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Resumo 
Neste trabalho o Modelo Eletrostático de Cargas Pontuais, o Modelo de Recobrimento 

Simples e o Método dos Vizinhos Equivalentes foram aplicados a uma série bem 

conhecida de óxidos, a saber, Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, In2O3 e Sc2O3, todos dopados com o 

íon Eu3+, com o objetivo de discutir a carga de interação e aspectos do efeito do campo 

cristalino. Para isso, foram feitos cálculos de parâmetros do campo cristalino, de 

parâmetro de força do campo cristalino, dos subníveis e desdobramento do nível 7F1 do 

íon luminescente. Usando a estrutura local do sitio luminescente, o modelo eletrostático, 

como esperado, levou a resultados satisfatórios apenas do ponto de vista qualitativo. Já 

com o modelo de recobrimento simples e com o método dos vizinhos equivalentes foi 

possível reproduzir o desdobramento experimental do nível de energia 7F1 e os seus 

subníveis, com fatores de carga fisicamente plausíveis. Em apenas alguns poucos casos 

a carga dos primeiros vizinhos foi maior que a valência respectiva. Também está feita 

uma discussão sobre a possível posição desta carga de interação. 

 

Palavras chave: óxidos dopados com európio, parâmetros de campo cristalino, modelo 

de recobrimento simples, método dos vizinhos equivalentes. 
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Abstract 
 

In this work the Point Charge Electrostatic Model (PCEM), the Simple Overlap Model 

(SOM) and the Method of Equivalents Nearest Neighbors (MENN) were applied to a 

well known series of oxides, namely, Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, In2O3 and Sc2O3, all doped 

ion Eu3+ with the purpose of discussing the charge of interaction and some aspects of 

the crystal field effect. To this end, calculations were made of the crystal field and 

crystal field strength parameters and splitting of the 7F1 level of the luminescent ion. By 

using the luminescent site local structure, the PCEM, as expected, led to satisfactory 

results only from the qualitative point of view. With the SOM and the MENN it was 

possible to reproduce the experimental splitting of the 7F1 energy level and its sublevels, 

with physically acceptable charge factors. Only in some cases the NN charge has been 

greater than its valence. A discussion on the position of the charge of interaction also 

has been made. 

 

Keywords: Europium doped oxides, crystal field parameters, simple overlap model, 

method of equivalents nearest neighbors. 
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1.1 - Lantanídeos  

Os lantanídeos (Ln) foram descobertos na Suécia, no final do século XVIII, na 

forma de minerais, que aparentavam serem terras (figura 1) e acreditava-se no tempo 

serem muito raras. Devido a esse fato estes elementos foram denominados de Terras-

Raras (TR) [1]. Hoje se sabe que esses elementos não são escassos na natureza. São 

elementos químicos de características bem semelhantes [2]. Eles ocupam o sexto 

período da tabela periódica, incluindo assim quinze elementos, que vai do número 

atômico 57 até o número atômico 71. A maioria das propriedades físicas e químicas são 

explicadas pelo fato dos mesmos possuírem o orbital 4f gradualmente preenchido, sendo 

este orbital o mais energético. Isto justifica a grande aplicabilidade dos lantanídeos no 

meio científico e tecnológico. 

 

Figura 1: Lantanídeos na forma de minerais. 

 

Os Ln são elementos que possuem estado iônico mais estável +3, por isso 

apresentam potencial de redução bastante negativo, além de formarem óxidos básicos 

pouco solúveis. 

O conjunto dos TR é constituído por todos os elementos da série dos Ln mais o 

escândio e o ítrio, totalizando dezessete elementos químicos (figura 2) o promécio, 

elemento da série dos Ln não aparece na figura 2 porque este elemento é radiativo e 

obtido artificialmente. Ao se falar dos Ln, tem-se dois elementos opticamente inativos, 

o lantânio, pois sua camada 4f na configuração eletrônica fundamental não tem elétrons, 

e o lutécio por ter a camada 4f cheia. Já os demais elementos da série dos Ln apresentam 

a camada 4f semipreenchida, permitindo que os elétrons transitem para estados 

permitidos dentro do próprio orbital, tornando estes elementos opticamente ativos.  
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Figura 2: Representação dos TR 

A maior parte das transições 4f-4f ocorre na região do visível. A fraca interação 

entre os orbitais 4f e seus primeiros vizinhos faz com que os lantanídeos sejam muito 

especiais em aplicações tecnológicas, como na fabricação de lasers, e em 

telecomunicações. As suas transições 4f-4f são dominadas pelos mecanismos de dipolo 

elétrico forçado, via a parte ímpar do campo ligante [3]. 

Para entender melhor estas transições temos que analisar com a regra de Laporte, 

pois esta não permite as transições por dipolo elétrico entre estados de mesma paridade, 

como é o caso das transições 4f-4f. Porém, essa regra pode ser violada quando o 

lantanídeo se encontra na presença do campo cristalino, cuja simetria não apresente 

centro de inversão, pois assim será ocasionada a mistura de estados de paridades 

opostas. No entanto, se o sítio luminescente apresentar centro de inversão, não ocorrerá 

mistura de paridade opostas fazendo com que as transições via  o mecanismo de dipolo 

elétrico forçado sejam proibidas. Entretanto, ocorrerão transições por dipolo magnético, 

pois estas são permitidas entre estados de mesma paridade [4]. 

Neste trabalho serão utilizadas várias operações de simetria que, efetuadas sobre 

um objeto, o deixa indistinguível do seu estado anterior. Cada operação de simetria está 

associada a um elemento de simetria: um ponto, linha ou plano em relação ao qual se 

efetua a operação. 

 A simetria local de um sítio contendo íon Ln pode ser vislumbrada através de 

uma observação do espectro de emissão, pois este tem associado à quantidade de 

transições a sua estrutura local. A sonda espectroscópica por excelência entre os 

lantanídeos é o íon európio trivalente, pois este apresenta os estados fundamental (7F0) e 

o principal nível emissor (5D0) não degenerados. Como pode ser observado na figura 3, 

tem – se que o número de linhas da transição 5D0 - 
7F0 indica o número de sítios do íon 
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Eu3+ no material. O número de linhas do 5D0 - 
7F1 indica a simetria do sítio do íon. Na 

figura 3 foram exibidas as transições com J igual a 0, 1 e 2, embora J possa assumir 

valores inteiros de 0 até 6. 

 

Figura 3: Representação de algumas transições eletrônicas do Eu3+. 

 

Também por regras de seleção, a transição 5D0 - 
7F0 deveria ser proibida, porque 

o momento angular total é nulo tanto no estado de partida quanto no de chegada. Já a 

transição 5D0 - 
7F1 deve ser observada em qualquer simetria, pois esta é permitida pelo 

mecanismo de dipolo magnético. Assim, o número de picos desta transição é o ponto de 

partida para a análise da simetria local em compostos contendo íons Eu3+ e as demais 

transições servem para refinar a atribuição de simetria. 
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A figura 4 relaciona a simetria com a quantidade de picos de um espectro. 

Observe-se que, excetuando-se o nível de partida, apenas com as transições entre níveis 

com J par, não é possível fazer as atribuições de simetria sem ambiguidades. Talvez seja 

necessário a contagem do número de picos envolvendo J ímpar, para ser possível a 

completa identificação e simetria. 

 

 

 

 
Figura 4: Diagrama que mostra a relação entre quantidade de picos e simetria do sítio [5]. 
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Uma análise mais detalhada da configuração eletrônica dos elementos TR pode ser 

feita através a tabela 1, com suas configurações neutra, monovalente, bivalente e 

trivalente, assim como seu número atômico e o símbolo. 

 

Tabela 1: Configuração eletrônica dos Ln [6]. 

Número Símbolo Configuração Configuração Configuração Configuração  

Atômico   Normal Monovalente Bivalente Trivalente  

57 La [Xe] 5d¹6s² [Xe] 5d2 [Xe] 5d1 [Xe]4f0  

58 Ce [Xe] 4f¹5d¹6s² [Xe] 4f15d16s1 [Xe] 4f2 [Xe]4f¹  

59 Pr [Xe] 4f³6s² [Xe] 4f36s1 [Xe] 4f3 [Xe]4f2  

60 Nd [Xe] 4f46s2 [Xe] 4f46s1 [Xe] 4f4 [Xe] 4f3  

61 Pm [Xe] 4f56s2 [Xe] 4f56s1 [Xe] 4f5 [Xe] 4f4  

62 Sm [Xe] 4f66s2 [Xe] 4f66s1 [Xe] 4f6 [Xe] 4f5  

63 Eu [Xe] 4f76s2 [Xe] 4f76s1 [Xe] 4f7 [Xe] 4f6  

64 Gd  [Xe] 4f75d16s2 [Xe] 4f75d16s1 [Xe] 4f55d1 [Xe] 4f7  

65 Tb [Xe] 4f96s2 [Xe] 4f96s1 [Xe] 4f9 [Xe] 4f8  

66 Dy [Xe] 4f106s2 [Xe] 4f106s1 [Xe] 4f10 [Xe] 4f9  

67 Ho [Xe] 4f116s2 [Xe] 4f116s1 [Xe] 4f11 [Xe] 4f10  

68 Er [Xe] 4f126s2 [Xe] 4f126s1 [Xe] 4f12 [Xe] 4f11  

69 Tm [Xe] 4f136s2 [Xe] 4f136s1 [Xe] 4f13 [Xe] 4f12  

70 Yb [Xe] 4f146s2 [Xe] 4f146s1 [Xe] 4f14 [Xe] 4f13  

71 Lu [Xe]4f145d1 6s2 [Xe] 4f146s2 [Xe] 4f146s1 [Xe] 4f14  

 

Temos então que a série dos Ln é formada por 15 elementos, que são mostrados 

na tabela 1 e descritos da seguinte forma: La (lantânio Z=57), Ce (Cério Z= 58), Pr 

(Praseodímio Z=59), Nd (Neodímio z=60), Pm (Promécio Z=61), Sm (Samário Z=62), 

Eu (Európio Z=63), Gd (Gadolínio Z=64), Tb (Térbio Z=65 ), Dy (Disprósio Z=66), Ho 

( Hólmio Z= 67), Er (Érbio Z=68), Tm (Túlio Z=69), Yb (Itérbio Z=70) e Lu (Lutécio 

Z=71). 

Os íons Ln3+ apresentam configuração 4fN. Nota-se que a partir do n=1 (Ce3+) 

até o n=13 (Yb3+) eles apresentam a camada interna semipreenchida, sendo que os 

elétrons das camadas mais externas 5s2 e 5p6 formam uma blindagem eletrônica de 

camada fechada, ou seja, estas estão cheias. 

O símbolo [Xe]  representa o elemento químico chamado de xenônio integrante 

da família dos gases nobres que apresenta número atômico igual a 54. Temos então para 

este elemento a seguinte configuração no estado fundamental: 

 

 [Xe]=  1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6 
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Um dos fatos mais relevantes dos orbitais 4f é que eles estão mais próximos do 

núcleo. Isso pode ser observado pela densidade de probabilidade radial para o Gd+ 

(Figura 5). Nela os elétrons 4f estão fortemente blindados pelos elétrons dos orbitais 5s 

e 5p mais externos, pois estes apresentam uma extensão maior de suas funções de 

ondas, fazendo com que a interação dos orbitais 4f com o campo cristalino seja fraca, o 

que faz com que o campo cristalino imponha apenas pequenas perturbações nas 

transições internas da camada 4fN. Todavia seus espectros tanto o de emissão, quanto o 

de absorção apresentam linhas bastante estreitas, fazendo com que o espectro dos íons 

se assemelhe ao espectro do próprio átomo, permitindo considerá-las monocromáticas. 

 

 

Figura 5: Densidade de probabilidade radial do Gd+ [6]. 

 

Os níveis de energia dos Ln3+ vão desde a região do infravermelho até o ultravioleta 

longínquo, como pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6: Níveis de energia para os Ln3+ [7]. 

 
As transições dos íons Ln3+ podem ocorrer também por dipolo-magnético e 

quadrupolo-elétrico sendo estas permitidas pelas regras de seleção, porém as suas 

contribuições para o decaimento radiativo são muito pequenas. Para explicar as 

transições eletrônicas entre estados 4f, Judd[9] e Ofelt[10] em 1962, trabalhando 

independentemente e utilizando a álgebra de Racah consideraram as transições nos Ln 

como sendo oriundas de uma mistura de estados da configuração 4fN e 5d. Portanto com 

essa mistura de estados surge o conceito de transição de dipolo elétrico forçado e as 
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transições podem ser explicadas, através de mecanismos tanto de maneira qualitativa 

como de maneira quantitativa.  

