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OBJETIVOS

Os oxissulfetos de terras raras ativados COB

európio(III) emite» radiação de cor vermelha, quando excita-

dos por radiação ultravioleta e/ou raios catódicos. São com-

postos que possuem alta estabilidade quando impregnados em

álcool polivinílico, podendo por isso serem utilizados como

componentes nas telas de TV à cores. Os inúmeros processos

de síntese descritos na literatura a partir de soluções sóli-

das dos óxidos da matriz e do dopante, ocorrem em tempera-

turas acima de 1000 *C. Os objetivos deste trabalho são oti-

mizar as condições de síntese destes compostos* segundo o

método proposto por SERRA e LELLIS (54) e estudar as carac-

terísticas luminescences dos compostos obtidos.

A obtenção dos compostos foi efetuada a partir

da termodecomposiçSo dós oxalatos de lantanídios dopados cou

Bu(lll) sob atmosfera de argonio e vapores de enxofre. Os

. compostos foram caracterizados por Análise Química, Espec-

troscopia Vibracional na região do infravermelho, Difração

de Raios-X, Bspectroscopia Eletrônica de Emissão e Hicrosco-

f pia Eletrônica de Varredura.



RESUMO

Os oxissulfetos de lantanidios ativados por curo

pio, foram obtidos pela termoâeconposição dos respectivos
*

oxalatos dopados, sob atmosfera de argõnio e enxofre à tem-

peraturas entre 600 e 650 *C.

Para se estabelecer as melhores condições de sin_

tese, o mecanismo de termodecomposição dos oxalatos dopados

foi estudado através da técnica de Análise Térmica Diferen-

cial (DTA).

ps compostos estudados foram os oxissulfetos de

itrio e de lantânio ativados com európio»- Y_O-S:Eu e

La_O2S:Eu respectivamente. A concentração do ion dopante

(Eu3*) foi da ordem de 1 a 5% em mol

Os compostos foram caracterizados por: Espectros^

copia Vibracional na região do ínfrnvermelho, Difração de

Raios-X pelo método de pó, Hicroscopia Eletrônica de Varre-

dura» Espectrofotometria de Emissão de Chama e Espectrosco-

pia Eletrônica de Emissão.

Os difratogramas de raios-X» indicam que os com-

postos são isoestruturais e que a substituição do Son dopan-

te na rede cristalina é isomórfica. Através da técnica de

Hicroscopia Eletrônica de Varredura» observou-se que os com-

postos apresentam uma boa uniformidade no tamanho médio das

partículas» que foram obtidas em dimensões maiores comparan-

do-se com os métodos citados na literatura. Observou-se tam-

bém que o hábito cristalino do oxalato precursor é mantido

nos respectivos oxissulfetos» o que consideramos ser uma re-

lação topotóxica. Os resultados obtidos por Espectroscopia

Eletrônica de Emissão» indicam que ÒS compostos apresentam



uma alta eficiência luminescentei sendo que as principais

transições observadas são à partir dos níveis D» D. e D,

para F_, que são compatíveis con uma simetria C^v para o

ion emissor.

De modo geralr os resultados indicam que o méto-

do proposto é bom e pode ser aplicado principalmente na ob-

tenção dos oxissulfetos de lantânio. Quanto aos oxissulfetos

de ítrio ativados por európio» as melhores condições de sín-

tese ainda não estão bem estabelecidas» uma vez que algumas

amostras Coram obtidas apresentando mistura de fases.
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I - INTRODUÇÃO

Materiais Luminescentes, são compostos capazes

de emitir radiações quando excitados, isto é, quando subme-

tidos a radiações ultra violeta, raios-X, bombardeamento de

elétrons, fricção . ou alguma outra forma de excitação. Essa

Emissão é conhecida como luminescência(Ol).

O processo físico envolvido em um fenômeno de

características luminescentes em sólidos é representado esque-

ma ticamen te na FIG. I.I.

MC.S

TRANSFERENCIA DE ENERGIA

I.l - l«arcsa»tafi« •sqaeaitic* ia l

•• «lidos. IUSSC t IIIl (01)

A ilustração mostra parte de uma rede cristalina

(M), na qual estão incorporados íons ou grupos iônicos que

são denominados ativadores (A) e sensibilizadores <S).

Através de um processo de excitação, isto é,

absorção de uma radiação incidente, um centro A é promovido a

um estado excitado. O retorno ao estado fundamental, pode

ocorrer através de dois mecanismos: as transições radiativas

como lumincscência ou, as transições não radiativas como ca-
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lor. Neste caso. A é chamado de ativador.

Também é possível excitar o ativador A, por um

mecanismo de excitação indireta. Isto ocorre quando o ativa-

dor A, absorve muito pouco ou nenhuma radiação incidente.

Assim sendo, um centro sens ibi 1 izador adequado deve ser usado

para absorver a radiação incidente. Com o processo de absor-

ção, o centro S é promovido a um estado excitado, sendo que o

retorno ao estado fundamental pode ocorrer.por três mecanis

nos distintos:

a) transição radiativa;

b) dissipação da energia absorvida, na forma de

calor, e

cj transferência da energia de excitação absor-

vida, para A. Neste caso, a energia absorvida por S, ou parte

dela, é emitida por A. Quando isto ocorre , S é denominado

sensibilizador da luminescência, embora possa atuar também

como um ativador. A FIG. 1.2, ilusta os processos de excit£

ção, emissão e transferência de energia.

fraud.
•MW*
•VWV-. 4

3

•ic

$ A

FIC. 1.2 - traasfarcacia êt • • i r | í a 4» •» caatra s tut ib í l i

f*rfor para • • centra atiritfar ( S a l raspeclifj

•cate). IUSSI t M i l (01)
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Um material luminescente (ML) do tipo oxissulfeto

de terras raras (Ln2O S:Ln'), consiste basicamente de um retí-

culo hospedeiro e um íon trivalente servindo como ativador.

Como hospedeiro podem ser usados os íons itrio (Y ), lantânio

(La3+) ou lutécio (Lu ). Esses íons, devido à sua configura,

cão eletrônica, não interagem com a radiação eletromagnética

nas regiões do ultra-violeta, visível e infravermelho próximo.

0 gadolínio(Gd ), embora absorva na região do ultra violeta,

também pode ser usado como cátion hospedeiro, uma vez que não

emite na região do visível(Ol). Outros íons de terras raras

podem atuar como ativadores em matrizes de oxissulfetos de ter-

ras raras, dando origem à emissão de diferentes cores(02) . Os

oxissulfetos ativados com európio (Eu ) e samário (Sm ), emi.

tem luz vermelha; aqueles ativados com disprósio ÍDy ), hol-

mio (Ho ) e érbio (Er ) emitem luz amarelo-esverdeada. Ter-

bio (Tb ) e praseodímio (Pr ) estão associados a emissão de

cor verde, enquando que túlio (Tm ) e neodímio (Nd ) emitem

na região do azul(03). Em matrizes de oxissulfetos, ' cério

(Ce3*) e itérbio (Yb3+) não emitem na região do visível(04). A

FI6. 1.3, mostra os níveis de energia de alguns íons lantan£

dios.

i
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fi|. 1.3 - Itagrasa da aivtis da aaarjia ét slgaas loas

laatanidie* ta aitrizes 4a «lidos. IIASSC •

•III (01)

A síntese dos oxissulfetos de terras raras é conh£

cida já há algum tempo. Na literatura» os primeiros trabalhos

relantando a obtenção de compostos deste tipo, foram publica^

dos por MOSANDER em 1927 (05)/ por STERBA (06) em 1904 e por

BILTZ (07) em 1908/ que obtiveram o oxissulfetos de cério. Cm

1911/ novamente BILTZ (06)/ relatou a obtenção do oxissulfeto

de praseodímio através da reação entre o sulfato metálico e va

pores de ácido sulfidrico (H2S) em temperatura entre 550 e

570*C, por 12 horas. O mesmo método foi adotado por KLEMM e co

laboradorcs(09/ para a obtenção do oxissulfeto de crbio em 1930. Em
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1931» PICON(10) desenvolveu um estudo sistemático da síntese

do oxissulfeto de cério e observou que, se na reação fossem

usados vapores de H_S seco, a maior parte do produto formado

seria o sulfeto de cério. Porém, a presença de umidade nos

vapores de H_S, levaria a formação do oxissulfeto de cério co-

mo a fase presente em maior concentração. No entanto, em ambos

os casos, ficou evidenciada a formação de mais de uma fase só-

lida no produto formado(ll).

Até então, os poucos trabalhos desenvolvidos, vi-

savam a preparação desta nova série de compostos, sem um estu-

do criterioso das propriedades físicas e químicas dos produtos

obtidos. Na década de quarenta, EASTMAN e seus colaborado-

res(12), desenvolvendo a síntese dos sulfetos de cério, tório,

zircônio e urânio, através de reações em altas temperaturas

entre os óxidos metálicos e vapores de H-S, notaram que o

produto formado apresentava uma mistura com mais de uma fase

sólida, sendo que uma delas foi caracterizada como oxissulfe-

to. A partir deste fato, os autores desenvolveram um • estudo

mais detalhado sobre a síntese destes compostos, dando maior

ênfase ao oxissulfeto de cério. Os resultados obtidos foram

publicados em 1951(12). Nessa publicação, são discutidas algu

mas propriedades e características dos compostos obtidos, tais

como: estrutura e parâmetros cristalinos, cor, solubilidade,

ponto de fusão e comportamento químico em altas temperaturas.

As reações propostas para a obtenção do oxissulfeto de cério,

são descritas a seguir nas equações 1.1 e 1.2.

(1.1)

2: - 2CeO2 • S2(g) 1 3 O O .C C e ^ • S>2 (1.2)
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PITHA e colaboradoresf13), descobriram em 1947

que os oxissulfetos de lantânio poderiam ser ativados por ou-

tros ions lantanídios ou bismuto (Bi ), apresentando emissão

de luz quando excitados com radiação infravermelho.

ZACHARIASEN(14), a partir de 1948 iniciou uma sé-

rie de investigações sobre a estrutura.cristalina de alguns

dos oxissulfetos de lantanídios, através da técnica de Difra-

ção de Raios-X pelo método de pó. Notou que estes compostos

formam üma série isoestrutural, cuja cela unitária ê hexago-

nal, ou seja, grupo espacial C3m ou D.d

Em 1958, FLAHAUT*15' descreveu as propriedades fí-

sicas e químicas dos oxissulfetos de lantânio, cério, praseo-

dímio, samário, gadolínio, disprósio, ítrio e érbio. Os compos_

tos foram obtidos por três métodos diferentes:

a) a oxidaçao parcial dos sulfetos;

b) a reação dos óxidos em atmosfera de H.S, e

c) a reação direta entre óxidos e sulfetos.

Através dos estudos, FLAHAUT(15) confirmou a exis

tência de uma série isoestrutural entre todos os oxissulfetos

de lantanídios, conforme observado por ZACHARIASEN(14).

PLAHAUT(15) apresentou também os primeiros resultados sobre a

estabilidade térmica dos oxissulfetos, em presença de oxigê-

nio atmosférico.

Atualmente, vários métodos alternativos de prepa-

ração dos oxissulfetos de terras raras luminescentes, podem

6er encontrados na literatura, os quais podem ser classifica^

dos em quatro grupos principais(02).

I) Reação dos óxidos de terras raras com agentes

sulfurizantes, tais como H2S ou CS2 (03 ê 06).

II) Redução de sulfatos ou sulfitos de terras ra-

ras com hidrogênio ou monóxido de carbono(17 a 19).



j 07.

