. Este resultado 

confirma a presença de íons Gd
3+

 na matriz do silicato. Na Figura 4.21 a comparação 

da amostra CdSiO3:Tb(1%) com a referência Tb(III)  confirma a presença de íons 

Tb
3+

 na estrutura do material. Para estas amostras a posição da borda de absorção 

(Eo) coincide em 7517,5 eV. Na referência que apresenta o Tb com valência mista 

Tb(III)/Tb(IV) observa-se um pico duplo na borda de absorção posicionada em 

7516,9 eV. A presença deste segundo pico centrado em 7528 eV nas curvas de 

XANES está associada a íons tetravalentes de Tb no material. A ausência deste 

segundo pico nas curvas da amostra CdSiO3:Tb(1%) indica que apenas íons Tb
3+ 

estão presentes no silicato. 
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 Figura 4.20: Espectros XANES da amostra dopada com Gd e do material de 

referência Gd2O3 (Gd(III)). As linhas tracejadas verticais representam a posição da 

borda de absorção (Eo) para cada espectro. 
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Figura 4.21: Espectros XANES da amostra dopada com Tb e dos materiais de 

referência Tb4O7 (Tb(III)/Tb(IV)) e TbF3(Tb(III)). As linhas tracejadas verticais 

representam a posição da borda de absorção (Eo) para cada espectro. 
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De maneira geral, na análise das medidas de XANES observou-se que os íons 

dopantes entram na estrutura do silicato com valências 2+ e 3+, podendo apresentar 

uma mistura das duas valências no caso da dopagem com Mn e Fe. Nos espectros de 

XANES, através da posição da borda de absorção (Eo), é possível estimar as 

proporções de íons divalentes e trivalentes presentes na estrutura do material com 

base nas amostras de referência de valência conhecida (Zhang e colaboradores, 2013; 

Mansour e colaboradores, 2002). Para isso um gráfico da valência (y) em função da 

variação da energia (ΔE) das amostras de referência deve ser plotado, de modo que: 

ΔE = Eo – EMT(K)              (4.4) 

onde Eo corresponde a energia da borda de absorção determinada experimentalmente 

e EMT(K) é a energia do átomo metálico do metal de transição (MT = Mn, Fe) na 

borda de absorção K. Neste gráfico ao ajustar uma reta y = a + b.ΔE, determinando 

os valores dos coeficientes a e b, é possível obter o valor da valência média (y*) de 

uma amostra de valência mista cujo valor de ΔE foi obtido experimentalmente. Em 

amostras que apresentam misturas de valência 2+ e 3+, a valência média (y*) 

representa uma contribuição de íons divalentes e trivalentes e pode ser estimada 

através da equação (4.5), onde X(II) e X(III) representam as proporções de MT
2+ 

e 

MT
3+

, respectivamente, com X(II) + X(III) = 1.  

    
                 

               
             (4.5) 

Para estudar a variação das proporções dos íons dopantes em silicatos de 

valência mista foram produzidas amostras de Mn e Fe com diferentes concentrações 

do dopante. As Figuras 4.22 e 4.23 apresentam, respectivamente, os espectros de 

XANES das amostras com variação de Mn e Fe, bem como a posição da borda de 

absorção (Eo) para cada amostra. Com esses valores de Eo, e seguindo a discussão 

abordada anteriormente para a estimativa de proporção de íons 2+ e 3+, foi possível 

construir os gráficos da Figura 4.24 e 4.25 onde a valência do dopante Mn e Fe, 

respectivamente, foi analisada em função da variação de energia (ΔE). Na Tabela 

4.2, estão apresentados os valores das proporções de X(II) e X(III) calculados, bem 

como todos os parâmetros usados na determinação desta estimativa. Para a amostra 

dopada com Mn observa-se que em baixas concentrações (0,5%) cerca de 80% de 

íons Mn
2+

 e 20% de íons Mn
3+

 estão presentes na estrutura do CdSiO3. Com o 



86 
 

aumento da concentração de íons Mn (1% e 2%) observa-se uma diminuição de íons 

Mn
2+

 e um aumento de íons Mn
3+

 no material. Ao aumentar ainda mais a 

concentração de Mn (5%), não se observou alteração na proporção de Mn
2+ 

e Mn
3+

, 

de modo que a proporção de íon Mn estabilizou em 68% de Mn
2+ 

e 32% de Mn
3+

. 

Um comportamento diferente foi observado nas amostras dopadas com Fe. Nestas 

amostras, em baixas concentrações (0,5%), os íons Fe
2+

 (80%) são predominantes na 

matriz em relação aos íons de Fe
3+

 (20%) de maneira semelhante à amostra dopada 

com Mn. No entanto, com o aumento da concentração observa-se um favorecimento 

na formação de íons de Fe
3+

, de modo que na amostra dopada com 5% de Fe apenas 

íons trivalentes foram detectados.  

Tabela 4.2: Parâmetros usados para a determinação das proporções X(II) e X(III) em materiais 

de valência mista. 

CdSiO3:Mn – EMn(K) = 6539 eV 

Amostras Eo (eV) ΔE (eV) y* X(II) X(III) 

Mn(II) 6544 5 2 100% - 

Mn(III) 6553 14 3 - 100% 

Mn(IV) 6557,5 18,5 4 - - 

Mn-0,5% 6546,4 7,4 2,2 80% 20% 

Mn-1% 6546,5 7,5 2,25 75% 25% 

Mn-2% 6547 8 2,32 68% 32% 

Mn-5% 6547 8 2,32 68% 32% 

a = 1,2 ± 0,4 b = 0,14 ± 0,03 

CdSiO3:Fe – EFe(K) = 7112 eV 

Amostras Eo (eV) ΔE (eV) y* X(II) X(III) 

Fe(II) 7124 12 2 100% - 

Fe(III) 7127 15 3 - 100% 

Fe-0,5% 7124,5 12,5 2,2 80% 20% 

Fe-1% 7125,5 13,5 2,52 48% 52% 

Fe-2% 7126,5 14,5 2,84 16% 84% 

Fe-5% 7127 15 3 - 100% 

a = -1,8 ± 0,1 b = 0,32 ± 0,01 
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Figura 4.22: Espectros XANES da amostra dopada com Mn em diferentes 

concentrações. As linhas tracejadas verticais representam a posição da borda de 

absorção (Eo) para cada espectro. 
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Figura 4.23: Espectros XANES da amostra dopada com Fe em diferentes 

concentrações. As linhas tracejadas verticais representam a posição da borda de 

absorção (Eo) para cada espectro. 
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Figura 4.24: Valência do Mn em função da variação da energia (ΔE). No gráfico, a 

linha vermelha representa o ajuste linear e os valores da valência média (y*) 

calculados para as diferentes concentrações de dopante. 
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Figura 4.25: Valência do Fe em função da variação da energia (ΔE). No gráfico, a 

linha vermelha representa o ajuste linear e os valores da valência média (y*) 

calculados para as diferentes concentrações de dopante. 
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Na estrutura do CdSiO3 é esperado que os dopantes ocupem apenas sítios de 

Cd
2+

 (coordenação octaédrica) e que a ocupação do sítio de Si
4+

 (coordenação 

tetraédrica) seja menos provável, já que o raio iônico dos dopantes  têm valores mais 

próximos do raio iônico do Cd
2+

 do que do raio iônico do Si
4+

, conforme mostra a 

Tabela 4.3 (Lei e colaboradores, 2004; Whittaker & Muntus, 1970). Através das 

medidas de XANES foi possível observar um indício do ambiente de coordenação 

octaédrica dos dopantes através da análise da intensidade dos picos na região da pré-

borda de absorção, o que indica uma baixa probabilidade de ocupação de sítios 

tetraédricos. Além disso, a ligação Si-O apresenta forte caráter covalente, de modo 

que é necessário um custo energético adicional para substituir o íon silício na matriz 

do silicato (Somiya e colaboradores, 2003). Esta preferência na ocupação de sítios de 

cádmio ao invés de sítios de silício foi demonstrada recentemente através de 

modelagem computacional em um estudo feito por Santana (2012). No caso de 

dopantes divalentes não é necessário mecanismo de compensação de carga, pois o 

dopante terá a mesma valência que o íon de Cd
2+

.
 
No entanto, para os íons trivalentes 

(IT), a compensação de cargas torna-se necessária para manter a neutralidade do 

material. Um possível mecanismo de compensação de cargas pode se dar por 

vacâncias de Cd
2+

 que podem ser produzidas durante o processo de síntese devido à 

alta pressão de vapor deste componente (Lei e colaboradores, 2004). Neste caso, 

haverá 3 vacâncias de Cd
2+

 para cada 2 íons dopantes no material, conforme 

representado na equação (4.6) que utiliza a notação de Kröger-Vink para indicar a 

carga efetiva dos defeitos. Nesse caso as vacâncias de cádmio seriam possíveis 

centros de armadilhamento de buracos, enquanto que vacâncias de oxigênio típicas 

de compostos do tipo silicatos seriam possíveis centros de armadilhamento de 

elétrons. Outra possibilidade de compensação de carga seria a criação de defeitos do 

tipo oxigênio intersticial conforme descrito na equação (4.7). 

 

                     
       

                   (4.6) 

 

                     
      

             (4.7) 
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Tabela 4.3: Raios iônicos dos elementos e os estados de oxidação de cada elemento entre 
parênteses.    

Elemento Si
 

Cd
 

Mn
 

Ni
 

Co
 

Fe Gd Tb 

Raio 

Iônico (Å) 

0,34 

(IV) 

1,03 

(II) 

0,91 (II) 0,77 

(II) 

0,83 

(II) 

0,86 (II) 1,02 

(III) 

1,00 

(III) 0,73 (III) 0,73 (III) 

 

 

4.3 Caracterização Óptica 

 

4.3.A. Absorção Óptica (AO) 

Para analisar a absorção óptica das amostras produzidas, foram realizadas 

medidas de transmitância e reflectância difusa nas regiões ultravioleta (UV) e visível 

(Vis), respectivamente. Os resultados dessas medidas podem ser observados nas 

Figuras 4.26 – 4.32 onde os gráficos à esquerda apresentam as absorções via 

transmitância, enquanto que os gráficos à direita mostram absorções via reflectância. 

Nestas figuras também são apresentados às linhas de base para cada sistema utilizado 

de absorção óptica. Como materiais de referência para a linha de base, foram usados 

um disco de spectralon nas medidas de reflectância e água nas medidas de 

transmitância. Nas medidas de reflectância difusa foi assumido que o feixe de luz 

incidente ou foi absorvido pela superfície da amostra ou foi espalhado em todas as 

direções.   

As Figuras 4.26 e 4.27 apresentam os espectros de AO para as amostras puras 

produzidas com diferentes temperaturas e com diferentes pH, respectivamente. 

Nestes espectros, na região do UV observa-se duas bandas largas de absorção sendo 

a primeira de grande intensidade centrada em torno de 207 nm (6 eV) e a segunda de 

menor intensidade centrada em torno de 264 nm (4,7 eV). Estes resultados sugerem 

que a banda de absorção mais intensa corresponde à borda de absorção óptica 

(também chamado de gap óptico ou band gap) deste material, enquanto que a banda 

de absorção menos intensa está associada à absorção de éxcitons auto-armadilhados 

(Kuang e colaboradores, 2006). A diferença de 1,3 eV entre a banda de gap óptico e 

a banda de éxciton corresponde à energia de interação Coulombiana entre o elétron e 

o buraco que formam o éxciton. Este valor está dentro do intervalo de valores típicos 
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de éxcitons auto-armadilhados estáveis à temperatura ambiente em materiais 

dielétricos (Fox, 2001). Na região do visível as amostras puras apresentaram uma 

sobreposição de bandas largas de absorção centradas em 570 e 800 nm. Estas bandas 

observadas podem estar associadas a defeitos intrínsecos (centro de cor) presentes na 

matriz do CdSiO3. De acordo com Kuang e colaboradores (2006), os defeitos 

intrínsecos do CdSiO3 podem ser vacâncias de oxigênio (Vo) e de cádmio (VCd) 

produzidas durante o processo de síntese. Um estudo teórico feito por Santana (2012) 

mostrou que o custo energético para a produção de vacâncias de cádmio e oxigênio é 

menor do que a produção de outros tipos de defeitos como vacância de silício, 

cádmio no sítio do silício e vice-versa. De acordo com este estudo, a formação das 

vacâncias de cádmio e de oxigênio são mais prováveis considerando defeitos do tipo 

Frenkel do cátion Cd
2+

 e do ânion O
2-

 ou defeito do tipo Pseudo Schottky do CdO. 

No caso de defeito do tipo Frenkel, os átomos de Cd
2+

 e de O
2- 

ocupariam sítios 

intersticiais, enquanto que no defeito Pseudo Schottky esses átomos ocupariam um 

sítio na superfície do material.  Portanto, a formação destes defeitos gerariam as Vo e 

VCd na estrutura do CdSiO3.  
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Figura 4.26: Espectros de absorção de amostras puras produzidas com pH 1.0 e pH 

7.0 com diferentes temperaturas obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 
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Figura 4.27: Espectros de absorção de amostras puras calcinadas a 1000°C/3h com 

diferentes valores de pH obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 

 

Na Figura 4.28 podemos observar os espectros de AO das amostras dopadas e 

co-dopadas com Gd e Tb produzidas com pH 7.0 à 1000°C/3h. Para efeito 

comparativo o espectro da amostra pura produzida nas mesmas condições das 

amostras dopadas também foi apresentado. De maneira geral, na região UV e visível 

todas essas amostras apresentaram comportamento semelhante ao da amostra pura. 

No entanto, na amostra dopada com 1 mol% de Tb além das bandas de absorção 

atribuídas a matriz na região UV é possível observar uma pequena banda de absorção 

centrada em torno de 221 nm que pode ser originária da transição 4f
8

 → 4f
7
5d

1
 

(Zhang e colaboradores, 2009). Na amostra co-dopada com Gd/Tb (0,5 mol% de 

cada) devido a menor concentração de Tb somente é possível observar um ombro na 

posição da borda de absorção atribuída ao íon Tb na região do UV. Segundo 

Romanholi (2005) o íon Gd
3+

 absorve na região de 230 – 270 nm, de modo que é 

possível que essa absorção típica do Gd
3+

 esteja sobreposta com a absorção associada 

à presença de éxcitons auto-armadilhados observada em torno de 264 nm. Na região 

do visível, a presença dos dopantes Tb
3+

 e Gd
3+

 não contribuíram para a presença de 
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novas bandas de AO. No entanto, nota-se um aumento da AO em amostras dopadas e 

co-dopadas de modo que se pode supor que essas bandas nestas amostras estejam 

relacionadas a vacâncias de Cd
2+

, cuja concentração deve aumentar devido à 

presença de íons trivalentes na matriz cristalina (ver eq. (4.6)).   

Na Figura 4.29 são apresentados os espectros de AO das amostras dopadas e co-

dopadas com Mn juntamente com a amostra pura. Na região UV todas as amostras 

contendo íons de Mn apresentaram comportamento semelhante ao da amostra pura. 