Outra importante característica dos elementos Ln é a ocorrência da contração 

lantanídica, que significa uma diminuição uniforme no tamanho atômico e iônico com o 

aumento do número atômico. A principal causa da contração é o efeito eletrostático 

associado com o aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente. Este fato pode ser 

observado na tabela 2. 

 
Tabela 2: Raios atômicos e iônicos dos Ln3+ [11].  

Número Símbolo Raio Raio 
Atômico  Atômico (Å) Iônico (Å) 

57 La 1,877 1,061 
58 Ce 1,824 1,034 
59 Pr 1,828 1,013 
60 Nd 1,821 0,995 
61 Pm 1,810 0,979 
62 Sm 1,802 0,964 
63 Eu 2,042 0,950 
64 Gd 1,802 0,938 
65 Tb 1,782 0,923 
66 Dy 1,773 0,908 
67 Ho 1,766 0,849 
68 Er 1,757 0,881 
69 Tm 1,746 0,869 
70 Yb 1,940 0,858 
71 Lu 1,734 0,848 

 

Com relação às faixas de emissão os íons TR são classificados em três grupos 

[12]: 

I – Aqueles que possuem fluorescência na região do visível, que são fortes 

emissores: Sm3+ , Eu3+ , Tb3+ , e Dy3+. 

II – Outro no qual a luminescência é fraca, por causa da proximidade dos níveis 

eletrônicos, fazendo com que as transições não radiativas sejam favorecidas. São 

emissores fracos na região do infravermelho próximo: Er3+ , Pr3+ , Nd3+ , Ho3+ , Tm3+ , 

Yb3+.  

III – E aqueles que não exibem fluorescência na região UV - Vis - IV são: La3+ , 

Lu3+. O Gd3+ exibe fluorescência na região UV. 
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Com relação ao número de coordenação dos Ln3+ ele pode variar de 6 a 12 tanto 

no estado sólido quanto em solução, sendo os números de coordenação 8 e 9 mais 

comuns [11,13].   

Ao se levar em consideração os números quânticos dos átomos, os mesmos são 

descritos da seguinte forma n (número quântico principal), l (número quântico 

secundário), ml (número quântico magnético) e ms (número quântico de spin). Se um 

nível ou subnível energético de um átomo possui apenas um elétron, a energia desse 

dependerá apenas de l, pois o mesmo determina o momento angular individual. Porém, 

quando existem mais de um elétron, a energia irá depender de várias interações, entre 

elas destacam-se: i) a dos momentos angulares individuais, pois elas geram o número 

quântico L que representa o momento angular total; ii) a dos  momentos magnéticos de 

spin individuais (ms), gerando assim o número quântico de spin resultante (S) e a outra 

interação é a iii) interação entre L e S, gerando o número quântico J (momento angular 

total), que é conhecido como acoplamento LS ou ainda  acoplamento de Russell-

Saunders [14].  

O presente trabalho abordará a teoria de campo cristalino (TCC) no que diz 

respeito aos modelos e método: o modelo eletrostático de cargas pontuais, (Point 

Charge Electrostatic Model – PCEM), o modelo de recobrimento simples (Simple 

Overlap Model – SOM), o método dos vizinhos equivalentes (Method of Equivalent 

Nearest Neighbors – MENN), serão mencionados os modelos de superposição (The 

Superposition Model – SM) , de carga efetiva (The Effective Charge Model –ECM) e o 

de recobrimento angular (The Angular Overlap Model – AOM). Serão utilizados para 

os cálculos de desdobramento de energia (ΔE) e parâmetros de campo cristalino (Bk
q ) o 

PCEM, o SOM e o MENN, pois são  modelos e método puramente teóricos. A série de 

óxidos estudados será a seguinte, de gadolínio (Gd2O3), de índio (In2O3), de ítrio 

(Y2O3), de escândio (Sc2O3) e de lutécio (Lu2O3), dopados com o íon Eu3+.  

O PCEM considera a ligação entre o metal e o íon como sendo puramente 

eletrostática, ou seja, 100% iônica, e que os íons são considerados cargas pontuais, o 

que resulta em uma discrepância muito grande em comparação com os dados 

fenomenológicos. Assim, surge a necessidade de novos modelos que pudessem explicar 

melhor a interação entre o íon central e os primeiros vizinhos (PV). Estes modelos serão 

discutidos a seguir. 

Na comparação das previsões deste trabalho serão usados resultados 

fenomenológicos, que são tidos como experimentais. Pois a simulação fenomenológica 
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é feita através da variação dos parâmetros do campo cristalino, até que sejam 

reproduzidos com uma incerteza máxima préestabelecida os níveis de energia 

experimentais [15]. 

 

1.2 - Hamiltoniana do campo cristalino 

Até o momento vimos características gerais e espectroscópicas dos lantanídeos, 

e vimos também o comportamento destes íons Ln, porém não foi abordado o 

comportamento deste íon em um meio, neste caso o campo cristalino. 

O dopante ao ser introduzido nos materiais, passa a está sob o efeito do campo 

cristalino, havendo a interação entre o campo e o Ln. Este campo é gerado pela 

distribuição das cargas nas vizinhanças. Esta interação é descrita pela equação (1.2.1): 

                                                                      

 

Os termos            são as coordenadas esféricas associadas aos primeiros 

vizinhos, sendo que V representa o potencial de interação. 

Em um ambiente químico, uma quebra de degenerescência nos 2J+ 1 estados dos 

íons Ln é induzida, mas isso irá depender da simetria da vizinhança do íon no ambiente 

químico. Esta quebra da degenerescência é conhecida como efeito Stark, tornando o íon 

opticamente ativo, visto que a degenerescência é removida de forma parcial ou total. 

Logo, para prever a posição dos níveis Stark alguns modelos tanto 

fenomenológicos, quanto teóricos serão usados posteriormente neste trabalho, pois estes 

modelos, utilizando parâmetros de campo cristalino Bk
q preveem através da 

Hamiltoniana a simetria local em volta do íon central. 

 

1.3 - Níveis de Energia e Simetria 

Mesmo sendo fraca a interação entre o campo cristalino e os elétrons do nível 4f, 

devido à blindagem eletrostática. Muitas das características do espectro dos lantanídeos 

são consequências dessa interação. Portanto o operador Hamiltoniano que descreve as 

interações do campo cristalino é constituído de duas partes, uma parte par e outra ímpar. 

Sendo escrito então na forma da equação (1.3.1) a seguir: 
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com a parcela par é possível calcular a posição dos níveis de energia, do efeito Stark, 

sendo que, os valores permitidos são dados pelas regras de paridade para orbitais f, e são 

dependentes da simetria do campo cristalino ao redor do íon central. Nos casos em que 

os compostos apresentam centro de inversão a parcela ímpar é nula, uma vez que a 

paridade é bem definida. No entanto, na ausência de centro de inversão a parte ímpar de 

HCC é responsável pela mistura de estados com paridades opostas, fazendo com que as 

transições entre níveis 4f tornem-se parcialmente permitidas por dipolo elétrico [16]. 

Em íons Ln3+, o efeito Stark é geralmente da ordem de 102 cm-1, a 

degenerescência dos níveis de energia é removida parcial ou totalmente de acordo com 

a simetria local. A figura 7 mostra um esquema das interações intra – atômicas do 

campo cristalino. 

 

Figura 7: Interações intra – atômicas e do campo cristalino [16]. 

Tem – se que Ho referente ao campo central, Hc referente a repulsão 

intereletrônica, Hso a interação spin-órbita e HcL a interação do campo cristalino. De 

acordo com a figura 5 podemos perceber que o efeito Stark desdobra os níveis de 

energia na ordem de 102 cm-1. Como a interação elétron – elétron e a interação spin – 

órbita apresentam ordem de grandeza bem maior do que a interação do campo 

cristalino, a última interação acaba sendo tratada como efeito perturbativo. 
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Quando um subnível está preenchido até a metade e este apresenta o mesmo 

valor para S e L, o estado de menor energia será o de menor valor de J, segundo a regra 

de Hund, caso contrário, o de menor energia será o de maior valor de J. Sendo assim, os 

níveis espectroscópicos podem ser representados por 2s+ 1LJ [17]. O máximo de linhas 

para cada valor de J depende da quantidade de elétrons na configuração 4f [18,19]. 

Quando os compostos são dopados com Eu3+ , que apresenta uma quantidade par 

de elétrons, no orbital 4f, então a degenerescência dos seus níveis é dada por 2J +  1. 

Caso o número de elétrons do dopante no orbital 4f seja ímpar a degenerescência dos 

seus níveis será dada por J +  ½. 

Os espectros de emissão e absorção dos lantanídeos exibem baixa intensidade 

sob excitação direta do íon. Esse fato deve-se às transições intraconfiguracionais 4f-4f 

serem proibidas por se tratar de estados com a mesma paridade. Contudo, quando estão 

em seu estado de oxidação 3+  podem formar compostos de coordenação com ligantes 

orgânicos exibindo alta estabilidade e luminescência intensa [16]. 

Quando tratamos do elemento (Eu3+) em que J= 0, ou seja, seu principal nível 

emissor e receptor são não degenerados, então para qualquer simetria esses dois níveis 
5D0 e 7F0 não serão desdobrados. E quando a separação dos níveis é grande não há 

superposição dos níveis para diferentes valores de J. Para valores pequenos de J, 

exemplos (J= 1 e J= 2) os níveis podem ser encontrados na região visível do espectro 

podendo ser estudada usando a espectroscopia óptica. Existem relações entre o 

desdobramento do campo cristalino e os parâmetros de campo cristalino Bk
q [20], que 

serão exibidas no capítulo 3 deste trabalho.   

Quando o íon ocupa um sítio com alta simetria, a degenerescência não é 

removida completamente. Já em cristais com baixa simetria, ou ainda em compostos 

amorfos, a degenerescência será removida completamente. 
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2.1 - Objetivos 
 Este trabalho tem por objetivo estudar a carga de interação do oxigênio em uma 

série de cristais óxidos com simetria local bem definida. Para isso, serão obtidos os 

parâmetros de campo cristalino Bk
q, o desdobramento de energia teórico do nível 7F1, 

assim como seus subníveis e obter também os parâmetros de força do campo cristalino 

NV, de forma sistemática utilizando o PCEM, o SOM e o MENN e comparar as 

previsões com os dados experimentais existentes na literatura.  

2.2 - Metodologia 
 Será desenvolvido um estudo sistemático dos parâmetros do campo cristalino, 

posições dos subníveis de energia e o desdobramento do 7F1, utilizando o PCEM, o 

SOM e o MENN. 

 No caso do SOM e do MENN utilizaremos o βj positivo e negativo, equação 

(3.6.1), pois na literatura encontramos apenas previsões com o sinal positivo. Em 

virtude da contração lantanídica, acreditamos que a carga efetiva deva está mais 

próxima do íon central, daí usaremos também o sinal negativo. 

 As informações das coordenadas esféricas dos PV foram obtidas com auxílio do 

MercuryTM, pacote para análise de estruturas. Os cálculos dos parâmetros de campo 

cristalino, dos subníveis de energia e do desdobramento do 7F1 foram feitos utilizando o 

MathcadTM que é um pacote matemático. 

.



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Teoria do campo cristalino 
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3.1 - Modelo Eletrostático de Cargas Pontuais – PCEM 

Como a interação do campo cristalino com os elétrons da camada 4f é fraca. A 

interação do Ln3+ é considerada como sendo puramente eletrostática, ou seja, 100% 

iônica, portanto a parte covalente da ligação não é levada em consideração. Os 

postulados do modelo são: 

1- A interação entre o íon central e os PV é puramente iônica; 

2- O fator de carga gj é igual à valência dos PV; 

3- Os íons são considerados cargas pontuais. 

A figura 8 ilustra a interação do íon central e seus PV. O potencial de interação 

(Vcc) pode ser escrito na forma da equação (3.1.1): 

 

 

Figura 8: Íon central e seus PV. 

                                                                                                    

 

em que r i é o vetor posição dos elétrons do íon central (Ln3+), qj= gje é a carga do PV e Rj  

a posição do íon ligante. e é a carga elementar. 