Ill) Reação entre óxidos e sul fetos de terras ra-

ras(20 e 21).

IV) Reação de fluxo entre óxidos de terras raras e

compostos de metais alcalinos e enxofrei 22 e 23).

Industrialmente, os oxissulfetos de terras raras

geralmente são produzidos através da ação de atmosfera de

H S sobre os óxidos de terras raras dopados, ou seja, pelo mé-

todo 1(03) . Neste método a homogeneidade das partículas é fa-

cilmente controlada. No entanto, os mieroeristais não são obti

dos em dimensões adequadas, necessitando portanto, de um

recozimento em temperaturas acima de 1000°C por um período de

até 6 horas. Além disso, existe a possibilidade de que os óxi-

dos que não reagiram./ venham a permanecer no produto, levando

assim à formação de mais de uma fase sólida.

No método II, onde o produto é obtido através de

um processo de redução, os óxidos de terras raras ativador e

hospedeiro, primeiramente são dissolvidos em ácido clorídri-

co ou nítrico e posteriormente co-precipitados como sulfito

ou sulfato. Deste modo, o íon ativador é introduzido numa rede

hospedeira, formando uma verdadeira solução sólida. Os oxissui

fetos são obtidos através do correspondente precursor em atmo£

fera de hidrogênio ou monóxido de carbono, por aproximadamen-

te uma hora em temperatura de 700° C a 800*C'(17 a 19i o gran

de problema está na preparação de oxissulfetos contendo euró-

pio trivalente como íon ativador, tendo em vista a possibili-

dade de redução Eu •* Eu . Desse modo, pode ocorrer a for-

mação de Bulfetos de európio (II), diminuindo a concentração de

Eu na rede cristalina do oxissulfeto e portanto reduzindo

consideravelmente a luminescência do produto final.

A reação entre óxidose sulfetos de lantanídios

pelo método III, não proporciona uma distribuição homogênea do
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f n ativador na matriz hospedeira.

Nos métodos de fluxo (IV), os óxidos dopados são

* totidos através da co-precipitação com ácido oxálico e poste-

t ior calcinação do oxalato. Os óxidos dopados assim obtidos,

' são misturados com alguns compostos, tais como: carbonatos

alcalinos, sulfatos, tiossulfatos, sulfitos, tiocianatos ou

formiatos de catais alcalinos. A grande desvantagem desse mé-

todo é a possibilidade de incorporação destes metais alcalinos

na rede"hospedeira.

Todos os sistemas propostos envolvem reações em

altas temperaturas que podem variar de 600 a 1100°C em função

do método proposto. Em vista disto, existe uma série de fato-

res que afetam o desempenho da reação e a qualidade do produ-

to final, visando a sua aplicação tecnológica. Alguns destes

fatores são:

a) velocidade de aquecimento e resfriamento;

b) composição da atmosfera da reação;

c) velocidade de vazão dos gases;

d) fôrma geométrica do forno;

e) forma geométrica do recipiente reacional e

f) material constituinte do recipiente de rea-

ção (02).

A qualidade do produto final é avaliada em termos

de propriedades espectroscopicas de emissão. As característi-

cas luminescentes dos oxissulfetos ativados, são fortemente in

fluenciadas por fatores como: dimensão e uniformidade das par-

tículas; pureza de fase nos oxissulfetos e concentração real

de dopante na rede hospedeira. Estes parâmetros podem ser ava-

liados através das seguintes técnicas.

1) Espectroscopia Eletrônica de Emissão: estudo

das características espectrais • cinética do estado excitado.
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2) Microscopia Eletrônica de Varredura: estudo da

morfologia dos cristais, dimensão, média e uniformidade no

tamanho das partículas.

3) Difração de Raios-X pelo método de pó: carac-

terísticas isoestruturais, substituição reticular e identifi-

cação de fase.

4) Técnicas analíticas instrumentais para análise

de traços.

5) Espectroscopia Vibracional na região do infra-

vermelho: caracterização analítica de grupos funcionais como

hidróxilas, sulfatos e outros.

6) Análise Termogravimétrica (TG) e Análise Térmica pi.

ferencial (DTA):- estudo da estabilidade térmica e mecanismo rea-

cional.

Uma vez que todos os métodos de síntese propostos

envolvem reações em altas temperaturas, é importante conhecer

o comportamento térmico das reações. Dos fatores que afetam o

bom desempenho da reação citados anteriormente, a influência da

velocidade de aquecimento e a composição da atmosfera da rea-

ção são discutidos a seguir.

A influência da velocidade de aquecimento na sín

tese de oxissulfetos de terras raras pode ser ilustrada, quan-

do se desenvolve a redução de sul fitos de terras raras err.

atmosfera de CO, isto é, pelo método II. Como citado anterior-

mente, na obtenção de oxissulfetos contendo o íon európio,

pode ocorrer a redução Eu •*• Eu . A formação da fase sul-

feto de európio (II), pode ser evitada, desenvolvendo-se a re-

dução do respectivo sulfito, em condições isotérmicap, numa

faixa de temperatura entre 700-850°C . Através de estudos ter

moanalíticos, LESKELX e NIINIST0(24), aplicando as técnicas de

TG e DTA, observaram que o mecanismo de redução dos sul fitos a



I 10.

oxissulfetos é altamente influenciada pela velocidade de aque-

cimento. Quando a razão de aquecimento é a ordem de 6°C/min, o

mecanismo de decomposição térmica pode ser esquematizado, con-

forme a equação 1.3.

EU2(SO3)3.3H2O —r- E

C

• VÉUS — toi2o(so4>2 • teu^s>4 + VEU2O2S • % EUS

d

Quando a decomposição é feita em condições isotérmicas, o meca

nismo de redução é significativamente modificado e pode ser

esquematizado, conforme equação 1.4.

-HO -SO -*>2
Eu.J(S0,)-.3H_0 Eu_(SO.J, Eu,O_SO,

-20,
-« (1.4)

Através da FIG 1.4, podemos notar que, à medida

cm que há um aumento na razão de aquecimento, o mecanismo de

decomposição se processa em menor números de etapas, diminuin-

do a formação de compostos intermediários que possam resultar

em monossulfeto de európio(ll).
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100 200 300 ^00 500 600 700
TfC)

FIG. 1.4 - Carva Tt: Variação do aecanisao de redaçio do

Ca.(SO-)-^3I.O —* la.O.S ta faa(io da razão

4c aqaeciacato. lESIEll e IIIIISIO (24)

A estabilidade térmica dos oxissulfetos de terras

raras, está .intimamente relacionada a atmosfera envolvida no

processo de síntese. A presença de uma atmosfera oxidante leva

à formação de oxissulfatos (Ln^OjSOj), através da oxidaçao dos

oxissulfetos. Na literatura existe uma certa divergência sobre

a temperatura onde ocorre a oxidaçao dos oxissulfetos. HAYNES

e BROWN (17), observaram que tal oxidaçao ocorre por volta de

S90*C. OZAWA(25), detectou o início da oxidaçao somente em tem

peraturas próximas à 700°C. No entanto, segundo GUTZLER(26), a

temperatura máxima na qual os oxissulfetos podem ser aquecidos

ao ar, sem que haja qualquer risco de oxidaçao, é da ordem de

350°C. Essa divergência com relação à temperatura de início de

oxidaçâo, talvez possa ser explicada devido à diferenças nas

condições experimentais nas quais os estudos foram desenvolvi-

dos. Portanto, a síntese destes materiais devem ser feitas em
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atmosfera redutora ou inerte, e qualquer tratamento térmico

deve ser realizado em atmosfera livre de oxigênio. Em atmosfe

ra de argônio ou nitrogênio, os oxissulfetos podem ser aqueci-

dos até aproximadamente 1600°C e em vácuo até temperaturas

próximas a 1000°C, sem que o mesmo sofre qualquer alteração

química(02).

ALGUMAS APLICAÇÕES DOS OXISSULFETOS DE TERRAS RA

RAS

Os oxissulfetos de terras raras ativados, apresen

tam uma vasta aplicação tecnológica devido as suas caracterís-

/
ticas luminescentes. Os oxissulfetos de gadolinio e de lanta-

nio ativados por térbio, são usados como materiais luminescen-

tes em telas intensificadoras de raios-X(27). Outros oxissulfe-

tos de terras raras ativados podem ser usados. . em contadores

de cintilação, detecção de neutrons, dosagem de radiação, display

em painéis para a aviação, radares e produção de laser(02) . O

oxissulfeto de ftrio ativado por európio e talvez o ML mais

importante desta série de compostos, uma vez que este material

é amplamente utilizado em telas de TV à cores, como emissor

de cor vermelha(22/ 28 a 30).

A utilização dos oxissulfetos de terras raras,

3+

principalmente o oxissulfeto de ítrio ativado com Eu , visan-

do a aplicação tecnológica, esteve muito relacionada com a in-

trodução do ortovanadato de itrio ativado com Eu *, na produção de te

Ias de TV à cores em 1964(21). Embora, a preparação e a estru

tura criBtalina do ortovanadato de itrio tenha sido estudada

por volta de 1933(32), somente na década de sessenta, este com

posto foi utilizado como material catôdoluminescente. A utili

zação deste material como emissor vermelho , foi uma grande

conquista na produção de cinescópios à cores, uma vez que
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apresentava algumas vantagens sobre o componente vermelho

até então utilizado. Tal fato, provocou um grande estímulo na

procura de novos materiais luminescentes contendo compostos

^g ítrio e outros lantanídios(33).

Em 1964, ROYCE(33) possivelmente influenciado pe.

lo crescente interesse em materiais luminescentes do tipo sul.

feto, tentou a obtenção do sul feto de itrio ativado com

Eu • através da reação dos óxidos dopados, sob atmosfera de

HjS, à temperatura de 1100*C por uma hora . Surpreendentemen-

te, o produto formado apresentou uma emissão mais intensa do

que o esperado. Este fato despertou a curiosidade do pesquisa-

dor, que passou à dedicar-se a identificação do composto obti.

do. Os resultados de análise química e de difração de raios-X,

indicavam que o oxido tinha sido parcialmente convertido em

sulfeto. 0 composto foi caracterizado como sendo o oxissulfe-

to de itrio ativado por európio, cuja fórmula proposta foi

y.O^SiEu. As investigações iniciais indicavam que o material

tinha uma forte linha de emissão na região de 626 nm, cor lu-

minescente vermelho-alaranjado e intensidade de emissão depen

dendo da concentração de Eu . Comparativamente, o oxissulfe-

to de itrio ativado com Eu , apresentou uma eficiência lumi-

nescente 30% maior do que o sulfeto de zinco e cádmio dopado

com prata, até então tido como padrão vermelho. Como reconhe-

cimento, ROYCEÍ33) foi contemplado com o prêmio David Sarnoff

de Engenharia em 1967, ano em que iniciou-se a aplicação dos

oxissulfetos de itrio dopados com európio em telas de TV à

cores em substituição ao ortovanadato de itrio.

Os oxissulfetos apresentaram uma eficiência 40%

maior do que o ortovanadato, além de manterem uma alta estabjL

1 idade quando impregnados em álcool polivinílicot33).



CARACTERÍSTICAS LUNINESCENTES DOS OXISSUI.FETOS

DE TERRAS RARAS ATIVADOS POR EURÓPIO.

O espectro de excitação dos oxissulfetos de ter.

ras raras ativados com Eu , consiste basicamente de uma ban-

da larga na região de 250 nm a 380 nm e pequenos picos entre

380 nm e 400 nm(02, 34).