No entanto, analisando os espectros ópticos na região do visível observa-se que a 

presença do íon Mn provoca uma banda larga assimétrica no intervalo de 425 – 670 

nm centrada em 510 nm. Com base nas medidas de XANES discutidas anteriormente 

sabemos que nas amostras dopadas com Mn ocorre uma mistura de valência +2 e +3, 

sendo predominante a presença de íons Mn
2+

. Com base na análise do diagrama de 

Tanabe-Sugano para configuração eletrônica d
5 

que foi apresentado na Figura 2.7, é 

possível associar a banda de absorção detectada na região do visível à transição 
6
A1g 

→ 
4
A1g do íon Mn

2+
. Porém, transições do tipo 

5
Eg → 

5
T2g referente a presença de íon 

Mn
3+

 são comumente observadas em torno de 470 nm (SivaRamaiah & 

LaksshmanaRao, 2012; Babu e colaboradores, 2012; Satyanarayana e colaboradores, 

2013). Logo, devido à largura da banda de absorção na região do visível é possível 

que haja uma sobreposição de bandas de absorção referentes às transições dos íons 

Mn
2+

 e Mn
3+

. A assimetria dessa banda centrada em 510 nm indica a presença de 

outras bandas de absorção, de menor intensidade, entre 600 e 900 nm nas amostras 

dopadas e co-dopadas com Mn. Estas bandas de menor intensidade estão 

provavelmente relacionadas aos defeitos intrínsecos da matriz, já que os co-dopantes 

Gd
3+ 

e Tb
3+

 não contribuíram com novas bandas no espectro de AO do material, 

como foi observado anteriormente. Novamente, a presença dos íons terras raras 

trivalentes provocou um aumento na intensidade de AO que pode estar relacionado 

com o aumento na concentração de vacâncias de Cd
2+

 de acordo com a equação 4.6. 
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Figura 4.28: Espectros de absorção de amostras produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h dopadas com Gd e Tb comparada a uma amostra pura 

produzida nas mesmas condições obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 
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Figura 4.29: Espectros de absorção de amostras produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h dopadas com Mn, Gd e Tb comparada a uma amostra pura 

produzida nas mesmas condições obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 
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A Figura 4.30 apresenta os espectros das amostras dopadas e co-dopadas com 

Ni, acrescido do espectro da amostra pura para efeito comparativo. Analisando a 

região UV destas amostras é possível observar que a presença do Ni não provocou 

novas bandas de absorção nesta região, de modo que se observam apenas as 

absorções típicas do composto puro referente ao gap óptico e a absorção de éxcitons. 

No entanto, analisando a região do visível na Figura 4.30, é possível observar que as 

amostras que contém Ni em sua estrutura apresentaram duas bandas largas de 

absorção centradas em 470 nm e 900 nm. Através do diagrama de Tanabe-Sugano de 

configuração d
8 

e considerando as posições espectrais dessas bandas de absorção foi 

possível identificar que a banda de AO em 470 nm corresponde à transição 
3
A2g (F) 

→ 
3
T1g (F), enquanto que a absorção em 900 nm pode ser associada a transição  

3
A2g 

(F) → 
3
T2g (F) do íon Ni

2+
. Na amostra co-dopada com Ni/Gd/Tb é possível observar 

pequenos ombros na banda larga de absorção centrada em 470 nm. Esse 

comportamento é típico de materiais no qual o dopante ocupa sítios não equivalentes 

de um mesmo elemento. No caso da matriz do CdSiO3, o íon Ni
2+

 provavelmente 

substitui o íon de Cd
2+

 que apresenta três diferentes posições na rede. Com a co-

dopagem de íons divalentes como o Ni
2+

 com íons trivalentes como Gd
3+

 e Tb
3+ 

nota-

se novamente um aumento na AO possivelmente associado ao aumento da 

concentração de vacâncias de cádmio segundo o mecanismo de compensação de 

carga proposto na equação 4.6. 

Nas Figuras 4.31 e 4.32 temos os espectros de AO das amostras dopadas e co-

dopadas com Co
 
e Fe, respectivamente. Na análise da região UV destas amostras, 

não foram identificadas novas bandas de absorção, de modo que apenas absorções da 

matriz foram observadas. No entanto, analisando a região do visível é possível 

observar transições ópticas típicas dos dopantes utilizados. Na Figura 4.31, para as 

amostras dopadas com Co
2+

 se observa uma banda larga triplamente dividida em 

535, 575 e 615 nm. Em ambiente octaédrico, íons de Co
2+

 com configuração d
7
 

apresenta uma banda principal em cerca de 540 nm que pode ser atribuída a transição 

4
T1g (F) → 

4
T1g (P). Por outro lado, em ambiente tetraédrico, íons de Co

2+ 
apresentam 

uma banda intensa no intervalo de 605 – 667 nm que pode ser atribuída à transição 

4
A2 (F) → 

4
T1 (P) (Terczynska-Madej e colaboradores, 2010; Kepler & 

Bagdassarov, 1999). Portanto, neste trabalho, é possível que o íon Co
2+

 esteja 
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presente em ambiente de coordenação tetraédrica e octaédrica, de modo que teríamos 

a substituição de sítios de Si e Cd, respectivamente. Medidas de EXAFS na borda do 

cobalto deverão ser realizadas em trabalhos futuros para avaliar melhor o sítio de 

ocupação dos íons Co
2+

. 

Na Figura 4.32, para as amostras dopadas com Fe, observa-se na região do 

visível uma banda larga assimétrica no intervalo de 420 – 650 nm. Os íons de Fe
2+

 e 

Fe
3+

 apresentam bandas de absorção em valores de comprimento de onda muito 

próximos, de modo que é possível a formação de uma banda larga muito intensa em 

materiais que apresentam valência mista +2 e +3. O conjunto de bandas de absorção 

centradas em 440, 510 e 630 nm correspondem às transições 
6
A1 → 

4
E, 

4
A1 (

4
G), 

6
A1 

→ 
4
T1 (

4
G) e 

6
A1 → 

4
T2 (

4
G) do íon Fe

3+
, enquanto uma banda única centrada em 460 

nm é referente à transição 
5
T2 → 

3
E (G) do íon Fe

2+
 (Anbalagan e colaboradores, 

2008; Muralidhara e colaboradores, 2010). Portanto, a banda larga obtida nos 

espectros das amostras de CdSiO3 dopadas com Fe pode ser atribuída a soma de 

todas essas transições discutidas anteriormente. Este resultado está de acordo com as 

medidas de XANES, onde se observou a mistura de valência dos íons de Fe. A 

redução na intensidade das amostras co-dopadas com 0,5 mol% de Fe pode estar 

associada, segundo os resultados de XANES, a uma maior concentração de íons de 

Fe
2+

 na matriz hospedeira em amostras dopadas com baixa concentração de Fe.   
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Figura 4.30: Espectros de absorção de amostras produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h dopadas com Ni, Gd e Tb comparada a uma amostra pura 

produzida nas mesmas condições obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 
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Figura 4.31: Espectros de absorção de amostras produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h dopadas com Co, Gd e Tb comparada a uma amostra pura 

produzida nas mesmas condições obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis). 
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Figura 4.32: Espectros de absorção de amostras produzidas com pH 7.0 e 

calcinadas a 1000°C/3h dopadas com Fe, Gd e Tb comparada a uma amostra pura 

produzida nas mesmas condições obtidos via transmitância (UV) e reflectância (Vis).  

 

O estudo do band gap é uma ferramenta importante na caracterização do 

material. No caso do CdSiO3, a investigação do gap óptico foi realizada em trabalhos 

anteriores através de estudos teóricos e experimentais. Segundo Barboza e 

colaboradores (2009), o CdSiO3 apresenta band gap indireto, cujo valor de gap foi 

estimado entre 2,57 e 2,85 eV utilizando a Teoria do Funcional da Densidade. No 

entanto, estudos experimentais determinaram o gap de maneira indireta através de 

medidas do espectro de luminescência em modo de excitação fornecendo um valor 

de 5,1 eV (Lei e colaboradores, 2004; Liu e colaboradores, 2005). Recentemente, um 

grupo de pesquisadores indianos liderados por Manjunatha (2012) determinaram o 

band gap do CdSiO3 de maneira direta através de medidas de absorção óptica. Este 

grupo de pesquisadores produziram o CdSiO3 via síntese de combustão e obtiveram 

valores de gap para o composto puro na faixa de 5,4 eV, enquanto para amostras 

dopadas com Dy, Ni, Pr e Sm o valor do gap variou entre 5,15 – 5,49 eV. No 

entanto, esta determinação do gap foi realizada considerando apenas transições 

diretas entre a banda de valência e a banda de condução (Manjunatha e 

colaboradores, 2012-2013; Sunitha e colaboradores, 2012).  
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No presente trabalho, a estimativa de gap será realizada considerando tanto 

transições diretas quanto transições indiretas. Como discutido anteriormente no 

tópico 3.2.F, a partir das curvas de absorção óptica é possível estimar o valor da 

energia de gap (Eg) do material utilizando o método de Tauc, conforme mostra a 

equação (4.8) (Wood & Tauc, 1972):    

      
 
                                (4.8) 

onde α é o coeficiente de absorção óptica, hν é a energia do fóton e n é um 

coeficiente de potência que corresponde ao tipo de transição óptica no material. Para 

materiais de gap direto n = ½, enquanto que materiais de gap indireto possui n = 2. 

Com a plotagem do gráfico       
 
   versus    é possível obter o valor do gap 

óptico fazendo a extrapolação da região linear das curvas até o eixo       
 
   = 0. 

As Figuras 4.33 e 4.34 apresentam os gráficos obtidos através do método de Tauc 

para estimativa de gap direto e indireto, respectivamente, obtidos através das curvas 

de AO para as amostras puras. A Tabela 4.4 apresenta os valores de Eg para cada 

amostra produzida, incluindo as amostras dopadas, considerando que o material 

possa apresentar gap direto ou gap indireto. Analisando esta tabela é possível 

observar que para as amostras puras produzidas em diferentes condições os valores 

dos gap ópticos variaram de 4,8 – 5,3 eV para gap direto e 3,9 – 5,1 eV para gap 

indireto. Estes valores são muito próximos o que nos permite afirmar que 

independentemente do tipo de transição a energia de gap do CdSiO3 pode ser 

estimada em aproximadamente 5 eV. Com a presença do dopante os valores de gap 

variaram entre 5,2 – 5,8 eV e 4,9 – 5,7 eV considerando gap direto e indireto, 

respectivamente.  

Uma vez estimado o band gap do CdSiO3, o próximo passo foi realizar medidas 

de luminescência do material sob excitação com energias abaixo e acima deste valor. 

Devido a limitações experimentais, a excitação acima do gap não pôde ser realizada 

com luz UV, de modo que se optou por utilizar raios X. A energia escolhida abaixo 

do gap foi 4,7 eV (264 nm), que coincide com o máximo da banda de absorção de 

éxciton observada na Figura 4.26. Devido à natureza da fonte de excitação, as curvas 

medidas com excitação abaixo e acima do gap serão chamados, respectivamente, de 

espectros de emissão PL e XEOL do CdSiO3 e serão discutidos no próximo tópico.  
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Figura 4.33: Gráfico de        vs. E para estimativa de gap direto em amostras 

puras produzidas via sol-gel com diferentes condições. A projeção linear da curva 

no eixo das abscissas (reta traçada) é numericamente igual ao valor do gap óptico. 
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Figura 4.34: Gráfico de          vs. E para estimativa de gap indireto em amostras 

puras produzidas via sol-gel com diferentes condições. A projeção linear da curva 

no eixo das abscissas (reta traçada) é numericamente igual ao valor do gap óptico. 
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Tabela 4.4: Valores de Eg obtidos através do método de Tauc para amostras de CdSiO3.     

Amostras 

Puras 

Gap Direto 

(eV) 

Gap indireto 

(eV) 

Dopadas 

com: 

Gap Direto 

(eV) 

Gap indireto 

(eV) 

pH 1.0 – 

1000°C/3h 
5,3 5,1 Gd 5,4 5,1 

pH 7.0 – 

1000°C 
4,9 4,5 

Tb 5,5 5,3 

Gd-Tb 5,3 4,9 

pH 7.0 – 

700°C 
4,8 3,9 

Mn 5,5 5,2 

Mn-Gd 5,5 5,3 

pH 3.0 4,8 4,2 Mn-Tb 5,6 5,3 

pH 5.0 5,2 5,1 Mn-Gd-Tb 5,8 5,4 

pH 10.0 5,0 4,4 Co 5,3 5,1 

pH 12.0 4,9 4,5 Co-Gd 5,4 5,3 

Dopadas 

com: 

Gap Direto 

(eV) 

Gap indireto 

(eV) 

Co-Tb 5,8 5,7 

Co-Gd-Tb 5,6 5,4 

Ni 5,3 5,2 Fe 5,4 5,0 

Ni-Gd 5,4 5,3 Fe-Gd 5,6 5,1 

Ni-Tb 5,4 5,2 Fe-Tb 5,3 5,0 

Ni-Gd-Tb 5,5 5,3 Fe-Gd-Tb 5,4 5,0 
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4.3.B. Fotoluminescência (PL) e Luminescência Estimulada por Raios X 

(XEOL) 

 

Inicialmente, para investigar a luminescência do composto puro de CdSiO3 em 

função do pH do meio produzido e da temperatura de calcinação foram realizadas 

medidas de luminescência estimulada por raios X (XEOL). Na Figura 4.35 são 

apresentados os espectros XEOL das amostras produzidas com pH 1.0 (calc. 

1000°C/3h) e com pH 7.0 (calc. 700 – 1000°C/3h). No detalhe da Figura 4.35 é 

possível observar que a amostra produzida com pH 1.0 apresenta bandas largas de 

emissão em 400 nm, 490 nm e 590 nm. Nesta amostra a primeira banda se apresenta 

mais intensa favorecendo a emissão do material na região do azul. Apesar de possuir 

fase única de CdSiO3, as amostras com pH 7.0 calcinadas em 700°C e 800°C não 

apresentaram luminescência na região do visível. No entanto, com o aumento da 

temperatura de calcinação para 900°C e 1000°C, as amostras com pH 7.0 

apresentaram as mesmas bandas de emissão observada na amostra produzida com pH 

1.0, porém com luminescência bastante intensa em 590 nm. Esse comportamento 

diferente que favorece a emissão no laranja pode estar relacionado à concentração de 

vacâncias de cádmio (VCd) formadas durante a síntese do material. De acordo com a 

literatura, as VCd são possíveis centros de armadilhamentos de buracos, de modo que 

a presença e a concentração destes defeitos podem estar diretamente relacionado com 

a luminescência intrínseca da matriz do CdSiO3 (Kuang e colaboradores, 2006; Liu e 

colaboradores, 2005). Para testar a hipótese de que a luminescência do CdSiO3 

possui relação direta com a concentração de VCd formadas durante a síntese, foram 

produzidas amostras em atmosfera mais rica em Cd. Na Figura 4.36 são apresentados 

um comparativo dos espectros XEOL de amostras calcinadas a 1000°C produzidas 

com pH 7.0 e com pH 1.0 em atmosfera aberta e em atmosfera rica em Cd. Nesses 

espectros pode-se notar uma diminuição da luminescência do material em amostras 

produzidas em uma atmosfera mais rica em cádmio. Como essas amostras são 

produzidas em um ambiente saturado de íons Cd, a volatilização de Cd do material 

diminui provocando a diminuição da luminescência. Esses resultados são um indício 

de que as VCd estão diretamente relacionadas a luminescência intrínseca do CdSiO3. 
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Figura 4.35: Espectros de emissão XEOL da amostra pura produzida com pH 1.0 e 

com pH 7.0 em diferentes temperaturas. 
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Figura 4.36: Espectros de emissão XEOL das amostras puras produzidas com pH 

7.0 e pH 1.0 em atmosfera aberta e em atmosfera rica em Cd. 
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Além de amostras produzidas em atmosferas mais rica em Cd, também foram 

produzidas amostras com deficiência de cádmio (ou excesso de silício) com pH 1.0 e 

com pH 7.0. As melhores condições para formação da fase única, considerando o pH 

1.0 foi de 1000°C/3h para as amostras produzidas sem desvio de estequiometria e 

900°C/3h para as amostras produzidas com excesso de 30% de silício (ver Figura 4.4 

e 4.6). A Figura 4.37 apresenta os espectros XEOL de amostras produzidas com pH 

1.0 com diferentes condições de preparo. Analisando esses espectros é possível 

observar que a amostra produzida a 900°C com excesso de Si apresentou uma 

redução na intensidade luminescente se comparada com a amostra produzida a 

1000°C sem desvio estequiométrico. O inverso acontece ao compararmos as 

amostras produzidas a 1000°C com e sem desvio de estequiometria. Como todas as 

amostras discutidas apresentaram fase única, este resultado nos mostra que a 

luminescência do material pode ser afetada não somente pela densidade de defeitos 

provocados pelo excesso de Si (ou falta de cádmio), como também pela temperatura 

de calcinação das amostras.  

