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Resumo 

 

 O presente trabalho teve como objetivo a produção do tungstato de 

cádmio (CdWO4-CWO) pelos métodos de co-precipitação, hidrotermal com 

aquecimento por micro-ondas, sol-gel com PVA (álcool polivinílico) e uma rota 

mista de co-precipitação seguida de hidrotermal com aquecimento por micro-

onda. Realizou-se uma comparação da eficiência de produção e propriedades 

luminescentes dos materiais produzidos através de cada um dos métodos 

empregados. O CdWO4 é considerado um material cintilador altamente 

funcional devido a sua alta estabilidade química, alta estabilidade térmica e alto 

coeficiente de absorção de raios X, tendo sido muito utilizado em tomografia 

computadorizada. Através da análise das fases cristalinas presentes nos 

materiais produzidos, verificou-se que as amostras apresentaram a presença 

da fase CdWO4, em alguns casos acompanhadas por fases secundárias cujas 

proporções variaram a depender do método de preparação utilizado. Processos 

de calcinação e/ou lavagem da amostra também influenciaram a proporção de 

fases secundárias nas amostras. A rota mais eficiente para cristalização do 

material foi a de co-precipitação seguida de aquecimento por micro-ondas. O 

processo luminescente do CdWO4 foi investigado através de medidas de 

fotoluminescência, realizadas monitorando-se o espectro de emissão das 

amostras. Ao realizar uma comparação dos espectros luminescentes das 

amostras produzidass, verificou-se que, com exceção à amostra CWO-HM, 

todas apresentaram a emissão intrínseca característica do material, sendo 

possível observar que a melhor eficiência luminescente foi obtida ao produzir o 

material pela rota de co-precipitação. 
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Abstract 

 

 This work aimed the production of cadmium tungstate (CdWO4-CWO) 

using co-precipitation, hydrothermal with heating with microwaves and sol-gel 

methods, using PVA (polyvinyl alcohol). A mixed route using co-precipitation 

followed by hydrothermalization was also tested. The comparison between the 

efficiency of the route to produce single phase, as well as the luminescent 

output of the samples, was performed. CdWO4 is a scintillator material highly 

functional due to its chemical and thermal stability and high stopping power for 

X-rays. This material has been widely used for computer tomography.  Through 

the analysis of the crystal phase of the produced materials, it was verified that 

the samples presented major phase CdWO4. In some cases, minor phases 

were also observed, in proportions that depended on the synthesis method 

employed. Calcination and washing procedures have also influenced the 

amount of secondary phases in the samples. The best crystallization results 

were achieved by the co-precipitation route, followed by microwave heating. 

The luminescent performance of CdWO4 was investigated by 

photoluminescence measurements. The measurements were performed in 

emission mode and presented only the intrinsic emission of the material. The 

sample with the best light output was CWO produced by co-precipitation route.
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1.1 Considerações iniciais 

 

O termo luminescência se origina da palavra latina lúmen, que significa 

luz, e foi utilizada pela primeira vez em 1888. A luminescência é definida como 

sendo um processo no qual se excita um material com radiação, sendo esta 

absorvida e reemitida como luz, seja na região do visível, do infravermelho ou 

do ultravioleta [1]. 

Materiais luminescentes possuem uma ampla gama de aplicações, 

sendo conhecidos da vida cotidiana pela sua presença em lâmpadas 

luminescentes e sinalização de rodovias. Mas também estão presentes em 

equipamentos médicos e industriais [2].  

Os cintiladores são materiais luminescentes que absorvem fótons de alta 

energia e emitem luz visível. Atualmente, existe uma grande variedade de 

cintiladores caracterizados, e que possuem aplicações em diagnósticos 

médicos, inspeção industrial, dosimetria, medicina nuclear e física de altas 

energias. Um dos maiores consumidores mundiais desses materiais é o 

mercado de imagens médicas. As propriedades características dos cintiladores 

possuem importância relativa variável, que depende das aplicações. Um 

cintilador ideal para aplicações em medicina, por exemplo, deve possuir alta 

eficiência luminosa, alta densidade, baixo custo e, no caso de medidas 

dinâmicas, tempo de decaimento curto  [3,4,5]. 

Os tungstatos (WO4
2-) são materiais com potencial de aplicação na área 

de detectores para medicina, e que nos últimos anos têm sido desenvolvidos 

por uma variedade de métodos de síntese [6,7].  Em particular, o tungstato de 

cádmio (CdWO4-CWO), tem despertado significativo interesse como material 

cintilador devido as suas propriedades óticas e de luminescência e vem sendo 

amplamente utilizado em tomografia computadorizada [8,9]. Vários estudos e 

aplicações de CWO utilizam cristais individuais que são produzidos pelo 

método de Czochralski, contudo, devido à dificuldade de crescimento e 

integração no processo de fabricação de microdispositivos, além do alto custo 

de produção, pós e filmes de CWO tem sido produzidos por diferentes métodos 

de síntese, como co-precipitação [10], solvotermal [11], síntese por sal fundido 
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[12], estado sólido [13] sol-gel [14,9,15] e spray pirólise [6]. No entanto, até o 

momento as rotas sol-gel com PVA, sol-gel protéico, método dos precursores 

poliméricos, ainda não foram relatadas na literatura para a produção deste 

material. Além disso, na maioria dos trabalhos realizados, não se apresenta 

quais fases secundárias podem ser encontradas durante a preparação do 

CdWO4 nem se investiga a influência dessas fases nas propriedades do 

material.  Também não existem relatos de  estudos comparativos da eficiência 

de cada método de produção e seus efeitos sobre as propriedades do CWO,  

 

1.2 Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivo produzir o CWO pelas rotas co-

precipitação, sol-gel com PVA (álcool polivinílico), hidrotermal com 

aquecimento por micro-ondas e uma rota mista de co-precipitação seguida de 

hidrotermal com aquecimento por micro-ondas, realizando um estudo 

comparativo das propriedades luminescentes dos materiais produzidos de 

acordo com estas metodologias.  

 

1.3 Organização da dissertação 

 

A dissertação foi organizada em 7 capítulos.  

No capítulo 2 é realizada uma breve revisão bibliográfica sobre materiais 

luminescentes, cintiladores, tungstato de cádmio, além dos métodos de síntese 

utilizados e técnicas de caracterização empregadas. 

O capitulo 3 trata da preparação das amostras, explicando a 

metodologia utilizada e os procedimentos empregados nas caracterizações. 

O capitulo 4 refere-se aos resultados obtidos com a produção do 

material pelas diferentes rotas de síntese e as análises das caracterizações.  
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O capitulo 5 aborda as conclusões obtidas a partir dos resultados deste 

trabalho 

No capítulo 6 são relatadas as perspectivas para trabalhos futuros. 

No capitulo 7 são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. 
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2.1 Luminescência  

 

A luminescência é o processo de emissão de luz por um material, que ocorre 

após a excitação do material. Os fenômenos luminescentes são nomeados de 

acordo com a natureza da excitação na amostra [16]. 

 A fotoluminescência acontece se o material é excitado com luz ultravioleta ou 

visível. Catodoluminescência ocorre quando há irradiação com elétrons. A 

bioluminescência é o resultado de processos de oxidação em sistemas biológicos 

enquanto a quimiluminescência é gerada através de uma reação química, 

geralmente envolvendo processos de oxido-redução. Na eletroluminescência um 

campo elétrico é aplicado ao corpo e a radioluminescência é produzida por 

radiações ionizantes, como raios X, raios  , partículas  . A sonoluminescência 

acontece quando se tem excitação através das ondas sonoras. Em todos esses 

fenômenos se tem sempre como resultado a produção de luz [17,18].   

A luminescência pode também ser classificada de acordo com o tempo de 

decaimento em: fluorescência, se a emissão durar menos de      , ou 

fosforescência, se o tempo for maior que      . Assim, a emissão de fluorescência é 

descrita como um processo que ocorre simultaneamente com a absorção de 

radiação e que para imediatamente quando a radiação cessa. A fosforescência, por 

sua vez, tem como característica a presença de um intervalo de tempo entre a 

absorção da radiação e seu máximo de emissão, e mesmo após remoção da 

excitação, o material continua emitindo. A diferenciação entre fluorescência e 

fosforescência pode ser realizada com um estudo do efeito da temperatura sobre o 

decaimento da luminescência, uma vez que a fluorescência é independente da 

temperatura, enquanto o decaimento da fosforescência apresenta forte dependência 

da temperatura [16,19]. 

Em geral, a emissão luminescente pode ser explicada pela transferência de 

energia da radiação para os elétrons do sólido, provocando a excitação de um 

elétron do estado fundamental na banda de valência, para um estado excitado na 

banda de condução, com isso, ocorre à formação de um par elétron-buraco no 

sistema, gerando a emissão de um fóton luminescente quando ocorre à 
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recombinação desse par. Se o elétron excitado da banda de valência  para a banda 

de condução for  aprisionado em um nível metaestável (centro de armadilhamento), 

na região de energia proibida entre o estado fundamental e excitado, ele precisará 

receber uma energia (E) suficiente para retornar ao estado excitado, de onde poderá 

sofrer uma transição normal para o estado fundamental, com emissão de luz. Dessa 

forma, o atraso observado na fosforescência está relacionado ao tempo em que o 

elétron permaneceu no centro de armadilhamento [20,16,19].   