Em geral, as transições radiativas no cristal

podem ser opticamente excitadas por três mecanismos diferen-

tes{35):

a1) excitação indireta via absorção da rede hospe

deira entre 250 nm e 280 nm, ou seja, recombinação radiativa

do par elétron-buraco no íon ativador;

b) excitação indireta via absorção associada

ativador-hospedeiro entre 280 nm e 380 nm, isto é, banda de

transferência de carga e

c) excitação direta via absorção do íon Eu , en,.

tre 380 nm e 400 nm.

A FIG. 1.5, mostra um espectro de excitação do

òxissulfeto de ítrio ativado com európio, obtido através da

emissão da transição D • "*- F-.

.\tm* 621nm

I
K
o
Q

200 300 400
nrn

riC. 1.5 - fjptctro de «iciti(to tfe . OZAVà
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Acreditava-se que a banda de transferência de car

qa fosse um fator essencial para a obtenção de materiais con

alta eficiência catodoluminescente(36) . No entanto, O2AHAÍ37)

propunha que a eficiência do ativador seria devido predominan-

temente a recombinação radiativa dos pares elétron-buraco, for

nados como conseqüência da banda de transferência de carga. A

banda de transferência de carga ocorreria com a transferência

•• 2— 2— 3+

de elétrons do ânion O e/ou S para o Eu , fornando.ua

Eu e um "buraco" , sendo que a luminescência ocorreria assim

que o Eu * capturasse um."buraco? livre. A PIG. 1.6, mostra
3+

os mecanismos de excitação e emissão em Y^OjStEu

40xlOJCP

(•) (•)

. I .f - Mtcaaisaas 4t aieitacaa a aaitsâa as l^t^itt»
a) [icita(aa*ia aaatfa U traaafaráacia 4% carfa
•) fscitatia tfirata 4» íta Ca'*
c) !ra«si«ifs radiatira» "»| *• ff • •^i* f j •

traasifiias aia ratfiatita» . llftSSf • H U (01).
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EM 1982, OZAWAÍ38) propôs uin nodeIo geral do neca

nismo de recombinaçao radiativa do par elétron-buraco no ion

ativador. O esquema proposto por OZAWA é ilustrado a seguir,

tomando como exemplo o oxissulfeto de ítrio ativado con euró-

pio, equação 1.5.

3+
Y 3 *

4

«r
» m

-

4

e"

Eu

4

b

24

EU

hv

-> EU 3 +

,2- - O"1 O'1

(1:5)

Assumindo-se que o par elétron-buraco é gerado

2— 2» 3+

pela tranferência de elétron do O e/ou S para Y e desde

que nenhuma luminescência do Y * é observada a transferência

de elétrons no sentido inverso é proibida. Assume-se , também,

que. os íons da rede hospedeira, isto é, Y , O e S nao

atuam como centros recombinantes do par elétron-buraco. Para

o caso do YJ3JS, o ítrio que recebe o elétron é convertido em

Y e repassa esse elétrons aos Y mais próximos. Este procejt

•o de migração eletrônica, termina quando o elétron é aprisio-
34 34 24

nado por um íon Eu . 0 Eu é então convertido em Eu , criag

do-se assim um campo local negativamente carregado e atraindo

um buraco que é capturado pelo Eu . O íon Eir4 é então con-

vertido em Eu excitado, que emite um fóton e retorna ao es-

tado fundamental para repetir o processo de excitação com ou-

tro par elétron-buraco. O» processos de redução Y •* Y e
34 24

Eu ** Eu foram observados em estudos polarograficos, pa-

ra outros sistemas, como por exemplo em compostos de coordena-ção(38).
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Uma vez que os oxissulfetos de terras raras at i -

vados, apresentam uma vasta aplicação tecnológica em função

das características luminescentes, as propriedades espectrais

destes compostos são bem conhecidas. Deve-se ressaltar que os

oxissulfetos ativados com európio servem como um excelente

modelo para estudos teóricos e estruturais, através da Espec- ^

troscopia Eletrônica de Emissao(*0). * ''.

A emissão do európio trivalente é devido as tran-

sições 'radiativas do nível Dj para Pj. Em função do desdo-

bramento desses L, estados, aproximadamente 300 picos po-
ü

dem ser detectados em espectros de emissão de alta resolução

do Y O S:Eu(39), sendo que essas transições são compatíveis
2 2 *

com uma simetria C,v, representada na FIG. 1.7. As principais

transições são originárias do nível D , como a bem conhecida

5D •*• 7P, na região do vermelho. As transições menos in-

tensas ocorrem a partir dos níveis D^; D 2 e Dy sendo es. '•

tas encontradas principalmente nas regiões do amarelo, verde

• azul respectivamente. A PIG. 1.8 mostra os principais ní-

veis de energia do íon Eu . j
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f i 9 . 1.7 - Si.ttria C,» para • 1f«t'S. • » • * •«" <39)

rlf . I . I - laprasMtaçit C.q.«-ítie. tfts •lf«i»

Ut t i J * . LIJUU (02)
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Uma vez que o sítio de simetria do cátion emissor

é preservada em uma série de compostos Lisoestruturais, o as-

pecto qualitativo do espectro de emissão deve ser independente

<jo cátion hospedeiro. No entanto, em termos quantitativos. a

localização exata de cada uma das transições é ligeiramente ma

difiçada, quando se muda o cátion hospedeiro. Tal fato, foi

demonstrado por SOYERS e YOSHIOKA(40) através de um estudo so-

bre o efeito do cátion hospedeiro no espectro de emissão do

íon Eu • em matrizes de oxissulfetos .

Um diagrama de coordenadas configuracionais do

íon Eu em matrizes de oxissulfetos de itrio é apresentado na

FIG. 1.9. A absorção corresponde a transição a partir da para

fit. 1.9 - tíijr»»» it coortf«»»d»s co«rig»r»cioü»is <•

!•• !•'* ti «ítrwtí d* Missulfito tft ttri*

IMSSC t IIIl (01)
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bola do estado fundamental ( F ) para uma parábola que repre-

senta um estado excitado ( Dj). A emissão é o retorno a par-

tir de um ponto mínimo da parábola de um estado excitado para

o estado fundamental. Quando a parábola de um estado excitado

apresenta uma intersecção com uma parábola do estado fundame£

tal» não ocorre nenhuma emissão na região do visível. Nesse

caso» a energia de excitação pode sofrer um decaimento " não

radiativo até o estado fundamental(01). Para o ion Eu em

matrizes de oxissulfeto, o estado excitado está localizado em

tal posição que a emissão na região do visível é possível e

muito eficiente(02).

Vários fatores afetam a luminescencia do Eu

Os mais importantes são: temperatura» estrutura da rede cris-

talina» concentração de európio, presença de impurezas» tama-

nho de partícula e fonte de excitação.

EFEITOS DA REDE CRISTALINA NA LUHINBSCÊNCIA DO

Eu3*

A lumineacência do Eu3* (4f6) não é muito in-

fluenciada pelo campo cristalino/ uma vez que as transições

ocorrem entre os níveis 4f. As mudanças no comprimento de on-

da das transições são pequenas mas a composição da cor resul-

tante varia com a rede cristalina» em função da intensidade

das transições.

0 sitio de simetria e os átomos vizinhos do ion

Eu */ afetam a intensidade e o número de linhas espectrais.

Quando o ion Eu está em uma rede cristalina que apresenta

um centro de inversão/ as transições com caráter de dipolo

elétrico são proibidas e somente as transições de dipolo mag-

nético são observadas. Nesse caso» as transições mais impor-

tantes sâo as de caráter dipolo magnético induzido D -» F,

na rocjião do amarelo. Se o íon Eu está em uma rede cristalj^
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na que não apresenta centro de inversão, as transições de di-

polo elétrico são permitidas. Nesse caso, as transições

5 D -• F- de caráter dipolo elétrico, são mais intensas e a
o *

emissão do íon Eu se dá na região do vermelho(01) .

Como os oxissulfetos de terras raras são isoes-

truturais o sítio de simetria do cátion é preservada, portan

to, é de se esperar que o aspecto qualitativo do espectro de

emissão seja independente de cátion hospedeiro utilizado. En

tretanto, o cátíon hospedeiro exerce alguma influência na

exata localização dos componentes STARK e na probabilidade de
i

i ocorrência das transições.

A FIG. I.10 mostra uma representação esquemática

do desdobramento dos níveis de energia do íon Eu (4f ) em

matrizes sólidas.
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•ifiis do oacrgia do ioa la5* (t(')
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d) da»dobrai(«to por ctapo cristalino (coapone.ii
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Do lutécio ao lantanio, o raio iônico aumenta

cerca de 20%. de modo que o espaço disponível para o Eu é

maior no caso de matrizes de oxissulfetos de lantanio. O

volume da cela unitária varia de 77,28 A no oxissulfetos de

lutécio para 98,67 A no oxissulfeto de lantanio, portanto,

há um aumento da ordem de 30%(02). Sabe-se que a diferença de

energia entre os estados D7» F, e F do Eu 3+ e maior no"J.T *J " o

íon livre do que em qualquer sólido dopado com európio (40) ,

sendo que as energias dos níveis D, são elevadas e não exis-

te desdobramento de campo cristalino. Nos sólidos com o aumen

to do raio iônico do cátion hospedeiro, os estados D, do

Eu são deslocados para regiões de energia mais alta, com re

lação ao-estado fundamental. Ao mesmo tempo existe uma consi.

derável contração no desdobramento do campo cristalino como um

todo,dos estados F_ e D_. Portanto, a energia das linhas de

emissão do Eu + em oxissulfetos de terras raras aumenta com o

aumento do raio iônico do cátion hospedeiro.

EFEITO OA CONCENTRAÇÃO DO Eu3* NA LUMINESCÊNCIA.

Na maioria dos materiais luminescentes a inten-

sidade da emissão primeiro aumenta e depois diminui com o

aumento da concentração do íon ativador, isto é, a intensida-

de de emissão apresenta um máximo a uma dada concentração. Is.

to é devido a um "quenching" de concentração que pode ser

atribuído as interações eletrostáticas multipolares ou a

interações de dipolo magnético entre os ions ativadores (42) .

Para os oxissulfetos o valor ótimo de concentração varia en-

tre 2 e 4% em mol de európio(37).

O valor ótimo de concentração depende do tipo de

excitação usado para estimular a emissão, sendo menor para

excitaçõo com raios catódicos do que para excitação com radia
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:
i

cão ultravioleta(43).

O tamanho das partículas também exerce influên-

cia no valor ótimo de concentração nos oxissulfetos. Com ò

aumento no tamanho das partículas a concentração ótima dimi-

nui quando se usa raios catódicos como fonte de excitação(43).

Em materiais luminescentes ativados com európio,

a cor da emissão muda gradativamente de amarelo para vermelho

com o aumento da concentração do ativador e/ou da temperatu-

ra. Nos' oxissulfetos com concentração abaixo de 1% de . euró

pio a cor da emissão é substancialmente amarela.

Nos casos onde a temperatura é mantida constan-

te, a variação de cor da emissão como função da concentração

do ativador, é devidoaos diferentes mecanismos de "quenching"

de concentração das emissões dos níveis D«, D. e D o (43) .

A FIG. I.11 ilustra uma curva de dependência de concentração

para o Y2O2S:Eu.