No caso das amostras com pH 7.0 a menor temperatura de calcinação para a 

formação da fase única foi de 700°C/3h. No entanto, essas amostras não 

apresentaram luminescência como foi mostrado na Figura 4.35. Portanto, com o 

objetivo de avaliar como a deficiência de cádmio influencia na luminescência, foram 

produzidas amostras com pH 7.0 calcinadas a 700°C/3h variando o excesso de Si nas 

proporções 30 a 50%. A Figura 4.38 apresenta os espectros XEOL dessas amostras, 

onde se observa uma banda larga assimétrica centrada em 540 nm abrangendo toda a 

região do visível e favorecendo a emissão no verde. Quanto maior a proporção de Si, 

maior a intensidade luminescente do material. Logo é possível afirmar que quanto 

maior a densidade de defeitos provocados pelo desvio de estequiometria maior será a 

luminescência do material. O defeito mais provável de ocorrer nessas amostras 

produzidas com deficiência de cádmio seriam as vacâncias de cádmio (VCd), de 

modo que esses resultados podem ser considerados mais uma evidência de que as 

densidades de VCd influenciam na luminescência intrínseca do CdSiO3. Vale ressaltar 

que todas as amostras produzidas com variação estequiométrica apresentaram fase 

cristalina única de CdSiO3. 
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Figura 4.37: Espectros de emissão XEOL das amostras puras produzidas com pH 

1.0 com variações de temperatura e estequiometria.  
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Figura 4.38: Espectros de emissão XEOL das amostras puras produzidas com pH 

7.0 a 700°C/3h com variações de estequiometria.  
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Outros fatores que podem influenciar o comportamento luminescente de 

amostras puras de CdSiO3 produzidas via sol-gel, além da temperatura de calcinação 

e da estequiometria, é o tempo de calcinação e o valor do pH da solução precursora. 

Na Figura 4.39 temos os espectros XEOL das amostras puras produzidas com pH 1.0 

calcinadas a 1000°C com tempo de calcinação variando em 3 h, 5 h e 8 h. Nestes 

espectros é possível observar que a amostra produzida com o maior tempo de 

calcinação praticamente triplicou sua intensidade luminescente se  comparada as 

amostras produzidas em tempos inferiores. Maiores tempos de calcinação pode 

favorecer um aumento na concentração de defeitos produzidos em altas temperaturas. 

A Figura 4.40 apresenta os espectros XEOL das amostras calcinadas a 

1000°C/3h com variação do valor do pH da solução precursora (1.0; 3.0; 5.0; 7.0; 

10.0 e 12.0). Nestes espectros observa-se uma variação na intensidade relativa das 

bandas de emissão em 400 e 590 nm em função do pH. Na Figura 4.41, foi plotado 

um gráfico da intensidade XEOL dos picos de emissão principais em função do pH 

para melhor visualizar essa variação. A emissão em 400 nm que caracteriza a 

emissão no azul é favorecida em amostras produzidas com pH 1.0 e 3.0. No entanto, 

a partir do pH 5.0 observa-se que a emissão em 590 nm é mais intensa provocando o 

deslocamento da emissão do azul para o laranja. Com o aumento do pH para meios 

básicos (10.0 e 12.0) é possível visualizar para ambas emissões uma diminuição na 

luminescência, de modo que em pH 12.0 a contribuição da cor azul é mais intensa. 

Este resultado mostra que a mudança do pH provoca a alteração da luminescência do 

material. Isso pode acontecer devido a uma melhor homogeneização da solução 

precursora com o aumento do pH, de modo que os átomos podem se rearranjar 

favorecendo a densidade de defeitos intrínsecos. No entanto, é importante observar 

que ao atingir o pH 7.0 a luminescência do material é saturada chegando a um valor 

máximo como pode ser visto na Figura 4.41. Como a amostra produzida com pH 7.0 

foi a que apresentou a maior intensidade luminescente, o valor deste pH foi escolhido 

no processo de produção das amostras dopadas e co-dopadas. De maneira geral, os 

resultados de luminescência apresentados até o momento demonstram como a 

luminescência intrínseca do CdSiO3 é influenciada pelo modo de produção. O estudo 

do composto puro apresentado neste trabalho é inédito, já que na literatura do silicato 
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de cádmio até o momento não há estudos que investigue o comportamento 

luminescente intrínseco desse material.    
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Figura 4.39: Espectros de emissão XEOL das amostras puras produzidas com pH 

1.0 a 1000°C com variações de tempo de calcinação (3 h, 5 h e 8 h).  
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Figura 4.40: Espectros de emissão XEOL das amostras puras produzidas com 

diferentes valores de pH a 1000°C/3h. 
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Figura 4.41: Gráfico da intensidade XEOL dos picos de emissão em função do pH 

da solução precursora. A curva em azul está relacionada à emissão em 400 nm, 

enquanto a curva em vermelho está associada à emissão em 590 nm.   

 

De maneira geral, através das medidas de XEOL das amostras puras produzidas 

sob diferentes condições de preparo foi possível observar que a matriz apresenta três 

canais luminescentes com emissões no azul (400 nm), verde (500 nm) e laranja (590 

nm). Portanto, baseado nestas emissões foram realizadas medidas de luminescência 

em modo de excitação (PLE) utilizando uma lâmpada UV como fonte de radiação. 

Esse tipo de medida foi realizada em três amostras cujas emissões dominantes se 

encontram na região do azul (pH 1.0 – 1000°C/3h), verde (pH 7.0 – 700°C/3h – 

Exc.Si (30%)) e laranja (pH 7.0 – 1000°C/3h).  Os espectros de excitação obtidos 

foram monitorados nos comprimentos de onda das emissões observadas. As Figuras 

4.42, 4.43 e 4.44 apresentam os espectros de excitação monitorados em 400 nm, 500 

nm e 590 nm, respectivamente. Devido à presença do segundo harmônico em 250 

nm, medidas de PLE com emissão em 500 nm foram monitoradas no intervalo de 

200 - 250 nm.  

Analisando os espectros de excitação é possível observar duas bandas largas de 

excitação centradas aproximadamente em 235 nm (5,2 eV) e 260 (4,7 eV) nm. Estas 

mesmas bandas de excitação foram observadas em medidas de absorção óptica 
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apresentadas anteriormente (ver Figura 4.26), de modo que a banda em 235 nm pode 

ser associada a transições entre bandas da matriz de CdSiO3, enquanto a banda de 

excitação em 260 nm pode ser associada a excitação de níveis de éxcitons auto-

armadilhados no material. Com o comprimento de onda de emissão fixo em 400 nm, 

observou-se que a excitação em 235 nm se apresentou mais intensa e mais bem 

definida se comparada à excitação em 260 nm em amostras cuja emissão dominante 

foi na região do azul-verde. No entanto, para o comprimento de onda de emissão fixo 

em 590 nm, nota-se que a excitação dominante foi em 260 nm e a amostra que emite 

predominantemente na região do laranja apresentou melhor definição dessa banda de 

excitação. Nos espectros da Figura 4.43, devido à limitação referente ao segundo 

harmônico, observou-se apenas a banda larga em 235 nm, porém a banda em 260 nm 

não pode ser descartada.  
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Figura 4.42: Espectros de excitação PLE das amostras puras produzidas com 

diferentes condições de preparo monitorado na emissão de 400 nm.  
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Figura 4.43: Espectros de excitação PLE das amostras puras produzidas com 

diferentes condições de preparo monitorado na emissão de 500 nm.  
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Figura 4.44: Espectros de excitação PLE das amostras puras produzidas com 

diferentes condições de preparo monitorado na emissão de 590 nm.  
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Para avaliar a luminescência do material quando excitado com energias abaixo 

do gap, utilizou-se luz UV de energia 4,7 eV (264 nm), que coincide com o máximo 

da banda de absorção de éxciton observada na Figura 4.26. Esses espectros obtidos 

com luz UV serão chamados de espectros PL e serão analisados em conjunto com os 

espectros XEOL obtidos através da excitação com raios X.  

As Figuras 4.45 – 4.51 apresentam os espectros de emissão PL e XEOL das 

amostras puras e dopadas. As intensidades de emissão PL e XEOL não são 

comparáveis, pois foram medidas com aparatos experimentais diferentes. No entanto, 

é possível analisar e comparar o perfil das bandas de emissão em cada caso. Na 

Figura 4.45, pode-se observar que ambos os espectros luminescentes da amostra pura 

produzidas com pH 1.0 apresentam bandas largas de emissão em 400 nm, 480 nm e 

590 nm, com intensidades relativas diferentes em cada espectro. A emissão em 400 

nm é muito mais intensa e melhor definida quando a amostra é excitada acima do 

band gap, o que pode indicar que esta emissão está relacionada com a recombinação 

direta de elétrons da banda de condução com buracos da banda de valência. Esta 

emissão na região do violeta-azul é típica de silicatos, sendo encontradas em 

materiais como CaSiO3, MgSiO3 e CaMg(SiO3)2 e portanto pode estar associada ao 

grupo SiO4, já que em todas essas estruturas o Si é coordenada por 4 átomos de 

oxigênio  de modo que esta unidade se une em camadas ou anéis formando estruturas 

do tipo SiO3. Devido à ligação Si-O ser considerada parcialmente iônica é possível 

que no processo de absorção, um elétron de um dos oxigênios seja transferido para o 

átomo central de Si (Leverenz, 1950). De acordo com Barboza e colaboradores 

(2009) o topo da banda de valência no CdSiO3 é dominado por elétrons dos níveis 2p 

do oxigênio enquanto a banda de condução tem contribuição dos níveis s do Si. 

Logo, baseado nessas informações é possível supor que transições radiativas 

acontecem quando o elétron excitado para níveis do Si localizado na banda de 

condução retorna para os níveis do oxigênio localizado na banda de valência, 

gerando a emissão em 400 nm. 

A banda de emissão em 480 nm apresenta maior intensidade relativa quando a 

amostra é excitada em 260 nm, o que indica que esta pode estar relacionada à 

recombinação de éxcitons no material. Nos espectros de emissão PL e XEOL, a 

emissão em 590 nm é relativamente intensa e pode estar relacionada a transições por 
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centros de cor devido a defeitos intrínsecos (VCd e Vo) ou a níveis de impurezas, 

presentes no material em baixa concentração. De acordo com Jaek e colaboradores 

(2003), espectros luminescentes do quartzo natural (SiO2) excitados com raios X 

apresentaram bandas largas de emissão em torno de 400 nm e 500 nm. A semelhança 

entre estas posições espectrais com os valores de 400 nm e 480 nm relatados no 

presente trabalho sugerem o grupo (SiO3)
2-

 como possível centro emissor e também 

como possível centro de armadilhamento de éxcitons no CdSiO3. A emissão em 400 

nm, que foi associada à recombinação direta de pares elétron-buraco, não é 

totalmente suprimida no espectro PL da Figura 4.45, sugerindo que os éxcitons 

podem se recombinar diretamente (com emissão em 480 nm) ou ser termicamente 

promovidos para as bandas de condução e valência, para em seguida se recombinar 

com emissão em 400 nm.  

Na Figura 4.46, temos os espectros PL e XEOL da amostra pura produzida com 

pH 7.0. Esta amostra apresenta as mesmas bandas de emissão observadas na amostra 

com pH 1.0, porém com a emissão em 590 nm muito mais intensa em ambos os 

espectros. O aumento significativo na intensidade relativa dessa emissão quando 

comparada as outras emissões pode estar de fato associado à mudança do pH, de 

modo que o aumento do pH favoreça um aumento na densidade de defeitos ou a 

criação de novos níveis de impurezas presentes no material. De maneira semelhante à 

amostra produzida com pH 1.0, a emissão  em 400 nm é mais bem definida no 

espectro XEOL, enquanto a emissão em torno de 490 nm possui maior intensidade 

relativa quando excitada no nível de absorção de éxcitons.  
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Figura 4.45: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra pura - pH 1.0. 
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Figura 4.46: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra pura - pH 7.0. 
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A Figura 4.47 apresenta os espectros luminescentes da amostra dopada com 

Gd
3+

. Nesta Figura, os espectros PL e XEOL apresentam as mesmas bandas de 

emissão já observadas para a amostra pura, porém a intensidade das bandas em 400 e 

480 nm aumentou em relação à da banda em 590 nm. A emissão na região laranja-

vermelho observada por Ronda, C. (2008) para o LiYF4:Gd
3+ 

parece não estar 

presente no espectro de luminescência do CdSiO3:Gd
3+

. De acordo com os resultados 

de Romanholi e colaboradores (2005), o íon Gd
3+

 absorve na região de 230 – 270 

nm. Esta absorção do Gd
3+

 no UV aumenta a luminescência da amostra dopada tanto 

no espectro PL quanto no espectro XEOL, indicando uma possível transferência de 

energia do Gd
3+

 para a matriz, populando os níveis de éxcitons, com posterior 

recombinação. A maior intensidade observada para a emissão em 480 nm, se 

comparada com a emissão em 400 nm, poderia ser explicada pela maior 

probabilidade de recombinação direta do par elétron-buraco. Medidas de PL desta 

amostra, realizadas a baixas temperaturas, poderão confirmar esta hipótese, pois a 

baixas temperaturas espera-se uma menor taxa de transferência de elétrons e buracos 

dos níveis de éxcitons para as bandas, o que reduziria ainda mais a emissão em 408 

nm. Estas medidas serão realizadas em trabalhos futuros. O perfil do espectro de 

XEOL segue o mesmo padrão observado para o espectro PL, o que pode ser 

explicado pelo fato de que o Gd possui três bordas de absorção (L1, L2 e L3) na 

região espectral dos raios X utilizados para excitar a amostra. Assim sendo, a 

hipótese de transferência de energia do Gd
3+

 para os centros de luminescência do 

CdSiO3 também pode ser utilizada para explicar o perfil da curva de XEOL 

observado na Figura 4.47. Na literatura do silicato de cádmio apenas um trabalho 

reportou a luminescência do CdSiO3:Gd
3+

, onde foi observada uma banda larga no 

intervalo de 300 – 500 nm (Liu e colaboradores, 2005). A origem dessa emissão 

centrada em 420 nm foi atribuída somente a éxcitons autoarmadilhados no material, 

de modo que no modelo proposto por Liu e colaboradores (2005) a luminescência 

intrínseca da matriz, bem como o papel do íon Gd não são levados em consideração. 

Na Figura 4.48 são apresentados os espectros luminescentes da amostra dopada 

com Tb
3+

. Nestes espectros observam-se muitas linhas de emissão devido às 

transições 
5
DJ → 

7
FJ. Essas transições típicas do Tb são subdivididas por conta do íon 

sofrer o efeito do campo cristalino da matriz (Onani & Dejene, 2014). Em ambos os 
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espectros, a linha de emissão 
5
D4 → 

7
F5 (∼545 nm) foi a mais intensa se comparada 

com as linhas do 
5
D3 → 

7
FJ. A proporção da intensidade de emissão dos níveis 

5
D3 e 

5
D4 podem variar com a concentração de íons Tb

3+
, com a matriz no qual o Tb

3+
 está 

inserido e com a energia de fônons que provoca uma relaxação induzida por fônons. 

Se a energia de fônons for grande, a razão da intensidade do nível 
5
D3 para o nível 

5
D4 é pequena. Além disso, sabe-se que quando as emissões do nível 

5
D3 são de 

baixa intensidade à medida que a concentração de íons Tb
3+

 aumenta podem ocorrer 

possíveis processos de transferência de energia para íons vizinhos (Ronda, 2008;  

Gaft e colaboradores, 2005). Ao excitar a amostra dopada com Tb
3+

 com energia 

abaixo do gap, além das transições típicas do dopante, também se observa uma banda 

larga na região de 400 – 600 nm que pode ser atribuída a emissão típica da matriz do 

CdSiO3. Com a excitação acima do gap apenas as emissões do Tb são observadas, o 

que pode indicar uma possível transferência de energia da matriz para o dopante. Em 

trabalhos recentes encontrados na literatura do CdSiO3:Tb
3+

, apenas emissões típicas 

do íon Tb
3+ 

foram observadas quando excitadas com radiação UV (λexc = 270 nm), de 

modo que nenhuma emissão associada a matriz foi reportada (Rodrigues e 

colaboradores, 2012; Manohara e colaboradores, 2014). Portanto, até o momento as 

emissões intrínsecas da matriz não foram consideradas na formulação de um modelo 

luminescente do CdSiO3:Tb
3+

.   
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Figura 4.47: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra dopada com Gd
3+

. 
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Figura 4.48: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra dopada com Tb
3+

. 