2.2 Cintiladores 

 

Cintiladores são materiais luminescentes que absorvem radiação ionizante e 

a convertem para um comprimento de onda em torno da região espectral visível. A 

radiação emitida é então detectada por um fotomultiplicador ou fotodiodo, que faz a 

conversão para um sinal elétrico [21]. 

Os primeiros cintiladores utilizados foram:  CaWO4  usado um ano após 

Röntgens ter descoberto os raios X, os sais de uranilo usados na descoberta da 

radioatividade e o sulfeto de zinco, ZnS, que foi empregado  para contagem da 

radioatividade e  para estudar espalhamento das partículas  . Por volta de 1950, 

Hofstadter descobriu o iodeto de sódio dopado com tálio, NaI:TI+, que foi muito 

utilizado em detectores devido a sua alta eficiência luminosa, porém  ele apresenta 

baixa densidade o que prejudica a qualidade das imagens obtidas. O Bi4Ge3O12 foi 

descoberto por Weber alguns anos mais tarde, apresenta maior densidade, e é 

atualmente utilizado no maior calorímetro do mundo (CERN, Genebra, desde 1989) 

[21,5,3]. A cintilação em CdWO4 foi pela primeira vez observada por Kroger em 

1948, enquanto estudava um sistema de vários pós de tungstatos [22]. 

Pode-se dividir o processo de cintilação em três etapas. Na primeira, ocorre a 

absorção da radiação ionizante, havendo a conversão dessa energia em pares 

elétron-buraco. Durante a segunda etapa ocorre o processo de transferência, da 

energia do par elétron-buraco para um íon luminescente. Por último, na terceira 

etapa, o íon luminescente radiativamente retorna do estado excitado para o estado 

fundamental [21,3]. 
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De acordo com Knoll [23], o material de cintilação ideal deve possuir as 

seguintes propriedades:   

1. Deve converter a energia cinética das partículas carregadas em luz 

detectável com alta eficiência de cintilação. 

2. Esta conversão deve ser linear - o rendimento de luz deve ser proporcional 

à energia depositada sobre uma gama tão ampla quanto possível.  

3. O meio deve ser transparente para o comprimento de onda de sua própria 

emissão para que haja uma boa coleta de luz.  

4. O tempo de decaimento da luminescência deve ser curto, de modo que 

possam ser gerados pulsos de sinais rápidos.  

5. O material deve ser possível de se fabricar em tamanho suficiente para ser 

utilizado em um detector prático. 

Nenhum material preenche simultaneamente todos estes critérios, e outros 

ainda podem ser considerados, portanto a escolha de um cintilador precisa levar em 

conta o tipo de aplicação.  Cintiladores com alta densidade e alto número atômico 

são desejáveis porque atenuam a radiação, evitando com isso danos ao 

equipamento e reduzem a quantidade de material necessário no cintilador. Danos 

por radiação referem-se a variações da estabilidade e reprodutibilidade da luz 

emitida por um cintilador, o que influencia em seu tempo de vida útil.  A estabilidade 

inclui vários fatores que devem ser conhecidos ou controlados: durabilidade 

ambiental ou química, rigidez, choque mecânico resistente, variação da eficiência 

luminosa com temperatura e tempo. A insensibilidade ao ar, umidade e luz também 

são características altamente desejáveis. A eficiência de cintilação de qualquer 

cintilador é definida como a fração de toda a energia incidente das partículas, que é 

convertida em luz visível. A emissão pós-luminescente (afterglow) é essencialmente 

um processo fosforescente que compete com a cintilação prejudicando sua 

eficiência e resolução, por isso é desejável que os cintiladores possuam baixa 

intensidade e tempo de vida do afterglow [23,24,25,3]. 

2.3 Tungstato de Cádmio 

 

O tungstato de cádmio (CdWO4- CWO) é um material cintilador pertencente à 

família dos tungstatos metálicos, que são óxidos metálicos ternários do tipo ABO4, 
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com boas perspectivas de aplicação em  radiografia digital, fibras ópticas, sensores 

de umidade, catalisadores e materiais fotoluminescentes [26,27].   

O cristal de CdWO4 com estrutura monoclínica possui grupo espacial   

      ,         ,                   e          [28]. Por muito tempo 

apenas o CWO com estrutura monoclínica do tipo wolframita foi produzido, mas em 

2007, Rondinone et. al. relataram as primeiras nano partículas do material na forma 

scheelita do tipo tetragonal  [10,7,11]. Na estrutura wolframita monoclínica, cada um 

dos íons Cd e W está ligado a seis íons O. Os íons de oxigênio podem formar 

ligação com um íon W e dois íons Cd, W ou então ligação a dois íons W e um íon Cd 

[13]. Na scheelita, os cátions Cd apresentam-se coordenados a 8 íons de oxigênio e 

os cátions de W apresentam-se coordenados a 4 íons de oxigênio, de modo que a 

célula unitária apresenta duas unidades de ABO4 [29]. 

 

Figura 2.1: Representação esquemática do CWO tetragonal (a) e monoclínico (b) 

[30]. 

O complexo molecular WO6
6- desempenha um papel importante nas 

propriedades luminescentes deste material. Quando exposto a radiação ionizante 

acima do band-gap, ocorre uma intensa emissão Stokes-deslocada para ocorrer 

perto de 490 nm, atribuída a recombinação elétron-buraco no grupo tungstato. Se a 

radiação incide muito perto do limite da banda, o par elétron-buraco é formado 

dentro do grupo tungstato quando um elétron se move de um íon de oxigênio para 

um íon de tungstênio adjacente (ou seja, uma transição de transferência de carga). 

No caso de radiação acima band-gap, os buracos pulam de um oxigênio para outro 
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se recombinando quando atingem os elétrons presos no grupo tungstato, 

comportamento semelhante ao observado para o CaWO4, cuja estrutura scheelita 

contém WO4 em vez de WO6 presente no CWO [31,6]. 

Trata-se de um material não higroscópico, que possui alta densidade 

(7,99 g/cm3), resistência à radiação, baixa dependência da temperatura na eficiência 

da cintilação e baixo afterglow, sendo considerado altamente funcional devido a sua 

alta estabilidade química, alta estabilidade térmica e alto coeficiente de absorção de 

raios X, além disso, ele tem sido utilizado como detector de radiações ionizantes em 

tomografia computadorizada, medicina nuclear e como foto catalisador. É um 

semicondutor com band-gap de 3.8 eV, apresentando atividade fotocatalítica 

comparável ao do dióxido de titânio (TiO2) [7,14,32,12].  Sua principal desvantagem 

é o tempo de decaimento. A Tabela 2-1 compara algumas características típicas de 

cintiladores com as do CdWO4. 

Tabela 2-1: Comparação características de diferentes cintiladores [22,33,5]. 

Propriedades NaI:TI CsI:TI                

Coeficiente de absorção (    ) 2.22 3.24 7,68 9.98 

Eficiência de luminescência 

(relativa) 
100 85 30-50 7-10 

Ponto de fusão (°C)     621 1272 1050 

Ponto de clivagem (100) Ausente (010) Ausente 

Índice de refração 1.85 1.8 2.3 2.15 

Tempo de decaimento ( s) 230 1050 5000 300 

Higroscopicidade Sim Pouca Não Não 

Rendimento de luz (fóton/MeV) 38000 65000 15000 8200 

Densidade         3.7 4.5 7.9 7.13 

 

Vários métodos de síntese têm sido estudados para obtenção do tungstato de 

cádmio com estrutura monoclínica. Priya et. al. obtiveram nanocristais de CWO em 

forma de haste através da produção do material pela rota de co-precipitação, 

Lennstromet. et. al. relataram o desenvolvimento de um processo sol-gel através do 
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qual obtiveram pós e filmes de CdWO4. Wang et. al. desenvolveram um método de 

sal fundido com o qual obtiveram nanopatículas na forma de nanobastões. 

Hojamberdiev et. al. utilizaram o método hidrotermal com dependência do pH para 

sinterização de CWO  obtendo nanobastões que formavam estruturas semelhantes 

a vassouras, eles dissolveram os reagentes em água deionizada e ajustaram o pH 

utilizando uma solução aquosa de amônia. Novais produziu pós cerâmicos de CWO 

puros e dopados com bismuto através da síntese do estado sólido [10,13,7,14].  