M IO

o
wvM

$O"*

TIC. 1.11 - Carra di dependência de conccutrifio (I«b.?s.[l»5*J>

pars IBÍSSSCS a partir ét » . »j t Ij ••

fz0zS:C« sob aieitaçi*: 25* •• (bospcdiir«)a

39$ «• (»f6). OIAVA • JíffC (**).
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Observa-se que o.grau de variação de cor sobre

a mesma faixa de concentração, depende significativamente do

hospedeiro. Essas diferenças no deslocamento da cor lumines-

cente, varia em função da quantidade relativa de emissão a

partir dos níveis D,, D- e D em baixas concentrações do

ativador, onde as interações Eu -» Eu não são muito impor

tantes. São bem conhecidos os exemplos do Y-O.SrEu, cuja emis.

são pode variar de branco -* amarelo -» vermelho; do Y2O_:Eu

de amarelo-» vermelho e do YVO^iEu, onde não se observa ne-

nhuma variação de cor. Nesses casos as relaxações D, •* Dj

e D, -» D e consequentemente a mudança na cor luminescente,

são determinadas por interações com o retículo hospedeiro.

Portanto, em materiais luminescentes que tenham uma grande

quantidade de emissão a partir de D- ou D.., a baixas concen

trações do ativador, terão um deslocamento de cor maior a me-

dida que a concentração do ativador aumentar(44).

Era oxissulfetos comerciais de itrio ativados com

európio a concentração efetiva do íon Eu é da ordem de

3,6% em nol. Nessa concentração a emissão a partir do nível

D- na região do azul não é importante na composição de cor

da emissão resultante. São observadas algumas variações na

cor luminescente desses compostos comerciais de mesma concen-

tração nominal, sendo que este fato é devido a pequenas dife-

renças na concentração efetiva do íon Eu , que afetam a quan

tidade relativa de luminescência dos níveis D^ e D Q. Por

concentração efetiva entende-se a concentração de Eu que

ocupa um lugar na rede cristalina do oxissulfeto de ítrio.

Além de afetar a cromicidade da emissão resultan.

te, a concentração do íon ativador também afeta o tempo de

vida do estado excitado de algumas transições. Este comporta-

mento permite o estabelecimento de métodos analíticos capa-

zes de detectar a concentração efetiva do íon dopante. 0 mé_
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todo da Razão Linear de Intensidade (L1R) está fundamentado

na variação de intensidade das transições D -• F / D. •• F~,

respectivamente nas regiões do vermelho e amarelo(45,46) . A

concentração efetiva do íon dopante, também pode ser determi-

nada através do estudo cinético do tempo de vida das transi-

ções 5 D 2 -
 7F o. \ + 7T1 e 5 D o -

 7F2(47) .

EFEITOS DE IMPUREZAS NA LUMINESCÊNCIA DO Eu3*

A luminescência dos oxissulfetos de lantanídios

I ativados por Eu é fortemente influenciada pela presença de
I
t impurezas, mesmo a nível de ppm(02).

i Geralmente a presença de impurezas diminui a
i

j intensidade de emissão dos oxissulfetos. Mo entanto, existem
i

, algumas excessões que merecem ser consideradas.

| ; De acordo com a literatura(02) , a presença de

. manganês (100-1000 ppm) e mercúrio (200 ppm) aumenta o brilho

da luminescência numa ordem de 18% e 6% respectivamente. Me-

tais alcalinos em concentrações abaixo de 100 ppm, não afetam

a emissão, porém em concentrações da ordem de 3000 ppm, provo

cam um aumento na dimensão das partículas e consequentemente

na intensidade de emissão.

A presença de praseodínio e térbio, provocam um

aumento de aproximadamente 10* no brilho da emissão de Eu

sob excitaçao ultravioleta e de 10% a 15% quando excitado por

raios catódicos. Isto se deve provavelmente a transferén-

í cia de energia do Tb e do Pr para Eu . Em concentração

maiores do que 30 ppm o mecanismo de transferência ân energia

ocorreria no sentido inverso(0? e 28),

Muitos outros íons afetam negativamente a lumi-

nescência do íon Eu , como por exemplo: cério, dispfósio,

cálcio, titânio, zircõnio, háfmio e tório, entre outros. A



t 27.

influência de diferentes impurezas no espectro de luminescên-

cia de oxissulfetos, não é bem conhecida, porém sabe-se que

existe um efeito sobre a intensidade relativa das linhas de

emissão e também sobre o brilho.

As impurezas podem ser provenientes de várias

fontes tais como: dos óxidos precursores, dos reagentes quí-

micos utilizados nas preparações e também do próprio recipien

te reacional, como por exemplo de quartzo ou de aço. Portan-

to, é necessário um rígido controle no procedimento das vá-

j rias etapas de síntese.

!

; EFEITO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS NA LUMINESCÊN

| CIA DO Eu3*

; A uniformidade e a dimensão das partículas são

fatores que afetam siginificativamente a qualidade do produ-

| to, particularmente quanto à intensidade de emissão lumines-

cente e a resolução de imagem, quando do uso desses materiair

em telas de TV à cores(02).

KUBO e colaboradores(48), estudaram a influên-

cia do tamanho das partículas na emissão do oxissulfeto de ítrio

ativado com európio. A TABELA 1.1 abaixo ilustra essa dependên-

cia da intensidade de emissão em função do tamanho de partieu

Ia.

TABELA 1.1 - Efeito do tamanho de partículas sobre a emissão

TAMANHO DE PARTÍCULA(um) INTENSIDADE RELATIVA

5 1.0

6 1.3

8 1.4

10 1.5

i

Í



28.

No entanto, a emissão não aumenta consideravelmeri

te acima de 10 um.

Basicamente, três métodos principais para aumen-

tar a dimensão das partículas são descritos na literatura(02) .

a) Recozimento do material em atmosfera inerte c

altas temperaturas - Geralmente este tratamento é feito imedia-

tamente após a formação do oxissulfeto. O tempo de recozimento

e a temperatura provocam um aumento de modo linear na dimensão

das partículas dos oxissulfetos(49). O tempo de recozimento va

ria de 15 a 360 minutos em temperaturas de 1000°C a

15OO°C(O2 e 50). O tamanho das partículas pode aumentar de 2 a

50 ym{25).

b) Recristalização em fluxo - A recristalização

pode ser feita sob fluxo contendo sulfetos, tiossulfatos, bora

tos ou germanatos de metais alcalinos. O tamanho das partícu-

las pode ser duplicado, com um significativo aumento na inten-

sidade de luminescência(5i}. 0 tempo de recristalização e tem-

peratura são similares àquelas usadas no método do fluxo para

a produção do oxissulfeto. -

c) Adição de alguns compostos durante o processo

de síntese - A introdução de 10 a 1000 ppm de silício e de

20 a 500 ' ppm de flúor também aumentam a dimensão das partí-

culas de oxissulfetos(02).

Uma vez que a uniformidade e o tamanho médio das

partículas exercem influência sobre a intensidade de emissão,

o controle da granulomctria dos oxissulfetos com aplicação

tecnológica é muito importante. Este parâmetro pode ser avalia

do pela técnica de Microscópio Eletrônica de Varredura (MEV).
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II - PARTE EXPERIMENTAL

11.1. Xeagentes Utilizados

- Alaranjado de Xilenol - Merck

- Álcool polivinílico - Grupo Química.

- Acetato de sódio p.a. - Merck.

- Ácido acético glacial p.a. - Merck.

- Ácido clorídrico p.a. - Merck,(d= 1.19 g/cm ).

- Ácido oxálico p.a. - Merck (99,51).

- Dissulfeto de carbono p.a. - Merck.

- Btilenodiarainotetracetato de sódio p.a.- Merck

- Enxofre - Allied Chem. Corp.

- Cloreto de potássio p.a. - Merck.

• Hetavanadato de amônio p.a. - Merck.

- oxido de európio (99,99%) - Aldrich Chem.Corp.

- oxido de ítrio - Sigma (recuperado em laborato

rio).

- oxido de lantânio (99,9%) - Merck.

- Oxido de mercúrio p.a. - Merck.

- Zinco Granulado - p.a. - Merck.

11.2. Tratamento doa Reagentea

11.2.1. Os óxidos de lantânio e de európio foram calcina

dos em cápsula de alumina à 900"C por duas horas.

11.2.2. 0 oxido de ítrio, foi dissolvido em HC1 1M, pre-

cipitado com ácido oxálico e calcinado a 900°C por duas ho-

ras, em cápsula de alumina. Esse procedimento foi repetido

por pelo menos três vezes.



II.2.3. O enxofre foi recristalizado em dissulfeto de

carbono. Na obtenção d», solução concentrada usou-se um extra-

tor de Soxlet com capacidade de 500 ml. A solução concentrada

foi mantida em congelador por uma noite, em frasco fechado.

Após a cristalização o enxofre (S.) foi filtrado e seco em

dessecador.

II.3. Preparação das Soluções

11.3.1. Solução tampão de ácido acético/acetato de sódio.

Pesou-se 7,7800g de acetato de sódio anidro, com

precisão de 0,lmg (balança HETTLER H10) e dissolveu-se em

água deionizada. Transferiu-se a solução para um balão volu-

nétrico de 500 ml, adicionou-se 0,30 ml de ácido acético 9*£

ciai e completou-se o volume do balão com água deionizada.

Acertou-se o valor de pH = 6,0.

11.3.2. Solução de cloreto de vanádio.

Dissolveu-se 2,00 9 de metavanadato de amônio

em 25 ml de HC1 concentrado, à quente. Completou-se o volume

para 250 ml com água deionizada.

Pesou-se 10,00 g de zinco granulado e lavou-se

várias vezes com solução de HC1 1M e posteriormente com água

deionizada . Adicionou-se lentamente oxido de mercúrio para a

formação do amálgama Zn/Hg, o que é verificado pelo brilho

superficial do material.

Transferiu-se a solução de vanádio e o zinco

amalgamado para um frasco lavador e borbulhou-se argônio até

a solução adquirir cor violeta (52).

11.3.3. Solução padrão de edta 0,01M

Pesou-se aproximadamente 5,00 g de etilenodiami-

notetracetato de sódio e dissolvcu-se em 100 ml de água
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jgionizada . Adicionou-se lentamente uma solução 1M de ácido

clorídrico, até não ocorrer mais a precipitação. Filtrou se

o precipitado o qual foi colocado à secar em estufa a 150°C

pOr duas horas.

Pesou-se 1» 46057 g do edta recristalizado (bala_n

ça HETTLER H51) e dissolveu-se em 500 ml de água . deioniza-

«já. Acertou-se o pH da solução entre 8,0 e 8,5 com solução

10% (m/v) de hidróxido de amônio. Transferiu-se quantitati-

vamente a solução para um balão volumétrico de 500 ml e com-

pletou-se o volume com água de ionizada.

11.3.4. Solução sólida de alaranjado de Xilenol/KNO_.

Triturou-se uma mistura de 1% (m/m) de alaranja-

do de xilenol em KNO- até a solução sólida adquirir cor homo

gênea. Estocou-se esta solução em frasco escuro, vedado com

papel parafilme.

11.3.5. Soluções para Espectrofotometria de Emissão de

Chama.

II.3.5.1. Solução padrão de európio.

Solução 1: Pesou-se (33,54 ± 0,01 mg) de Eu2°3

(balança METTLER H51) e dissolveu-se em HC1 0,01 M à quente

em cápsula de porcelana. Transferiu-se quantitativamente a

solução de cloreto de európio para um balão de 250 ml, adi-

cionou-se 1,91 g de KCl e completou-se o volume do balão com

HC1 0,01 M.