 

A Figura 4.49 apresenta os espectros luminescentes da amostra dopada com 

Mn
2+

. O espectro XEOL da amostra CdSiO3:Mn
2+

 é totalmente dominado pela 

emissão do Mn
2+

, que possui borda K de absorção em 6539 eV, o que está dentro da 

faixa de energia dos raios X utilizados na excitação da amostra. O espectro PL, por 

outro lado, apresenta bandas largas de emissão nos mesmos comprimentos de onda 

encontrados para a amostra pura, só que com intensidades relativas bastante 

diferentes. Para ambos os espectros representados na Figura 4.49, pode-se observar 

que a banda de emissão em 590 nm se apresentou bem mais intensa. Segundo a 

literatura, em outras redes cristalinas como, por exemplo, na calcita, a banda larga de 

emissão em 500 – 600 nm (coloração alaranjada) é consistente com a presença do 

Mn na valência 2+ e coordenação octaédrica. Esta emissão é atribuída à transição 

4
T1g (G) → 

6
A1g (S) do íon Mn

2+
 (Rotman, 1997). Portanto, o aumento na emissão 

em 590 nm pode estar associado simplesmente a uma superposição das emissões dos 

níveis de impurezas da matriz e do Mn
2+

. Considerando que as bandas de emissão da 

matriz do CdSiO3 em 400 e 480 nm se superpõem com a banda de AO observada 

para a amostra dopada com Mn
2+

 (ver Figura 4.29), pode-se supor que há 

transferência de energia da matriz para os íons dopantes. De acordo com os 
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resultados de XANES íons Mn com valência 3+ também estão presentes na estrutura 

do silicato em pequena quantidade. Segundo Kück e colaboradores (1998), as 

emissões do íon Mn
3+

 são fortemente influenciadas pelo efeito das distorções de 

Jahn-Teller. Esse efeito provoca pelo menos três emissões nos espectros ópticos dos 

íons Mn
3+

. Em matrizes de Y3Al5O12 (YAG) dopadas com Mn, essas emissões típicas 

de Mn
3+

 foram observadas como bandas largas centradas em 700, 850 e 1100 nm 

(Greenwood & Earnshaw, 1998; Burns, 1993). Logo, é possível concluir que 

emissões do íon Mn
3+

 não foram observadas na matriz do CdSiO3.  
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Figura 4.49: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra dopada com Mn
2+

. 

As Figuras 4.50 e 4.51 apresentam os espectros de emissão PL e XEOL das 

amostras dopadas com Ni
2+

 e Fe
2+/3+

, respectivamente. Estas amostras apresentaram 

o mesmo perfil de emissão observado no composto puro. Ao compararmos as 

intensidades relativas das bandas em 400 nm e 580 nm em ambos os espectros, 

observamos que a emissão em 400 nm é mais definida e tem maior intensidade 

relativa quando excitada acima do gap, enquanto a emissão em 480 nm se apresentou 

com maior intensidade relativa quando excitada com luz UV (abaixo do gap). Este 

resultado confirma uma possível recombinação direta da banda de condução com a 

banda de valência relacionado com a emissão em 400 nm, bem como uma 
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recombinação por éxcitons relacionada à emissão em 480 nm. Assim como no 

composto puro a emissão em 400 nm não foi totalmente suprimida no espectro PL o 

que sugere uma possível recombinação direta dos éxcitons com emissão em 480 nm. 

Outra possibilidade seria os éxcitons serem promovidos termicamente para as bandas 

de valência e condução e se recombinarem emitindo em 400 nm. Nestas amostras é 

possível observar que a presença do Ni e do Fe não provocou novos centros 

luminescentes no silicato de cádmio.  

As amostras dopadas com Co não apresentaram luminescência e, portanto, os 

espectros luminescentes dessas amostras não serão apresentados neste trabalho. 

Nestas amostras a supressão total da luminescência pode estar relacionada a 

processos de auto-absorção no material. Baseado nos resultados de absorção óptica 

dessas amostras apresentados na Figura 4.31 é possível observar que as bandas de 

absorção observadas se sobrepõem as bandas de emissão da matriz, ocasionando a 

supressão do sinal luminescente.      
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Figura 4.50: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra dopada com Ni
2+

. 
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Figura 4.51: Espectros de emissão PL e XEOL da amostra dopada com Fe
2+/3+

. 

Neste trabalho, além de investigar a ação dos dopantes na luminescência do 

CdSiO3 também foi estudado o papel da co-dopagem no material. A Figura 4.52 

mostra uma comparação entre os espectros XEOL das amostras de CdSiO3 com pH 

7.0 dopadas e co-dopadas com Gd e Tb, onde as intensidades podem ser comparadas. 

Nesta Figura, pode-se observar que a presença desses dopantes alterou a intensidade 

luminescente do material quando comparado ao composto puro.  A dopagem com o 

íon Gd provocou um aumento da emissão no azul, enquanto que a presença do Tb 

favoreceu um aumento da emissão no verde. Na co-dopagem Gd-Tb observa-se que a 

amostra apresenta uma mistura das emissões típicas do Tb e das emissões da matriz. 

O sinal luminescente desta amostra é reduzido quando comparado com a amostra 

CdSiO3:Tb e aumentado se comparado a amostra pura. Logo, além da possibilidade 

de haver transferência de energia do Gd para a matriz discutida anteriormente 

também é possível que parte da energia absorvida pelos íons de Tb seja transferida 

para os centros luminescentes do CdSiO3.   

Na Figura 4.53 temos o comparativo dos espectros XEOL das amostras dopadas 

e co-dopadas com Mn
2+

, Gd
3+

 e Tb
3+

. Nestes espectros observa-se que a presença dos 

dopantes aumentou significativamente a emissão do material. Nas amostras co-
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dopadas pode haver transferência de energia dos íons terras raras para os níveis de 

impurezas da matriz e do Mn
2+

. Com a co-dopagem tripla nota-se uma pequena 

redução na intensidade luminescente. Como a concentração de dopantes nestas 

amostras é maior, totalizando 1,5 mol%, é possível que haja uma formação de 

aglomerados que promova interações de curta distância MT-MT ou TR-TR, de modo 

que dificulte processos de transferência de energia MT-TR promovendo a 

diminuição da luminescência.  

A Figura 4.54 apresenta os espectros XEOL das amostras dopadas e co-dopadas 

com Ni
2+

, Gd
3+

 e Tb
3+

. A amostra dopada com Ni apresentou uma supressão 

luminescente se comparada com o composto puro. Esta supressão pode ser associada 

a auto-absorção dessas amostras causada por absorções nos mesmos comprimentos 

de onda de emissão da matriz (ver Figura 4.30). Na co-dopagem Ni
2+

/ Gd
3+

 observa-

se um aumento na intensidade luminescente das emissões em 400 nm e 480 nm, 

indicando a transferência de energia do Gd para a matriz. Com a co-dopagem Ni
2+

/ 

Tb
3+

 as emissões típicas do Tb são observadas e se apresentam intensas e 

predominantes. A co-dopagem tripla para essas amostras, assim como na co-

dopagem com Mn, apresentou redução na intensidade luminescente. 
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Figura 4.52: Espectros de emissão XEOL das amostras pura, dopada e co-dopada 

com Gd
3+ 

e Tb
3+

. 
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Figura 4.53: Espectros de emissão XEOL das amostras pura, dopada e co-dopada 

com Mn
2+

, Gd
3+ 

e Tb
3+

. 
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Figura 4.54: Espectros de emissão XEOL das amostras pura, dopada e co-dopada 

com Ni
2+

, Gd
3+ 

e Tb
3+

. 

 

As Figuras 4.55 e 4.56 apresentam os comparativos dos espectros XEOL das 

amostras dopadas e co-dopadas com Co
2+

/ Gd
3+

/ Tb
3+ 

e Fe
2+/3+

/ Gd
3+

/ Tb
3+

, 

respectivamente. Em todas essas amostras o processo de dopagem e co-dopagem 
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provocou uma diminuição significativa na luminescência do silicato quando 

comparado ao composto puro. Como todas essas amostras apresentaram bandas de 

absorção intensas nas regiões de emissão da amostra pura, a luminescência é 

suprimida por processos de auto-absorção no material.  
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Figura 4.55: Espectros de emissão XEOL das amostras pura, dopada e co-dopada 

com Co
2+

, Gd
3+ 

e Tb
3+
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Figura 4.56: Espectros de emissão XEOL das amostras pura, dopada e co-dopada 

com Fe
2+/3+

, Gd
3+ 

e Tb
3+

. 
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Na espectroscopia de luminescência estimulada por raios X (XEOL) além de 

analisar as emissões típicas do CdSiO3, é possível investigar a origem da 

luminescência nesse material avaliando a dependência da intensidade XEOL em 

função da energia incidente.  Esta técnica pode fornecer informações sobre os 

elementos químicos envolvidos na luminescência, bem como o ambiente químico e 

os estados excitados que levam à emissão óptica do material. Este tipo de estudo é 

possível devido o uso de luz síncrotron que permite utilizar fótons de raios X 

sintonizáveis, provocando a excitação preferencial de um elemento em uma 

determinada borda de absorção (Jürgensen e colaboradores, 2009; Kim e 

colaboradores, 2007). Neste trabalho, as medidas realizadas no LNLS foram feitas 

em amostras puras produzidas com pH 1.0 na borda K do Si (E = 1839 eV) e na 

borda L3 do Cd (E = 3538 eV). A Figura 4.57 apresenta os espectros de emissão da 

amostra pura quando excitado em 1845 eV (borda do Si) e 3570 eV (borda do Cd). 

Nesta Figura observa-se que independente da excitação, às bandas de emissão estão 

centrada nos mesmos comprimentos de onda (400 nm e 590 nm). Este resultado é um 

indicativo que tanto o Cd quanto o Si participa do processo luminescente do material. 

Para avaliar a eficiência da cintilação em função da energia de excitação, 

confeccionaram-se gráficos da área integrada da curva de emissão dos espectros 

XEOL, onde a emissão luminescente total foi mostrada em função da energia dos 

fótons de raios X. As Figuras 4.58 e 4.59 apresentam esses gráficos para excitação na 

borda do Si e do Cd, respectivamente. Para efeito comparativo os espectros de XAS 

também estão apresentados. As curvas de XAS mostram um aumento abrupto na 

absorção em 1839 eV e 3538 eV que corresponde às bordas de absorção K do Si e L3 

do Cd, respectivamente. Com excitação na borda do Si podemos observar que a área 

XEOL aumenta com o aumento da energia, exceto na região da borda de absorção 

onde nota-se a presença de um jump invertido. Este comportamento pode estar 

relacionado à presença de danos de radiação no material observado durante a 

realização das medidas através do escurecimento do pó analisado. Na excitação do 

material com raios X, elétrons são arrancados das camadas mais internas do material 

produzindo um grande número de elétrons energéticos e criando novos defeitos no 

material que pode gerar possíveis danos de radiação. Estes defeitos são geralmente 

centros de cor que podem influenciar na recombinação do par elétron-buraco criado 
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pela ionização do material. De acordo com Kordas e colaboradores (1982) os 

defeitos induzidos por radiação com raios X em vidros de silicatos são vacâncias de 

oxigênio (VO). Esse tipo de defeito pode ser formado devido à ruptura da ligação Si-

O (4,5 eV) (Basu, 2011). A criação de novos defeitos (VO) pode provocar a criação 

de novos centros de cor, o que justificaria a presença de danos de radiação 

observados no material. Estes novos defeitos criados podem competir com o centro 

luminescente do material por meio de auto-absorção ou por baixas taxas de 

transferência de energia, levando a um aumento de transições não-radiativas do 

material o que diminui a eficiência luminescente na região da borda do Si. Como em 

energias maiores do que a banda de absorção do Si se observou um aumento na área 

XEOL é possível que essas vacâncias de oxigênio se recombinem com elétrons 

presentes na matriz. No caso da excitação ocorrer na borda de absorção do Cd 

observa-se que a área do espectro de XEOL é crescente com a energia 

acompanhando o perfil do espectro de XAS, onde observamos jump direto. Este 

comportamento pode estar relacionado à emissão de níveis internos de éxcitons. 
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Figura 4.57: Espectros de emissão XEOL da amostra pura produzida com pH 1.0 

excitada na borda K do Si (1845 eV) e na borda L3 do Cd (3570 eV). 
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Figura 4.58: Área XEOL e XAS da amostra pura produzida com pH 1.0 excitada na 

borda K do Si. 
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Figura 4.59: Área XEOL e XAS da amostra pura produzida com pH 1.0 excitada na 

borda L3 do Cd. 
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As Figuras 4.60 e 4.61 apresentam os resultados de um estudo comparativo 

realizado para avaliar a luminescência do CdSiO3 em função da rota de produção. 

Neste estudo, as amostras produzidas via sol-gel (SG) foram comparadas com 

amostras de referência do CdSiO3 produzido via síntese de estado sólido (SES) 

(Abreu e colaboradores, 2013). Com esse comparativo é possível observar que as 

amostras produzidas via sol-gel apresentaram luminescência mais intensa do que as 

amostras produzidas via síntese de estado sólido. Este aumento luminescente chegou 

a cerca de 9 vezes o valor da luminescência de amostras produzidas via síntese de 

estado sólido. Esse comportamento mostra a influência do processo de produção na 

luminescência do CdSiO3.  

Outro estudo comparativo, apresentado na Figura 4.62, foi realizado para avaliar 

a eficiência do CdSiO3 como um cintilador. Neste estudo, amostras de CdSiO3 

produzidas via sol-gel foram comparadas com o cintilador CdWO4 que é bastante 

conhecido e que possui uma emissão intensa na região do azul (Novais e 

colaboradores, 2010). A amostra de CdWO4 utilizada como referência foi 

gentilmente cedida por Novais e colaboradores (2010) e produzida por síntese de 

estado sólido. Pode-se observar na Figura 4.62, que as amostras CdSiO3:Mn
2+

 e 

CdSiO3:Tb
3+

 apresentaram uma emissão bem mais intensa quando comparado com o 

CdWO4. Ao analisarmos as áreas sob a curva luminescente das amostras na Figura 

4.62, é possível fazer uma estimativa do rendimento das amostras de CdSiO3, 

baseado no valor de referência do rendimento quântico do CdWO4 que é de 15000 

fótons/Mev (Weber, 2002). Para as amostras mais intensas que o CdWO4 a eficiência 

de cintilação foi estimada em 24807 fótons/Mev (CdSiO3:Mn
2+

) e 15625 fótons/Mev 

(CdSiO3:Tb
3+

). Já para as amostras com menores intensidades de emissão como o 

CdSiO3 puro e  CdSiO3:Gd
3+

 a eficiência de cintilação foi de 7261 fótons/Mev e 

7197 fótons/Mev, respectivamente. Sob o ponto de vista de aplicação tecnológica 

este resultado viabiliza a aplicação do CdSiO3 como um cintilador.  
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Figura 4.60: Espectros de emissão XEOL das amostras puras de CdSiO3 produzidas 

via sol-gel (SG) com pH 7.0 e com pH 1.0 comparadas com a amostra de referência 

produzida via síntese de estado sólido (SES).  
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Figura 4.61: Espectros de emissão XEOL da amostra de CdSiO3 dopada com Mn 

produzida via sol-gel (SG) com pH 7.0 comparada com a amostra de referência 

produzida via síntese de estado sólido (SES).  
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Figura 4.62: Espectros de emissão XEOL de amostras de CdSiO3 produzidas via 

sol-gel e comparadas com o cintilador CdWO4.  