Yan et.al. [30] utilizaram o método solvotermal para produção de CWO na 

forma scheelita e monoclínica, ambas com morfologia esférica semelhante.  Ao 

utilizar apenas água, obtiveram fase monoclínica pura. Ao substituir parte da água 

por propileno glicol, o produto permanecia na fase monoclínica, porém com tamanho 

de partícula menor. Ao substituir totalmente a água por propileno glicol, encontraram 

uma mistura de fase monoclínica e tetragonal diferente do observado por Rondinone 

et. al. [11] que também utilizaram o mesmo método de síntese e o propileno glicol 

para dissolução dos reagentes. Yan et.al. [30] então prepararam o material seguindo 

dois passos: primeiro obtendo as soluções aquosas dos reagentes, formando o 

precipitado que era lavado com etanol anidro para se livrar da água residual, depois 

o percussor era transferido para o propileno glicol e levado a autoclave, sendo com 

isso obtido o CWO na fase tetragonal. Yan et.al. [30] concluíram que a água 

favorece a formação de fase monoclínica enquanto o propileno glicol estabiliza a 

fase tetragonal. 

Até o momento, poucos trabalhos encontrados na literatura relatam a 

presença de fases secundária nas amostras preparadas. Os trabalhos de Lou et. al. 

[6], Hojamberdiev et. al. [7] e Shang et. al. [8] são alguns dos quais os autores 

apresentam resultados em que constam fases secundárias. Contudo, essas fases 

não são exploradas, e as caracterizações e discussões utilizam apenas as amostras 

que apresentaram fase cristalina única. Do mesmo modo, não há estudos que 

comparem a eficiência dos diferentes métodos de produção e seus efeitos sobre as 

propriedades do CWO. Shang et. al. [9], Hojamberdiev et. al. [7] e Yan et. al. [30], 

possuem trabalhos onde constam comparações da emissão luminescente do CWO, 

contudo, seus estudos investigam apenas a influência de algum parâmetro em 

apenas uma única rota de síntese. 
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2.4 Métodos de síntese 

 

2.4.1 Rota de Co-precipitação 

 

Na literatura química, o termo co-precipitação refere-se a uma contaminação 

do precipitado por cátions indesejáveis, que normalmente são solúveis nas 

condições de precipitação. Na área de ciências e engenharia de materiais, o termo 

co-precipitação é utilizado para designar o método de preparação de pós 

precursores, onde a solução contendo a mistura de cátions é condicionada de tal 

maneira que estes precipitem juntos. Portanto, o método da co-precipitação, a rigor, 

é o da precipitação simultânea [34].  

De acordo com Courty e Marcilly [35] a morfologia, textura e estrutura dos 

precipitados dependem de muitos parâmetros, e a supersaturação é um dos mais 

importantes, sendo necessário para a formação do co-precipitado, podendo ser 

obtida através de mudança na temperatura da solução, evaporação do solvente, 

adição de um composto que ocasione a diminuição da solubilidade ou mistura de 

soluções, onde os sais reagem para formar um composto insolúvel. 

  Este método apresenta inúmeras vantagens, como homogeneidade química, 

temperaturas de reação e sinterização baixas, partículas finas e uniformes com 

distribuição de tamanho estreita e sem aglomeração, além de baixo custo [36]. 

 

2.4.2 Rota Sol-gel com PVA (álcool polivinílico)  

 

O método de sol-gel foi relatado pela primeira vez por Ebelmen, por volta de 

1845, e tem sido muito utilizado nos últimos anos na indústria cerâmica e de vidros, 

ganhando espaço também na área de tecnologia, na produção de sensores, 

catalisadores e construção de baterias de íon lítio [37]. 
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 Dentre as várias vantagens do processo sol-gel, estão: a facilidade de 

purificação de líquidos, produção de materiais com elevado grau de pureza, boa 

homogeneidade química, além de uma temperatura mais baixa de densificação [38]. 

O termo sol é geralmente empregado para definir uma dispersão de partículas 

coloidais estáveis em um fluido, enquanto o gel pode ser visto como sendo o 

sistema formado pela estrutura rígida de partículas coloidais ou de cadeias 

poliméricas que imobilizam a fase líquida em seus interstícios [39]. No processo sol-

gel, os precursores utilizados na preparação do colóide são constituídos de um 

elemento de metal ou semimetal rodeado por outros ligantes, como sais inorgânicos 

ou compostos orgânicos [40]. 

O álcool polivinílico (PVA) é um polímero sintético, que apresenta uma grande 

funcionalidade, que vai desde a fabricação da tradicional cola branca até 

membranas para conservação de alimentos e sistemas para liberação controlada de 

drogas. Como um produto industrial e comercial, é valorizado pela sua solubilidade e 

biodegrabilidade o que contribui para o seu baixo impacto ambiental [41]. Hermann e 

Haehnel foram os primeiros a produzi-lo, em 1924, por hidrólise de acetato de 

polivinilo em etanol com hidróxido de potássio [42]. O PVA é obtido a partir da 

polimerização do acetato vinílico que se transforma em acetato polivinílico (PVAc), e 

este passa por uma hidrólise parcial para PVA, possibilitando a obtenção de 

polímeros de diferentes graus de hidrólise a depender da extensão da reação. Na 

hidrólise, ocorre uma substituição parcial do grupo éster de acetato de vinilo com o 

grupo hidroxilo, completado na presença de hidróxido de sódio aquoso [43]. 

O uso do PVA para a preparação de óxidos foi proposto por S. Kumar Saha 

et. al. em 1995, onde eles propuseram um processo de sol-gel alternativo, no qual 

ocorre a desidratação da solução aquosa homogénea formada pelos nitratos 

metálicos e o álcool polivinílico (PVA) e em seguida a pirólise dos precursores, 

obtendo-se dessa forma a matéria orgânica desejada [44].   
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2.4.3 Rota Hidrotermal com aquecimento por micro-ondas 

 

A técnica hidrotermal não tem uma definição unanime, Byrappa e Yoshimura 

propõe definir o processo como sendo uma reação química envolvendo um solvente 

aquoso ou não aquoso que ocorre em um sistema fechado, com temperatura acima 

de 100°C e pressão maior que 1 atm, o que distingue esse método do de co-

precipitação. Normalmente a síntese ocorre dentro de autoclaves revestidas por 

politetrafluoretileno, para evitar a corrosão do recipiente e contaminações. Neste 

processo obtém-se um pó ultrafino (10-100 nm), ideal para ser utilizado como 

precursor de cerâmicas de alto desempenho, sendo comum à obtenção da fase 

cristalina sem ser necessário o processo de calcinação, como ocorre no caso de 

outros métodos de síntese   [45,34,38]. 

Komarneni et al. combinaram o uso das micro-ondas na síntese hidrotermal, 

para obter pós finos, designando o método como hidrotermal de micro-ondas e 

verificando que essa síntese melhora a cinética de cristalização de vários óxidos  

[46]. 

Micro-ondas são ondas eletromagnéticas que possuem comprimento entre 1 

mm e 1 m e sua energia se divide em dois componentes: um campo elétrico e um 

campo magnético. Apesar de serem mais conhecidas devido ao seu uso doméstico, 

elas são empregadas também na indústria, área médica, laboratórios de pesquisa. 

No forno micro-ondas ocorre um aquecimento volumétrico, uma vez que o calor é 

produzido no próprio material a ser aquecido, pois a energia é fornecida as 

moléculas através da interação destas com o campo eletromagnético, e quando este 

é retirado, as moléculas dissipam a energia absorvida produzindo aquecimento do 

material [47]. Apesar dos estudos até agora realizados, na maioria das vezes se 

desconhece as fases intermediárias que ocorrem na solução durante a reação. 
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2.4.4 Técnicas de caracterização 

 

2.4.4.1 Difração de raios X 

 

Em 1895, enquanto realizava experimentos envolvendo emissões produzidas 

por descargas elétricas num tubo de Crookes, Wilhelm Conrad Röntgen observou 

um novo tipo de radiação que, devido a sua natureza desconhecida, foi denominado 

radiação X, ou raios X [48].  

Max Theodor Felix Von Laue foi o primeiro a demonstrar que essa radiação, 

até então desconhecida, possuía a mesma natureza eletromagnética da luz, sendo o 

primeiro a propor o fenômeno conhecido difração de raios X. Em uma estrutura 

cristalina, os átomos encontram-se arranjados de maneira periódica, formando 

planos paralelos entre si separados por uma distancia interplanar  . Estes planos 

cristalinos estão representados na Figura 2.2a. Quando um feixe de raios X incide 

nos átomos, para que ocorra a difração de raios X, é necessário que parte desses 

raios X sejam refletidos de forma especular pelos átomos de qualquer um dos 

planos e que os raios refletidos sofram interferência construtiva.  Considerando dois 

planos cristalinos separados por uma distância  , a diferença de caminho entre a 

onda incidente e a onda espalhada será dada por: AB + BC = 2.d.senθ, sendo θ o 

ângulo de incidência, também chamado de ângulo de Bragg e que equivale a 

metade do ângulo de deflexão. A Figura 2.2b apresenta a representação dos 

ângulos de Bragg e de deflexão. Como os raios precisam sofrer interferência 

construtiva, a diferença de caminho percorrido deve corresponder a um número 

inteiro de comprimento de onda, e o feixe difratado possui intensidade máxima. 