Utilizando o teorema da adição para os harmônicos esféricos podemos expandir o 

denominador do Vcc. 

                                                                                      

 

Yk,q(Ω) são os harmônicos esféricos e o Ωj corresponde as coordenadas angulares (Өj e 

фj). Devido à contração lantanídica, então r<= r i e r>= Rj. É possível ainda separar a 

parte referente ao íon central da parte referente ao PV. Então, ao se calcular a energia do 
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sistema, como as funções de onda 4f tem a mesma paridade, a parte ímpar do potencial 

fará com que a integração seja feita sob uma função ímpar, anulando assim os termos 

referentes à parte ímpar do potencial de interação, pois o intervalo de integração é 

simétrico. 

O tensor esférico de Racah Cq
(k)(Ωi), é escrito em termos do harmônico esférico 

Yk,q(Ωi), na forma da equação (3.1.3): 

 

                                                                            

  

Ao se tratar do potencial de interação do campo cristalino, o mesmo pode ser 

escrito da seguinte forma: 

                                                                                      

 

                                                                            

 

 Na  equação (3.1.4), ɣk
q depende apenas dos ligantes, enquanto que rk

iC
(k)

q(Ωi) 

depende somente do íon central. O posto k é positivo e está no intervalo 0≤k≤6 e             

-k<q<k. 

Utilizando uma base de estados representada por        é possivel calcular os níveis 

de energia e os elementos de matrizes,                da seguinte forma: 

                                      Ω                            

 

 sendo que todos os números quânticos do estado 4f são representados por Aα.  

A hamiltoniana do campo cristalino, é escrita na forma da equação (3.1.7) : 

               Ω                                                                  
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Lembrando que Cq
(k)(Ωi) é o tensor esférico de Racah que descreve as 

coodernadas angulares dos elétrons “i”, e os Bk
q como sendo: 

                                                                          ) 

 

o termo      referente ao valor esperado de rk apareceu sem o índice “i” porque a 

integral é calculada sobre os elétrons da camada 4f, que são tratados como equivalentes, 

porque a parte radial é a mesma para os N elétrons desta configuração [21]. A equação 

(3.1.9) representa o valor esperado de rk , sendo 4f a parte radial da função de onda do 

íon central. 

                                                                       

 

Por conta dos harmônicos esféricos formarem um conjunto completo de funções 

angulares, a parte angular é resolvida exatamente [6]. 

Os cálculos teóricos dos Bk
q através do modelo eletrostático de cargas pontuais 

leva a discrepâncias consideráveis, quando comparado aos valores experimentais, o que 

se deve ao fato de todas as premissas do modelo serem extremamente simplificadoras. 

A figura 9 compara o desdobramento máximo de energia, obtidos através do 

PCEM com o obtido experimentalmente.  

 

Figura 9: Comparação entre os valores do desdobramento de energia do 7F1 e o parâmetro de força do 
campo cristalino obtidos através do PCEM e os valores fenomenológicos[22]. 
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A linearidade entre o ΔE e o NV ( parâmetro de força do campo cristalino) é 

observada, mostrando que o PCEM é um modelo apenas qualitativo, pois a magnitude 

de ΔE medida experimentalmente chega a ser três vezes maior que os valores 

fenomenológicos. 

 

3.2 - Modelo de Karayannis e Morrison  

Como as integrais radiais      do íon livre se modificam na presença de um 

ambiente químico, e os orbitais 4f sofrem um forte efeito de blindagen eletrostática 

provocada pelas subcamadas 5s e 5p mais externas e preenchidas. Então com base 

nesses argumentos em 1975 Karayanis e Morrison propuseram uma modificação 

empírica para os parâmetros de campo cristalino. Assim, para este modelo, os Bk
q 

possuem a seguinte forma [23]. 

                    ,                                       (3.2.1) 

 

ou ainda, de acordo com a equação (3.1.8), podemos reescrever a equação acima: 

                                                        (3.2.2) 

 

 onde as quantidades   são os fatores introduzidos devido a blindagem produzida pelas 

subcamadas 5s e 5p preenchidas e   é um parâmetro ajustável, com a finalidade de 

simular a modificação das integrais radiais do íon livre em um ambiente químico. Para o 

íon Eu3+ temos os seguintes valores σ2= 0.614, σ4=0.09, σ6=-0.04 e  =0.713 [24].Tal 

que:                                                                     (3.2.3) 

 

Além disso, Karayanis e Morrison consideram dois parâmetros adicionais. Um 

deles é a carga, q , sobre os íons na primeira vizinhança do íon central, e o outro é um 

parâmetro, η , que mede um ligeiro deslocamento dessa carga com relação à sua posição 

cristalográfica original [23]. 
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Com esta abordagem empírica é possível reproduzir de modo satisfatório os      s 

fenomenológicos, embora não fique muito explícito o seu embasamento físico. Porém 

este modelo possui uma quantidade de parâmetros suficientemente grande a serem 

utilizados nos cálculos dos mesmos. 

 

3.3 - Modelo de Recobrimento Angular (AOM) 

O modelo de recobrimento angular é baseado na aproximação de Wolfsberg – 

Helmholz considerando o recobrimento das funções de onda 4f com os do ligante. Este 

modelo foi introduzido por Schäffer e Jorgensen com a finalidade de separar tanto a 

parte geométrica quanto a parte quimica [25,26] 

Neste modelo, quando os efeitos da ligação química são levados em 

consideração, é comum referir-se aos    ’s como parâmetros do campo ligante. Pode-se 

mostrar que os parâmetros de campo ligante    (AOM) são dados por: 

                 
                                                      

 

sendo que: 

                                                                                

 

 o coeficiente         é dado por: 

 

                                                         (3.3.3) 

 

na equação (3.3.2) o índice           para interações do tipo ,  e , 

respectivamente. O termo eλ é um parâmetro fenomenológico o qual pode ser 
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relacionado com o parâmetro ajustável  dependente do caráter antiligante da ligação  

[23]. 

 

3.4 - Modelo de Superposição (SM) 

O modelo de superposição introduzido em 1967 por Bradbury e Newman com o 

objetivo de separar a parte geométrica e a informação fisica contidas nos parâmetros de 

campo cristalino [25]. Neste modelo o campo é considerado como uma soma de 

potenciais cilíndricos, independentes, para cada íon central – íon ligante [23]. Os Bk
q, 

são dados da seguinte forma: 

 

                    
                                                         

 

o termo            é chamado parâmetro intrínseco do campo cristalino para um dado 

ligante a uma distância Rj do íon central. Esse parâmetro é independente da geometria e 

essas quantidades contém naturalmente os efeitos da ligação química. O termo            

pode ser encontrado na literatura na seguinte forma [25]: 

 

                             
 ,                                                       (3.4.2) 

 

da  equação (3.4.2) tem-se que o termo R0 representa a média das distâncias  Rj e o tk é 

um parâmetro ajustável. Neste caso, para compostos com ligantes de mesma natureza, o 

número de parâmetros ajustáveis é igual a seis ( A2(R0), A4(R0), A6(R0), t2 , t4 e t6) . 
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3.5 - Modelo de Carga Efetiva (ECM) 

Proposto por Morrison em 1976 este é, um modelo semi – empírico, também 

chamado de modelo de três parâmetros, diferindo do PCEM entre outras argumentos 

por introuzir um grau covalência na ligação e por levar em consideração a blindagem 

eletrostática sofrida pela camada 4f [27]. 

Neste modelo as cargas não são necessariamente iguais a valência dos íons ligantes. 

Os parâmetros de campo cristalino Bnm são calculados da seguinte forma [27]: 

                                                                 

 

a descrição dos três parâmetros representados por Ʈ, q0 e η são: q0 a carga efetiva, η a 

distância efetiva e o valor de Ʈ é dado pela equação (3.5.2) [25]: 

                                                                              

 

da equação (3.5.2) tem-se que N é o número de életrons f da configuração 4fN. 

Da equação (3.5.1) podemos escrever o Bnm da seguinte forma:  

                                                                          

e                                                                               

 

3.6 - Modelo de Recobrimento Simples (SOM) 

Tendo como finalidade diminuir as discrepâncias entre os valores fenomenológicos 

e teóricos dos Bq
k e dos ΔE obtidos através do PCEM, em 1982 foi publicado um 

modelo que tomou como ponto de partida as seguintes condicões [28] (figura 10): 
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Figura 10: Ilustração do SOM [28]. 

 

1- A energia potencial dos elétrons 4f é produzidas por cargas efetivas, a uma 

distância média, entre o íon central e os primeiros vizinhos. 

2- Esta distância média é definida como  Rj/2βj. O βj é um fator de ajuste, utilizado 

para dizer que a carga não está exatamente numa distância Rj/2. Logo βj tem um 

valor próximo de 1. 

3- A carga em cada região é dada por -gjeρj. gj é o fator de carga, ρj é a integral de 

recobrimento entre os orbitais 4f e a camada de valência do íon j. Isto introduz a 

idéia de uma parcela covalente na ligação. Assim, o SOM considera que a carga 

efetiva de interação dependem da posição em que as funções de onda dos íons 

interagentes se sobrepõem, como pode ser observado na figura 8.  

O fator βj  é dado por (Apêndice A): 

                                                                                

 

o sinal (+) indica que a carga efetiva está mais próxima do íon PV, e o sinal (-) 

aplica-se ao caso contrário. O recobrimento é dado por: 

                                                                           

 

sendo ρ0= 0.05 obtido através de dados experimentais  [30,31] é o recobrimento 

máximo e Rmin é a menor das distâncias Rj. 
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O potencial de interação é dado da seguinte forma: 

                                                                                        

 

os procedimentos para se chegar ao Bk
q do SOM (Apêndice C) é o mesmo 

utilizado pelo PCEM e é escrito na forma da equação (3.6.4). 

                                                   .      (3.6.4) 

 

No SOM a carga é ajustável e os Bq
k são cálculados com baixo custo 

computacional e os resultados são satisfatórios. Neste modelo os fatores de carga gj 

não são necessariamente iguais às respectivas valências dos PV, como acontece no 

PCEM. Na tabela 3 segue um comparativo entre os valores de Bq
k para o YOCl. 

 
Tabela 3: Comparação entre os Bq

k para o YOCl [32] 
Bk

q PCEM SOM EXP 

B2
0 -1404 -741 -813 

B4
0 -305 -855 -712 

B4
4 256 581 833 

B6
0 23.6 981 1126 

B6
4 24.9 868 417 

 

3.7 - Desdobramentos dos multipletos para J=1 e J=3/2 

Como nem todos os parâmetros são responsáveis pelo desdobramento do campo 

cristalino de multipletos com valores pequenos de J. Portanto ao se levar em 

consideração valores pequenos de J a equação (B.36) não poderá ser utilizada, haja vista 

alumas restrinções, entre elas, o número de níveis de J ser grande e sua repartição ser 

homogênea e simétrica. Pois para J=1 tem apenas no máximo três níveis.  

No cálculo do ΔE, utiliza-se valores pequenos de J ( J=1 e J=3/2) já que apenas 

os valores dos parâmetros com k=2 entram nos cálculos, pois os termos Bk
q com índices 

k=4,6 não serão levados em conta, tendo em vista a obdiência à relação k≤2J, aparece 
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apenas os B2
q. Como os termos                     não dependem de q, os mesmos podem 

ser retirados do somatório, portanto a equação (B.36) pode  ser reescrita na seguinte 

forma: 

                                                                                  

 

Multiplicando a equação (3.7.1) por 
     é possível relacioná – la com Nv da 

seguinte forma:                                                                                 

 

 

substituindo as equações (3.7.2) e (3.7.4) na equação (B.15), obtemos: 

 

                                                                            

 

fazendo k=2 na equação (B.34) obtemos: 

 

                                                                               

 

Portanto para J=1 serão observados apenas três níveis. Assim, temos que todos 

os termos em αi serão reduzidos a um único termo. Logo, a partir da equação (3.7.3) a 

relação fica reescrita da seguinte forma: 

                                                                                   

 

O valor de α pode ser calculado a partir dos níveis de energia, para o nível J=1. 

Em 1985 Malta definiu α da seguinte forma: 
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sendo que    é a energia do nível stark intermédiario, e E‹ é o subnível de menor 

energia. 