4.3.C. Cromaticidade 

No estudo de materiais luminescentes a definição das cores de emissão é 

importante na escolha da aplicabilidade do material. Uma maneira de definir as cores 

das emissões observadas é através do sistema de cores definido pela CIE (Comissão 

Internacional de Iluminação), que mostra que as cores podem ser numericamente 

especificadas em um plano descrito por um conjunto de coordenadas x, y e z 

conhecido como diagrama de cromaticidade (Zhu & Zhao, 2010). As Figuras 4.63 e 

4.64 mostram diagramas de cromaticidade típicos para todas as amostras puras e 

dopadas / co-dopadas produzidas neste trabalho, respectivamente. Nestes diagramas 

as coordenadas de cromaticidade X e Y marcadas foram calculadas através do 

programa Radiant Imaging Color Calculator (CIE 1931) e estão apresentadas na 

Tabela 4.5. Estas coordenadas foram calculadas tomando como dados de entrada 

para o programa Color Calculator, os espectros XEOL e PL obtidos anteriormente. 

Nas Figuras 4.63 e 4.64, além do diagrama de cromaticidade, também é possível 

observar fotos tiradas no momento da excitação mostrando a percepção visual da cor 
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a olho nu. Neste trabalho foi possível obter materiais luminescentes com diversas 

tonalidades de cores de emissão como azul, violeta, verde, amarelo, laranja, rosa e 

branco. Estas emissões de luz no visível possibilitam a aplicação desses materiais em 

equipamentos de segurança e sinalização de trânsito, decoração de ambientes, tintas 

fosforescentes, cerâmicas luminosas, displays de visão noturna, memórias ópticas, 

detectores de radiação entre outros (Matsuzawa e colaboradores, 1996; Qu e 

colaboradores, 2009).  

 

Tabela 4.5: Valores das coordenadas X e Y marcados graficamente no diagrama de 

cromaticidade para as amostras de CdSiO3.     

Amostras X Y Amostras X Y 

A – Puro-pH1-

1000°C-3h 
0,326 0,273 P – Gd-Tb 0,437 0,449 

B – Puro-pH1-

900°C-E30% 
0,375 0,329 Q – Mn 0,556 0,441 

C – Puro-pH1-

1000°C-E30% 
0,324 0,341 R – Mn-Gd 0,564 0,434 

D – Puro-pH1-

8h 
0,216 0,167 S – Mn-Tb 0,562 0,435 

E – Puro-pH1-

5h 
0,325 0,342 T – Mn-Gd-Tb 0,556 0,441 

F – Puro-pH3 0,335 0,255 U – Ni 0,500 0,400 

G – Puro-pH5 0,529 0,428 V – Ni-Gd 0,267 0,186 

H – Puro-pH7 0,536 0,437 X – Ni-Tb 0,315 0,507 

I – Puro-pH10 0,510 0,414 Z – Ni-Gd-Tb 0,315 0,442 

J – Puro-pH12 0,336 0,298 W – Fe 0,463 0,362 

K – Puro-pH7-

700°C-E30% 
0,347 0,482 Y – Fe-Gd 0,552 0,383 

L – Puro-pH7-

700°C-E40% 
0,362 0,482 α – Fe-Tb 0,365 0,421 

M – Puro-pH7-

700°C-E50% 
0,355 0,493 β – Fe-Gd-Tb 0,352 0,388 

N – Gd 0,233 0,279 γ – Co-Tb 0,372 0,503 

O – Tb 0,283 0,447 π – Co-Tb-Gd 0,343 0,492 
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Figura 4.63: Diagrama de Cromaticidade (CIE 1931) de amostras puras produzidas 

com diferentes condições de preparo mostrado juntamente com fotos tiradas no 

momento da excitação das amostras. As letras corresponde à nomenclatura utilizada 

para cada amostra na Tabela 4.5.  

 

Figura 4.64: Diagrama de Cromaticidade (CIE 1931) de amostras dopadas e co-

dopadas produzidas com pH 7.0 mostrado juntamente com fotos tiradas no momento 

da excitação das amostras. As letras corresponde à nomenclatura utilizada para 

cada amostra na Tabela 4.5.  
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Neste trabalho, além da cor de emissão, também foi observado a presença de 

cores nos pós cerâmicos produzidos. A Figura 4.65 mostra fotografias de amostras 

puras e dopadas de CdSiO3. Nessa Figura, nota-se um efeito de coloração nas 

amostras dopadas com metais de transição. Essa é uma característica comum dos 

compostos metálicos da série 3d, cuja presença de coloração pode ser associada a 

produção de centros de cor no material devido a absorção na região do visível 

conforme mostrado nas Figuras 4.29 – 4.32. A presença de cores bem definidas e 

estáveis são características que permite uma possível aplicação como pigmentos 

cerâmicos usuais. Para pigmentos fluorescentes e fosforescentes o ideal é que o pó 

cerâmico apresente coloração branca para evitar processos de auto-absorção da luz 

emitida.   

 

Figura 4.65: Figuras dos pós cerâmicos de CdSiO3 puro e dopado com metais de 

transição e terras raras.  

4.3.D. Tempo de Vida  

No estudo da luminescência do CdSiO3, um fator de grande importância na 

determinação do tipo de aplicação é a obtenção da constante de tempo característica 

da intensidade de emissão luminescente. Para algumas aplicações como sinalização 

de segurança, decoração de ambientes e tintas fosforescentes, quanto mais longo o 

tempo de vida mais eficiente se torna para a aplicação. No entanto, para aplicações 

como dispositivos para formação de imagens médicas em serviços de tomografia 

computadorizada não é necessário tempos de vida muito longo, pois poderia 

atrapalhar o processo de aquisição de imagens. Neste trabalho as medidas de tempo 

de vida foram realizadas utilizando luz UV e raios X como fonte de excitação.  

Na excitação com raios X, as medidas foram realizadas no modo single-bunch 

no LNLS utilizando pulsos de excitação com largura à meia altura de 200 ps. Devido 
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o uso de pulsos estreitos de altas energias, este tipo de medida é bastante conveniente 

para caracterizar cintiladores rápidos.  Este trabalho apresenta, pela primeira vez, 

análises de tempo de vida do CdSiO3 realizadas com excitação de raios X. A Figura 

4.66 e 4.67 apresentam as curvas de decaimento das amostras puras produzidas com 

pH 1.0 (emissão no azul) e pH 7.0 (emissão no laranja) excitadas na borda do Cd e 

do Si, respectivamente. Nessas Figuras, observa-se que as curvas de decaimento 

apresentam um perfil de exponencial. Outra característica que se pode observar 

nessas curvas de decaimento é um pequeno pico em torno de 120 ns. Este pico pode 

estar relacionado com armadilhas rasas no material de elétrons e buracos que podem 

se recombinar com o passar do tempo à temperatura ambiente. Por conta da presença 

deste pico as curvas foram ajustadas considerando apenas a parte inicial do 

decaimento. Para esse tipo de medida o tipo de ajuste que mais se adequou foi o 

ajuste do tipo decaimento primário que obedece à equação (4.9):  

                                                  (4.9) 

onde I representa a intensidade da luminescência, I0 é uma constante responsável 

pelo sinal de luz de fundo da medida, A  é uma constantes relacionada a intensidade 

relativa de cada termo de decaimento, t é o tempo e τ é o tempo de decaimento 

característico para a exponencial. Uma forma de avaliar a qualidade de um ajuste é 

através do coeficiente de determinação (R
2
). Este parâmetro tende a 1 (um) quando a 

soma dos quadrados dos resíduos tende a zero, portanto, quanto mais R
2
 se 

aproximar da unidade, melhor é a qualidade do ajuste (Matos, 2005). Na tabela 4.6 é 

possível observar os valores obtidos de todas as variáveis consideradas no momento 

do ajuste. Nesta tabela, é possível observar que independente da excitação do 

material ser na borda de absorção do Cd ou do Si os tempos de decaimentos 

característicos são equivalentes. Para a amostra pura produzida com pH 1.0, cuja 

emissão ocorre no azul, obtivemos um tempo mais curto da ordem de 19 ns, 

enquanto para a amostra pura com pH 7.0 que apresenta emissão no laranja o tempo 

foi ajustado em torno de 24 ns. Devido à equivalência nos resultados de ajustes do 

composto puro na borda do Cd e do Si e o alto ruído das medidas na borda do Si, 

apresentaremos os resultados das amostras dopadas e co-dopadas apenas nas bordas 

do Cd e dos dopantes. Vale ressaltar que não foi possível realizar esse tipo de medida 

para todas as amostras devido à alta fosforescência encontrada nas amostras dopadas 
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com Mn e a baixa resposta luminescente encontrada nas amostras dopadas com Fe e 

Co. 

A Figura 4.68 apresenta as curvas de decaimento da amostra CdSiO3:Gd
3+

 

excitada na borda do Cd e do Gd. Analisando a Tabela 4.6 observa-se que tanto para 

excitação na borda do Cd quanto para excitação na borda do Gd o ajuste forneceu 

uma constante de tempo equivalente em torno de 16 ns. Este resultado, assim como 

no composto puro, mostra que a resposta luminescente independe da borda de 

excitação do material. Portanto para as próximas amostras apenas a borda do Cd será 

considerada, pois foi a que apresentou uma melhor relação sinal-ruído. As Figuras 

4.69 e 4.70 mostram as curvas de decaimentos das amostras dopadas com Tb
3+

 e Ni
2+

 

e co-dopadas Gd
3+

/Tb
3+ 

e Ni
2+

/Gd
3+

/Tb
3+

. Os valores das constantes de tempos 

ajustadas para essas amostras dopadas variaram entre 14 ns – 21 ns. Baseado nos 

valores de R
2
 observados na Tabela 4.6 nota-se que os ajustes obtidos para as curvas 

de tempo de vida se mostraram satisfatórios. Pela Tabela 4.6, ao compararmos o 

valor da constante de tempo do composto puro produzidos com pH 7.0 com os 

valores ajustados para as amostras dopadas e co-dopadas, nota-se que a presença dos 

dopantes acelerou o processo de decaimento do CdSiO3. Como essas medidas são 

realizadas com excitação acima do gap esta constante de tempo rápida da ordem de 

nanosegundos pode estar relacionada à recombinação direta a partir das bandas. 

 

Tabela 4.6: Valores dos parâmetros ajustados pelas curvas de decaimento da luminescência 

quando excitadas com raios X. 

Amostras Bordas I0 A τ (ns) R
2 

Puro – pH 1.0 Cd 0,3962 0,784 19,3±0,3 0,977 

Si 0,463 0,595 18,6±0,4 0,870 

Puro – pH 7.0 Cd 0,592 0,480 23,8±0,3 0,923 

Si 0,559 0,473 24,7±0,4 0,895 

CdSiO3:Gd
3+ Cd 0,883 0,121 16,3±0,3 0,964 

Gd 0,612 0,258 15,9±0,2 0,918 

CdSiO3:Tb
3+

 Cd 0,8810 0,0919 15,4±0,3 0,964 

CdSiO3:Gd
3+

,Tb
3+

 Cd 0,731 0,181 15,5±0,1 0,947 

CdSiO3:Ni
2+

 Cd 0,123 1,142 20,4±0,4 0,902 

CdSiO3:Ni
2+

,Gd
3+

 Cd 0,513 0,737 18,3±0,1 0,973 

CdSiO3:Ni
2+

,Tb
3+

 Cd 0,269 0,897 19,32±0,09 0,911 
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Figura 4.66: Curva de decaimento da luminescência das amostras puras produzidas 

com pH 1.0 e 7.0 excitadas na borda de absorção do Cd. As linhas traçadas em azul 

e vermelho representam as curvas ajustadas para cada amostra. 
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Figura 4.67: Curva de decaimento da luminescência das amostras puras produzidas 

com pH 1.0 e 7.0 excitadas na borda de absorção do Si. As linhas traçadas em azul e 

vermelho representam as curvas ajustadas para cada amostra. 
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Figura 4.68: Curva de decaimento da luminescência da amostra dopada com Gd
3+ 

produzida com pH 7.0 excitadas na borda de absorção do Cd e do Gd.  
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Figura 4.69: Curva de decaimento da luminescência das amostras dopada com Tb
3+ 

e co-dopada Gd
3+

/Tb
3+

produzida com pH 7.0 excitadas na borda de absorção do 

Cd. 
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Figura 4.70: Curva de decaimento da luminescência das amostras dopada com Ni
2+ 

e co-dopadas Ni
2+

/Gd
3+

 e Ni
2+

/Tb
3+

produzidas com pH 7.0 excitadas na borda de 

absorção do Cd. 

 

Além de medidas de tempo de vida realizadas com excitação com raios X, 

também foram realizadas medidas previamente excitadas com luz UV (λ = 260 nm). 

De acordo com os resultados de AO descritos no item 4.3.A, a energia utilizada é 

menor do que o gap óptico do material. Neste tipo de medida a luminescência pode 

ser monitorada por um período de até 2 h, o que permite investigar o perfil de 

decaimento luminescente para as amostras que apresentaram fosforescência de longa 

duração. As amostras que apresentaram fosforescência de longa duração visível a 

olho nu por um período de minutos foram amostras dopadas e co-dopadas com Mn
2+

, 

Gd
3+

 e Tb
3+

. Portanto, nessa etapa do trabalho apenas serão apresentadas as curvas 

dessas amostras que estão mostradas nas Figuras 4.71 e 4.72. Nessas Figuras, 

observa-se que a curvas de tempo de vida seguem o perfil de decaimento lento, típico 

de materiais de gap indireto. Nos materiais de gap indireto, o processo luminescente 

é assistido por absorção e emissão de fônons, de modo que a probabilidade de 

recombinação radiativa é menor (Hagan & Kik, 2008). Como é possível observar o 
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tempo de 2 h foi suficiente para que as curvas de decaimento medidas para as 

amostras pura e dopadas com Mn
2+

 e Gd
3+

 atinjam um patamar. No entanto, esse 

comportamento não é observado para a amostra dopada com Tb
3+

 e para as demais 

amostras co-dopadas, onde se pode observar uma queda contínua da curva de 

decaimento. Este perfil indica que a amostra continua decaindo mesmo depois de 

cessada a medida. Para o ajuste dessas curvas os resultados que mais se 

assemelharam ao perfil de decaimento foram quando considerado a soma de três 

exponenciais de decaimento, conforme mostra a equação (4.10):  

                
 
                            (4.10) 

onde cada variável foi definida na equação (4.9). Os ajustes obtidos para as curvas de 

tempo de vida se mostraram satisfatórios, como é possível observar nas Figuras 4.71 

e 4.72, com valores de R
2
 em torno de 0,99. Analisando essas curvas de decaimento, 

pode-se observar que as amostras apresentaram três tempos de vida, sendo um curto 

(τ1), um intermediário (τ2), e um mais longo (τ3). O tempo de vida curto (τ1) é 

praticamente igual para todas as amostras e como a excitação está sendo realizada na 

energia de absorção associada a éxcitons é possível que este tempo esteja relacionado 

à recombinação de éxcitons no material. Este processo pode ser considerado mais 

longo do que aquele relacionado à transição direta entre bandas, pois envolve a 

criação, armadilhamento e recombinação dos pares elétron-buraco. O tempo de vida 

intermediário (τ2) têm valores próximos para todas as amostras sendo um pouco mais 

longo na amostras dopadas e co-dopadas com os íons TR
3+

 e pode estar relacionado 

com a excitação dos níveis internos dos dopantes/impurezas, seguida de decaimento 

com emissão de luz. A terceira constante de tempo (τ3) é maior para as amostras co-

dopadas principalmente na co-dopagem tripla, indicando que este decaimento está 

possivelmente relacionado à absorção seguida de transferência de energia para os 

centros de cor presentes na amostra, seguido de emissão. Á medida que a 

concentração desses defeitos aumenta com a presença dos dopantes, o tempo de vida 

também aumenta. É possível que o decaimento relacionado a cada processo aqui 

descrito seja influenciado pelos outros decaimentos. Em trabalhos futuros, serão 

realizadas medidas de tempo de vida para cada banda isoladamente.  
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Na análise de tempo de vida é importante observar a contribuição percentual de 

cada processo para a luminescência total. Esta contribuição é dada pelos parâmetros 

Ai, que está representado no gráfico entre parêntesis. Analisando os valores de Ai 

pode-se observar que o tempo de vida mais curto domina o processo de decaimento 

nas amostras de CdSiO3, enquanto o tempo de vida mais longo possui a menor 

contribuição. As amostras dopadas unicamente com Gd
3+

, Tb
3+

 e Mn
2+

 são aquelas 

com maior contribuição da luminescência com tempo de vida intermediário. Para as 

amostras co-dopadas, a terceira exponencial apresenta os maiores valores de 

constante de tempo. No entanto, sua contribuição para a fosforescência destas 

amostras é muito baixa, significando luminescência de longa duração, porém com 

baixa intensidade.  
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Figura 4.71: Curvas de decaimento da fosforescência das amostras pura, dopadas e 

co-dopada com Gd
3+

 e Tb
3+ 

excitadas em 260 nm. 
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 Figura 4.72: Curvas de decaimento da fosforescência das amostras pura, dopadas e 

co-dopada com Mn
2+

, Gd
3+

 e Tb
3+ 

excitadas em 260 nm. 