Sendo assim, obtém-se a equação (1) conhecida como a lei de Bragg [49,50]:  

                                 n.λ = 2.d.senθ                                                                    (1) 

Na equação (1), n é um número inteiro,   corresponde ao comprimento de onda dos 

raios X, d é a distância entre os planos cristalinos. 
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(a)                                                                  (b) 

Figura 2.2: a) Representação dos planos cristalinos e dos feixes de raios X incidente 

e refletido b) Representação do ângulo de Bragg ( ) e ângulo de deflexão (  ) [51]. 

  

2.4.4.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é um método não 

destrutivo de caracterização que permite a determinação de grupos funcionais e 

baseia-se nos níveis dos átomos de uma molécula. Se a frequência de vibração for à 

mesma da radiação eletromagnética que incide sobre a molécula, ocorre a absorção 

da luz, desde que haja uma variação no seu momento de dipolo magnético [52,53]. 

No espectro infravermelho, observa-se no eixo das ordenadas a intensidade 

de absorção, ou a porcentagem de transmitância enquanto que o eixo das abscissas 

pode apresentar o número de onda ( ̌) que apresenta unidade de     , ou 

comprimento de onda ( ), com unidade de   , sendo mais utilizado o primeiro. Eles 

podem ser interconvertidos através da relação (2) [53]: 

 ̌  
 

 
                                                                (2) 

O espectro infravermelho costuma ser dividido em três regiões: infravermelho 

longínquo (        ), infravermelho médio (            ) e infravermelho 

próximo (              ). A região de infravermelho médio, onde se concentram 

muitas pesquisas, pode ainda ser subdividida em quatro áreas menores, que 

correspondem [52]:  
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i. Região de alongamento X-H (              ),  

ii. Região ligações triplas  (             ),  

iii. Região ligações duplas (             ),  

iv. Região de impressão digital (            ). 

 

 Na base do espectrômetro de FTIR está o interferômetro de Michelson (ver 

Figura 2.3), que possui uma fonte de radiação, um espelho fixo e outro móvel, e um 

divisor de feixe, dispositivo de material escolhido de acordo com a região a ser 

examinada, muitas vezes feito por deposição de germânio ou óxido de ferro sobre 

um substrato de brometo de potássio ou iodeto de césio em divisores de feixe para a 

região do infravermelho médio. Considerando uma radiação monocromática 

colimada, de comprimento de onda   (cm), partindo da fonte e atingindo o divisor de 

feixe, dele então partem dois feixes, um em direção ao espelho fixo e outro na 

direção do espelho móvel. Os dois feixes são refletidos a partir desses espelhos, 

retornando ao divisor de feixe, metade do feixe refletido a partir de cada espelho é 

transmitida através do divisor de feixe, enquanto a outra metade é refletida de volta 

a fonte. Se os dois feixes transmitidos percorrerem distâncias iguais, a energia que 

chega ao detector é máxima e ocorre interferência construtiva, se o caminho 

percorrido pelos dois feixes for diferente, eles estarão fora de fase e a energia que 

chega ao detector será mínima. A partir das variações na posição relativa do 

espelho móvel para o espelho fixo, um padrão de interferência é gerado [52,53].   

 

 

Figura 2.3: Esquema simplificado de um interferômetro de Michelson [52,53] 
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 Para obter o espectro de infravermelho de uma dada amostra, gera-se 

separadamente um interferograma da fonte e outro da amostra, estes são 

digitalizados e convertidos no espectro pelo próprio equipamento, sendo a seguir 

calculada a razão entre a intensidade da radiação incidente e transmitida para gerar 

o espectro. 

 

2.4.4.3 Fotoluminescência 

 

Na fotoluminescência, um feixe de luz ultravioleta ou visível incide sobre um 

material, provocando a absorção de fótons, que induzem excitações nos estados 

atômicos do sistema. O retorno ao estado fundamental pode ocorrer com a emissão 

de radiação eletromagnética, ou por processos não radiativos (emissão térmica).  

No caso de um cristal semicondutor, a fotoluminescência ocorre após a 

excitação prévia do material. A excitação pode ser descrita como resultado de uma 

transição eletrônica de um nível de energia mais baixo para um mais alto, na qual o 

fóton absorvido pelo material o faz ganhar energia, promovendo um elétron da sua 

banda de valência para a banda de condução. A seguir, o sistema sofre relaxações 

internas não radiativas, movendo-se para um estado excitado com maior 

estabilidade, como o fundo da banda de condução. Após um determinado intervalo 

de tempo, que varia de picossegundos a segundos, dependendo do material, o 

sistema retorna ao seu estado fundamental. Nos materiais luminescentes, toda ou 

uma parte da energia que é liberada durante essa transição final acontece na forma 

de luz, nesse caso o decaimento é dito radiativo. A  Figura 2.4 ilustra um esquema 

da fotoluminescência do ponto de vista de um sistema cristalino [51]. 

É possível realizar a análise fotoluminescente de um material utilizando 

diferentes modos, sendo mais comum monitorar os espectros de emissão ou 

excitação. No espectro de emissão, mantém-se fixo o comprimento de excitação, 

geralmente no valor em que a amostra absorve com maior intensidade, e registram-

se os comprimentos de onda e intensidades das emissões. No espectro de 

excitação, varia-se o comprimento de onda de excitação, enquanto o comprimento 

de onda permanece inalterado [54]. 
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Figura 2.4: Esquema fotoluminescente de um sistema cristalino [51]. 

 

2.4.4.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons colimados para explorar a superfície da amostra, sendo 

que à medida que os elétrons penetram na superfície do material, ocorre uma série 

de interações que resultam na emissão de elétrons e fótons, que são coletados por 

detectores. A interação dos elétrons com o material produz diversos tipos de sinais, 

sendo os elétrons retro espalhados e secundários, os mais utilizados para a 

formação das imagens [55,51].  

Quando os elétrons incidentes são elasticamente espalhados através de um 

ângulo superior a 90°, eles são chamados de elétrons retroespalhados e produzem 

um sinal útil para formação da imagem da amostra, sendo geralmente emitidos com 

energia superior a 50 eV. Quando ocorre um espalhamento inelástico, os elétron que 

são emitidos da amostra, com uma energia inferior a 50 eV, e também podem ser 

utilizados para geração de imagens e analise da amostra. Outros sinais ainda 

podem ser produzidos através da interação do feixe de elétrons e a amostra, 

incluindo emissão de elétrons Auger, raios X característicos e catodoluminescência 

[51,56].  
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3.1 Preparação das amostras 

 

Os precursores utilizados para preparação das amostras foram o tungstato de 

sódio di-hidratado - Na2WO4∙2H2O (Vetec, 99,0-101,0%) e o nitrato de cádmio tetra-

hidratado - Cd(NO3)2∙4H2O ( Vetec, 99%). Em todos os processos de síntese, estes 

precursores eram pesados em uma balança analítica (DIGIMED – KN500). O nitrato 

de cádmio e o tungstato de sódio foram separadamente dissolvidos em água 

destilada, sendo mantidos sob constante agitação durante todas as etapas da 

preparação. Os reagentes, após serem dissolvidos, eram misturados, formando um 

precipitado branco, esse processo foi utilizado para produção de todas as amostras. 

Usaram-se tiras de teste de pH (Macherey-Nagel) para aferir o pH do precipitado, o 

que permitiu verificar que a suspensão contendo o precipitado era neutra.  

A Figura 3.1 apresenta um fluxograma com as etapas de preparação de todas 

as amostras, até a secagem. A legenda da figura indica como a amostra foi 

nomeada em cada rota. As seções seguintes descrevem os detalhes de cada 

preparação, bem como parâmetros que foram modificados. 

 

Figura 3.1: Fluxograma do processo de preparação das amostras, as linhas 

tracejadas correspondem a processos que podem ou não ter ocorrido a depender da 

amostra preparada. 
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3.1.1 Rota de co-precipitação 

 

Para a amostra de CdWO4 obtida através da rota de co-precipitação, 

nomeada como CWO-COP, explorou-se a variação dos parâmetros de síntese 

indicados na Figura 3.2: 

 

Figura 3.2: Parâmetros de síntese explorados na produção das amostras pela rota 
de co-precipitação. 

Os nomes de todas as amostras produzidas com a variação da quantidade de 

água utilizada podem ser visualizados na  Tabela 3-1. 

  Tabela 3-1: Tabela com nome das amostras e quantidade de água utilizada para 

dissolver os reagentes.  

Amostra Quantidade de água (ml) 

CWO-COP-5 ml 5  

CWO-COP-10ml 10 

CWO-COP-20 ml 20 

CWO-COP, CWO-COP-1L, CWO-COP-2L 25  

CWO-COP-40 ml 40  

CWO-COP-80 ml 80 

CWO-COP-160 ml 160  
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 O processo de lavagem utilizado consistia em centrifugar a amostra por 15 

minutos, retirando a seguir o sobrenadante, dispersando o material novamente em 

água destilada e deixando sob constante agitação por 30 minutos, esse processo foi 

repetido cinco vezes, ao final das quais se considerava uma lavagem e o material 

era levado a estuda para secar. 