Solução 2: Transferiu-se 50,00 ml da solução 1

para um balão volumétrico de 100 ml, adicionou-se 0,38 g de

KCl e completou-se o volume com HC1 0,01 M.

Solução 3: transferiu-se 25,00 ml da solução 1

para um balão de 100 ml, adicionou-se 0,57 g de KCl e comple

tou-se o volume com HC1 0,01 M.
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11.3.5.2. solução padrão de referência

Em um balão volumétrico de 250 ml adicionou -se

1,91 g de KC1 e completou-se o volume com HC1 0,01 M.

11.3.5.3. Tratamento das amostras dopadas para análise.

As amostras de oxissulfeto de lantânio dopados

com Eu , em concentração nominais de 1 a 5* em mol do íon

dopante, foram pesadas com precisão de 0,01 mg e digeridas a

quente em HC1 0,01 M. As soluções de cloreto de lantanídios

foram transferidas cuidadosamente para balões volumétricos de

10 ml contendo KC1 dissolvido em HC1 0,01 N. Os volumes fo-

ram completados com HC1 0,01 M.

OBS.: As soluções foram preparadas de modo a

3+conter uma concentração de 30 ppm a 40 ppm de Eu e 4000

ppm do íon potássio.

II.4. Síntese dos Precursores;0xalatos Dopados.

r Os oxalatos dopados de lantanídios foram prepara

dos por coprecipitaçao . Como hospedeiro foram usados os

oxalatos de ítrio e de lantânio enquanto que o európio

foi utilizado como dopante na proporção de 1 a 5% em mol.

Método 1: Uma massa de oxido de lantanídio (Ln=

Y ou La) e de oxido de európio, foram pesados em uma balan-

ça METTLER H10 com precisão de 10,1 mg, de modo a obter-se

uma concentração nominal do dopante da ordem de 1 a 5% em

mol. Reagiu-se a mistura sólida dos óxidos, com uma solução

de HC1 1M à quente, em cápsula de porcelana, para a obtenção

de uma solução de cloreto dos lantanídios presentes. Evapo-

rou-se esta solução várias vezes até pH entre 5,0 e 5,5.

Após filtrada e recolhida em um erlenmcyer, aqueceu-se esta

solução até aproximadamente 70°C. Sob agitação magnética adi
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cionou-se lentamente uma solução saturada de ácido oxálico,

até que não houvesse mais a precipitação. Acrescentou- se

então, um excesso de 10% de ácido oxálico e resfriou-se a

solução em banho de gelo por uma noite. Filtrou-se o precipi

tado e lavou-se várias vezes com água de ionizada. O mate-

rial assim obtido, foi colocado em dessecador contendo clo-

reto de cálcio, durante uma semana. * T

Método 2: Neste método a obtenção da solução de

cloreto de lantanídios foi desenvolvida de modo análogo ao

Método I.

Ma solução de cloreto de lantanídios em pH • 5,5

e temperatura de 70°C, adicionou-se lentamente uma solução

saturada de ácido oxálico (20 gotas/min.) sob condições de

agitação mais controladas através de um agitador mecânico, >

até que não houvesse mais a precipitação. Acrescentou-se en-

tão, um excesso de 10% de ácido oxálico e resfriou-se a solu

ção por uma noite em banho de gelo. Filtrou-se o precipitado

• lavou-se várias vezes com água deionizada. 0 naterial 3

assim obtido, foi colocado em dessecador contendo cloreto de f>

cálcio, durante uma semana.

i

: V

XI.5. Síntese doa Oxiaaulfetoa :
!

I

Inicialmente, a síntese dos oxissulfetos foi

desenvolvida através da termodecomposiçao dos respectivos

oxalatos, em atmosfera de argônio e enxofre, conforme método

proposto por SERRA e LELLIS (54).

Método 1(M1): As amostras de números 1 a 10 fo-

ram obtidas com o seguinte procedimento experimental:

Aproximadamente 200 mg de oxalato foram mistura-

dos com enxofre (S.) na proporção Ln2(C-O4)3:Sfl da ordem de :

l
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1:10 em nols. A mistura sólida foi homogenizada em almofariz

«je Sgata e transferida para uma barquinha de porcelana que

'foi colocada em um tubo de quartzo. 0 tubo de quartzo foi in-

troduzido em um forno elétrico tubular (FIX* aquecido por re-

sistência de carbeto de silício, de tal modo que a barquinha

contendo a amostra ficasse localizada no centro do forno. Uma

outra barquinha de porcelana contendo apenas enxofre, foi co- ?'

locada dentro do tubo de quartzo, fora do forno.

A temperatura do sistema foi medida usando-se um

termopar de CROMEL-ALUMEL, ligado a um marcador analógico de !,

temperatura previamente calibrado. O termo-par foi colocado

dentro do forno, fora do tubo de quartzo, ficando o mais pró-

ximo possível da barquinha contendo a amostra.

Nas extremidades do tubo de quartzo, foram colo- ,

cadas duas rolhas de borrachas perfuradas para impedir a en- <

trada do oxigênio atmosférico e permitir um fluxo contínuo

de argonio.

O argônio utilizado, antes de entrar no sistema, _,

foi previamente borbulhado em solução de cloreto de vanádio

para retenção de oxigênio. 0 argônio assim tratado, foi seco í

através de borbulhamento em um recipiente contendo ácido sul-

furico concentrado e posteriormente passando por colunas de

sílica-gel e de algodão.

Antes de iniciar o aquecimento, passou-se um flji '

xo de argônio pelo sistema reacional, por pelo menos 15 minu-

tos para eliminação do oxigênio atmosférico.

O forno (Fl) foi ligado de modo a atingir a tem-

peratura >de 850°C em aproximadamente 40 minutos. Quando essa

temperatura foi atingida, iniciou-se o aquecimento da barqui-

nha contendo enxofre com'o auxílio de um bico de Bunsen. 0

forno (Fl) foi mantido a 850°C por 90 minutos e posteriormen-
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t e desligado. Esperou-se atingir a temperatura ambiente, fe-

chou-se o fluxo de argônio e retirou-se a amostra do sistema.

A Fig- 11.12, mostra uma representação esquematica do sistema

utilizado.

«nça

fig.II.12 - ttprtstnta;to «sqpeaátíca do sisteaa rtacíonal

•tílitado.
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Método 2 (H2): Este nétodo foi desenvolvido de

no<3o análogo ao Ml. A partir da amostra número 11 (Tabela

II.2 e II-3) i eliminou-se a mistura dos oxalatos com o enxo-

fre sólido. A reação passou a ser desenvolvida pela decompo-

sição térmica dos oxalatos com vapores de enxofre (S~)' gera-

dos através do aquecimento da barquinha contendo S_ « com o
o

auxílio de um bico de Bunsen.

Kétodo 3 (H3a): A partir da reação 15 (Tabela

II.2), â velocidade do fluxo de argõnio passou a ser contro-

lada através do dispositivo ilustrado na Pig. II.13. Este

dispositivo consiste de um tubo de vidro de 2,0 cm de diâme-

tro interno e 25 cm de comprimento, com uma abertura late-

ral na parte inferior para a entrada do fluxo de argônio. Na

abertura inferior foi colocada uni bulbo de borracha contendo

uma solução de detergente e água, até a altura da saída la-

teral do tubo. A velocidade do fluxo de argônio foi estimada,

através do deslocamento de bolhas formadas pelo detergente. O

dispositivo foi colocado na saída de fluxo do sistema reacio-

nal.
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1
Tig- 11.13 - í i íposit i to para coatrolc de fleip de

argôitio

M3b: A partir da reação número 15 (Tabela I I . 2 . )

cortou-se as extremidades da barquinha de reação para permi-

t i r um contato uniforme entre o fluxo Argônio • S, e as su-

perf íc ie da amostra. A Fig. II .14 i lustra esta modificação

introduzida.

AnlM 4» t»<U

•m i

0*9*1» 4* ««ri*

íig. II.lt - Icprtstnla(io isqataátíca da fluía dt gasts

frente â barquiiifia, antes e depoíí do carta.
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Método 4 (M4): A partir da reação número 24 (Ta-

bela II.3), passou-se a utilizar um outro forno no processo

reacional. Este forno (F2) foi projetado e construído em

nosso laboratório, com especificações pré-estabelecidas. O

projeto detconstruçio do forno (F2) está relatado no apên-

dice 1.

Método 5 (M5): A partir da reação número 27 (Ta-

bela II.2), os vapores de enxofre foram obtidos através de

aquecimento da barquinha contendo Sft, efetuado com um forno

auxiliar (F3) de menor potência, colocado ao lado do forno

principal (F2).

Método 6 (M6): A partir da reação número 31 (Ta-

bela II.3), o ácido sulfúrico utilizado como secante do fluxo

de argônio foi retirado do sistema de purificação de gás.

Após essas modificações, o procedimento experi-

mental que apresentou melhores resultados foi o método descri-

to a seguir:

Método 7 (M7): Aproximadamente 200 mg de oxalato

foram pesados em uma barquinha de alumina. 0 material foi le-

vemente compactado e uniformemente distribuído ao longo da

barquinha de reação. Em uma outra barquinha de porcelana, foi

pesado uma quantidade suficiente de enxofre, de modo a ter se

uma razão de 10:1 do enxofre em relação ao oxalato. A barqui-

nha contendo o oxalato foi introduzida em um tubo de quartzo

e este, dentro do forno principal (F2), de modo que a amostra

ficasse colocada exatamente no centro do forno, próximo ao

tcrmopar de medição de temperatura (PLATINA/PLATINA - RÔD1O

131). A barquinha contendo enxofre foi introduzida dentro do

mesmo tubo de quartzo, fora do forno principal (F2), mas den-

tro do forno auxiliar (F3). Nas duas extremidades do tubo de

quartzo foram colocadas duas rolhas de borrachas perfuradas,
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para impedir a entrada de oxigênio atmosférico e permitir um

fluxo contínuo de argônio. O argônio utilizado foi previamen-

te borbulhado em solução de vanádio e amálgama de Zn/Hg. An-

tes do início do aquecimento, passou-se um fluxo de argônio

pelo sistema, por pelo menos 15 minutos, para a eliminação do

oxigênio. Durante todo o procedimento o fluxo de argônio foi

mantido com uma razão de aproximadamente 150 cm /min. A razão

de aquecimento do forno F2 foi mantida entre 9 e 12°C/min,

até atingir a temperatura de 850°C, o que foi controlado por

um sistema medidor e controlador de temperatura,- modelo

THERMICON 9020 (Therma). A temperatura do forno auxiliar foi

mantida a 220°C para fusão e volatilização do enxofre. 0 iní-

cio do fluxo de enxofre se deu . com a temperatura do

forno F2 entre 350 e 600°C. O final da reação foi detectado

através do borbulhamento dos gases resultantes, isto c, SOj,

CO, C0 2 em um recipiente contendo água deionizada e o indi-

cador verde de bromocresol. O tempo de reação variou entre 90

e 120 minutos.

Nas Tabelas II.2 e II.3 são apresentadas as con

dições de síntese na qual as amostras foram obtidas.
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Tabela II.2 - Condições de síntese - Oxissulfetos de itcio

Amostra

(%Bu)

CONDIÇÕES DE SÍNTESE

tr(min.) ti.(#C) tf. (*C) OBSERVAÇÕES

2

4

5

15

21

22

23

26

27

28

1%

4%

1%

2%

5%

5%

4%

2%

5%

Ml

Ml

Ml

F l

F l

F l

M2/M3 Fl

M3 Fl

M3 Fl

M3

M4

M5

MS

Fl

F2

F2/F3

F2/F3

90

90

90

30

90

90

90

90

90

90

850

860

860

780

430

430

430

410

410

410

850

860

860

780

800

800

820

800

800

800

Condições
isotérrocias

recoziroento=940 °C
. 30 min . - l

H -

F •

tr -

ti «

tf =

Hétodo usado

Forno utilizado

Tempo total de reação

Temperatura de início de fluxo de S.