 

4.3.E. Termoluminescência (TL) 

Na investigação dos processos envolvidos na emissão luminescente do CdSiO3, 

a realização de medidas de termoluminescência (TL) pode fornecer informações 

sobre a quantidade de centros de armadilhamento, bem como a profundidade dessas 

armadilhas. Os picos TL são fortemente influenciados por parâmetros como natureza 

da amostra (cristalino, semicristalino, amorfo, etc), presença de impurezas, prévio 

tratamento térmico antes da irradiação, natureza da radiação ionizante, dose de 

radiação, taxa de aquecimento, temperatura em que a amostra é irradiada, entre 

outros. Na literatura do CdSiO3 relatos mostram a presença de dois picos TL, onde o 

primeiro é localizado entre 80 - 110°C e o segundo é localizado no intervalo de 145 - 

175°C. Esta posição e a intensidade do pico variaram na literatura com a taxa de 

aquecimento, o tipo de radiação usada para excitar o material, a presença de 
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dopantes, bem como o método de síntese usado na etapa de produção (Liu e 

colaboradores, 2005; Kuang e colaboradores, 2006; Manjunatha e colaboradores, 

2012). Neste trabalho, as medidas de TL foram realizadas entre 13 e 400°C, usando 

uma taxa de aquecimento de 3°C/s, cujas amostras foram previamente excitadas por 

2 minutos com luz UV. A Figura 4.73 apresenta uma curva típica de TL dos 

compostos puros produzidos com diferentes pH, onde a intensidade de luz emitida 

com o aquecimento da amostra é apresentada em função da temperatura de 

aquecimento. Na amostra pura produzida com pH 1.0, três picos TL são detectados 

em torno de 65°C, 109°C e 166°C. Para simplificar esses picos serão nomeados de 

pico 1 (65°C), pico 2 (109°C) e pico 3 (166°C). Com a mudança do pH para 7.0 os 

picos TL sofreram pequenos deslocamentos para 50°C (pico 1), 110°C (pico 2) e 

187°C (pico 3), bem como há uma diferença entre a intensidade relativa do pico 1 e 

pico 2 se comparada a amostra com pH 1.0. Estes picos 1 e 2 podem ser associados a 

armadilhas de buracos relacionadas as vacâncias de cádmio e a armadilhas de 

elétrons relacionadas a vacâncias de oxigênio e/ ou níveis de impurezas em baixas 

concentrações. 

Nas medidas de tempo de vida detectou-se um decaimento rápido da ordem de 

20 s quando as amostras foram excitadas com luz UV. Estes mecanismos 

luminescentes podem estar relacionados a armadilhas rasas em torno da temperatura 

ambiente. No entanto, devido o tempo entre a irradiação e a medida TL ser muito 

maior do que o tempo de 20 s o pico correspondente a este mecanismo não foi 

detectado. A presença do pico 3 nas curvas de TL está muito acima da temperatura 

ambiente, o que demonstra uma alta estabilidade desse mecanismo de modo que os 

elétrons aprisionados nesta armadilha possuem baixa probabilidade de recombinação 

radiativa, a menos que se aqueça o material.       

As Figuras 4.74 e 4.75 apresentam as curvas TL das amostras dopadas e co-

dopadas com metais de transição e terras-raras. Nessas curvas é possível observar 

uma sobreposição de picos cujas intensidades relativas variaram de acordo com o 

dopante ou co-dopante presentes na estrutura do CdSiO3. A Tabela 4.7 apresenta as 

posições desses picos para cada amostra investigada. Comparando as posições dos 

compostos puros com as amostras dopadas observam-se pequenos deslocamentos dos 

picos devido à presença dos dopantes. Esse deslocamento pode estar relacionado à 
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diferença entre os raios iônicos entre o Cd
2+

 e os íons dos dopantes. Além disso, 

alterações na profundidade das armadilhas devido aos defeitos criados por cada 

dopante também podem provocar uma alteração na posição de cada pico. Este 

resultado mostra que a natureza dos centros de armadilhamento na estrutura do 

CdSiO3 podem ser considerados os mesmos, independente da presença do dopante.   

 

 

Tabela 4.7: Valores dos picos TL observados nas amostras puras, dopadas e co-dopadas de 

CdSiO3.  

Amostras Pico 1 (°C) Pico 2 (°C) Pico 3 (°C) 

Puro – pH – 1.0 65 109 166 

Puro – pH – 7.0 50 110 187 

Mn 72 120 - 

Gd 62 / 84 120 - 

Tb - 101 - 

Gd - Tb 70 114 153 

Mn - Gd 87 - 160 

Mn – Tb 86 - 158 

Mn – Gd – Tb 87 140 - 

Ni 50 123 - 

Co 60 123 - 

Fe 65 101 - 
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Figura 4.73: Curvas de TL das amostras puras de CdSiO3 produzidas com pH 1.0 e 

7.0. 
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Figura 4.74: Curvas de TL das amostras produzidas com 7.0 dopadas e co-dopadas 

com Mn
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, Gd
3+

 e Tb
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5.1. CONCLUSÕES  

 

No presente trabalho a rota sol-gel foi utilizada para a produção do CdSiO3 puro 

e dopado com metais de transição (Mn, Ni, Fe e Co) e terras raras (Gd, Tb). Na 

produção dos materiais, parâmetros como pH da solução de partida, desvios 

estequiométricos, temperatura e tempo de calcinação foram investigados com o 

intuito de obter a melhor condição de preparo das amostras de CdSiO3 e verificando 

o comportamento luminescente dessas amostras. Considerando o pH da solução 

inicial e a temperatura de calcinação, a partir dos difratogramas de DRX obtidos, 

verificamos que o método de produção via rota sol-gel mostrou-se satisfatório 

possibilitando a obtenção da fase única do material estudado em amostras com pH 

1.0 (1000°C/3h) e com pH 7.0 (700°C/3h). Esta temperatura mínima de cristalização 

(700°C/3h) está 200°C abaixo do menor valor reportado na literatura considerando a 

rota de produção sol-gel. Medidas de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 

amostras produzidas mostraram a obtenção de partículas esféricas submicrométricas 

e nanométricas com forte tendência a aglomeração, independentemente do pH da 

solução de partida. No entanto, o tempo de calcinação foi um parâmetro fundamental 

na obtenção de partículas com diferentes graus de aglomeração e agregação.  

No estudo da valência dos dopantes, através de medidas de XANES observou-se 

que os íons Ni, Co, Gd e Tb apresentaram valência única 2+, 2+, 3+ e 3+, 

respectivamente. No entanto a dopagem com Mn e Fe apresentou uma mistura de 

valências 2+ e 3+ em diferentes proporções a depender da concentração do íon 

dopante. Na análise da pré-borda de XANES realizada comparativamente com 

amostras de referências foi possível observar que os dopantes estão 

preferencialmente localizados em sítios octaédricos. Isto indica que o dopante entrará 

preferencialmente na matriz do silicato substituindo íons de cádmio em um ambiente 

octaédrico ao invés de substituir íons de silício em um ambiente tetraédrico.    

Na caracterização óptica das amostras, medidas de absorção óptica realizadas na 

região UV sugerem a presença do band gap do CdSiO3 em torno de 5 eV. Nessas 

medidas, uma banda de absorção em 4,7 eV sugere a presença de éxcitons auto-

armadilhados no material. Medidas de absorção óptica do composto puro realizadas 
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na região do visível mostraram a presença de bandas de absorção pouco intensas em 

570 nm e 800 nm. Esta baixa absorção do material na região visível do espectro, 

pode estar associada a defeitos intrínsecos (centro de cor) como vacâncias de cádmio 

e de oxigênio presentes na matriz do CdSiO3. Em amostras dopadas com metais de 

transição, bandas de absorções atribuídas aos dopantes foram observadas apenas na 

região do visível. De maneira contrária, a dopagem com terras raras forneceu 

pequenas bandas de absorção na região do UV, de modo que na região do visível não 

houve contribuição com novos níveis de transições ópticas no material.   

Os espectros de emissão PL e XEOL da matriz apresentaram bandas principais 

de emissão em 400 nm, 490 nm e 590 nm com intensidades relativas diferentes em 

cada espectro. As intensidades destas bandas de emissão variaram com o pH da 

solução inicial, a presença de desvios estequiométricos, o tempo e a temperatura de 

calcinação, bem como a natureza da atmosfera utilizada na etapa de calcinação. 

Através destes resultados, observa-se um indício de que as VCd podem de fato estar 

diretamente relacionadas a luminescência intrínseca do CdSiO3. De maneira geral, o 

mapeamento da luminescência apresentado para o composto puro demonstrou o 

quanto a luminescência intrínseca do CdSiO3 pode ser influenciada pelo modo de 

produção. Um comparativo de amostras produzidas via rota sol-gel com amostras de 

referência produzidas via síntese de estado sólido mostrou que a rota sol-gel 

apresentou maior eficiência luminescente. 

Os três canais luminescentes observados no CdSiO3 podem estar associados 

basicamente com: (i) recombinação direta de elétrons da banda de condução com 

buracos da banda de valência (λ = 400 nm); (ii) recombinação de éxcitons (λ = 490 

nm) e (iii) transições por centros de cor devido a defeitos intrínsecos ou a níveis de 

impurezas, presentes no material em baixa concentração (λ = 590 nm). Na amostra 

dopada com Gd, observou-se que a presença do dopante aumentou as emissões 

típicas da matriz na região do azul-verde, o que indica um processo de transferência 

de energia do dopante para os centros luminescentes do CdSiO3. No caso da 

dopagem com Tb e Mn as emissões típicas dos dopantes são observadas juntamente 

com as emissões da matriz. Neste caso há a possibilidade de transferência de energia 

da matriz para os íons dopantes. Para a dopagem com Ni, Fe e Co houve uma 

supressão da luminescência devido a processos de auto-absorção no material. 
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Medidas de tempo de vida realizadas com excitação de raios X mostraram a 

presença de um processo de decaimento rápido da ordem de 20 ns que pode estar 

relacionado à recombinação direta a partir das bandas. Quando excitadas com luz UV 

as amostras que apresentaram fosforescência de longa duração apresentaram três 

tempos de vida, sendo um curto (τ1), um intermediário (τ2), e um mais longo (τ3). 

Esses tempos podem ser associados à recombinação de éxcitons no material (τ1),   à 

excitação dos níveis internos dos dopantes/impurezas, seguida de decaimento com 

emissão de luz (τ2) e à absorção seguida de transferência de energia para os centros 

de cor presentes na amostra, seguido de emissão (τ3). A presença dos dopantes 

aumentou a luminescência, o tempo de vida e variou a cor de emissão do CdSiO3.  

Através de medidas de TL da amostra pura observou-se no mínimo três centros 

de armadilhamento na estrutura do CdSiO3 localizados nas temperaturas de 65°C, 

109°C e 166°C. Com a presença do dopante, alterações na profundidade das 

armadilhas foram observadas, porém não houve alteração na natureza dos centros de 

armadilhamento na estrutura do CdSiO3.   

Este trabalho possibilitou a alteração da cor de emissão no CdSiO3 puro apenas 

variando o modo de produção do mesmo. Amostras puras com emissão no azul, 

violeta, verde e laranja foram produzidas com diferentes tonalidades e intensidades 

de emissão. Com a presença do dopante além das cores observadas para o composto 

puro obtivemos emissões no amarelo, rosa e branco.  

 

5.2. FUTUROS TRABALHOS 

 

Este trabalho ajudou a esclarecer alguns pontos da luminescência do CdSiO3. No 

entanto, muitos outros aspectos ainda precisam ser explorados, como por exemplo, a 

elaboração de um diagrama de fases deste material, bem como a determinação de 

misturas de fases monoclínica e triclínica no material e qual a relação dessas fases 

com a luminescência do silicato de cádmio. Como a luminescência do composto puro 

apresentou variação com as condições de preparo, também serão exploradas novas 

rotas de produção como o método Pechini e a síntese hidrotermal assistido por 

micro-ondas. Novos dopantes como V, Zn e Cu serão investigados, com o intuito de 
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analisar a ação do dopante na intensidade de emissão, tempo de persistência e cor de 

emissão.  

Medidas de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) e EXAFS (Extended 

X-Ray Absorption Fine Structure) serão realizadas com o intuito de obter maiores 

informações sobre as propriedades físicas e químicas do material. O estudo mais 

aprofundado de TL será realizado com o intuito de obter os parâmetros cinéticos da 

curva de TL e entender o processo de transferência de carga no material estudado. 

Medidas de radioluminescência (RL) usando excitação beta e gama também deverão 

ser exploradas, de modo que o comportamento luminescente em função da fonte de 

excitação seja realizado. A combinação de todas essas técnicas poderá fornecer mais 

informações necessárias para compreender as propriedades estruturais e 

luminescentes do CdSiO3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

Capítulo 6  

– Referências Bibliográficas – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ABREU, C. M. Mecanismos de emissão fosforescente do composto CdSiO3. Dissertação, 

UFS, São Cristóvão, 2010. 

ABREU, C. M.; SILVA, S. R.; VALERIO, M. E. G.; MACEDO, Z. S. Color-control of the 

persistent luminescence of cadmium silicate doped with transition metals. Journal of 

Solid State Chemistry, v. 200, p. 54–59, 2013. 

AHMED, S. N. Physics and Engineering of Radiation Detection. Academic Press, Grâ-

Bretanha, 2007.   

AIROLDI, C.; FARIAS, R. F. Alcóxidos como precursores na síntese de novos materiais 

através do processo sol-gel. Química Nova, v.27, n.1, p. 84-88, 2004. 

ANBALAGAN, G.; SAKTHIMURUGESAN, K.; BALAKRISHNAN, M.; 

GUNASEKARAN, S. Structural Analysis, Optical Absorption and EPR 

Spectroscopic Studies on Chrysotile. Applied Clay Science, v. 42, p. 175–179, 2008. 

ANDRADE, J. C.; CUSTODIO, R.; KUBOTA, L. T. Lei dos Processos de Absorção da 

Radiação. Chemkeys, p. 1-5, 2000.  

ASHCROFT, N. W.; MERMIN, N. D. Solid State Physics. Saunders College, Florida, 

1976. 

ATKINS, P.; JONES, L. Chemical Principles – The Quest for Insight. W. H. Freeman and 

Company, 5° ed., Nova York, 2010. 

BABU, A. R.; RAJYASREE, CH.; TEJA, P. M. V.; YUSUB, S.; RAO, D. K. Influence of 

Manganese Ions on Spectroscopic and Dielectric Properties of LiF-SrO-B2O3 

Glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 358, p. 1391–1398, 2012. 