 

3.1.2 Rota de sol-gel com PVA (álcool polivinílico).  

 

Na amostra de CdWO4 produzida através da rota de sol-gel com PVA , 

nomeada CWO-PVA, realizou-se a variação dos parâmetros que podem ser 

visualizados na Figura 3.3: 

 

Figura 3.3: Parâmetros de síntese variados na amostra de CWO-PVA 

  

Para a produção da amostra CWO-PVA, depois de ser formando o precipitado 

branco, lentamente acrescentou-se 10 ml de hidróxido de amônio - NH4OH (Synth), 

dessa forma o precipitado branco era re-suspenso, sendo depois acrescentado 5 ml 

de PVA. A seguir, a amostra foi transferida para a estufa a 100°C, onde permaneceu 

até secar, sendo o pó obtido homogeneizado em um almofariz de ágata.   
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3.1.3 Rota hidrotermal com aquecimento por micro-ondas 

 

Na amostra de CdWO4 através da rota de hidrotermal com aquecimento por 

micro-ondas, nomeada como CWO-HM, foi  realizado tratamento térmico na 

amostra, como pode ser visto na Figura 3.5: 

 

Figura 3.4: Parâmetro variado na amostra CWO-HM. 

 

Para a produção da amostra CWO-HM, acrescentou-se à suspensão com o 

precipitado branco 5 ml de hidróxido de amônia - NH4OH (Synth). Isto fez com que o 

pH da suspensão passasse a 12, o que provocou a re-suspensão do  precipitado, 

fazendo com que a suspensão ficasse transparente. A amostra foi mantida sob 

agitação por 15 min e em seguida transferida para uma autoclave de teflon com 

tampa de aço inoxidável, o que permitiu seu uso no forno de micro-ondas 

(Panasonic) utilizado para síntese hidrotermal. O equipamento usado é mostrado na 

Figura 3.4: 
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Figura 3.5: (a) autoclave de aço inoxidável (b) forno de micro-ondas utilizado na 

síntese hidrotermal. 

A autoclave foi submetida a uma temperatura de 120 °C por 10 minutos, 

atingindo uma pressão de aproximadamente 3 kgf/cm2. Após ser retirado da 

autoclave, o precipitado era lavado várias vezes com água destilada, sendo seco a           

100 ºC e homogeneizado em almofariz.  

 

3.1.4 Rota de co-precipitação seguida de aquecimento por micro-ondas. 

 

Para a preparação da amostra de CdWO4 utilizando a rota de co-precipitação 

seguida de aquecimento por micro-ondas (CWO-COP-HM), foi eliminada a etapa de 

re-suspensão, submetendo-se a suspensão ainda com o precipitado branco à etapa 

de hidrotermalização. Após ser retirado da autoclave, o precipitado foi lavado várias 

vezes com água destilada, posto para secar e homogeneizado em almofariz.  
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3.2 Técnicas de caracterização 

 

3.2.1 Difração de raios X 

 

Neste trabalho, a técnica de difratometria de raios X foi empregada para 

investigação das fases cristalinas das amostras produzidas. As medidas de DRX 

foram realizadas utilizando o difratômetro Rigaku RINT 2000/PC, em modo de 

varredura contínua. Utilizou-se a radiações    do Co, com velocidade de varredura 

de 1°/min e 2°/min. Em todos os casos foi monitorado o intervalo angular    

variando de 10° a 80°. Para realizar a análise qualitativa das fases cristalinas das 

amostras, os resultados experimentais foram comparados aos dados das fichas 

cristalográficas do  banco de dados do JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction 

Standards, Swarthmore, EUA). 

 

3.2.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

Neste trabalho, foram realizadas medidas de espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR) para determinação dos grupos funcionais 

adsorvidos nas superfícies das partículas produzidas. Para obtê-las, antes de cada 

medida foi preparada uma pastilha de KBr (brometo de potássio) puro, que serviu 

como  referência para a amostra. Em seguida, foram feitas pastilhas utilizando uma 

mistura de KBr e a amostra em pó. Todas as pastilhas foram prensadas a 6 

toneladas. Os espectros foram obtidos em um espectrômetro FTIR, modelo 

Spectrum BX da marca Perkin-Elmer realizando-se 20 varreduras na região do 

infravermelho médio (4000-400 cm-1) e utilizando uma resolução espectral de 4 cm-1. 
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3.2.3 Fotoluminescência 

 

Neste trabalho, foram realizadas medidas de fotoluminescência para 

investigar o processo luminescente do CdWO4 , pela monitoração do espectro de 

emissão. Os espectros foram obtidos mantendo-se fixo o comprimento de onda de 

excitação em 295 nm, com base nos resultados obtidos por NOVAIS [13]. Para 

realização das medidas, foi utilizado um espectrofluorímetro ISS-PC1, que possui 

como fonte de radiação uma lâmpada de xenônio de 300W, e um espectrômetro 

HR200 da Ocean Optics. Todas as amostras foram fixadas ao porta amostras 

através da deposição dos pós em uma fita de carbono dupla face. 

 

3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 Medidas de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas com o 

objetivo de identificar o tamanho e formato das partículas obtidas, sendo feita uma 

comparação entre as amostras de CdWO4 produzidas por co-precipitação e por 

síntese do estado sólido, estas produzidas anteriormente na Universidade Federal 

de Sergipe por NOVAIS [13]. Foram conformadas pastilhas com a amostra em pó, 

as quais eram coladas ao porta amostras (stub) do microscópio, sendo em seguida 

recobertas com 100 nm de ouro utilizando uma câmara de sputtering.  

As imagens obtidas foram adquiridas no Centro Multiusuário de 

Nanotecnologia da Universidade Federal de Sergipe (CMNano-UFS), em um 

microscópio JEOL JSM-6510LV.  
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4.1 Identificação das fases cristalinas das amostras como preparadas, 

utilizando as rotas COP, PVA e HM 

 

A  Figura 4.1 apresenta os padrões experimentais de difração de raios X das 

amostras, produzidas pelas rotas de sol-gel com PVA (CWO-PVA), co-precipitação 

(CWO-COP) e hidrotermal com aquecimento por micro-ondas (CWO-HM).  

Comparando os padrões experimentais com os dados das fichas 

cristalográficas na Fig. 4.1, é possível notar que a amostra CWO-PVA apresenta os 

picos correspondentes à fase CdWO4 e também os picos das fases secundárias 

NaNO3 e NaOH, provavelmente formadas devido à presença de sódio no reagente  

Na2WO4∙2H2O.  Além disso, observa-se neste difratograma a presença de uma fase 

secundária não identificada. Uma vez que o pico principal da fase NaNO3 se 

superpõe aos picos do CdWO4, o difratograma da amostra CWO-PVA apresenta 

uma inversão na intensidade relativa dos dois picos mais intensos, se comparada  

com a relação entre as intensidades apresentada na ficha cristalográfica do CdWO4 

(barras vermelhas na Fig. 4.1).  

O difratograma da amostra CWO-COP, por outro lado, apresenta uma maior 

predominância da fase CdWO4. Nesta amostra, a única fase secundária identificada 

foi o NaNO3, que apresenta picos menos intensos do que os observados para a 

amostra CWO-PVA. No difratograma da amostra CWO-HM, não se observaram os 

picos correspondentes à fase CdWO4, demonstrando que as amostras sintetizadas 

por esta rota precisam de tratamentos complementares, como será discutido mais 

adiante.  
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Figura 4.1 :    Padrões de difração das amostras CWO-PVA, CWO-COP e do CWO-

HM. 

Os resultados apresentados na Fig. 4.1 indicam que, entre as três rotas de 

síntese discutidas até o momento, a rota de co-precipitação foi a mais eficiente para 

a cristalização do CdWO4. No entanto, como o processo de produção pode afetar 

outros parâmetros além da cristalinidade, como a adsorção de moléculas 
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supressoras de fluorescência e o tamanho das partículas [57], nenhuma das três 

rotas empregadas foi descartada. Nos tópicos a seguir, elas serão discutidas 

individualmente, do ponto de vista de sua cristalização em função dos parâmetros de 

produção, da presença de moléculas adsorvidas e da eficiência quântica do 

processo luminescente. 

 

4.2 Amostras produzidas pela rota de co-precipitação (CWO-COP)  
 

A fim de testar a influência da concentração de reagentes no processo de 

síntese da amostra CWO-COP, a síntese por co-precipitação foi testada com 

volumes de água destilada de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 40 ml, 80 ml e 160 ml, uma vez 

que a concentração dos reagentes é um dos parâmetros que influenciam a formação 

do precipitado [35]. Estes volumes eram empregados na dissolução de cada 

reagente. Após esta etapa, as duas soluções eram misturadas. Como as massas 

utilizadas dos precursores Cd(NO3)2.4H2O e Na2WO4.2H2O foram 0,858 g e 0,914 g 

para cada amostra, as concentrações destes precursores nas soluções de partida 

preparadas com 5 ml eram de 171,6 g.L-1 e 182,8 g.L-1, respectivamente.  