 Em 2008 Bezerra e colaboradores propuseram uma nova equação para o α, 

partindo do príncipio que para cristais óxidos Ea está próximo do baricento. A equação 

tem a seguinte forma [34]: 

 

                                                                          

 

Recentemente foi proposto uma nova expressão para α, valido para qualquer 

caso em que os subníveis de energia do 7F1 se desdobrem em três [35]: 

 

                                                                           

 

Resolvendo os elementos de matriz para o termo          da equação 2.7.3 

podemos calcular o valor do ΔE. Então temos que: 

                                                                            

 

Ψ=7F1 ou 5D1. O elemento de matriz          é igual para os níveis 7F1 e 5D1 [20,36]. 

Para o 7F1, o desdobramento é dado pela equacão (3.7.10), e para o 5D1 basta substituir 

o 0,2875 por 0,132:(Apêndice B) 

 

                                                                                  

 

Outra forma de se obter o desdobramento do campo cristalino em sistemas 

ortorrômbicos ou de baixa simetria é calculando os subníveis de energia do 7F1, o qual é 
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descrito utilizando-se os parâmetros B2
0 e B2

2, obtidas através da diagonalização da 

matriz do campo cristalino [20]:  

                                                                                               

                                                                                 

                                                                                 

 

assim é possível, através da diferença entre o subnível de mais baixa e o de mais alta 

energia obter o desdobramento máximo de energia. O sinal do parâmetro B2
0 determina 

a posição relativa do nível intermediário em relação ao baricentro do 7F1. Dessa forma 

se B2
0 for positivo, a disposição dos subníveis será um abaixo do baricentro e os outros 

dois acima. Caso o B2
0 seja negativo, teremos dois dos subníveis abaixo do baricentro e 

apenas um acima.  

3.8 - Método dos Vizinhos Equivalentes (MENN) 

O método é baseado no equilíbrio eletrostático e na simetria local do íon 

opticamente ativo. Os postulados são [35]: 

i) A equivalência dos PV deve ser identificada, através das condições de simetria 

do sítio luminescente; 

ii) O desdobramento do 7F1 deve ser previsto por um conjunto de fatores de carga 

(gj) - ainda que de forma fenomenológica. 

iii) A soma Σgj deve ser igual a valência do íon central Eu3+. 

                                                                

 

A equação do desdobramento para o caso de duas ou mais cargas não 

equivalentes, ou seja, g1, g2 , . . . , gN , pode ser descrita como [37]: 

                                    
                            

 Os parâmetros utilizados neste método são iguais aos do SOM



 

. 
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4.1 - Óxidos dopados com íon európio 

4.1.1- Gd2O3:Eu3+ 

O sólido Gd2O3 foi estudado no grupo espacial Ia3, sendo que este sólido pode 

ser encontrado em outros grupos espaciais, o sítio luminescente tem número de 

coordenação seis com simetria pontual C2. A figura 11 mostra o eixo de maior simetria 

(que contém o centroide, em azul) e planos (linhas tracejadas) P1 e P2. O eixo x é 

colocado sobre o plano P2. Estas atribuições são necessárias, uma vez que as previsões 

dos diferentes modelos devem ser comparadas. 

 

Figura 11: Estrutura local do sítio luminescente do cristal Eu:Gd2O3. 

Na tabela 4 estão as coordenadas dos PV em relação ao íon central.  

Tabela 4: Coordenadas esféricas dos PV do Gd2O3:Eu3+. 

Oxigênios R (Å) Ө °  Ф °  

O1 2.385 123.18 0  

O2 2.385 123.18 -179.99 

O3 2.322 110.99 89.43 

O4 2.322 110.99 -90.57 

O5 2.262 44.11 172.07 

O6 2.262 44.11 -90.57 
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Os planos P1 e P2 foram explicitados, porque o MENN usa a simetria do sítio 

luminescente para definir equivalências entre os PV. Então, vemos que se for feita uma 

reflexão no plano P1 (contendo O3 e O4), percebe-se que O1 é equivalente a O2 e O5 a 

O6. O plano P2 contém O1, O2, O5 e O6. Com uma reflexão neste plano, percebe-se 

que o O3 é equivalente a O4. Assim, teremos três fatores de carga. A saber, gO1 para 

O1 e O2, gO2 para O3 e O4 e gO3 para O5 e O6. 

Foram calculados os parâmetros de campo cristalino (Bk
q), o parâmetro de força 

do campo cristalino (Nv) e o desdobramento do nível 7F1 (ΔE) de acordo com os 

modelos PCEM, SOM e MENN.  

A tabela 5 mostra as previsões de acordo com a equação (3.7.10) e a comparação 

com os dados experimentais. 

Tabela 5: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) e ΔE (cm-1) do Gd2O3:Eu3+ 

 PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) EXP. 

B2
0  -559 -109 -75 -499 -304 -58 

B2
2  1785 657 659 -532 -626 -664 

Nv  4098 1482 1482 1430 1482 1491 

ΔE  874 316 316 305 316 316 

 

De acordo com a tabela 5 percebe-se que a magnitude dos Bk
q e o ΔE não são 

satisfatórias quando calculados com o PCEM. Já no caso do SOM, este reproduz o ΔE, 

mas não o sinal do B2
2, apesar do módulo deste parâmetro, no caso do β-, ser 

satisfatório. Não é demais lembrar que a equação (3.7.10) tem os parâmetros ao 

quadrado. Por isso, o ΔE é reproduzido, apesar do sinal contrário do parâmetro. Já o 

MENN reproduz tanto o ΔE como os sinais dos B2
0 e B2

2 de forma satisfatória 

utilizando o β-, apesar da magnitude do parâmetro B2
0 ser alta quando comparada com o 

resultado experimental [19], mas não em comparação com -231 cm-1 [38], com o 

MENN β+ não foi possível reproduzir o desdobramento de energia, apesar dos sinais 

dos parâmetros B2
0 e B2

2 terem sido reproduzidos. A diferença entre β+ e β- é a posição 

do recobrimento em relação ao ponto médio da separação Ln-PV. O β- tem levado a 

melhores previsões. Esta é uma forte indicação de que o recobrimento deve está mais 
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próximo do íon central do que do PV. O NV foi reproduzido de forma satisfatória tanto 

com o SOM quanto com o MENN. Isto está diretamente relacionado com o fato de NV 

ser uma métrica na configuração Bk
q. 

Os fatores de carga usados nos cálculos estão na tabela 6.  

Tabela 6: Fatores de carga para o Gd2O3:Eu3+ utilizando a equação ( 3.7.10). 

 PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

gO 2 2.331 1.767   

gO1    0.501 0.120 

gO2    0.998 0.944 

gO3    0.001 0.436 

 

O fator de carga utilizado no PCEM é igual a valência do PV. No caso do SOM 

(β+) foi necessário utilizar um fator de carga acima da valência do PV, e o SOM (β-) 

abaixo da valência. No tocante ao MENN(β+) e MENN(β-), com o β+ não foi 

encontrado um conjunto de fatores de carga que reproduzisse o ΔE e, nos dois casos, 

não foi observada a linearidade entre os fatores de carga e as distâncias. 

A tabela 7 exibe os subníveis de energia e o ΔE do 7F1 calculados a partir das 

equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13).  

Tabela 7: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) , ΔE(cm-1) e componentes do 7F1(cm-1) do Gd2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) Exp. 

Níveis 7F1 -376 217 216 219 219 219 

 260 358 362 355 355 355 

 1225 533 532 535 535 535 

Baric. 7F1 369.7 369.3 370 369.6 369.6 369.6 

B2
0 -559 -58 -40 -76 -75 -58 

B2
2 1785 352 352 -352 -352 -664 

Nv 4098 795 792 799 799 1491 

ΔE  Teórico  1601 316 316 316 316 316 
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Analisando a tabela 7 percebe-se que tanto o SOM(β+) e o SOM(β-) 

reproduziram de forma satisfatória os subníveis de energia, assim como o ΔE, porém o 

sinal do B2
2 não foi reproduzido. Já no caso do MENN(β+) e do MENN(β-) os 

resultados obtidos foram satisfatórios, os sinais dos B2
0 e B2

2 foram reproduzidos, assim 

como, o ΔE e os subníveis de energia. Cabe salientar que o Nv não foi reproduzido de 

forma consistente nem com o SOM nem com o MENN, assim como a magnitude do 

parâmetro B2
2.  

 Os fatores de carga usados estão na tabela 9, pois não foi possível obter os 

resultados contidos nas tabelas 5 e 7 com o mesmo conjunto de fatores de carga da 

tabela 6, tendo em vista que as equações usadas partem de princípios diferentes. 

Tabela 8: Fatores de carga do Gd2O3:Eu3+  utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

gj PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

gO 2 1.250 0.944   

gO1    0.012 0.019 

gO2    0.838 0.776 

gO3    0.650 0.705 

 

O SOM nas duas situações reproduziu o ΔE utilizando um fator de carga abaixo 

da valência do PV, e nos dois casos do MENN, não foi observada a linearidade entre os 

fatores de carga e as distâncias, apesar de que a soma dos fatores de carga foi igual à 

valência do íon central.  

 O fato do parâmetro B2
0 ser negativo indica que dois dos três subníveis de 

energia estão abaixo do baricentro do 7F1 e o outro subnível acima como pode ser visto 

na figura 12.  
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Figura 12: Subníveis de energia do 7F1 do Gd2O3:Eu3+ em função do parâmetro B2
0. 

 

4.1.2 - Y2O3:Eu3+  

Este sólido Y2O3 foi estudado no grupo espacial Ia3, sendo que existem outros 

grupos espaciais para este sólido, este composto apresenta sítio luminescente com 

número de coordenação seis e simetria pontual C2. A figura 13 mostra o eixo de maior 

simetria (que contém o centroide em azul) e planos, em linhas tracejadas, P1 e P2. O 

eixo x é colocado sobre o plano P2. A distância média (entre o Ln – PV) deste óxido é 

menor que a do óxido de gadolínio. 

 

Figura 13 Estrutura local do sítio luminescente do cristal Eu:Y2O3. 
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Tabela 9; Coordenadas esféricas dos PV do Y2O3:Eu3+. 
Oxigênios R (Å) Ө °  Ф °  

O1 2.335 57.09 0 

O2 2.335 57.09 180 

O3 2.287 69.36 91.19 

O4 2.287 69.36 -88.82 

O5 2.232 135.85 8.05 

O6 2.232 135.85 -171.95 

 

Foram explicitados os planos P1 e P2. Para obter a equivalência entre os PV 

basta fazer uma reflexão no plano P1 (contendo O3 e O4), para perceber que O1 é 

equivalente a O2 e O5 a O6. O plano P2 contém O1, O2, O5 e O6. Com uma reflexão 

neste plano, percebe-se que o O3 é equivalente a O4. Assim, teremos três fatores de 

carga. A saber, gO1 para O1 e O2, gO2 para O3 e O4 e gO3 para O5 e O6. 

A tabela 10 mostra as previsões dos PCEM, SOM e MENN de acordo com a 

equação (3.7.10) e a comparação com os dados experimentais. 

Tabela 10: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) e ΔE(cm-1)  do Y2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β +  MENN β -) Exp. 

B2
0 -742 -184 -150 -526 -376 -20 

B2
2 1882 717 720 -552 -678 -743 

Nv 4381 1634 1631 1494 1632 1663 

ΔE  936 349 349 320 349 349 

 

Percebe-se que os valores obtidos com o PCEM é da ordem de duas ou três 

vezes maior. No tocante ao SOM o ΔE e o Nv foram reproduzidos de forma satisfatória 

usando as duas situações, apesar do sinal do parâmetro B2
2 não ter sido reproduzido. Já 

no caso do MENN temos duas situações a serem analisadas, a primeira é que para o 

MENN (β +) o ΔE foi cerca de 10% menor, apesar do Nv obtido ter sido condizente, 

tanto o sinal do parâmetro B2
0 quanto do B2

2 foi reproduzido,mesmo a magnitude do 
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parâmetro B2
0 ter sido maior. O segundo caso, MENN (β-) o ΔE foi satisfatório assim 

como o Nv, com relação aos parâmetros B2
0 e B2

2 os sinais foram reproduzidos, apesar 

da magnitude do parâmetro B2
0 ter sido muito maior quando comparada com o 

experimental [19], mas não comparável com -253 cm-1 [38]. Os fatores de cargas 

utilizados nos cálculos estão na tabela 11. 