BALAKRISHNAN, A.; PIZETTE, P.; MARTIN, C. L.; JOSHI, S. V.; SAHA, B. P. Effect 

of Particle Size in Aggregated and Agglomerated Ceramic Powders. Acta Materialia, 

v. 58, p. 802-812, 2010.  

BALL, D. W. Físico-Química. Pioneira Thomson Learning, Vol. 2, São Paulo, 2006.   

BARBOZA, C. A.; HENRIQUES, J. M.; ALBUQUERQUE, E. L.; CAETANO, E. W. S.; 

FREIRE, V. N.; COSTA, J. A. P. CdXO3 (X = C, Si, Ge, Sn, Pb) electronic band 

structures. Chemical Physics Letters, v. 480, p. 273-277, 2009.  

BARBOZA, C. A.; HENRIQUES, J. M.; ALBUQUERQUE, E. L.; FREIRE, V. N.; COSTA, 

J. A. P.; CAETANO, E. W. S. Triclinic CdSiO3 structural, electronic, and optical 



151 
 

properties from first principles calculations. J. Phys. D: Appl. Phys., v. 42, p. 1-9, 

2009.  

BARRET, S. D.; DHESI, S. S. The Structure of Rare-Earth Metal Surfaces. Imperial 

College Press, London, 2001. 

BARSOUM, M. W. Fundamentals of Ceramics. Institute of Physics, Series in Materials 

Science and Engineering, USA, 2003.  

BASU, S. (ed.) Crystalline Silicon - Properties and Uses. Rijeka: InTech, p. 135-172, 

2011. 

BERGAYA, F.; THENG, B. K. G.; LAGALY, G. Handbook of Clay Science – 

Developments in Clay Science. Elsevier, v. 1, 2006.  

BERNAL, C.; COUTO, A. B.; BREVIGLIERI, S. T.; CAVALHEIRO, E. T. G. Influência 

de alguns parâmetros experimentais nos resultados de análises calorimétricas 

diferenciais – DSC. Química Nova, Vol. 25, N° 5, p. 849-855, 2002. 

BIANCONI, A.; INCOCCIA, L.; STIPCICH, S. EXAFS and Near Edge Structure. 

Springer-Verlag, Berlim, 1983.   

BLASSE, G. Scintillator Materials. Chem. Mater., v. 6, n° 9, p. 1465-1475, 1994.  

BLASSE, G.; GRABMAIER, B. C. Luminescent Materials. Springer-Verlag, Berlin, 1994.  

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. Livros Técnicos e Científicos, Vol. 1, 

2°edição, Rio de Janeiro, 1986.  

BRAGG, S. L. The Development of X-ray Analysis. Dover Publications, New York, 1992.  

BRINKER, C. J.; SCHERER, G. W. Sol-gel Science – The physics and chemistry of sol-

gel processing. Academic Press, London, 1990.  

BROWN, M. E. Introduction to Thermal Analysis – Techniques and Applications. 

Kluwer Academic Publishers, 2° ed., USA, 2004.    

BUNKER, G. Introduction to XAFS – A Practical Guide to X-Ray Absorption Fine 

Structure Spectroscopy. Cambridge University Press, Nova York, 2010.    

BURNS, R. G. Mineralogical Applications of Crystal Field Theory. Cambridge 

University, 2° ed, 1993.  

CARTER, C. B.; NORTON, M. G. Ceramic Materials – Science and Engineering. 

Springer Science, New York, 2007.   



152 
 

CHAMBERS, C.; HOLLIDAY, A. K. Modern Inorganic Chemistry. Butterworths, 

Inglaterra, 1975. 

CHEN, R.; MCKEEVER, S. W. S. Theory of Thermoluminescence and Related 

Phenomena. World Scientific, New Jersey, 1997. 

CLABAU, F.; ROCQUEFELTE, X.; JOBIC, S.; DENIARD, P.; WHANGBO, M. –H.; 

GARCIA, A.; MERCIER, T. Mechanism of Phosphorescence Appropriate for the 

Long-Lasting Phosphors Eu
2+

 -Doped SrAl2O4 with Codopants Dy
3+

 and B
3+

. 

Chemistry of Materials, v. 17, p. 3904-3912, 2005. 

CULLITY, B. D. Elements of X-Ray Diffraction. Addison-Wesley Publishing Company, 

USA, 1956. 

DEKKER, A. J. Solid State Physics. Prentice-Hall, USA, 1958.   

DIMITRIEV, Y.; IVANOVA, Y.; IORDANOVA, R. History of sol-gel science and 

technology (Review). Journal of the University of Chemical Technology and metallurgy, 

v. 43, p. 181-192, 2008.  

EGERTON, R. F. Pysical Principles of Electron Microscopy – An Introduction to TEM, 

SEM and AEM. Springer, USA, 2005. 

FOWLES, G. R. Introduction to Modern Optics. Dover Publications, 2° ed., Nova York, 

1975.  

FOX, M. Optical Properties of Solids. Oxford University Press, Nova York, 2001.  

GAFT, M.; REISFELD, R.; PANCZER, G. Luminescence Spectroscopy of Minerals and 

Materials. Springer – Verlag, Berlin, 2005.  

GALOISY, L.; CORMIER, L.; CALAS, G.; BRIOIS, V. Environment of Ni, Co and Zn in 

low alkali borate glasses: information from EXAFS and XANES spectra. Journal of 

Non-Crystalline Solids, v. 293, p. 105-111, 2001.   

GLASSER, L. S. D.; GLASSER, F. P. The preparation and crystal data of the cadmium 

silicates CdSiO3, Cd2SiO4 and Cd3SiO5. Inorganic Chemistry, v.3, p. 1228-1230, 1964.  

GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. Chemistry of the elements. Butterworth-

Heinemann, 2° ed., Oxford, 1998. 

GRESKOVICH, C.; DUCLOS, S. Ceramic Scintillators. Annu. Rev. Mater. Sci., v. 27, p. 

69-88, 1997. 



153 
 

GRILL, A. Porous pSICOH ultralow-k dielectrics for chip interconnects prepared by 

PECVD. Annu. Rev. Mater. Res., v. 39, p. 49-69, 2009.   

GSCHNEIDNER, Jr., K. A.; BÜNZLI, J.-C. G.; PECHARSKY, V. K. Handbook on the 

Physics and Chemistry of Rare Earths. North-Holland, v. 41, UK, 2011.  

GUINEBRETIÈRE, R. X-ray Diffraction by Polycrystalline Materials. ISTE, USA, 2007.   

HAGAN, D. J.; KIK, P. G. Fundamentals of Optical Science. Creol – The College of 

Optics and Photonics, Florida, 2008.    

HAINES, P. J. Principles of Thermal Analysis and Calorimetry. Royal Society of 

Chemistry, 2002. 

HALKA, M.; NORDSTROM, B. Transition Metals – Periodic Table of the Elements. 

Facts on File, Nova York, 2011. 

HATAKEYAMA, T.; QUINN, F. X. Thermal analysis. John Wiley & Sons, England, 1999.  

HIPPERT, F.; GEISSLER, E.; HODEAU, J. L.; LELIÈVRE-BERNA, E.; REGNARD, J. 

Neutron and X-ray Spectroscopy. Springer, 2006.    

HIRATSUKA, R. S.; SANTILLI, C. V.; PULCINELLI, S. H. O processo sol-gel: uma 

visão físico-química. Química Nova, v.18, p. 171-180, 1995. 

HOLLAS, J. M. Modern Spectroscopy. John Wiley & Sons, 4° ed., Inglaterra, 2004. 

HUANG, C. (editor) Rare earth coordination chemistry – Fundamentals and 

applications. John Wiley & Sons (Asia), Cingapura, 2010.    

IONASHIRO, M. Fundamentos da termogravimetria e análise térmica diferencial/ 

calorimetria – Exploratória Diferencial. Giz, 2004. 

ISSLER, S. L.; TORARDI, C. C. Solid state chemistry and luminescence of X-ray 

phosphors. Journal of Alloys and Compounds, v. 229, p. 54-65, 1995. 

JAEK, I. V.; VASIL’CHENKO, V. P.; SMIRNOV, J. Optically activated luminescence in 

a natural quartz. Journal of Applied Spectroscopy, v. 70, p. 896-900, 2003.  

JESUS, F. A. A. Desenvolvimento e Caracterização de Filmes Cintiladores de 

Germanato de Bismuto. Tese, UFS, São Cristóvão, 2011. 

JIA, X.; FAN, H. Preparation and ethanol sensing properties of the superstructure 

SnO2/ZnO composite via alcohol-assisted hydrothermal route. Materials Research 

Bulletin, v. 45, p. 1496 – 1500, 2010.   



154 
 

JIRCITANO, A. J. Tanabe Sugano Diagrams. Disponível em: 

<http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf>. Acesso em 28 dez. 2013.  

JONES, A. P.; WALL, F.; WILLIAMS, C. T. Rare Earth Minerals – Chemistry, origin 

and ore deposits. Chapman & Hall, UK, 1996.  

JÜRGENSEN, A.; ANDERSON, A. J.; SHAM, T-K. An X-ray excited optical 

luminescence study of a zoned quartz crystal from an emerald-bearing quartz vein, 

Hiddenite,North Carolina, USA. Phys. Chem. Minerals, v. 36, p. 207–216, 2009.  

KARAMI, H.; AMINIFAR, A.; TAVALLALI, H.; NAMDAR, Z-A. PVA-based sol-gel 

synthesis and characterization of CdO-ZnO nanocomposite. J. Clust Sci., v. 21, p. 1 – 

9, 2010. 

KAUFMANN, E. N. (editor) Characterization of materials. John Wiley & Sons, Vol. 2, 

USA, 2003. 

KEPPLER, H.; BAGDASSAROV, N. The Speciation of Ni and Co in Silicate Melts from 

Optical Absorption Spectra to 1500°C. Chemical Geology, v. 158, p. 105–115, 1999. 

KIM, P. G.; HU, Y.; BRANDYS, M.; BURCHELL, T. J.; PUDDEPHATT, R. J.; SHAM, T. 

K. X-ray-excited optical luminescence (XEOL) and X-ray absorption fine structures 

(XAFS) studies of gold(I) complexes with diphosphine and bipyridine ligands. Inorg. 

Chem., v. 46, p. 949-957, 2007. 

KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. John Wiley & Sons, USA, 1953. 

KONINGSBERGER, D. C.; PRINS, R. X-ray Absorption – Principles, Applications, 

Techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES. John Wiley & Sons, Canada, 1988.   

KORDAS, G.; CAMARA, B.; OEL, H. J. Electron Spin Resonance Studies of Radiation 

Damage in Silicate Glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 50, p. 79 – 95, 1982.    

KUANG, J.; LIU, Y.; LEI, B. Effect of RE
3+

as a co-dopant in long-lasting 

phosphorescence CdSiO3: Mn
2+

 (RE = Y, La, Gd, Lu). Journal of Luminescence, v. 

118, p. 33-38, 2006. 

KUANG, J.; LIU, Y. Trapping effects in CdSiO3: In
3+

long afterglow phosphor. Chemical 

Physics Letters, v. 23, p. 204-206, 2006. 

KUANG, J.; LIU, Y. Observation of energy transfer from host to rare earth ions in Pr
3+

-

doped CdSiO3 long-lasting phosphor. Chemical Physics Letters, v. 424, p. 58-62, 2006.  

http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257039


155 
 

KÜCK, S.; HARTUNG, S.; HURLING, S.; PETERMANN, K.; HUBER, G. Emission of 

Octahedrally Coordinated Mn
3+ 

in Garnets. Spectrochimica Acta Part A, v. 54, p. 

1741–1749, 1998.  

LANCASHIRE, R. J. Interpretation of the spectra of first-row transition metal 

complexes using Tanabe-Sugano diagrams. Jamaica, 2006. Disponível em: 

<http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/courses/C21Jspec_TS.html>. Acessado em 31 

de agosto de 2012.  

LEI, B.; LIU, Y.; YE, Z.; SHI, C. Luminescence properties of CdSiO3: Mn
2+

 phosphor. 

Journal of Luminescence, v. 109, p. 215-219, 2004. 

LEI, B.; LIU, Y.; LIU, J.; YE, Z.; SHI, C. Pink light emitting long-lasting 

phosphorescence in Sm
3+

-doped CdSiO3. Journal of Solid State Chemistry, v. 177, p. 

1333-1337, 2004.  

LEVERENZ, H. W. An Introduction to Luminescence of Solids. John Wiley & Sons, 

Nova York, 1950.   

LIANG, X.; ZHONG, Y.; ZHU, S.; HE, H.; YUAN, P.; ZHU, J.; JIANG, Z. The valence 

and site occupancy of substituting metals in magnetite spinel structure Fe3-xMxO4 (M 

= Cr, Mn, Co and Ni) and their influence on thermal stability: An XANES and TG-

DSC investigation. Solid State Sciences, v. 15, p. 115-122, 2013.  

LIU, Y.; KUANG, J.; LEI, B.; SHI, C. Color-control of long-lasting phosphorescence 

(LLP) through rare earth ion-doped cadmium metasilicate phosphors. Journal of 

Materials Chemistry, v. 15, p. 4025-4031, 2005. 

LIVAGE, J.; HENRY, M.; SANCHEZ, C. Sol-Gel Chemistry of Transition Metal Oxides. 

Prog. Solid St. Chem., v. 18, p. 259-341, 1988.  

LIFSHIN, E. X-ray Characterization of Materials. Wiley-VCH, Alemanha, 1999.  

LOPES, W. A.; FASCIO, M. Esquema para interpretação de espectros de substâncias 

orgânicas na região do infravermelho. Química Nova, v. 27, n° 4, p. 670-673, 2004.  

LUCENA, P. R.; PONTES, F. M.; PINHEIRO, C. D.; LONGO, E.; PIZANI, P. S.; 

LAZARO, S.; SOUZA, A. G.; SANTOS, I. M. G. Fotoluminescência em materiais 

com desordem estrutural. Cerâmica. v. 50, p. 138-144, 2004. 

http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/courses/C21Jspec_TS.html


156 
 

MACEDO, Z. S.; VALERIO, M .E. G.; DE LIMA J. F. Thermoluminescence mechanism 

of Mn
2+

, Mg
2+

 and Sr
2+

 doped calcite. Journal of Physics and Chemistry of Solids. v. 

60, p. 1973-1981, 1999. 

MACEDO, Z. S.; SILVA, R. S.; VALERIO, M. E. G.; HAIASI, C. H.; Universidade Federal 

de Sergipe. Placa cerâmica fosforescente decorativa e detectora de radiação e seu 

processo de produção. Brasil, INPI 0804025-7, 2010.  

MACKENZIE, J. D. Applications of the sol-gel process. Journal of Non-Crystalline Solids, 

v. 100, p. 162 – 168, 1988.   

MALIAVSKI, N. I.; DUSHKIN, O. V.; SCARINCI, G. Low-Temperature Synthesis of 

Some Orthosilicates. Silikáty – Ceramics, v. 45, p. 48-54, 2001.  

MANJUNATHA, C.; SUNITHA, D. V.; NAGABHUSHANA, H.; NAGABHUSHANA, B. 

M.; SHARMA, S. C.; CHAKRADHAR, R. P. S. Combustion synthesis, structural 

characterization, thermo and photoluminescence studies of CdSiO3:Dy
3+

 

nanophosphor. Spectrochimica Acta Part A, v. 93, p. 140-148, 2012.  

MANJUNATHA, C.; SUNITHA, D. V.; NAGABHUSHANA, H.; SHARMA, S. C.; 

ASHOKA S.; RAO, J. L.; NAGABHUSHANA, B. M.; CHAKRADHAR, R. P. S. 

Structural characterization, EPR and thermoluminescence properties of  Cd1-

xNixSiO3 nanocrystalline phosphors. Materials Research Bulletin, v. 47, p. 2306–2314, 

2012. 