A  Figura 4.2a apresenta os difratogramas das amostras produzidas, as quais 

possuem fase predominante CdWO4, com uma proporção muito pequena das fases 

secundárias NaNO2 e NaOH. A fase NaNO2 possui o pico principal de difração em 

34,50º, que se superpõe ao pico em 34,46º do CdWO4. A Figura 4.2b mostra um 

detalhe do difratograma da amostra preparada com 5 ml de água, comparado às 

fichas cristalográficas das fases CdWO4, NaNO2 e NaNO3. Observa-se que as três 

fichas apresentam picos intensos em torno de 34,5º. A fase secundária foi indexada 

como sendo NaNO2 devido à presença do pico em 51,43º. Calculando a razão entre 

as intensidades dos picos de difração em 33,80º e 34,46º, determinou-se que, na 

ficha cristalográfica do CdWO4, esta razão é 1,18. Por outro lado, nos padrões 

experimentais a razão ficou em torno de 1,07±0,2 para todas as curvas 

apresentadas na Figura 4.2.a Este resultado confirma a presença da fase espúria e 

aponta para o fato de que a quantidade desta fase manteve-se constante para 

amostras produzidas utilizando-se diferentes volumes de solvente.  
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Figura 4.2:   (a) Padrões de difração das amostras CWO-COP-5 ml, CWO-COP-10 

ml, CWO-COP-20 ml, CWO-COP-40 ml, CWO-COP-80 ml e CWO-COP-160 ml. (b) 

Detalhe do padrão da amostra CWO-COP-5ml, comparada com as fichas 

cristalográficas do CdWO4, NaNO3 e NaNO2. 



33 
 

 Uma vez que a amostra produzida com 5 ml de água apresentou boa 

cristalização, pode-se afirmar que o CdWO4 pode ser produzido através da rota de 

co-precipitação utilizando-se quantidades pequenas de água destilada. Com o 

propósito de eliminar as fases secundárias detectadas na amostra CWO-COP, esta 

foi lavada em água destilada e centrifugada.  A Figura 4.3 apresenta os 

difratogramas das amostras CWO-COP após uma e duas lavagens, aqui nomeadas 

como CWO-COP-1L e CWO-COP-2L, respectivamente. Analisando a razão entre as 

intensidades dos picos de difração em 33,80º e 34,46º, determinaram-se valores 

iguais a 1.07 para a amostra CWO-COP-1L e 1,03 para a amostra CWO-COP-2L. O 

resultado esperado seria um aumento desse valor para a amostra lavada, o que não 

ocorreu, sugerindo que a fase NaNO2 não foi eliminada com a lavagem.  A Figura 

4.4 apresenta um detalhe do difratograma das duas amostras lavadas. Neste 

gráfico, as intensidades dos picos das fases secundárias podem ser comparadas 

mais facilmente e pode-se observar que não houve variação significativa na 

intensidade desses picos. Este resultado confirma que o processo de lavagem não 

foi eficiente para remover as fases secundárias NaNO2 e NaOH presentes nas 

amostras.  
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Figura 4.3:  Difratograma das amostras produzidas por co-precipitação e submetidas 

a uma lavagem (CWO-COP-1L) e duas lavagens (CWO-COP-2L). 



34 
 

40 42 44 46 48 50 52

In
te

n
s
id

a
d
e
 (

u
.a

.)

 CWO-COP-1L

 CWO-COP-2L

 NaOH*H
2
O  JCPDS No. 072-1209

 NaNO
2
 JCPDS No. 070-1775

 

 

2 (°)
 

Figura 4.4:   Detalhe dos difratogramas das amostras CWO-COP-1L e CWO-COP-

2L, onde se pode verificar que os picos das fases secundárias têm 

aproximadamente as mesmas intensidades para as diferentes amostras. 

 
Outra tentativa de evitar a presença das fases secundárias nas amostras 

produzidas por co-precipitação foi preparar a amostra com água aquecida a 50ºC e 

80 ºC. A  Figura 4.5 apresenta os difratogramas das amostras produzidas, onde se 

pode observar que, nas temperaturas testadas, as amostras apresentam uma 

proporção maior de fases secundárias se comparado ao observado para a amostra 

CWO-COP preparada à temperatura ambiente (ver Figura 4.1). Após duas lavagens, 

quase todas as fases secundárias foram eliminadas do material, exceto as fases 

NaNO2 e NaOH, sendo que a NaNO2 foi parcialmente removida mas a intensidade 

do pico da fase NaOH manteve-se constante, sugerindo que a proporção desta fase 

se manteve. A partir desses resultados, pode-se concluir que, entre as temperaturas 

testadas, a temperatura ambiente é a mais adequada para a produção deste 

material por co-precipitação, uma vez que a amostra como preparada apresentou 

menor quantidade de fases secundárias. Conclui-se também que as fases NaNO2 e 

NaOH não podem ser totalmente eliminadas através do processo de lavagem, o que 

indica que as partículas dessas duas substâncias estão de alguma forma ligadas às 

partículas de CdWO4. 
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Figura 4.5:   Padrões de DRX das amostras produzidas por co-precipitação em água 

aquecida a 50 ºC (a) e 80 ºC (b). Em cada gráfico, a curva em preto corresponde à 

amostra como preparada e a curva em verde, à amostra lavada três vezes. 
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A proporção em massa de cada uma das fases presentes nas amostras 

produzidas por co-precipitação, incluindo as que utilizaram diferentes volumes de 

água destilada e as produzidas em água aquecida e depois lavada, foi estimada a 

partir da equação (3) [58]: 

 100% x
I

I
Afase

presentesfases

Afase

















     (3) 

Nesta equação, AfaseI  é a intensidade do pico principal de difração da fase a 

ser calculada e o denominador contém a somatória das intensidades dos picos 

principais de todas as fases presentes. Se houver superposição de picos, como é o 

caso para as fases NaNO2 e CdWO4, escolhe-se um pico isolado e converte-se sua 

intensidade para 100% [58]. Para o NaNO2, foi utilizada a intensidade do pico em 

51,43º dividida por 0,37 (pois este pico tem 37% da intensidade do pico principal na 

ficha cristalográfica). Para o NaOH e CdWO4, utilizaram-se os picos principais em 

42,64º e 33,80º, respectivamente. 

Utilizando este método, estimou-se que as amostras produzidas através da 

rota de co-precipitação, em que foram testadas variação dos parâmetros de 

produção, possuem (89±2)% de CdWO4, (10±2)% de NaNO2 e (2±2)% de NaOH. 

Estes valores não dependem do volume de água utilizada nem de lavagens 

posteriores das amostras. No entanto, para as amostras produzidas a temperaturas 

acima da ambiente, estes valores só foram obtidos após a lavagem do material. 

Para as amostras CWO-COP-5 ml 50°C e CWO-COP-5 ml 80°C, não foi possível 

utilizar a metodologia descrita acima na amostra como preparada, devido à presença 

de uma fase secundária não identificada. 

Uma estratégia testada com o objetivo de eliminar fases secundárias foi o 

tratamento térmico das amostras após sua preparação. A Figura 4.6 apresenta os 

difratogramas das amostras CWO-COP tratadas a 300 e 400 ºC, nomeadas como 

CWO-COP-300 e CWO-COP-400, respectivamente. Pode-se observar que em 

ambos os casos, a fase principal continua sendo o CdWO4, no entanto a fase 

secundário NaNO3 continua presente na amostra CWO-COP-300 e uma fase 

adicional NaNO2 é detectada na amostra CWO-COP-400. Nestas imagens, não é 
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possível identificar a presença dos picos relativos à fase NaOH, possivelmente 

devido à baixa quantidade desta fase secundária nas amostras produzidas.  
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Figura 4.6:   Padrões de difração da amostra CWO-COP e das amostras CWO-COP-

300 e CWO-COP-400. 