Tabela 11: Fatores de carga para o Y2O3:Eu3+ utilizando a equação (3.7.10) 

gj PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 2.360 1.781   

gO1    0.477 0.149 

gO2    0.998 0.954 

gO3    0.025 0.397 

 

O fator de carga utilizado no PCEM é igual a valência do PV. No caso do SOM 

(β+) foi necessário utilizar um fator de carga acima da valência do PV, e o SOM (β-) 

abaixo da valência. No tocante ao MENN(β+) e MENN(β-) a soma dos fatores de carga 

é igual a valência do íon central. Mas com o β+ não foi encontrado um conjunto de 

fatores de carga que reproduzisse o ΔE e, nos dois casos, não foi observada a 

linearidade entre os fatores de carga e as distâncias. 

A tabela 12 exibe os subníveis de energia e o ΔE do 7F1 calculados a partir das 
equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

Tabela 12: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) , ΔE(cm-1) e componentes do 7F1(cm-1) do Y2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

Níveis 7F1 -400 207 205 209 201 201 

 226 352 356 349 364 364 

 1289 556 554 558 550 550 

Baric. 7F1 371.7 371.7 371.7 371.7 371.7 371.6 

B2
0 -742 -100 -81 -118 -41 -20 

B2
2 1882 389 389 -389 -389 -743 

Nv 4381 886 882 892 875 1663 

ΔE  1698 349 349 349 349 349 
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Tanto o SOM(β+) quanto o SOM(β-) reproduziram de forma satisfatória os 

subníveis de energia, assim como o ΔE, porém o sinal do B2
2 não foi reproduzido. Já no 

caso do MENN(β+) e do MENN(β-) os resultados obtidos foram satisfatórios, os sinais 

dos B2
0 e B2

2 foram reproduzidos, assim como, o ΔE. Cabe salientar que o Nv não foi 

reproduzido de forma consistente nem com o SOM nem com o MENN, assim como a 

magnitude do parâmetro B2
2.  

Os fatores de carga usados estão na tabela 14, pois não foi possível obter os 

resultados contidos nas tabelas 11 e 13 com o mesmo conjunto de fatores de carga da 

tabela 12. 

Tabela 13: Fatores de carga do Y2O3:Eu3+ utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 1.279 0.963   

gO1    0.0308 0.0128 

gO2    0.8510 0.7844 

gO3    0.6182 0.7026 

 

O SOM nas duas situações reproduziu o ΔE utilizando um fator de carga abaixo 

da valência do PV, e nas duas situações do MENN, não foi observada a linearidade 

entre os fatores de carga e as distâncias. 

Analisando os subníveis de energia percebe-se que tanto para SOM quanto para 

o MENN, dois dos subníveis estão abaixo do baricentro e o outro acima, como mostra a 

figura 14, isso se deve ao fato do parâmetro B2
0 ser negativo. 
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Figura 14: Subníveis de energia do 7F1 do Y2O3:Eu3+ em função do parâmetro B2
0. 

 

4.1.3 - Lu2O3:Eu3+ 

Este sólido Lu2O3 foi estudado no grupo espacial Ia3, podendo ser encontrado 

em outros grupos espaciais. O sítio luminescente do óxido apresenta número de 

coordenação seis e simetria pontual C2. A figura 15 mostra o eixo de maior simetria 

(que contém o centroide em azul) e planos (linhas tracejadas) P1 e P2. O eixo x é 

colocado sobre o plano P2. A distância média é menor que a do óxido de ítrio. 

 

Figura 15: Estrutura local do sítio luminescente do cristal Eu:Lu2O3. 
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Tabela 14: Coordenadas esféricas dos PV do Lu2O3:Eu3+ 

Oxigênios R (Å) Ө °  Ф °  

O1 2.282 123.07 8.17 

O2 2.282 123.08 -171.83 

O3 2.239 110.78 97.31 

O4 2.239 110.78 -82.69 

O5 2.183 44.13 0 

O6 2.183 44.13 180 

 

Os planos P1 e P2 foram explicitados, para a abordagem do MENN que usa a 

simetria do sítio luminescente para definir equivalências entre os PV. Então, vemos que 

se for feita uma reflexão no plano P1 (contendo O3 e O4), percebe-se que O1 é 

equivalente a O2 e O5 a O6. O plano P2 contém O1, O2, O5 e O6. Com uma reflexão 

neste plano, percebe-se que o O3 é equivalente a O4. Assim, teremos três fatores de 

carga. A saber, gO1 para O1 e O2, gO2 para O3 e O4 e gO3 para O5 e O6. 

A tabela 16 mostra as previsões dos PCEM, SOM e MENN de acordo com a 

equação (3.7.10) e a comparação com os dados experimentais. 

Tabela 15: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) e ΔE (cm-1) do Lu2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

B2
0 -715 -160 -124 -616 -361 -6 

B2
2 2052 769 773 -644 -734 -802 

Nv 4739 1744 1745 1743 1743 1797 

ΔE  1014 373 373 373 373 373 

 

Os resultados obtidos com o PCEM, levam a uma discrepância muito grande. No 

caso do SOM (β +) e SOM (β -) foi possível reproduzir o sinal do parâmetro B2
0, mas 

não do B2
2, mesmo assim o ΔE obtido foi satisfatório, assim como o Nv. No caso do 

MENN (β +) e MENN (β -), foram reproduzidos os sinais dos dois parâmetros, B2
0 e 

B2
2, assim como o ΔE e o Nv. Os parâmetros B2

0 e B2
2 foram bem diferentes quando 
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comparadas com os experimentais [19], mas foram satisfatórios em relação à referência 

[39]. Assim, as previsões obtidas com o MENN (β -) são sempre mais satisfatórias, que 

o MENN (β +), assim como aquelas obtidas com o SOM (β -), em comparação com o 

SOM (β +). Para obter tais previsões foram utilizados os fatores de carga da tabela 16. 

No caso do MENN (β +) o recobrimento usado foi 0,07. 

Tabela 16: Fatores de carga para o Lu2O3:Eu3+ utilizando a equação (3.7.10). 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 2.292 1.726   

gO1    0.201 0.102 

gO2    0.867 0.961 

gO3    0.432 0.437 

 

O fator de carga utilizado no PCEM é igual a valência do PV. No caso do SOM 

(β+) e SOM (β-) o fator de carga utilizado foi abaixo da valência do PV. No tocante ao 

MENN(β+) e MENN(β-) a soma dos fatores de carga é igual a valência do íon central, 

nos dois casos, não foi observada a linearidade entre os fatores de carga e as distâncias. 

A tabela 17 exibe os subníveis de energia do 7F1 e o ΔE calculados a partir das 

equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13).  

Tabela 17: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) , ΔE(cm-1) e componentes do 7F1(cm-1) do Lu2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

Níveis 7F1 -477 196 194 199 191 190 

 234 357 361 350 367 369 

 1365 569 567 572 564 563 

Baric. 7F1 374 374 374 373.7 374 374 

B2
0 -715 -86 -67 -121 -37 -6 

B2
2 2053 416 416 -416 -416 -802 

Nv 4739 942 938 953 933 1797 

ΔE  1842 373 373 373 373 373 

 

Tanto o SOM (β+) quanto o SOM (β-) reproduziram de forma satisfatória os 

subníveis de energia, assim como o ΔE, porém o sinal do B2
2 não foi reproduzido. Já no 
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caso do MENN (β+) e do MENN (β-) os resultados obtidos foram satisfatórios, os sinais 

dos B2
0 e B2

2 foram reproduzidos, assim como, o ΔE e os subníveis de energia, com 

melhores resultados voltados para o MENN (β-). Cabe salientar que o Nv não foi 

reproduzido de forma consistente nem com o SOM nem com o MENN, assim como a 

magnitude do parâmetro B2
2.  

Os fatores de carga usados nos cálculos estão na tabela 18, pois não foi possível 

obter os resultados contidos nas tabelas 15 e 17 com o mesmo conjunto de fatores de 

carga da tabela 16. 

Tabela 18: Fatores de carga do Lu2O3:Eu3+ utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 1.238 0.928   

gO1    0.0310 0.0128 

gO2    0.8530 0.7856 

gO3    0.6160 0.7016 

 

A figura 16 mostra os subníveis de energia do 7F1 calculados tanto com o SOM 

quanto com o MENN, sendo possível observar que dois dos subníveis estão abaixo do 

baricentro e o outro acima, explicado pelo fato do parâmetro B2
0 ser negativo. 

 

Figura 16: Subníveis de energia do 7F1 do Lu2O3:Eu3+ em função do parâmetro B2
0. 
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4.1.4 - In2O3:Eu3+ 

Este sólido In2O3 foi estudado no grupo espacial Ia3, porém o mesmo pode ser 

encontrado em outros grupos espaciais, o sítio luminescente apresenta número de 

coordenação seis e simetria pontual C2. A figura 17 mostra o eixo de maior simetria 

(que contém o centroide em azul) e planos (linhas tracejadas) P1 e P2. O eixo x é 

colocado sobre o plano P2. 

 

Figura 17: Estrutura local do sítio luminescente do cristal Eu:In2O3. 

   

Tabela 19: Coordenadas esféricas dos PV do In2O3:Eu3+ 

Oxigênios R (Å) Ө °  Ф °  

O1 2.208 56.84 0 

O2 2.208 56.84 180 

O3 2.191 69.46 91.32 

O4 2.191 69.46 -88.68 

O5 2.123 135.77 8.70 

O6 2.123 135.77 -171.31 

 

Os planos P1 e P2 foram explicitados, porque o MENN usa a simetria do sítio 

luminescente para definir equivalências entre os PV. Então, vemos que se for feita uma 

reflexão no plano P1 (contendo O3 e O4), percebe-se que O1 é equivalente a O2 e O5 a 
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O6. O plano P2 contém O1, O2, O5 e O6. Com uma reflexão neste plano, percebe-se 

que o O3 é equivalente a O4. Assim, teremos três fatores de carga. A saber, gO1 para 

O1 e O2, gO2 para O3 e O4 e gO3 para O5 e O6. 

A tabela 20 mostra as previsões dos PCEM, SOM e MENN de acordo com a 

equação (3.7.10) e a comparação com os dados experimentais. 

 

Tabela 20: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) e ΔE(cm-1) do In2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

B2
0  -776 -132 -92 221 118 97 

B2
2  2365 819 826 808 811 -857 

Nv  5444 1847 1857 1846 1827 1926 

ΔE  1150 390 390 390 390 390 

 

Assim temos pela tabela 20 que o SOM (β-) e SOM (β+) não reproduziram os 

sinais dos parâmetros B2
0 e B2

2 apesar do ΔE ter sido satisfatório, assim como do Nv. Já 

nos casos do MENN (β +) e MENN (β -), estes conseguiram reproduzir o sinal do B2
0, 

mas não o do B2
2, mesmo assim o ΔE e o NV obtidos foram satisfatórios, os parâmetros 

obtidos com o MENN (β -) foram melhores com relação ao MENN (β +) Lembrando 

ainda, que os resultados obtidos com o PCEM foram discrepantes. Para obter tais 

resultados foram utilizados os fatores de carga da tabela 21. 

Tabela 21: Fatores de carga para o In2O3:Eu3+ utilizando a equação (3.7.10). 

 PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

gO 2 1.980 1.471   

gO1    0.750 0.750 

gO2    0.131 0.254 

gO3    0.619 0.496 
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O fator de carga utilizado no PCEM é igual à valência do PV. No caso do SOM 

(β+) e SOM (β-) o fator de carga utilizado foi abaixo da valência do PV. No tocante ao 

MENN(β+) e MENN(β-) a soma dos fatores de carga é igual a valência do íon central, 

nos dois casos, não foi observada a linearidade entre os fatores de carga e as distâncias. 

A tabela 22 exibe os subníveis de energia do 7F1 e o ΔE calculados a partir das 

equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13).  