Temperatura final da reação
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Tabela II.3 - Condições de síntese - Oxissulfetos de lantãnio

Amostra

N-

6

8

10

11

13

14

18

20

24

25

29a

29b

29c

30a

30b

31

32

33

34

35

36

37

38

La2O.S:Eu

(%Eu)

1%

4%

La2O2S

1%

1%

4%

2%

2%

3%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4t

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

M

Ml

Ml

Ml

H2

H2

H2

M3

M3

M4

M4

M5

H5

H5

M5

M5

M6

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

CONDIÇÕES

F tr(min.)

Fl

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

P2

P2

P2/F3

F2/F3

P2/P3

P2/F3

P2/P3

P2/F3

P2/F3

F2/F3

F2/F3

F2/F3

F2/F3

P2/F3

P2/F3

90

90

90

90

30

30

90

90

90

90

90

90

90

90

90

120

120

120

120

120

120

160

240

DE SÍNTESE

ti CC) tf CC) OBSERVAÇÕES

860

860

860

860

850

850

.600

600

620

620

410

410

410

790

790

.800

800

800

800

800

700

600

600

860

860

860

860

850 condições isotérmicas

850 condições isotérmicas

800

800

850

850

850

a, n 29a + recoz. a 900*C/
8 5 0 120 min.

B c O 29b + recoz. a 950#C/
o:>u 240 min.

850

a, n 30a • recoz. a 1100#C/
8 5 0 120 «in.

850

850

850

850 oxalato triturado

850

850

850

850

Valem as mesmas observações da Tabela XI.2

a/b e c = Distribuição de cor não homogênea
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II.6. Caracterização das Amostras

II.6.1. Análise de metal

Uma pequena quantidade da amostra .. 1 #50-3 ,00 mg»

foi pesada com precisão de ±0,01 mg em uma balança METTLER H5I

A amostra em um erlemmeyer de 50 ml, foi dissolvida em solu-

ção 1M de HC1 à quente e evaporada várias vezes até a secura

para garantir a eiiminação total do excesso de ácido clorídri-

CO, o que foi facilitado por um fluxo contínuo de ar comprimi-

do introduzido dentro do erlenmeyer. O cloreto resultante foi

dissolvido em uma pequena quantidade de água deionizada e à

solução foram adicionados aproximadamente 20 ml de solução tam-

pão pH *• 6,0. Titulou-se com edta 0,01M em presença do indica

dor alaranjado de xilenol. Para cada amostra foram feitas no

mínimo três determinações usando-se uma microbureta de pis-

ta o METHROM HERIZAU.

XI.6.2. Determinação qualitativa de sulfeto.

A presença do íon sulfeto foi verificada atra-

vés do odor característico de HJS ou pelo escurecimento de um

papel de filtro umedecido por solução diluída de acetato de

chumbo, quando se faz o ataque da amostra com HC1.

II.6.3. Espectroscopia Vibracional na região do infra-

vermelho.

Os espectros vibracionais na região do infra-

vermelho foram obtidos através da técnica de suspensão em

nujol entre janelas de Csl, na região de 4000 cm a 200cm

Foram usados os seguintes equipamentos:

a) Espectrofotômetro infravermelho PERKIN-ELMER

modelo 265 do Departamento de Engenharia de Materiais da Uni-

versidade Federal de São Carlos;
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to) Espectrofotometro PERKIN-ELMER modelo 567 do

Departamento de Ouimica Geral e Inorgânica do Instituto de Quí

Bica de Araraquara - UNESP.

11.6.4. Difração de Raios-X - Método de PÓ.

Os difratogramas de raios-X, foram obtidos com-

pactando-se a amostra sobre a cavidade de uma lâmina de vidro

e expondo-a a radiação Ka/Cu no equipamento Difratômetro de

Raios-X HZG 4/B do Departamento de Química Tecnológica e de

Aplicação do Instituto de Química de Araraquara - UNESP.

11.6.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). .

As amostras foram depositadas sobre uma estrei-

ta placa de mica, colada em um cilindro metálico e submeti-

das a um processo de dispersão, usando-se água destilada co-

mo agente dispersante. Sob vácuo, as amostras foram recober-

tas com uma camada de grafite e posteriormente submetidas a

um processo de metalização com ouro. As fotomicrografias fo-

ram obtidas com uma ampliação de 10 X em um Microscópio Ele-

trônico de Varredura JEOL modelo JSM-P15 do Departamento de

Química Tecnológica e de Aplicação do Instituto de Química de

Araraquara - UNESP.

11.6.6. Análise Térmica Diferencial (DTA)

As curvas DTA foram obtidas, usando-se as amos-

tras diluídas a 201 em o-alumina. A razão de aquecimento foi

de 8,9°C/min e a velocidade de registro de 15 cm/h.. Como

material de referência foi utilizado a tt-alumína previamente

calcinada a 1100°C. O equipamento utilizado foi um BP ( Enge-

nharia, Indústria e Comércio Ltda) modelo RB, capaz de ope-

rar até 1200°C, acoplado a um registrador X-T, modelo Rfl-102

ECB do Departamento de Química Analítica do Instituto de Quí-

mica de Araraquara - UNESP.



II.6.7. Espectroscopia Eletrônica de Emissão

Os espectros de excitação e de emissão das amos-

tras sólidas foram obtidos usando-se algumas técnicas diferen

tes. afim de obter maior reprodutibilidade dos resultados.

Técnica 1 (TI): Inicialmente os espectros de

excitação e de emissão foram obtidos através da amostra sóli-

da em um tubo de quartzo de aproximadamente 2,0 Dm de diâme-

tro interno, colocado no suporte de amostra. A leitura da ra-

diação emitida foi feita num ângulo de 90* em relação ao fei-

xe da radiação incidente.

Este procedimento foi utilizado usando-se os

equipamentos:

a) Espectrofluorímetro AMINCO-BOWMAN do Institu

to de Física e Química de São Carlos - USP.

b) Espectrofluorímetro PERKIN-ELMER modelo MPF-

44B do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campi

nas.

Técnica 2 (T2): As amostras sólidas foram homo-

geneamente misturadas a uma solução de álcool polivinílico/

água destilada, em um almofariz de ágata, até se obter uma

suspensão. A suspensão assim obtida foi homogeneamente distrí

buida sobre a superfície de uma lâmina de vidro de 15 mm de

largura, 50 mm de altura e 1 mm de expessura A película for

mada pela mistura amostra/álcool polivinílico (PVAL) foi sub-

metida â radiação ultravioleta a fim de se obter um filme

polimerizado sobre a lâmina de vidro.

A lâmina de vidro contendo o filme polimerizado

foi colocada em um porta-cela, adaptável ao suporte de amos

tr-a do equipamento, que foi projetado por DAV0L0S . Este

porta-cela possibilita a variação e fixação do ângulo que a

superfície de amostra faz com a direção de propagação da
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r a ( j iaçlo luminosa. Um esquema desse porta-cela óptica es tá

representado na F i g . I I . 1 5 .

Lado fttnf

Tig.II.15 - Isquem» do porta-cela óptica de janelas soltas

usado oa obtenção dos espectros de eicitação i

Missão, nsando-se aiostras sólidas. 0*V0l0S(56)

Com o porta-cela colocado no suporte de amostra,

os espectros foram obtidos variando-se o ângulo de incidên-

cia da radiação luminosa, afim de se encontrar uma geometria

adequada para se obter uma intensidade máxima de emissão e

mínima de reflexão.

Técnica 3 (T3): As amostras sólidas foram com-

pactadas entre duas lâminas de quartzo adaptáveis ao porta-

-cela representado na Fig.II.15. Os espectros foram obtidos de

forma análoga à T2.

Técnica 4 (T4): As amostras sólidas foram com-

pactadas em uma cavidade de uma lâmina de vidro especialmente

escavada. As cavidades das lâminas de vidro, foram obtidas

através do uso de uma broca diamantada de 3 mm de diâmetro. A

lâmina de vidro foi escavada na altura do feixe de incidên-

cia, até se obter uma cavidade de dimensão de 5 mm a 7 mm de
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diâmetro e 0,2 nun a 0,4 mm de profundidade. Um esquema da lâ-

mina de vidro escavada é representado na Fig. 1I.16.

O
IA0O

FftENTC

Fig.I I .16 - Csqueia da lâsina de vidro escavada, asada

coao porta-aaostra.

A lâmina de vidro foi fixada em um porta-cela

projetado para ser adaptado ao suporte de amostra do equipa-

mento utilizado. Um esquema do porta-cela projetado é repre-

sentado na Fig.II.17.

fig.II.17 - Eiqne«a do porta-cela projetado.

0 porta-cela consiste de um bloco triangular

metálico, fixado ao suporte de amostra de modo que a amostra

se situe a 45° em relação ao feixe incidente e resultando o

mesmo ângulo em relação a radiação emitida, ou seja/ obten-

do-se um ângulo de 90* entre os feixes incidentes e emitido.
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gste porta-cela foi construído nas oficinas da Faculdade de

filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - ÜSP.

Os espectros de excitação foram obtidos na re-

gião de 200 nm a 600nm, usando-se fenda de excitação 0,2 nm»

fenda de emissão 0,1 nm, tempo de integração 0,5 seg., in-

cremento de 0,5 nm e tensão da fotomultiplicadora 900V. w.

Os espectros de emissão foram obtidos na região

de 500 nm a 750 nm, usando-se fenda de excitação de 0,2 nm,

fenda de emissão 0,1 nm, tempo de integração 0,1 seg., inérc-
ia ;

mento 0,1 nm e tensão da fotomultiplicadora 900V.,

Todos os espectros foram obtidos usando-se um

filtro de corte para radiações abaixo de 480 nm, colocado en-

tre a amostra e o segundo monocromador •

0 equipamento utilizado para obtenção dos espec

tros de emissão e excitação pelas técnicas T2, T3 e T4 foi um

espectrofluorimetro SPEX-FLUOROLOG do Departamento de Química '•.'•

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Pre-

to - ÜSP.

II.6.8. Determinação da concentração do íon dopante. J

11.6.8.1. Análise por Ativação de Neutrons.

A concentração do íon Eu de algumas amostras

foi determinada pelo laboratório de Proteção Radiológica do

IPEN-SP, pela técnica de Análise por Ativação de Neutrons. >

11.6.8.2. Espectrofotometria de Emissão de Chama.

A concentração do íon Eu também foi avaliada i

por Espectrofotometria de Emissão de Chama, trabalhando - se

nas seguintes condições:

- Comprimento de onda • 459,4 nm •*

- fenda • 0,1 ou 0,2 nm

- combustível • acctileno

- suporte • oxido nitroso.
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O equipamento utilizado foi um Espectrofotôme-

tro de Absorção Atômica INTRALAB modelo AA-1475 do Departamen

to de Química Analítica do Instituto de Química de Araraqua-

r a - UNESP.

f
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nil - RESULTADOS E DISCUSSÃO

III.l. Análise Compiexométrica de Metais

As análises foram realizadas em escala semi. mi n.

erro, usando-se aproximadamente 3,00 mg de amostra, sendo que .f

o erro relativo aceito para a média de três determinações foi

5e até 3,0%. A porcentagem de metal foi calculada em relação

3+ 3+
£:O íon hospedeiro (Y ou La ) somado ao íon ativador

As Tabelas III.4 e III.5 mostram os resultados

obtidos para as análises químicas dos metais.