 

 A Figura 4.7 apresenta os espectros de FTIR das amostras CWO-COP, CWO-

COP-1L e CWO-COP-300. As bandas em torno de 3465 e 3453 cm-1 são atribuídas 

a vibrações de alongamento H-O e as bandas em 1639 e 1637 cm-1 são atribuídas 

ao modo vibração de flexão ou deformação angular de H-O-H, sendo que essas 

bandas não foram observadas na amostra de CWO-COP-1L. A banda em 2347 cm-1 

ocorre devido ao estiramento assimétrico da molécula de CO2. As bandas em 1384 e 

1383 cm-1 correspondem ao alongamento antissimétrico do NO3
-.H2O. A redução da 

intensidade dessas bandas para a amostra lavada pode indicar uma eliminação, 

mesmo que parcial, da fase cristalina NaNO3 nesta amostra. Uma vibração de flexão 

no plano W-OH origina a banda em 1041 cm-1. A banda em 830 cm-1 corresponde a 
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vibração de flexão e alongamento do Cd-O-W, e a banda presente em 827 cm-1 é 

originada de estiramento W-O no tetraedro WO6
6-, as bandas em 717 e 716 cm-1  

são vibrações de tensão da ligação O-W-O e a banda em 969 cm-1  pode ser 

atribuída a vibrações simétricas do estiramento das ligações W=O [10,59,60,61]. 
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Figura 4.7:   Espectro de FTIR das amostras preparadas pela rota de co-precipitação 

 

A Figura 4.8 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) de amostras produzidas pela rota de co-precipitação e de uma amostra de 

CWO produzida por síntese do estado sólido por NOVAIS [13], com a finalidade de 

identificar o tamanho e formato das partículas obtidas pelas duas rotas, sendo que 

através da síntese de estado sólido foi obtida a fase única CdWO4. Uma primeira 

comparação entre as imagens (a) e (b) indica que o tamanho de partícula das 

amostras produzidas por co-precipitação e síntese de estado sólido é o mesmo, em 

torno de 1   . As imagens (c) e (d) indicam que a amostra CWO-COP também pode 

formar aglomerados com diâmetro em torno de 5   , formado por partículas com 

tamanho médio em torno de 100 nm. Em princípio, estes resultados não indicam que 
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a amostra CWO-COP seja nanoestruturada. Medidas mais detalhadas de tamanho 

de partícula seriam necessárias para confirmar esta característica. No entanto, a rota 

utilizada traz outras vantagens, por ser mais simples do que a síntese convencional 

por mistura de óxidos.  

 

  

(a) (b) 

  

 
(c) (d) 

Figura 4.8: Imagens de MEV de amostras CWO-COP (a), (c) e (d) e de uma amostra 

produzida por síntese do estado sólido (b) por NOVAIS [13].  

 

Na   Figura 4.9 são apresentados os espectros de emissão fotoluminescente 

das amostras produzidas por co-precipitação, excitadas com comprimento de onda 

de 295 nm, que corresponde a uma energia de 4.2 eV. Esta energia é maior do que 
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a energia de gap óptico do material à temperatura ambiente, que é de 3.8 eV. Pode 

ser observado que as amostras apresentaram uma banda larga centrada entre 400-

600nm, com máximo em aproximadamente 495 nm, que corresponde à emissão 

intrínseca do material atribuída à recombinação elétron-buraco no grupo tungstato 

[31]. Pode-se observar neste diagrama que a intensidade da banda luminescente 

depende da concentração de reagentes utilizados na síntese. Esta intensidade é 

crescente para amostras produzidas com 5, 10, 20 e 25 ml de água, e depois 

decresce à medida que maiores volumes são utilizados. Esta dependência está 

provavelmente relacionada à supressão de fluorescência por moléculas adsorvidas 

na superfície da amostra. Para confirmar esta hipótese, são necessárias medidas de 

FTIR de todas as amostras produzidas, que serão feitas em etapas futuras deste 

trabalho. 
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Figura 4.9:   Espectro de emissão das amostras de co-precipitação produzidas com 

diferentes volumes de água destilada para a diluição dos precursores. 
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Na Figura 4.10 são comparados os espectros de fotoluminescência das 

amostras CWO-COP como preparadas e após tratamento térmico a 300 ºC. 

Observa-se nesta imagem um aumento de intensidade após o tratamento térmico da 

amostra, indicando a eliminação de moléculas adsorvidas na superfície das 

partículas. É possível supor que a amostra como preparada possui uma maior 

concentração dessas moléculas. No entanto, os resultados de FTIR apresentados 

anteriormente na Figura 4.7 não confirmam esta suposição, pois não houve uma 

redução das bandas de estiramento H-O (em 3465 e 3453 cm-1) ou flexão desses 

grupos (bandas em 1639 e 1637 cm-1). Estudos posteriores, com tratamento térmico 

em temperaturas mais elevadas, deverão ser realizados para confirmar ou não esta 

hipótese [10,59]. 
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Figura 4.10:   Espectro de emissão da amostra de co-precipitação como preparada e 

após tratamento térmico a 300°C. 
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4.3 Amostras produzidas pela rota sol-gel com PVA (CWO-PVA)  

 

 

A Figura 4.11 compara os padrões de difração da amostra CWO-PVA como 

preparada (já apresentado anteriormente na Fig. 4.1) com o das amostras CWO-

PVA-400 (após o tratamento térmico a 400ºC) e CWO-PVA-L (amostra lavada). Para 

a amostra CWO-PVA-400, os resultados indicam a presença da fase predominante 

Na2WO4. A fase CdWO4 também está presente, porém em proporção minoritária. 

Conclui-se, portanto, que o tratamento térmico desfavoreceu a formação da fase 

desejada CdWO4 neste caso. Pode-se supor que isso ocorreu devido à vaporização 

do Cd a essa temperatura, uma vez que a fase predominante em W prevalece nesta 

amostra. O óxido de cádmio tem pressão de vapor 1 mmHg a 1000°C e se 

decompõe entre 900 e 1000°C. Na amostra CWO-PVA-L, também mostrada na 

Figura 4.11, observa-se a presença das fases secundárias NaOH, NaNO2 e WO3, 

além de uma fase desconhecida, indicando que a lavagem, neste caso, foi pouco 

eficiente para eliminar fases indesejadas. 
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Figura 4.11: Padrões de difração da amostra CWO-PVA, CWO-PVA-400 e CWO-

PVA-L. 

 A Figura 4.12 apresenta os espectros de fotoluminescência das amostras 

CWO-PVA, CWO-PVA-400 e CWO-PVA-L, com excitação em 295 nm, que 

corresponde a uma energia maior do que a do bandgap deste material. Em todos os 
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casos, foi observada a emissão intrínseca do material na região entre 400-600 nm. 

Isso ocorreu mesmo para a amostra CWO-PVA-400 que perdeu a predominância da 

fase do tungstato de cádmio (ver  Figura 4.11) e exibiu como fase principal o 

tungstato de sódio, provavelmente porque a emissão intrínseca do material ocorre 

no grupo tungstato [31], presente em ambos os materiais. 
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Figura 4.12:   Espectro de emissão das amostras de sol-gel com PVA. 

 

4.4 Amostras produzidas pela rota hidrotermal com aquecimento por micro-

ondas (CWO-HM) 

 

A Figura 4.13 apresenta os padrões de difração das amostras CWO-HM 

(apresentada anteriormente na Fig. 4.1) e CWO-HM-400 (tratada a 400 ºC). Apesar 

da amostra como preparada apresentar uma variedade de fases e não conter o 

CdWO4 como fase principal, nota-se que após o tratamento térmico a única fase 

secundária detectada é o CdO. Ao contrário do ocorrido com a amostra produzida 

por sol-gel com PVA, a amostra produzida por HM não perdeu cádmio. Isso pode ter 
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ocorrido porque a síntese ocorreu em uma câmara selada, possibilitando uma 

melhor estabilização do CdO. Após o tratamento térmico, nota-se que o CdO é a 

única fase secundária presente na amostra, que apresentou o CdWO4 como fase 

principal.  
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Figura 4.13:   Padrões de DRX da amostra como preparada e após tratamento 

térmico produzida pela rota de hidrotermal com aquecimento por micro-ondas. 

 

Na Figura 4.14, pode-se visualizar os espectros de FTIR das amostras CWO-

HM e CWO-HM-400. Observa-se nessa figura que as bandas que correspondem ao 

alongamento antissimétrico do NO3
-.H2O estão bastante reduzidas, o que também 

está coerente com os resultados de DRX, nos quais a presença das fases NaNO3 ou 

NaNO2 não foi detectada [10,59,60,61].  
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Figura 4.14:   Espectro de FTIR das amostras preparadas pela rota de hidrotermal 

com aquecimento por micro-ondas. 

 

A Figura 4.15 apresenta os espectros de emissão fotoluminescente das 

amostras CWO-HM e CWO-HM-400. A amostra como preparada não apresenta 

luminescência, o que está coerente com o fato da fase CdWO4 não ter sido 

observada nesta amostra. Para a amostra CWO-HM-400, observa-se a emissão 

intrínseca, característica do CdWO4. 
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Figura 4.15:    Espectro de emissão das amostras de hidrotermal com aquecimento 

por micro-ondas . 

 

Uma vez verificada que a hidrotermalização da amostra pode impedir a 

vaporização do Cd e possivelmente manter a estequiometria da amostra, foram 

realizados testes utilizando uma rota híbrida para produzir o CdWO4. Na próxima 

seção, serão apresentados os resultados obtidos com a produção do material 

através da rota de co-precipitação, seguida de hidrotermalização. 