MANJUNATHA, C.; NAGABHUSHANA, B. M.; SUNITHA, D. V.; NAGABHUSHANA, 

H.; SHARMA, S. C.; VENKATESH, G. B.; CHAKRADHAR, R. P. S. Effect of NaF 

Flux on Microstructure and Thermoluminescence Properties of Sm
3+

 doped CdSiO3 

nanophosphor. Journal of Luminescence, v. 134, p. 432–440, 2013. 

MANOHARA, B. M.; NAGABHUSHANA, H.; SUNITHA, D. V.; THYAGARAJAN, K.; 

PRASAD, B. D.; SHARMA, S. C.; NAGABHUSHANA, B. M.; CHAKRADHAR, R. P. 

S. Synthesis and luminescent properties of Tb
3+

 activated cadmium silicate 

nanophosphor. Journal of Alloys and Compounds, v. 592, p. 319–327, 2014.  

MANSOUR, A. N.; SMITH, P. H.; BAKER, W. M.; BALASUBRAMANIAN, M.; 

MCBREEN, J. In situ XAS investigation of the oxidation state and local structure of 

vanadium in discharged and charged V2O5 aerogel cathodes. Electrochimica Acta, v. 

47, p. 3151-3161, 2002. 



157 
 

MARTINS, T. S.; ISOLANI, P. C. Terras Raras: Aplicações Industriais e Biológicas. 

Quim. Nova, v. 28, n° 1, p. 111-117, 2005.  

MATOS, M. A. Manual Operacional para Regressão Linear. FEUP, 2005. Disponível 

em: <http://paginas.fe.up.pt/~mam/regressao.pdf>. Acesso em 10 jan. 2012. 

MATSUZAWA, T.; AOKI, Y.; TAKEUCHI, N.; MURAYAMA, Y. A new long 

phosphorescent phosphor with high brightness, SrAl2O4:Eu
2+

, Dy
3+

. Journal 

Eletrochem. Soc., v. 143, p. 2670-2673, 1996.   

MCCUSKER, L. B.; DREELE, R. B. V.; COX, D. E.; LOUER, D.; SCARDI, P. Rietveld 

refinement guidelines. J. Appl. Cryst., v. 32, p. 36-50, 1999. 

MCKEEVER, S. W. S. Thermoluminescence of Solids. Cambridge University, 1983. 

MEYERS, R. A. (editor) Encyclopedia of Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, 

Inglaterra, 2000.  

MIRABELLA, F. M. Modern techniques in applied molecular spectroscopy. John Wiley 

& Sons, Nova York, 1998.     

MIRHADI, S. M.; TAVANGARIAN, F.; EMADI, R. Synthesis, characterization and 

formation mechanism of single-phase nanostructure bredigite powder. Materials 

Science and Engineering C, v. 32, p. 133–139, 2012. 

MURALIDHARA, R. S.; KESAVULU, C. R.; RAO, J. L.; ANAVEKAR, R. V.; 

CHAKRADHAR, R. P. S. EPR and Optical Absorption Studies of Fe
3+

 Ions in 

Sodium Borophosphate Glasses. Journal of Physics and Chemistry of Solids, v. 71, p. 

1651–1655, 2010.  

NAFTEL, S. J.; YIU, Y. M.; SHAM, T. K.; YATES, B. W. X-ray Excited Optical 

Luminescence (XEOL) studies of CaF2 at the Ca L3,2-edge. Journal of Electron 

Spectroscopy and Related Phenomena, v. 119, p. 215–220, 2001.  

NATH, S.; TU, R.; GOTO, T. Preparation of Ca-Si-O films by chemical vapor 

deposition. Surface & Coatings Technology, v. 205, p. 2618–2623, 2010. 

NYQUIST, R. A.; KAGEL, R. O. Infrared spectra of inorganic compounds. Academic 

Press, v. 4, USA, 1997. 

NOVAIS, S. M. V.; SILVA, R. S.; MACEDO, Z. S. Caracterização da 

radioluminescência e da termoluminescência do CdWO4. Scientia Plena, v. 6, 034804, 

2010.  



158 
 

NOVAIS, S. M. V. Caracterização estrutural e termoluminescente do tungstato de 

cádmio. Dissertação, UFS, São Cristóvão, 2010. 

 OLIVEIRA, I. S.; JESUS, V. L. B. Introdução a Física do Estado Sólido. Livraria da 

Física, São Paulo, 2005.  

ONANI, M. O.; DEJENE, F. B. Photo-luminescent properties of a green or red emitting 

Tb
3+

 or Eu
3+ 

doped calcium magnesium silicate phosphors. Physica B, v. 439, p. 137-

140, 2014. 

PADILHA, A. F.; FILHO, F. A. Técnicas de análise micro estrutural. Hemus, SP, 2004. 

PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia-Microestrutura-Propriedades. Hemus, SP, 

2007. 

PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G.; VYVYAN, J. R. Introdução à 

Espectroscopia. Cengage Learning, São Paulo, 2010.  

PECHARSKY, V. K.; ZAVALIJ, P. Y. Fundamentals of Powder Diffraction and 

Structural Characterization of Materials. Springer, 2° ed., Nova York, 2009. 

QU, X.; CAO, L.; LIU, W.; SU, G.; WANG, P. Luminescence properties of CdSiO3:Mn
2+

, 

RE
3+

 (RE = Sm, Dy, Eu) phosphors. J. Alloys and Compd., v. 487, p. 387-390, 2009.  

QU, X.; CAO, L.; LIU, W.; SU, G.; SU, H.; XU, C. Synthesis of CdSiO3 powder by sol-gel 

method. Journal of Alloys and Compounds, v. 484, p. 641-644, 2009.  

QU, X.; CAO, L.; LIU, W.; SU, G.; WANG, P.; SCHULTZ, I. Sol-gel synthesis of long-

lasting phosphors CdSiO3:Mn
2+

, RE
3+

 (RE = Tb, Eu, Nd) and luminescence 

mechanism. Materials Research Bulletin, v. 47, p. 1598-1603, 2012.  

QU, X.; CAO, L.; LIU, W.; SU, G. Sol-gel synthesis and luminescence properties of 

CdSiO3:Mn
2+

, Eu
3+

 phosphor. Journal of Alloys and Compounds, 2012. 

REED, S. J. B. Electrons Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in 

Geology. Cambridge University Press, 2°ed., Nova York, 2005. 

RODRIGUES, L. C. V.; BRITO, H. F.; HÖLSÄ, J.; STEFANI, R.; FELINTO, M. C. F. C.; 

LASTUSAARI, M.; LAAMANEN, T.; NUNES, L. A. O. Discovery of the persistent 

luminescence mechanism of CdSiO3:Tb
3+

. J. Phys. Chem. C, v. 116, p. 11232−11240, 

2012. 

RODRIGUEZ-CARVAJAL, J. Recent Developments of the Program FULLPROF. 

Commission on Powder Diffraction (IUCr), v. 26, p. 12-19, 2001, (versão abril-2013).  



159 
 

ROMANHOLI, L. K. S. Estudos das propriedades dos complexos de ácido hialurônico 

com os íons metálicos Cu
2+

, Zn
2+

 e Gd
3+

. Dissertação, UFPR, Curitiba, 2005. 

RONDA, C. Luminescence – From theory to applications. Wiley-Vch Verlag GmbH & 

Co. KGaA, Weineim, 2008.   

ROTMAN, S. R. Wide-gap Luminescent Materials – Theory and Applications. Kluwer 

Academic Publishers, 1997.   

SAITO, T. Inorganic Chemistry. Kanagawa University, 2004.  

SAKKA, S. (editor) Handbook of Sol-Gel Science and Technology – Processing 

Characterization and Applications. Volume III, Kluwer Academic Publishers, 2005.    

SANKAR, G.; SARODE, P. R.; RAO, C. N. R. A XANES Study of Mixed-Valence 

Transition-Metal Oxides and Rare-Earth Alloys. Chemical Physics, v. 76, p. 435-442, 

1983. 

SANTANA, L. P.; ALMEIDA, E. S.; SOARES, J. L.; VICHI, F. M. Low temperature 

synthesis of CdSiO3 nanostructures. J. Braz. Chem. Soc., v. 22, n° 10, p. 2013-2017, 

2011.   

SANTANA, L. S. Estudo da formação dos defeitos no monosilicato de cádmio, através 

da modelagem computacional. Dissertação, UFS, São Cristóvão, 2012. 

SATAKE, M.; MIDO, Y. Chemistry of Transition Elements. Discovery Publishing House, 

New Delhi, India, 2006. 

SATYANARAYANA, T.; VALENTE, M. A.; NAGARJUNA, G.; VEERAIAH, N. 

Spectroscopic Features of Manganese Doped Tellurite Borate Glass Ceramics. 

Journal of Physics and Chemistry of Solids, v. 74, p. 229–235, 2013. 

SERYOTKIN, Y. V.; SOKOL, E. V.; NOKH, S. N. Natural pseudowollastonite: Crystal 

structure, associated minerals, and geological context. Lithos, v. 134-135, p. 75-90, 

2012.   

SETTLE, F. A. Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry. 

National Science Foundation, Virginia, 1997.    

SHAM, T. K.; SAMMYNAIKEN, R.; ZHU, Y. J.; ZHANG, P.; COULTHARD, I.; 

NAFTEL, S. J. X-ray Excited Optical Luminescence (XEOL): A Potential Tool for 

OELD Studies. Thin Solid Films, v. 363, p. 318-321, 2000.   



160 
 

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P.; LANGFORD, C.H. Inorganic Chemistry, W.H.Freeman, 

1994. 

SILBERBERG, M. S. Principles of General Chemistry. McGraw-Hill, 2° ed., Nova York, 

2010.   

SINGH, V.; SINGH, S. K.; PANDEY, S.; KUMAR, P. Sol-gel synthesis and 

characterization of adsorbent and photoluminescent nanocomposites of starch and 

silica. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 357, p. 194-201, 2011.  

SIVARAMAIAH G.; LAKSHMANARAO, J. Electron Spin Resonance and Optical 

Absorption Spectroscopic Studies of Manganese Centers in Aluminium Lead Borate 

Glasses. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 98. 

p. 105–109, 2012. 

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental. 

Bookman, 5° Ed., Porto Alegre, 2002.  

SOLÉ, J. G.; BAUSÁ, L. E.; JAQUE, D. An introduction to the optical spectroscopy of 

inorganic solids. John Wiley & Sons, Inglaterra, 2005.   

SOMIYA, S.; ALDINGER, F.; SPRIGGS, R.; UCHINO, K.; KOUMOTO, K.; KANENO, 

M. Handbook of Advanced Ceramics – Materials, Applications, processing and 

Properties. Academic Press, USA, 2003. 

STAVOLA, M. Identification of Defects in Semiconductors – Semiconductors and 

Semimetals. Academic Press, Vol. 51B, USA, 1999. 

SUNITHA, D. V.; MANJUNATHA, C.; SHILPA, C. J.; NAGABHUSHANA, H.; 

SHARMA, S. C.; NAGABHUSHANA, B. M.; DHANANJAYA, N.; SHIVAKUMARA, 

C.; CHAKRADHAR, R. P. S. CdSiO3:Pr
3+

 nanophosphor: Synthesis, 

Characterization and Thermoluminescence Studies. Journal of Luminescence, v. 134, 

p. 432–440, 2013. 

TANABE, Y.; SUGANO, S. On the absorption of complex ions, Journal of the Physical 

Society of Japan, v. 9, n. 5, p. 753-779, 1954.  

TERCZYNSKA-MADEJ, A.; CHOLEWA-KOWALSKA, K.; LACZKA, M. The Effect of 

Silicate Network Modifiers on Colour and Electron Spectra of Transition Metal 

Ions. Optical Materials, v. 32, p. 1456–1462, 2010. 



161 
 

THEOPHANIDES, T. Infrared spectroscopy – Materials science, engineering and 

technology. Intech, Greece, 2012.  

TILLEY, R. J. D. Colour and the optical properties of materials. John Wiley & Sons, 

Reino Unido, 2011.   

TKACHENKO, N. V. Optical Spectroscopy – Methods and Instrumentations. Elsevier, 

Inglaterra, 2006. 

VALEUR, B. Molecular Fluorescence: Principles and Applications. Wiley-VCH, 

Weinheim, 2001.  

WASEDA, Y.; MATSUBARA, E.; SHINODA, K. X-Ray Diffraction Crystallography – 

Introduction, Examples and Solved Problems. Springer, Berlim, 2011.  

WEBER, M. J. Inorganic Scintillators: today and tomorrow. J. Lumin. v.100, p. 35-45, 

2002.   

WEIL, M. Parawollastonite-type Cd3[Si3O9]. Acta Cryst., v. E61, p. i102-i104, 2005. 

WENDLANT, W. W. Thermal Analysis. John Wiley & Sons, 3° ed. Nova York, 1985.  

WHAN, R. E. Handbook – Materials Characterization. ASM International, v. 10, 1992.  

WHITTAKER, E. J. W.; MUNTUS, R. Ionic radii for use in geochemistry. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, v. 34, p. 945-956, 1970.  

WIESNER, M. R.; BOTTERO, J. Environmental Nanotechnology – Applications and 

Impacts of Nanomaterials. Mc Graw Hill, USA, 2007.  

WILL, G. Powder Diffraction: The Rietveld Method and the Two Stage Method. 

Springer, Berlim, 2006. 

WOLFBEIS, O. S.; HÄNNINEN, P.; HÄRMÄ, H. Lanthanide Luminescence – 

Photophysical, Analytical and Biological Aspects. Springer – Verlag, Berlin, 2011.  

WOOD, D. L.; TAUC, J. Weak Absorption Tails in Amorphous Semiconductors. 

Physical Review B, v. 5, n° 8, p. 3144-3151, 1972.  

YACOBI, B. G.; HOLT, D. B. Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids. 

Plenum Press, New York, 1990. 

ZABICKY, J. (editor) The chemistry of metal enolates. John Wiley & Sons, Parte 1, 

Inglaterra, 2009.  



162 
 

ZHANG, X.; WU, Y.; HE, S.; YANG, D. Structural characterization of sol-gel 

composites using TEOS/MEMO as precursors. Surface & Coatings Tech., v. 201, p. 

6051-6058, 2007.   

ZHANG, J.; ZHANG, Z.; WANG, T.; HAO, W. Preparation and Characterization of a 

new long afterglow indigo phosphor Ca12Al14O33:Nd,Eu. Mater. Lett. v.57, p.4315-

4318, 2003. 

ZHANG, G. B.; QI, Z.M.; ZHOU, H. J.; FU, Y. B.; HUO, T. L.; LUO, X. X.; SHI, C. S. 

Photoluminescence of (Eu
2+

, Dy
3+

) co-doped silicate long lasting phosphors. Journal 

of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, v. 144, p. 861-863, 2005. 

ZHANG, Y.; QIN, Z.; WANG, G.; ZHU, H.; DONG, M.; LI, S.; WU, Z.; LI, Z.; WU, Z.; 

ZHANG, J.; HU, T.; FAN, W.; WANG, J. Catalytic performance of MnOx-NiO 

composite oxide in lean methane combustion at low temperature. Applied Catalysis 

B: Environmental, v.129, p. 172-181, 2013.   

ZHANG, Z.; CHEN, S.; WANG, J.; CHEN, H.; YANG, X.; ZHAO, J.; TAO, Y.; HUANG, 

Y. VUV–UV spectroscopic properties of RE (RE
3+

= Ce, Eu and Tb)-doped 

KMLn(PO4)2 (M
2+

= Ca, Sr; Ln
3+

= Y, La, Lu). Optical Materials, v. 32, p. 99–103, 

2009.  

ZHOU, W.; WANG, Z. L. Scanning Microscopy for Nanotechnology – Techniques and 

Applications. Springer, New York, 2006.  

ZHU, D.; ZHAO, S. Chromaticity and optical properties of colored and black solar-

thermal absorbing coatings. Solar energy Materials & Solar Cells. v. 94, p. 1630-1635, 

2010. 

 