Observa-se que a grande maioria das amostras

apresentam um erro relativo menor do que 3,0%, indicando que

os compostos foram obtidos com a formulação química esperada,

isto é, Ln2O2S:.Eu.

Nas amostras com erro relativo maior do que 3,0% ']

pi
e de se esperar que tenha ocorrido a formação de mais de uma |̂

fase sólida durante a reação. Se o erro for positivo, é possí.

vel que a transformação em oxissulfeto nao tenha sido comple- >-•

t.a, sendo provável que uma parcela da amostra esteja n* forma

de oxido. Se o erro for negativo, pode ter ocorrido a subs- ,

tituição de mais de um átomo de oxigênio por enxofre, ou en-

tão, a amostra pode estar contaminada com enxofre na forma >„

de S- ocluido na rede cristalina. A presença de carvão resi-

dual, originário da decomposição incompleta do oxalato precur_

sor, também pode levar à resultados analíticos com erro rela- Jt

tivo negativo. A presença de carvão residual daria origem ao

escurecimento das amostras.

Qunnto a cor das amostras, descrito nas T/ibolas
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jlj.4 e III.5, nota-se que as mesmas tem alguma relação com

o 5 resultados analíticos. Isto torna-se mais evidente nas

amostras número 29 e 30, onde após um recozimento em tempera-

turas mais elevadas do que no processo reacional. houve um bran-
<

queamento na cor dos compostos e os resultados de análise quí

niica foram melhores. Deve-se lembrar que a partir da reação

número 31, o ácido sulfúrico usado como secante do fluxo de n
i

argônio, foi retirado do sistema e a partir de então, as amos

trás foram obtidas com cor branca. Este fato sugere que o flu

xo de argônio poderia estar arrastando vapores ácidos para

dentro do sistema, levando a uma decomposição incompleta do

oxalato precursor, com a formação de carvão residual e assim

dando origem ao escurecimento das amostras. Por outro lado,

retirando-se o agente secante H2SO4, permite-se a entrada de

vapores de água no sistema reacional. Eventualmente, se a .

decomposição do oxalato for incompleta devido a uma influên-

cia da atmosfera de reação (argônio + enxofre), o carvão re-

sidual pode ser eliminado segundo a equação abaixo, em altas

temperaturas: ;

C • H20 £ • CO + H2

(III.6)

De modo geral, observa-se que as matrizes de lan

tânio apresentam melhores resultados analíticos do que as ma-

trizes de ítrio.

Nas matrizes de lantânio, as modificações intro-

duzidas em relação ao tempo de reação e a temperatura final e

inicial de reação, aparentemente não provocaram alterações

siginificativas na qualidade do produto final, pelo menos nejs

te tipo de análise (57 e 58).

Parn as matrizes de ítrio poucas amostras foram

SBD • INSTITUTO OE C-:-
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obtidas com resultados analíticos compatíveis com o esperado.

Este fato indica que para a síntese destes compostos o método

proposto não está totalmente estabelecido.

Tabela III.4 - Análise Complexométrica de Metais: "Y-O-SjEu"

1

2

4f

4i

5

15

21

22

23

26

27

28

Y2O2S: Eu

% nominal de Eu
* L ncal. % Lnobt. * Erro cor da

relativo amostra

1

1

4

1

2

5

5

4

2

5

82,60

73,52

73,65

73,65

74.06

73.65

73,79

74,19

74,19

74,06

73,79

74,19

81,94

72,94

72,27

69,98

72,60

76,96

71,78

71,35

74,60

69,81

74,53

76,58

0.80

0,79

1,9

5,0

2,0

4,5

2,8

3,8

0,55

5,7

1,0

3,2

cinza

cinza

branco

cinza

creme

branco

cinza-
claro

creme

branco

branco

branco

branco

Obs.: Algumas amostras foram obtidas com uma variação de cor

distribuída ao longo da barquinha de reação. Conforme

Fig. 11.14 as letras í e f na Tabela acima indicam i

porção da amostra retirada do início ou do final da

barquinha, respectivamente.
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Tabela III.5 - Análise Complexométrica de Metais:"La-O S:Eu

n*

6

8

10

11

I3f

I 3 i

14

18f

18i

20f

24

25

29A

29B

29C

30A

30B

31

32

33

34

35

36

37

38

L a 2°2 S : E u

% nominal de Eu

1

4

L a 2°2 S

1

1

1

4

2

2

2

3

5

5

5

5

4

4

4

3

2

2

2

1

1

1

1 Ln
c

81,28

81,32

81,26

81,28

81,28

81,28

81,32

81,29

81,29

81,29

81,32

81,33

81,33

81,33

81,33

81,32

81,32

81,32

81,32

81,29

81,29

81,29

81,26

81,28

61,28

79,20

79,21

81,16

80,96

81,22

74,94

80,79

80,37

78,01

79,09

79,66

80,30

78,55

78,96

81,28

79,80

81,73

82,19

82,26

81,01

80,75

81,29

80,60

81,22

81,03

* Erro
relativo

-2 .6

-2 .6

-0.12

-0.39

-0,070

-1.7

-0,65

-1,1

-4,0

-2,7

-2,0

-1.3

-3,4

-2,9

-0,060

-1,9

0,50

1 . 1

1 . 2

-0,34

-0,66

0

-0,84

-0,070

-0,31

cor da
amostra

branco

creme

cinza

cinza

branco

cinza

branco

branco

creme
cinza-
claro
branco
cinza-
claro
cinza
cinza-
claro

branco
cinza-
claro
branco

branco

branco

branco

branco

branco

branco

branco

branco

Obs.: i e £ = valem as mesmas observações da Tabela ,111-4

A,n.c C = amostra obtida? com cor escura dividida em mais de uma

porção para recozimonto posterior.
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III.2. Quantificação do Ion Dopants (Eu )

111.2.1. Análise por Ativação de Neutrons

111.2.2. Análise por Espectrofotometria de Emissão de Chama

A Tabela III.6 mostra os resultados de análise do

íon Eu , em algumas amostras (59, 60).

Tabela III.6 - Concentração do íon dopante (Eu)

Amostra Eucale A.A.Neutrons(t) E.E.Chama(t)

36

35

24

31

29C

La2O2S:

La2O2S:

La2O2£:

La2O2S:

La2O2S:

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

1,0

2,0

3,0

4,0

5.0

0,84

1.6

2.6

3.8

4.5

±

t

t

1

±

0

0

0

0

0,07

,1

.2

.3

,3

1,0

1.8

2.5

3.9

—

Os resultados de análise de európio estão compati^

veis com os resultados esperados, indicando que o método de

coprecipitaçao é quantitativo e portanto eficiente. No entan-

to deve-se considerar que estas técnicas de análise utiliza-

das são capazes de detectar os ions Eu estando dopado ou

fora da rede hospedeira. Portanto, a utilização de uma téc-

nica capaz de quantificar apenas o Eu dopado na rede hospe-

deira, seria de maior interesse, uma vez que na aplicação

tecnológica, a concentração de Eu efetivamente dopado é mui

to importante, visto que influencia diretamente na intensida-

de e na cor da emissão luminescente. Estes resultados pode-

riam ser obtidos através do estudo do tempo de vida do esta-

do excitado de algumas transições do Eu (45), ou da ra-

zão da intensidade luminescente (LIR) das transições 5_ -»7_ /
Dl r3
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3+t -» 7_ do Eu ("7). No entanto estes resultados não foram
Do Fo
obtidos uma vez que as melhores condições instrumentais para

a análise não foram estabelecidas.

2-III.3. .Determinação Qualitativa de Sul fetos (S )

Todos os compostos que foram submetidos ao teste

2-

qualitativo de S apresentaram resultados positivos.

A presença de íons sulfetos é uma indicação de

que houve a substituição de oxigênio por enxofre, porém não

exclui a possibilidade da ocorrência de Ln_0S2 ou Ln-S,. A en

trada de mais de um íon sulfeto é determinada pela tempera-

tura da reação, isto é, quanto maior a temperatura» maior a

probabilidade de formação de sulfetos de lantanídios (57 a 59),

III.4. Bspectroscopia Vitracional oa Região do Infraver-

melho

A técnica de Espectroscopia Vibracional na região

do infravermelho foi utilizada para se comprovar a não ocor-

rência de sulfatos, que poderiam ser formados durante a rea-

ção, se o oxigênio estivesse presente na atmosfera da reação.

Os íons sulfatos são caracterizados por uma forte

absorção na região de 1200 cm" a 1000 cm" # que é atribuída

a uma freqüência de estiramento da ligação S-0 (61).

A Fig. III.18 mostra os espectros de absorção no

infravermelho dos sulfatos de lantânio anidro e hidratado,

ilustrando a forte absorção do íon sulfato nesta região.

A Fig. III.19 e III.20, mostram os espectros de

absorção no infravermelho de alguns dos oxissulfetos obtidos.

Com excossão da amostra ns 26 (Tabela III.4), em

todos os compostos obtidos n5o foi observado nenhuma banda de
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absorção na região de 1200 cm a 1000 cm , indicando que

ngo houve a formação de íohs sulfato em nenhuma das amostras

preparadas.

Comparando-se os espectros de infravermelho dos

óxidos e dos oxissulfetos obtidos, pode-se notar algumas dife

renças na região de 600 cm a 200 cm , referentes as liga-

ções Ln-0 e Ln-S (Fig. I11.19 e III.20).

Para as amostras com matrizes de ítrio, bem

como para o Y.O., foi encontrada uma forte absorção na região

de 540 cm a 400 cm , dificultando a atribuição nessa re-

gião.

Para o oxido de ítrio que tem estrutura cúbica,

foram encontradas as seguintes bandas de absorção:

a) banda forte e larga, de 620 cm" a 580 cm ,

b) bandas estreitas e de intensidade média em 370

cm" e 340 cm .

Todas essas bandas podem ser atribuídas à vibrações da ligação

Y-0 (61).

Nos oxissulfetos observa-se uma diminuição na in

tensidade relativa das bandas localizadas entre 620 cm e

580 cm" , bem como um ligeiro deslocamento para a região de

freqüência mais baixa. .

Nota-se que as bandas a 370 cm" e 340 cm , bem

definidas no Y^O- apresentam-se menos intensas nos oxissulfe-

tos, ocorrendo também uma sobreposição, resultando em uma ben

da larga, localizada entre 350 cm e 270 cm" . Esta observa-

ção sugere que há uma interpenetração das bandas de estira-

mento das ligações Ln-0 e Ln-S.

A amestra número 15 (Tabela III.4) apresentou as

mesmas bondas observadas no oxido, indicando a presença de

mais de uma fase no produto formado. Este fato foi compro-

vado por análirc química e por Difrnção de Raios-X.
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rig. III.IB - Espectros Vinracionais ta legião do Infra-

terselhoi Salfatos de lintânío.
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Fi|. III.20 - Espectros Vibracíoaais 4c Infraveratlfco
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Os compostos Eu_O_ e Eu~O_S apresentaram espec-

tros na regido do infravermelho muito semelhante aos seus aná

logos de ítrio.

Para o E u 2^3 ^
u<? se encontra na forma monoclíni-

ca, foram encontradas as seguintes bandas de absorção:

a) banda forte e estreita em 530 cm ,

b) banda forte e larga entre 510 cm" e 330 cm ,

com máximos em 370 cm e 340 cm ,

c) banda forte e estreita em 310 cm" e

d) banda forte e estreita em 270 cm ~ .