Tabela 22: Bk
q(cm-1), Nv(cm-1) , ΔE(cm-1) e componentes do 7F1(cm-1) do In2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

Níveis 7F1 -607 190 188 176 176 176 

 226 365 369 393 393 393 

 1516 580 578 566 566 566 

Baric. 7F1 378.3 378.3 378.3 378.3 378.3 378.3 

B2
0 -776 -70 -48 73 74 97 

B2
2 2365 434 435 435 -435 -857 

Nv 5444 981 978 982 983 1926 

ΔE  Teórico  2123 390 390 390 390 390 

 

O SOM (β -) e o SOM (β +) reproduziram os subníveis de energia contrariando a 

posição dos experimentais, ou seja, dois subníveis abaixo do baricentro e o outro acima, 

mesmo assim o ΔE obtido foi bom, apesar de que o mesmo não reproduziu os sinais dos 

parâmetros B2
0 e B2

2. Já no caso do MENN (β +) e MENN (β -), os subníveis 

reproduzidos respeitaram os experimentais, com dois acima do baricentro e o outro 

abaixo, mostrando bons resultados para o ΔE, com relação aos parâmetros o         

MENN (β -) reproduziu tanto o sinal do B2
0 quanto o do B2

2, apesar da magnitude do 

parâmetro B2
2 ter sido menor quando comparada com o experimental, no caso do 

MENN (β +) só foi possível reproduzir o sinal do parâmetro B2
0, o recobrimento usado 

nas duas situações do MENN foi 0,07, diferentemente dos demais casos onde o 

recobrimento usado foi 0,05. Os fatores de carga usados foram o da tabela 23. 
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Tabela 23: Fatores de carga do In2O3:Eu3+  utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

gj PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

gO 2 1.052 0.775   

gO1    0.583 0.0375 

gO2    0.358 0.7227 

gO3    0.559 0.7398 

 

Os subníveis de energia estão exibidos na figura 18, deixando claro que o 

MENN reproduziu a posição dos mesmos e o SOM não. 

 

Figura 18: Subníveis de energia do 7F1 do In2O3:Eu3+ em função do parâmetro B2
0. 

 

4.1.5 - Sc2O3:Eu3+  

Este sólido, Sc2O3 assim como os já citados, foi estudado no grupo espacial Ia3 e 

o sítio luminescente apresenta número de coordenação seis e simetria pontual C2. A 

figura 19 mostra o eixo de maior simetria (que contém o centroide em azul) e planos 

(linhas tracejadas) P1 e P2. O eixo x é colocado sobre o plano P2. 
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Figura 19: Estrutura local do sítio luminescente do cristal Eu:Sc2O3. 

Tabela 24: Coordenadas esféricas dos PV do Sc2O3:Eu3+ 

Oxigênios R(Å) Ө °  Ф °  

O1 2.141 69.75 91.84 

O2 2.141 69.75 -88.16 

O3 2.123 56.95 0 

O4 2.123 56.95 180 

O5 2.074 135.65 9.21 

O6 2.074 135.65 -170.79 

 

Os planos P1 e P2 foram explicitados, porque o MENN usa a simetria do sítio 

luminescente para definir equivalências entre os PV. Então, vemos que se for feita uma 

reflexão no plano P1 (contendo O3 e O4), percebe-se que O1 é equivalente a O2 e O5 a 

O6. O plano P2 contém O1, O2, O5 e O6. Com uma reflexão neste plano, percebe-se 

que o O3 é equivalente a O4. Assim, teremos três fatores de carga. A saber, gO1 para 

O1 e O2, gO2 para O3 e O4 e gO3 para O5 e O6. 

A tabela 25 mostra as previsões dos PCEM, SOM e MENN de acordo com a 

equação (3.7.10) e a comparação com os dados experimentais. 
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Tabela 25: Bk
q(cm-1), Nv (cm-1) e ΔE (cm-1) do Sc2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

B2
0 -994 -178 -137 107 137 68 

B2
2 2752 899 902 905 903 -983 

Nv 6368 2037 2034 2037 2036 2158 

ΔE  1361 435 435 435 435 435 

 

Os resultados encontrados com o PCEM foram discrepantes. Observando o 

SOM (β +) e SOM (β -) percebemos que este nas duas situações não conseguiu 

reproduzir os sinais dos parâmetros de campo cristalino B2
0 e B2

2, apesar de que, o 

mesmo conseguiu reproduzir o ΔE de forma satisfatória, assim como o Nv. Já no caso 

do MENN, para as duas situações foi possível reproduzir o sinal do parâmetro B2
0, 

porém o mesmo não aconteceu para o parâmetro B2
2, cabe ainda salientar que o ΔE e o 

NV encontrados foram satisfatórios. Estes resultados foram obtidos utilizando os fatores 

de carga da tabela 26.  

Tabela 26: Fatores de carga para o Sc2O3:Eu3+ utilizando a equação ( 3.7.10). 

gj PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 1.742 1.265   

gO1    0.156 0.273 

gO2    0.856 0.683 

gO3    0.479 0.544 

 

O fator de carga utilizado no PCEM é igual a valência do PV. No caso do SOM 

(β+) e SOM (β-) o fator de carga utilizado foi abaixo da valência do PV. No tocante ao 

MENN(β+) e MENN(β-) a soma dos fatores de carga é igual a valência do íon central, 

nos dois casos, não foi observada a linearidade entre os fatores de carga e as distâncias. 

A tabela 27 exibe os subníveis de energia do 7F1 e o ΔE calculados a partir das 

equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13).  
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Tabela 27: Bk
q(cm-1), Nv (cm-1), ΔE(cm-1) e componentes do 7F1(cm-1) do Sc2O3:Eu3+. 

 PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) Exp. 

Níveis 7F1 -759 170 168 156 156 156 

 183 360 364 388 388 388 

 1710 605 603 591 591 591 

Baric. 7F1 378.0 378.3 378.3 378.3 378.3 378.3 

B2
0 -994 -96 -74 50 50 68 

B2
2 2752 485 485 485 -485 -983 

Nv 6368 1098 1093 1090 1090 2158 

ΔE  2740 435 435 435 435 435 

 

Nesse contexto a tabela 27 mostra que o SOM (β -) e o SOM (β +) reproduziram 

os níveis de energia contrariando a posição dos subníveis experimentais, ou seja, dois 

níveis abaixo do baricentro e o outro acima, mesmo assim o ΔE obtido foi bom, apesar 

de que o mesmo não reproduziu os sinais dos parâmetros B2
0 e B2

2. Já no caso do 

MENN (β +) e MENN (β -), os subníveis reproduzidos respeitaram a posição dos 

experimentais, com dois acima do baricentro e o outro abaixo, reproduzindo o ΔE, com 

relação aos parâmetros o MENN (β -) reproduziu tanto o sinal do B2
0 quanto o do B2

2, 

apesar da magnitude do parâmetro B2
2 ser menor, no caso do MENN (β +) só foi 

possível reproduzir o sinal do parâmetro B2
0, o recobrimento usado nas duas situações 

do MENN foi 0,07. Os resultados exibidos nesta tabela foram obtidos a partir dos 

conjuntos fatores de carga demonstrados na tabela 28.  

Tabela 28: Fatores de carga do Sc2O3:Eu3+ utilizando as equações s (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

gj PCEM SOM β +  SOM β -) MENN β +  MENN β -) 

gO 2 0.940 0.680   

gO1    0.4343 0.7306 

gO2    0.4860 0.0282 

gO3    0.5797 0.7412 

 

Os subníveis de energia estão exibidos na figura 20, deixando claro que o 

MENN reproduziu a posição dos mesmos e o SOM não. 
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Figura 20: Subníveis de energia do 7F1 do Sc2O3:Eu3+ em função do parâmetro B2
0. 

 

4.2 - Análise dos óxidos estudados 

Um fato a ser comentado é que ΔE apresenta um comportamento inversamente 

proporcional à distância média, como pode ser observado na figura 21. Como os 

ângulos são semelhantes nesta série de óxidos, isso se deve ao fato dos Bk
q serem 

diretamente proporcionais a 1/r3, sendo r3 a distância média. 
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Figura 21: Desdobramento de energia em função da distância média. 

 A linearidade entre o ΔE e o Nv pode ser observada na figura 22. 
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Figura 22: ΔE em função do Nv. 

Percebe-se uma diferença na inclinação das retas exibidas na figura 20. Isso se 

deve ao fato de que os valores experimentais levam em consideração a mistura de J, 

pois quanto maior for a influência do campo cristalino, maior será o desdobramento dos 

níveis de energia o que acaba acarretando tal mistura. Outro fato que comprova esta 

mistura é o fato de haver uma mudança no baricentro dos óxidos estudados, algo que 

não deveria existir caso a mistura não estivesse ocorrendo. Os resultados obtidos 

teoricamente (MENN β-) desconsideram em suas equações a mistura de J por isso seus 

parâmetros de força Nv apresentam magnitudes menores que as experimentais. 

Com relação à análise entre fatores de carga e suas respectivas distâncias média 

foi possível observar para o SOM β+ que três dos óxidos apresentaram fatores de carga 

maiores que a valência do PV, fato que merece uma atenção especial, como pode ser 

observado na figura 23. Já no caso do SOM β- todos os fatores de carga utilizados 

foram abaixo da valência do PV. 
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Figura 23: Fatores de carga versus distância média.
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 Com relação ao PCEM os resultados obtidos foram os esperados com relação à 

magnitude dos valores quando comparados com os experimentais, porém também era 

esperado que este reproduzisse o sinal dos parâmetros B2
0 e B2

2, o que não foi 

constatado simultaneamente. 

 Para o SOM foram obtidas magnitudes satisfatórias nos seus resultados, porém o 

mesmo não conseguiu reproduzir o sinal dos parâmetros B2
0 e B2

2 em todos os casos. 

Os resultados obtidos com o (β -) foram melhores quando comparados com o (β +).  

 Em todos os casos do SOM (β -) o fator de carga usado foi abaixo da valência do 

PV. No SOM (β +) utilizando as equações do Auzel e Malta para os óxidos Gd2O3, 

Y2O3 e Lu2O3 os fatores de carga utilizados foram acima da valência do PV, algo que 

merece mais atenção. 

 No caso do MENN os resultados obtidos foram excelentes, pois o sinal dos 

parâmetros B2
0 e B2

2 em quase todos os casos foram reproduzidos, com melhores 

resultados quando foi usado o (β -). Não foi possível obter linearidade dos fatores de 

carga com a distância. 

Utilizando o desdobramento de Auzel-Malta, apenas o In2O3 apresentou o fator 

de carga gO1 com maior magnitude e gO2 a menor, enquanto que para os demais 

óxidos estudados gO2 foi sempre maior e gO1 menor. No cálculo dos subníveis do 7F1 

para os óxidos In2O3 e Sc2O3 o recobrimento usado nos cálculos foi 0,07. 

Utilizando as equações dos subníveis, o MENN β - conseguiu reproduzir o sinal 

dos parâmetros B2
0 e B2

2 simultaneamente, apesar da magnitude do ultimo ter sido bem 

menor. 

Não é possível verificar quais parâmetros fenomenológicos são mais adequados 

à comparação, pois foram obtidos em épocas diferentes. 

 Os parâmetros de força de campo cristalino obtidos foram menores que os 

experimentais, fato explicado pela mistura de j que ocorre entre os níveis.
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 Aplicar o MENN a outros compostos. 

 Propor um fator de correção ao SOM para que o mesmo consiga reproduzir os 

sinais dos parâmetros de campo cristalino sem que haja a necessidade de utilizar 

a carga acima da valência do PV. 

 Entender a não linearidade entre fatores de carga e distâncias. 

  Obter os parâmetros de campo cristalino com magnitudes semelhantes quando 

calculados para reproduzirem o desdobramento de energia das equações (3.7.10, 

3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

 Determinar um fator de carga que reproduza ao mesmo tempo o desdobramento 

de energia das equações (3.7.10, 3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). 

 Verificar se existe outra maneira de definir Nv. 

 Buscar uma maneira de reproduzir a magnitude de parâmetros. 

 Obter a equação matemática que insira os efeitos da mistura de J para o cálculo 

do desdobramento de energia do 7F1.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Referências Bibliográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

7.1 - Referências 

[1] - Martins, T. S.; Isolani, P. C., Quím. Nova, 28 (2005) 111. 

[2] – Dieke, G. H.; Crosswhite, H. M.; Crosswhite, H.; Spectra and energy levels of 

rare earth ions in crystals – A division of  John Wiley e Sons, New York. London. 

Sydney. Toronto, (1968). 

[3] - Kaminskii, A. A.; Today and tomorrow of laser – crystal physics, Physica status 

solid (A) Applied Research, Volume 148, Issue 1, March 1995, pages 9-79. 

[4] - Atkins, P.W., Physikalische Chemie, 2. Auflage, VCH Verlagsgesellschaft. 