 

4.5 Amostra produzida por rota mista de co-precipitação seguida de 

hidrotermal com aquecimento por micro-ondas (CWO-COP-HM) 

 

O padrão experimental de difração de raios X da amostra produzida por rota 

mista de co-precipitação seguida de hidrotermal com aquecimento por micro-ondas 

(CWO-COP-HM) pode ser visualizado na  Figura 4.16. Através da análise desses 
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dados é possível observar que o padrão de difração da amostra CWO-COP-HM 

apresentou unicamente os picos correspondente à fase CdWO4, indicando que esta 

rota foi a mais eficiente para a cristalização do material, dentre todas as rotas  

estudadas neste trabalho. 
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Figura 4.16:   Padrões de difração da amostra CWO-COP-HM. 

        

O espectro de FTIR da amostra de co-precipitação seguida de hidrotermal com 

aquecimento por micro-ondas é apresentada na  Figura 4.17. A banda em 3449 cm-1  

corresponde ao modo de alongamento da ligação O-H. A banda em 2347 cm-1 

ocorre  devido  ao  estiramento  ao  assimétrico  da  molécula  de  CO2.  A banda  

em 1630 cm-1 devido à estrutura da água. Observa-se a presença de uma banda em  

1383 cm-1 que corresponde ao alongamento antissimétrico do NO3
-.H2O, porém o 

resultado de DRX, não detecta a  presença das fases NaNO3 ou NaNO2 no material. 

A banda em 818 e 719 cm-1 correspondem a vibrações de flexão e de tensão, 

respectivamente, da ligação O-W-O, a banda em 575 cm-1 é atribuída à deformação 

no plano do grupo WO4
2- [10,59,60,61]. 
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Figura 4.17:   Espectro de FTIR da amostra preparada pela rota mista de co-

precipitação seguida de hidrotermal com aquecimento por micro-ondas. 

 

Como pode ser visualizado através da  Figura 4.18, o espectro de emissão 

luminescente da amostra CWO-COP-HM possui a emissão intrínseca do material 

esperada, apresentando uma banda larga entre 400-600nm, com máximo 

aproximadamente em 495 nm [31].   
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Figura 4.18:   Espectro de emissão da amostra de co-precipitação seguida de 

hidrotermal com aquecimento por micro-ondas. 

 

4.6 Comparação dos espectros de fotoluminescência das amostras 

produzidas 

 

Diferentemente de outros trabalhos encontrados na literatura, onde se realiza 

comparações da emissão luminescente do CWO variando-se um parâmetro de 

síntese em uma única rota, na  Figura 4.19a é possível comparar os espectros de 

emissão das amostras de CdWO4 obtidos através das rotas de co-precipitação, sol-

gel com PVA, hidrotermal com aquecimento por micro-ondas e co-precipitação 

seguida de hidrotermal com aquecimento por micro-ondas, todas como preparadas. 

Na imagem (b) além dos espectros presentes em (a)  é possível observar também 

os espectros das amostras de CWO-COP-20 ml  e CWO-COP-160 ml. Observando 

a imagem (a) nota-se que apesar de se verificar fase única do CWO apenas na 

amostra CWO-COP-HM, a amostra CWO-COP foi a que apresentou maior 
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intensidade de emissão fotoluminescente e a amostra CWO-PVA a menor 

intensidade, não havendo emissão na amostra CWO-HM.  

Através da  Figura 4.19b é possível observar que a intensidade apresentada 

pela amostra CWO-COP-HM é superior a das amostras produzidas por co-

precipitação com 5,10,20,40,80 e 160 ml de água, para melhor visualização na figura 

são apresentados apenas os espectros das amostras CWO-COP-20 ml e  CWO-

COP-160 ml, e os espectros omitidos das demais amostras podem ser visualizados 

na  Figura 4.9. Ainda na imagem (b) é possível observar que a amostra CWO-PVA e 

a amostra CWO-COP-160 ml apresentam intensidades de emissão bem próximas. 
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Figura 4.19:   (a) Comparação dos espectros de emissão das amostras CWO-COP, 

CWO-COP-HM, CWO-PVA e CWO-HM, (b) comparação dos espectros de emissão 

das amostras CWO-COP, CWO-COP-HM, CWO-COP-20 ml, CWO-PVA e CWO-

COP-160 ml. 
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Apesar de não ter sido possível encontrar uma relação entre a proporção de 

fase secundária contida no material e a intensidade luminescente observada nas 

amostras de co-precipitação, verificou-se que a amostra de CWO-COP preparada 

com volume de 25 ml, a temperatura ambiente, apresenta a maior emissão 

luminescência, dentre as amostras preparadas pelas diferentes rotas, sendo 

acentuada a emissão após a realização do tratamento térmico a 300°C. Nas 

amostras CWO-COP e CWO-COP-300 o nitrato de sódio, NaNO3, é a única fase 

secundária encontrada, sendo que a presença desta fase  no material diminuiu na 

amostra CWO-COP-300, o que permite supor que a fase secundária pode ter 

ocasionado um supressão da fluorescência do material, porém, ainda assim a 

amostra produzida por co-precipitação possui emissão luminescente superior à 

apresentada pela amostra CWO-COP-HM. 
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5 Conclusões 



54 
 

 Diferentes rotas de síntese foram testadas para a produção de CdWO4. Com 

a análise dos padrões de difração de raios X obtidos, pode ser observado que a rota 

mista de co-precipitação seguida de aquecimento por micro-ondas produziu o 

material desejado com fase cristalina única sem ser necessário realizar etapas 

complementares.  

A rota de co-precipitação apresentou predominância da fase CWO, sendo 

observadas pequenas proporções de fases secundárias. Na amostra CWO-COP, 

foram testados a influência da concentração dos reagentes, lavagem do material, 

tratamentos térmicos, e influência da temperatura utilizada na produção do material, 

contudo nenhuma dessas etapas possibilitou a total eliminação das fases 

secundárias encontradas. A preparação com volume de 25 ml (concentração inicial 

dos precursores igual a 34,32 g.L-1 para o Cd(NO3)2.4H2O e 36,6 g.L-1 para o 

Na2WO4.2H2O) foi a que resultou nas amostras com maior luminescência. Entre as 

temperaturas testadas, a temperatura ambiente é a mais adequada para a produção 

deste material por co-precipitação.  

O material produzido pela rota sol-gel com PVA também apresentou a fase 

correspondente ao CWO, porém com uma proporção maior de fases secundárias 

quando comparado à amostra produzida por co-precipitação. O tratamento térmico 

realizado na amostra de CWO-PVA não favoreceu a eliminação ou diminuição das 

fases secundárias, ao contrário, ocorreu diminuição da presença do CWO e 

predominância da fase Na2WO4.  

As amostras produzidas pelas rotas de hidrotermal com aquecimento por 

micro-ondas não apresentaram a fase CWO, por isso precisaram de tratamentos 

térmicos. Após o tratamento, as amostras apresentaram predominância da fase 

CWO, mas fases secundárias ainda permaneceram no material. Deste modo, 

comparando os resultados de difratometria foi possível observar que a rota mais 

eficiente para cristalização do material é a de co-precipitação seguida de hidrotermal 

com aquecimento pro micro-ondas, sendo que a rota de co-precipitação também se 

mostrou eficiente para a produção de CdWO4.   

Nas medidas de fotoluminescência, com exceção da amostra CWO-HM como 

preparada, todas as outras apresentaram no espectro de emissão uma banda larga 
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com pico em aproximadamente 495 nm, característica da emissão intrínseca do 

material, e cuja emissão pode ser atribuída à recombinação elétron-buraco no grupo 

tungstato. As amostras de CWO-COP apresentaram diferentes intensidades de 

emissão luminescente, mas não foi possível encontrar uma relação com a proporção 

de fase secundária contida no material. A amostra CWO-PVA manteve a emissão 

mesmo após o tratamento ter dado origem a fase Na2WO4  como predominante ao 

invés do CdWO4. 
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6 Perspectivas 
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Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, sua continuidade terá 

como objetivo utilizar as técnicas ora desenvolvidas, em especial a rota de co-

precipitação, para a produção de filmes finos cintiladores. Esta produção é 

importante do ponto de vista de aplicação do material em telas cintiladoras, 

utilizadas em sistemas de detecção para imagens médicas e também em detectores 

de feixe de radiação.  

Estudos complementares deverão ser realizados para investigar uma relação 

entre a presença de moléculas adsorvidas na superfície das partículas e sua 

influência sobre a eficiência de emissão de luz pelo material. Além disso, estudos 

com tratamento térmico em temperaturas mais elevadas deverão ser realizados para 

examinar se ocorre a eliminação dessas moléculas. 

Medidas mais detalhadas de microscopia eletrônica de varredura são 

necessárias para confirmar se as partículas das amostras produzidas por co-

precipitação são nanoestruturadas, bem como determinar o formato das partículas. 

Deverão também ser obtidas medidas de microscopia de todas as amostras para 

verificar e comparar os tamanhos e formatos das partículas. 
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