[5] - Tanner, P.A. Lanthanide Luminescence in Solids. 2010 

[6] - Wybourne B., Spectroscopic Properties of Rare Earth. New York: Wiley (1965). 

[7] - Carnall, W.T.;Goodman, G.L.; Rajnak, K and Rana, R.S.,” A Systematic Analysis 

of the Spectra of the Lanthanides Doped into Single Crystal LaF3”; Argonne National 

Laboratory, Report, ANL 88/8 (1988). 

[8] - Stern, R.M., Blume, M. e Peierls R. F., Phys. Rev., 173, 2, 376 – 389 (1968). 

[9] - Judd, B. R., Phys. Rev., 127 (1962) 750. 

[10] - Ofelt, G. S., J. Chem. Phys., 37 (1962) 511. 

[11] - Moeller T.; The Chemistry of the lanthanides, Pergamon, Texts in Comprehensive 

Inorganic Chemistry; Pergamon Press: New York, 1975, Vol 26. 

[12] - Whan, R. E., and Crosby, G. A., J. Mol. Spectrosc., 8 (1962) 315. 

[13] - Sinha, S.P.;Struct, Bonding 1976, 25, 69. 

[14] - Lee, J. D. Química Inorgânica não tão concisa . 5.ed. São Paulo: Editora Edgard 

Blücher, 1996. p.13-209.  

[15] - Couto dos Santos, M.A., J. Phys. Cond. Mater. 8 (1996) 4643. 

[16] - Malta, O. L. Intensities of 4f-4f transitions in glass materials. Química Nova, São 

Paulo, v. 26, n. 6, p. 889-895, 2003. 

[17] - Jones, J. C. A Química dos Elementos dos Blocos d e f. University of 

Birmingham, Trad. Maria D. Vargas, Instituto de Química, Universidade Estadual de 

Campinas, 2002. 

[18] - Antic-Fidanvec, E. Simple way to best validity of 2S+ 1LJ barycenters of rare Earth 

ions (e.g. 4f2, 4f3 and 4f6 configurations). J. Alloys Comp. v. 300-301, p.2-10, 2000. 

[19] - Malta, L. O; Antic-Fidanvec, E; Lemaitre-Blaise, M; Milicic-Tang, A; Taibi, M. 

The Crystal field strength parameter and the maximum splitting of the 7F1 manifold of 

the Eu3+  ion in oxides. J. of Alloys Comp. v. 228, p. 41-44,1995. 



57 

 

[20] - Binnemans, K.; Gorller-Warland, C. Hand. Phys. Chem. of Rare Earths, Elsevier, 

23, Cap. 155 (1996).  

[21] - Freeman, A.J. et. Al., J. Magn. Mater., 12(1979) 11. 

[22] - Bezerra, M.F.O. et al., Opt. Mater., 30 (2008) 1013. 

[23] - Malta, O. L; Brito, F. H. Não publicado. 

[24] - Hölsä, J; Kestilä, E. Study of the crystal field effect in REOF: Eu3+  (RE= La, Gd 

and Y) using optical spectroscopy and X-ray powder diffraction. J. Alloys Comp. 225 

(1995) 89-94. 

[25] - Newman, J. D; NG, B. The superposition model of crystal field. Rep. Prog. Phys. 

52 (1989) 699-763. 

[26]- Porcher, P; Couto dos Santos, M. A; Malta, O. L., Relationship between 

phenomenological crystal field parameters and the crystal structure: The simple 

overlap model. Phys. Chem. Chem. Phys., 1999, 1, 397-405. 

[27] - C.A. Morrison. Angular Momentum Theory Applied to Interactions in Solids. Cap 

13, pg 121-123. 

[28] - Malta, O. L.,Chem.Phys.Lett.,87 (1982) 27. 

[29] - Malta, O. L., Chem. Phys. Lett., 88 (1982) 353. 

[30] – Axe, J. D; Burns, G. Phys. Rev. 152 (1966) 331. 

[31] –Jorgensen, K. C. Modern aspect of ligand field theory.( North – Holland) 

Amsterdam, (1971), P.151. 

[32] - Auzel, F; Malta, L. O. A scalar Crystal field strength parameter for rare-earth 

ions: meaning and usefulness. J. Phys. v. 44, p. 201-206, 1983. 

[33] - Malta, L. O; Faucher, M; Caro, P. Transições 4f ↔ 4f Hipersensitivas a 

Mudanças no Meio. Revista Brasileira de Física. v. 11, nº 1, 1981. 

[34] - Bezerra, M. F. O; Couto dos Santos, M. A; Monteil, A; Chaussedent,S. 

Theoretical investigation of the 7F1 level splitting in a series of Eu3+  doped oxides 

matrixes. Opt. Mater. v. 30, p. 1013-1016, 2008. 

[35]- Couto dos Santos, M. A. Electrostatic equilibrium and charge factors in 

lanthanides complexes. Chem. Phys. Lett. v. 455, p. 339-342, 2008. 

[36] - Carnall, W.T; Crosswhite, H; Crosswhite, M. H; Energy level Struture and 

Transition Probabilities in the Spectra of the Trivalent Lanthanides in LaF3. 1977. 

[37] - Couto dos Santos, M. A., Charge factor, symmetry and electrostatics in europium 

compounds. EPL., 87 (2009) 67006. 



58 

 

[38] - Antic-Fidanvec, E, Hölsa J; Lastusaari, M. Crystal field strength in C-type cubic 

rare earth oxides. J. Alloys Comp. 341 (2002) 82–86. 

[39] - Karbowiak, M; Zych, E; Hölsa J, Crystal-field analysis of Eu3+  in Lu2O3. J. Phys. 

Cond. Mater 15 (2003) 2169–2181. 

[40] - Auzel, F., J. Lumin., 93 (2001) 129. 

[41] - Souza, A.S. Dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em física da 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2008. 66p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 
 

 

 

 

 

 



60 

 

Apêndice A: βj do SOM 
No SOM a carga de interação entre o campo cristalino e o elétron 4f está a uma 

distância do centro dos lantanídeos é dada por rLN=R/2β . Considerando a figura 24. 

 

Figura 24: A posição do centroide da região do recobrimento [29]. 
 

 
De acordo com a figura 24 tem-se que rLN=R/2β é a distância lantanídeo – 

centroide, então temos que:                                                                                  

                                                                            

                                                                                                                                                         

                                                                                

                                                                               

O distanciamento Δ, pode ser mostrado como: 
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Assim temos que: 

                                                                                        
Para o cálculo do distanciamento, atribuímos as funções de onda dos elétrons 4f com 
os do ligante: 
                                                                                                      

sendo      as funções de onda dos elétrons 4f e     são as funções as funções de onda 

dos ligantes ( combinação de s e p ). 

 Na literatura, o valor aproximado para o delta é dado por:                                                                                      

Logo, 

                                                                                    

Portanto, 

                                                                                 
 

O sinal positivo da a indicação que o raio do lantanídeo é maior que o do ligante, 
e o sinal negativo indica o contrário. 
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Apêndice B: Demonstração da equação (3.7.10) 

Ao se estudar o desdobramento maximo dos níveis de energia é possível reduzir 

a quantidade de parâmetros de campo cristalino não nulos se utilizarmos a definição de 

parâmetro de força de campo cristalino NV. Na presença do campo cristalino os termos 

em J são desdobrados. Logo um modelo teórico foi publicado por Auzel e Malta, com a 

finalidade de relacionar os parâmetros de campo cristalino com os desdobramento dos 

níveis de energia, ΔE [32]. Isto foi possível devido o parâmetro de força de campo 

cristalino, NV. 

Partindo do princípio de que o desvio quadrático médio pode ser dado por: 

                                                                            

Onde o traço é dado por:                                                                 

 

Usando os operadores de identidade:  

                                                                    

 

Então utilizando as relações de identidade podemos reescrever (B.2) da seguinte forma: 

 

                                                                    

 

Se utilizarmos o operador identidade descrito em (B.3) para M´´, obtemos: 
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Onde a equação (B.5) pode ser reescrita da seguinte maneira: 

                                                                          

 

Porém temos que o potencial de interação é dado da seguinte forma: 

                                                                                       

 

Assim temos agora (B.6) pode ser dada da seguinte forma: 

 

                                                                                           
 

Ou ainda: 

                                                                                   

 

Levando em consideração um estado qualquer jm, temos que o teorema de Wigner- 
Eckart, é dado por: 

                                                                       

 

Aplicando este teorema na equação (B.9), teremos que: 
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Portanto, 

 

                                                                     
                                                                                                        

 

Utilizando a desigualdade triangular a seguir e obedecendo a condição de que 
k≤2J, temos que: 

                                                                   

 

 supondo que k= k´ e q= q´ temos que: 

                                                                     

 

Logo a equação (B.12) pode ser escrita da seguinte forma: 

 

                                                                             

 

Utilizando a definição do desvio quadrático médio pode ser relacionado com o 

desdobramento máximo de energia da seguinte forma: 

                
                                                                         

 



65 

 

Assumindo que estamos tratando de uma repartição simétrica, e que apenas a 

metade do desdobramento está sendo tomada, então podemos escrever a equação (B.16) 

da seguinte forma: 

                                                             

 

Na equação (B.17), α representa cada nível simétrico entre o mais alto e o mais baixo 

intervalo, e é equivalente a 
     Como pode ser observado na figura 25. 

 

Figura 25: Desdobramento dos níveis de energia.  

 

Assumindo agora que 
         , pois      se J for inteiro e no caso contrário                  ainda temos que a expansão em α pode ser representada assim, 

                                                                 

 

Portanto podemos reescrever a equação (B.17) da seguinte forma: 

 

                                                                        

 

Podemos multiplicar o numerador e o denominador da equação (B.19) por 
     , assim 

teremos: 

 



66 

 

                                                                         

 

Reescrevemos da seguinte forma a equação (B.20): 

 

                        
                                                        

 

Ou ainda: 

                           
                                                      

Temos que; 

            
                                                          

 

Agora podemos reescrever a equação (B.22) da seguinte forma: 

 

                                                                         

 

                                                                       

 

                                                                          

 

Fazendo uma substituição na equação (B.1), utilizando (B.26), temos que: 
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Substituindo agora a equação (B.15) em (B.27), obtemos que: 

 

                                                                              

 

Obedecendo a condição triangular em que k≤2J, temos que: 

 

                                                                               

 

Faremos agora uma aproximação geométrica que visa retirar o termo                   do somatório, ou seja, eliminar a dependência em k portanto 

assumiremos  que não haverá mistura de J. Temos ainda que o termo citado é diferente 

de zero para J´s iguais, logo temos que o valor de           na equação (B.28) é igual a 

um. Assim faremos: 

                                                                                   
Logo: 

                                                                                 

 

Multiplicando a equação (B.31) por 4π/4π, temos: 
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Tendo em vista que: 

                                                                                         

Logo temos que: 

 

                                                                                     

 

Assim temos que a equação (B.29) pode ser reescrita novamente da seguinte forma: 

 

                                                                    

 

Usando a desigualdade triangular k≤2J, temos que para j=1, k≤2 e para j=3/2, 

k≤3, como só interessa os valores de k que são pares, logo uma aproximação será feita 

para k=2. 

Temos então que: 

                                                                             

Agora temos que: 
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Portanto temos que: 

                                                                        

 

                                                                                                

 

                                                                                          

 

Teremos então se utilizarmos a equação (3.7.9) para os elementos 4f e utilizarmos os 
valores tabelados para          obteremos a equação (3.7.10). 
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Apêndice C: Demonstração dos Bk
q obtidos com o SOM 

A hamiltoniana do campo cristalino é escrita da seguinte forma: 

                                                                                

 

Da mesma forma que o teorema da adição para os harmônicos esféricos foi 

utilizado na equação (3.1.1), este será utilizado novamente na expressão do 

SOM. Portanto para o cálculo dos elementos de matrizes utilizaremos as funções 

de onda dos elétrons 4f e dos elétrons do Pv, diferentemente do PCEM. Assim 

temos que:                                                                              

 

As funções de onda que atuam sobre a parte radial podem ser escritas da 

seguinte forma: 

 

                                
  

                
 

                        

 

Na equação (C.3), r0= Rj/2βj e o ф representa as funções de onda dos 

elétrons dos PV e dos Ln, temos que a segunda integral é muito pequena quando 

comparada com a primeira. Assim a seguinte aproximação pode ser feita: 

                                
  
                                               

 

A densidade eletrônica dos elétrons 4f decresce rapidamente com r, então 

a maior parte estará contida em r< r0. 

Fazendo uma substituição da equação (C.4) na (C.2) temos que: 
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Então, para o SOM os novos parâmetros de campo cristalino terão a 

seguinte forma: 

                                                                               

                                                         (C.7) 
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Apêndice D: Parâmetros de campo cristalino dos óxidos estudados  

D.1 – Óxido de gadolínio dopado com európio  

Utilizando a equação (3.7.10), foram obtidos os parâmetros de campo cristalino 

da tabela 29, onde é possível perceber que os parâmetros ímpares foram iguais a zero, 

por isso os mesmos não estão sendo exibidos, respeitando assim a simetria do 

composto, Os fatores de carga usados para estes cálculos são os mesmos da tabela 6.  

Tabela 29: Bk
q(cm-1) do Gd2O3:Eu3+ calculados com a equação (3.7.10) 

Parâmetros PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -559 -109 -75 -499 -304 

B2
2 1785 657 659 -532 -626 

B4
0 -866 -1194 -1447 -114 -287 

B4
2 911 + 224i 1260 + 363i 1534 + 455i 101 + 3i 320 – 111i 

B4
4 429 + 381i 531 + 563i 621 + 683i 225 + 7i 410 – 102i 

B6
0 61 270 339 185 141 

B6
2 11 – 3i 83 – i 153 + 14i 48 219 – 40i 

B6
4 186 + 116i 884 + 655i 1281 + 968i 142 + 6i 306 – 194i 

B6
6 -3 – 35i 12 – 181i 32 – 268i -135 – 3i -255 + 76i 

 

A tabela 30 mostra os Bk
q calculados com o intuito de reproduzir os subníveis de 

energia do 7F1 utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). Sendo os parâmetros 
ímpares iguais a zero, por isso os mesmos não estão representados nesta tabela. E os 
fatores de carga utilizados para esses cálculos foram os mesmos da tabela 8.  

Tabela 30: Bk
q(cm-1) do Gd2O3: as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) 

Parâmetros PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -559 -58 -40 -76 -75 

B2
2 1785 352 352 -352 -352 

B4
0 -866 -641 -773 -220 -371 

B4
2 911 + 224i 673 + 203i 820 + 243i 241 – 127i 382 – 237i 

B4
4 429 + 381i 277 + 309i 332 + 365i 156 – 108i 213 – 205i 

B6
0 61 145 181 26 47 

B6
2 11 – 3i 45 82 + 7i 122 -40i 196 – 85i 

B6
4 186 + 116i 465 + 363i 684 + 517i 138 – 170i 224 – 377i 

B6
6 -3 – 35i 10 -  97i 17 – 143i -103 + 71i -142 + 153i 
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D.2 – Óxido de ítrio dopado com európio 

Usando a equação (3.7.10), foram obtidos os parâmetros da tabela 31, onde os 

parâmetros ímpares foram iguais a zero, por isso os mesmos não estão expressos na 

tabela. Para o cálculo destes parâmetros foram usados os fatores de carga da tabela 11. 

 

Tabela 31: Bk
q(cm-1) do Y2O3:Eu3+ calculados com a equação (3.7.10). 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -742 -184 -150 -527 -376 

B2
2 1882 717 719 -551 -678 

B4
0 -923 -1299 -1573 -122 -287 

B4
2 1004 – 179i 1421 – 293i 1728 – 370i 124 – 11i 343 + 97i 

B4
4 528 – 344i 697 – 517i 819 – 632i 244 – 44i 351 + 89i 

B6
0 71 325 418 199 175 

B6
2 5 + 8i 54 + 30i 112 + 32i 48 221 + 34i 

B6
4 221 – 99i 1101 – 569i 1597 – 848i 155 – 30i 340 + 172i 

B6
6 -15 + 33i -58 + 183i -70 + 275i -149 + 33i -295 – 69i 

 

Os Bk
q calculados com a finalidade de reproduzir os subníveis de energia do 7F1 

foram feitos usando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). Sendo os parâmetros ímpares 

iguais à zero, por isso os mesmos não estão representados nesta tabela, porém o fato dos 

mesmos terem sido iguais a zero não comprometem o resultado deste trabalho, pois o 

cálculo dos subníveis de energia utilizando tais equações faz uso apenas dos parâmetros 

B2
0 e B2

2 Os fatores de carga utilizados são os mesmos da tabela 13. 

 

 

 

 

 



74 

 

Tabela 32: Bk
q(cm-1) do Y2O3:Eu3+calculado com as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -742 -184 -81 -118 -41 

B2
2 1882 717 389 -389 -389 

B4
0 -923 -1299 -850 -223 -405 

B4
2 1004 – 179i 1420 – 293i 934 – 201i 262 + 118i 447 + 268i 

B4
4 528 – 344i 697 – 517i 442 – 343i 183 + 103i 233 + 221i 

B6
0 71 325  226 35 12 

B6
2 5 + 8i 54 + 30i 60 + 17i 129 + 36i 238 + 99i 

B6
4 221 – 99i 1101 – 569i 863 – 460i 164 + 163i 255 + 427i 

B6
6 -15 + 33i -58 + 183i -37 + 149i -125 – 70i -169 – 176i 

 

D.3 – Óxido de lutécio dopado com európio  

Assim como para o óxido de ítrio, usando a equação (3.7.10), foram obtidos os 

parâmetros da tabela 33, onde os parâmetros ímpares foram zero, devido à simetria 

pontual do composto, por isso os mesmos não estão expressos na tabela. Para o cálculo 

destes parâmetros foram usados os fatores de carga da tabela 16. 

 

Tabela 33: Bk
q(cm-1) do Lu2O3:Eu3+ calculados com a equação (3.7.10) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -715 -160 -124 -616 -361 

B2
2 2053 769 773 -644 -734 

B4
0 -1042 -1425 -1721 -217 -333 

B4
2 1115 + 236i 1533 + 361i 1862 + 446i 221 – 19i 390 – 130i 

B4
4 554 + 426i 709 + 607i 835 + 732i 338 – 17i 380 – 118i 

B6
0 83 368 472 252 181 

B6
2 7 – 8i 65 – 28i 130 – 28i 71 – 7i 283 – 49i 

B6
4 251 + 134i 1215 + 725i 1766 + 1060i 254 – 28i 390 – 241i 

B6
6 -10 – 42i -27 – 215i -26 – 316i -196 + 13i -344 + 96i 

 

A tabela 34 exibe os Bk
q calculados com o intuito de reproduzir os subníveis de 

energia do 7F1 utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13). Sendo os parâmetros 

ímpares iguais à zero, por isso os mesmos não estão representados na tabela, porém o 

cálculo dos subníveis de energia utilizando essas equações faz uso apenas dos 

parâmetros B2
0 e B2

2 Os fatores de carga utilizados são os mesmos da tabela 18. 
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Tabela 34: Bk
q(cm-1) do Lu2O3:Eu3+ calculado com as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -715 -86 -67 -121 -37 

B2
2 2053 416  416 -416 -415 

B4
0 -1042 -770 -925 -252 -456 

B4
2 1115 + 236i 829 + 191i 1001 + 240i 286 – 139i 484 – 316i 

B4
4 554 + 426i 386 + 325i 449 + 394i 198 – 122i 244 – 258i 

B6
0 83 199 254 43 15 

B6
2 7 – 8i 35 – 16i 70 – 15i 151 – 45i 277 – 124i 

B6
4 251 + 134i 660 + 385i 949 + 570i 183 – 201i 264 – 519i 

B6
6 -10 – 42i -16 – 115i -14 – 170i -141 + 87i -185 + 214i 

 

D.4 – Óxido de índio dopado com európio 

Como o óxido de gadolínio, utilizando a equação (3.7.10), foram obtidos os 

parâmetros de campo cristalino da tabela 35, onde é possível perceber que os 

parâmetros ímpares foram iguais a zero, por isso os mesmos não estão sendo exibidos 

na tabela, respeitando assim a simetria do composto, Os fatores de carga usados para 

estes cálculos são os mesmos da tabela 21.  

Tabela 35: Bk
q(cm-1) do In2O3:Eu3+ calculados com a equação (3.7.10) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -776 -132 -92 221 118 

B2
2 2365 819 826 808 811 

B4
0 -1202 -1427 -1704 -474 -678 

B4
2 1311 – 216i 1569 – 258i 1884 – 304i 508 + 28i 720 + 30i 

B4
4 675 – 424i 774 – 491i 906 – 573i 189 – 17i 325 – 40i 

B6
0 99 379 477 58 176 

B6
2 -2 + 15i 12 + 60i 43 + 78i -110 + 31i -174 + 51i 

B6
4 318 – 134i 1371 – 577i 1980 – 810i 465 + 20i 818 + 13i 

B6
6 -19 +42i -68 + 179i -83 + 252i 83 -11i 88 – 7i 

 

Os Bk
q calculados com o intuito de reproduzir os níveis de energia do 7F1 

utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) estão exibidos na tabela 37. Sendo os 
parâmetros ímpares iguais a zero, por isso os mesmos não estão representados nesta 
tabela. Os fatores de carga utilizados neste caso são os mesmos da tabela 23. 
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Tabela 36: Bk
q (cm-1) do In2O3:Eu3+ calculado com as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -776 -70 -48 73 74 

B2
2 2365 -435 435 435 -435 

B4
0 -1202 -758 -898 -406 -859 

B4
2 1311 – 216i 835 – 138i 993 – 160i 447 – 4i 748 + 806i 

B4
4 675 – 424i 410 – 262i 477 – 302i 208 – 53i 145 + 569i 

B6
0 99 201 251 76 -56 

B6
2 -2 + 15i 6 + 32i 23 + 41i -37 + 24i 390 + 318i 

B6
4 318 – 134i 727 – 309i 1043 – 427i 410 – 37i -39 + 1179i 

B6
6 -19 +42i -36 + 95i -44 +133i 8 + 11i -13 – 449i 

 

D.5 – Óxido de escândio dopado com európio 

Como o óxido de gadolínio e o de índio, utilizando a equação (3.7.10), foram 

obtidos os parâmetros de campo cristalino da tabela 37. É possível perceber que os 

parâmetros ímpares são iguais a zero, por isso não estão exibidos. Isto respeita a 

simetria do composto. Para o cálculo destes parâmetros foram usados os fatores de 

carga da tabela 26. 

 

Tabela 37: Bk
q(cm-1) do Sc2O3:Eu3+ calculados com a equação (3.7.10) 

Parâmetros PCEM  SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -994 -178 -138 107 137 

B2
2 2752 899 902 905 903 

B4
0 -1382 -1468 -1728 -537 -817 

B4
2 1529 – 162i 1630 – 165i 1925 – 168i 547 + 34i 873 + 39i 

B4
4 836 – 391i 859 – 396i 1001 – 431i 243 – 15i 392 – 48i 

B6
0 131 461 599 170 230 

B6
2 -25 + 26i -93 + 99i -127 + 138i -214 + 37i -240 + 72i 

B6
4 402 – 119i 1549 – 441i 2222 – 559i 564 + 26i 1045 + 14i 

B6
6 -30 + 35i -97 + 126i -120 + 161i 117 – 19i 113 – 18i 

 

A tabela 38 exibe os parâmetros ajustados para reproduzir os subníveis de 

energia do 7F1 utilizando as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) e segue o mesmo padrão 

da tabela 37. Os fatores de carga utilizados são os mesmos da tabela 28. 
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Tabela 38: Bk
q(cm-1) do Sc2O3:Eu3+ calculado com as equações (3.7.11, 3.7.12 e 3.7.13) 

Parâmetros PCEM SOM β+  SOM β-) MENN β+  MENN β-) 

B2
0 -994 -96 -74 50 50 

B2
2 2752 485 485 485 -485 

B4
0 -1382 -792 -929 -580 -953 

B4
2 1529 – 162i 879 – 89i 1034 – 101i 650 – 34i 870 + 894i 

B4
4 836 – 391i 464 – 214i 533 – 243i 313 – 112i 193 + 640i 

B6
0 131 249 322 123 -68 

B6
2 -25 + 26i -50 + 54i -67 + 75i -35 + 40i 447 + 348i 

B6
4 402 – 119i 836 – 238i 1088 – 327i 593 – 107i 4 + 1377i 

B6
6 -30 + 35i -52 + 68i -62 +89i -15 + 30i -48 – 539i 

 