Todas essas bandas de absorção são atribuídas à

ligação Eu-0 (61).

No composto Eu_O_S observou-se que houve um des-

locamento de banda de 530 cm" para 510 cm , encontrada como

um ombro da banda em 530 cm . Na região de 310 cm e 270

cm foi observada apenas uma banda de intensidade relativa

média e mais larga do que a correspondente em EujC^- Estas ob

servações sugerem a formação da ligação Eu-S, porém não pode

ser descartada a presença da fase Eu-O.».

No oxido de lantânio, encontrou-se as seguintes

bandas de absorção:

a) banda larga e de intensidade média entre 670

cm" e 600 cm" e

b) banda larga, forte e mal definida entre 500

cm" ©380 cm" .

Todas essas bandas de absorção sao atribuídas a

ligação La-0 (61).

Nos oxissulfetos pode-se constatar uma diminuição Ij

na intensidade da banda em 650 cm" . Entre 500 cm e 300 cm

encontrp-se uma bonda de absorção larga e intenso. Em 260 cm

observou-se o apareci men to de um-** bando estreita e de intcns.i
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média.

De modo geral, todos os compostos obtidos com ma

trizep de lantinio apresentaram o mesmo comportamento frente

a absorção na região do infravermelho.

A amostra número 14 La-O-S: Eu(4%), apresentou uma

banda de absorção relativamente forte e aguda em 3500 cm" e

650 cm , que podem ser atribuída à presença de hidroxilas,

originárias de hidróxidos de lantanio, que não teriam sido

eliminados no processo de termodecomposição. Este fato também

foi comprovado através da técnica de Difração de Raios-X.

Deve-se ressaltar que a técnica de Espectroscopia

Vibracional na região do infravermelho, não é muito aplicável

para a caracterização destes compostos, principalmente porque

os oxissulfetos apresentam ligações cujas freqüências ocorrem

em região de baixa energia, que se encontram muito próximas

ao limite de detecção dos equipamentos utilizados. Além disso

é difícil uma caracterização entre as ligações Ln-0 e Ln -S,

visto que o deslocamento previsto para uma substituição de

oxigênio por enxofre é muito pequeno. Outro fator a ser consi

derado é a dificuldade de atribuição dos modos vibracionais,

pela falta de dados na literatura, decorrentes das limitações

da técnica e das características dos compostos, que apresen-

tam ligações com metais pesados e substituição isomórfica.
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III.5. Difração de Raios-X - Método de Pó.

A técnica de Difração de Raios-X foi utilizada

com o objetivo de caracterizar as fases presentes através da

comparação dos parâmetros cristalinos das amostras obtidas,

com os resultados encontrados na literatura (17).

Através deste método, também foi possível obser-

var a existência de mais de uma fase sólida em algumas amos-

trás.

Os resultados obtidos estão apresentados nas Ta-

belas III.7 e III.8, bem como os âifratogramas de alguns com

postos, nas Fig. III.21 a III.24.

As matrizes de ítrio apresentaram boa concordân-

cia com os resultados encontrados na literatura (17). No en-

tanto em alguns casos foi observado a existência de refle-

xões características de óxidos, indicando que a reação não

foi completa. Estas observações tornam-se mais evidentes nas*

amostras de números 2, 15, 21, 22, 26 e 27 (Tabela III.7),

que além de apresentarem os picos referentes às reflexões

características dos oxissulfetos, também apresentam um gran-

de número de picos que foram atribuídos às reflexões de oxi-

do de ítrio.

Em todas as matrizes de lantânio, as reflexões

apresentam uma grande conccrdância com os resultados da lit£

ratura, observando-se apenas algumas variações na intensida-

de relativa dos picos, nas o pico de maior intensidade

ocorre sempre com d(hkl) igual a 3,12A.

A amostra número 14, La^SJEu (4%), apresentou

alguns picos estranhos ao oxissulfeto. Conforme discutido an

teriormente (item III.4) este fato pode ser devido a presença

de hidroxilas.
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Embora algumas amostras, por exemplo, 29A, 29B e

30A, tenham sido obtidas com uma cor acinzentada, os difrato

gramas não apresentam variações significativas em relação à

posição das reflexões encontradas. Isto sugere que a varia-

ção de cor pode ser devido à defeitos cristalinos. à presença

de impurezas que podem estar presentes em concentrações

abaixo de 5% ou impurezas do tipo amorfo como por exemplo

carvão residual.

Para as amostras números 29A, B e C e 30A e B,

os resultados indicam que a temperatura de recozimento. tem

uma grande influência na cor e na composição química. Nos

difratogramas de raios-X destes compostos, observou-se que

as amostras, após um recozimento em temperaturas mais eleva-

das, apresentam uma diminuição de intensidade em relação ao

pico mais intenso. Observou-se também que nas amostras mais

escuras, não sao encontradas as reflexões em d(hkl) igual a

2,31A. Entretanto, em todas as outras amostras, estas refle-

xões apresentam uma intensidade relativa baixa.

Comparando-se as Tabelas III.7 e III.8, obser-

va-se que os oxissulfetos (Se lantânio e de ítrio são isoes-

truturais. No entanto, as reflexões não apresentam os mesmos

valores de d(hkl), sendo que estes são ligeiramente maiores nos

oxissulfetos de lantânio. Este fato reflete um efeito do

raio iônico de cátions hospedeiro nos parâmetros da cela

unitária, uma vez que o raio iônico do La é maior de que o

raio iônico do ¥

De modo geral, os resultados obtidos estão de

acordo com as informações da literatura, mostrando que den-

tro dos limites da técnica a pureza dos compostos é satis-

fatória. Dentro dos níveis de concentração de dopante obti-

dos, os resultados sugerem que a substituição é isomórfica.
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Deve-se ressaltar que a técnica de Difração de

jOs-X é uma das mais utilizadas para a caracterização dos

oxissulfetos. Em função da importância das características

isomórficas e isoestruturais dos oxissulfetos, alguns auto-

r es se utilizam apenas desta técnica para a caracterização

,jas amostras, além da Espectroscopia Eletrônica de Emissão

(2).



Tabela III.7 - Difração de Raios-X - Método de PÓ - Oxissulfetos de ítrio.

Y2°3 Y2O2S:Eu Y2O2S:Eu 2% 4* 41 Y2O2S:Eu 5%

Ref.17

d(hkl)

Ref.17

d(hkl) 1/Xi

Amostra

9 d(hkl) ]

4 Amostra
d(hkl)

21

X' X0

Amostra

d(hkl)

5

I/:to

Amostra

d(hkl) ]

26

[ / Io

Amostra

d(hkl)

23

1 / x.

4.85

4.31

3.06

-

-

-

2.65

2.49

-

2.26

1.94

1.87

1.82

3,27
-

2.93

2.78

2.74

-

-

2.32

-

-

1.89

1.02

0.98
-

1.00

0.08

0,06

-

-

0.98

-

-

0.98

0.97

3; 28

-

2,93

-

-

-

-

2,32
mm

-

1,89

—

0,24

-

1,00

-

-

-

0.24

-

-

0,30

*•

3,28

3,07 •

2,94

-

2,64
-

2,32
-

-

1,90

1,82

0,36

0,73

1,00

-

-

0,28
-

0.44

-

-

0,44

0,32

3,28

-

2,93

-

2,32
-

•

1,89

-

0,29

-

1,00
-

-

0,34

-

0,39

-

3,

3,

2,

2,

1,

1.

27

04

92
_

WB

-

31

-

66

82

0,

0,

1,
_

•

0,
•

0,

0,

60

59

00

50

52

47

3,

2,

2,

1,

1,

29
•

94
—

m

32
_

90

82

0

1

0

0

0

,30

,00

,46

,37

,37 2
•



T*bela III. 8 - Difração de Raios-X - Método de PÓ - Oxissulfetos de Lantânio

Ref.17

d(hkl)

:BU

x'xo

Amostra

d(hkl)

36

t«2O2S:

Amostra

d(hkl)

Bu 2%

34

X / Io

La2O2S:Eu 3%

Amostra 32

d(hkl) I/Io

Amostra

d(hkl)

Bu 4%

31

x'xo

Amostra

d(hkl) ]

Su 5%

29

' o

3.46 0,69

3.12 1,00

2.46 0.71

2.30 0,15

2.02 0,74

1,9? 0,57

3,48 0.43

3,14 1,00

2,47 0.35

2.32 0,22

2.03 0,37

1,93 0,28

3,47 0,35

3,13 1,00

2,46 0,42

2,31 0,16

2,02 0,38

1,93 0,26

3,47 0,88

3,13 1,00

2,46 0,45

2,31 0,33

2,02 0,31

1,93 0,23

3,47 0,74

3,13 1,00

2,46 0,39

2,31 0,27

2,02 0,37

1,93 0,26

3,48 0,28

3,14 1,00

2,47 0,25

2,32 0,13

2,02 0,29

1,93 0,21
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III.6. Microscopia Eletrônica tfc Varredura (HEV).

A técnica de microscopia eletrônica de varredura

foi utilizada para avaliar o tamanho médio e a uniformidade

das partículas de oxissulfetos. Também foi possível observar

a relação entre o hábito cristalino do oxalato precursor e do

oxissulfeto obtido. Desta forma, a influência do método de

síntese sobre o tamanho e uniformidade das partículas pode

ser comparada.

As amostras submetidas a MEV foram os oxalatos

dopados e os respectivos oxissulfetos.

De modo geral os oxissulfetos foram obtidos dos

respectivos oxalatos, apresentando uma razoável uniformidade

dos cristais e uma considerável dependência morfológica entre

os cristais de oxalato e os cristais de oxissulfetos resultar)

tes,o que consideramos ser uma reação topotáxica (60, 68).

Esta característica é mais pronunciada nas compostos com ma

trizes de lantânio, conforme pode ser observado nas Fotomicro-

grafias números 1 e 2. Deve-se ressaltar que esta topotáxia

entre os oxalatos e os oxissulfetos, não é observada nos tra-

balhos que descrevem a síntese destes materiais. Isto pode

ser entendido, porque a maioria dos métodos utilizam os óxi-

dos como precursores onde a mesma relação topotáxica não é

observada, como pode-se verificar quando se comparam as

Fotomicrografias números 3, 4 e 5.

As matrizes de ítrio, apresentam maior uniformi-

dade granulotnótrica para uma mesma amostra. No entanto o hábi.

to cristalino não é tão bem definido, mesmo no oxalato pre-

cursor.

Nosoxissulfetosde lantânio, a dependência morfo-

lógica com os oxalatos é móis pronunciada. O hábito crístali-
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no destes compostos é bem definido, sendo que esta particula-

ridade é observada já nos oxalatos precursores. Este fato po-

de ser observado nas Fotomicrografias números 6 e 7.

Os oxissulfetos obtidos com matrizes de ítrio ou

de lantânio apresentam um tamanho de partícula 30% a 40* me-

nor do que as partículas dos respectivos precursores • , porém

o hábito- cristalino permanece o mesmo.

O tamanho médio das partículas é maior nos oxis-

sulfetos de lantânio, quando comparados aos oxissulfetos de

ítrio. Este fato também é observado nos oxalatos precursores

Tal observação reflete o efeito do raio iônico dos cátions

hospedeiros nos parâmetros da cela unitária, visto que o raio

iônico do íon La é maior do que o raio iônico do ion i

Esta correlação pode ser feita uma vez que os oxissulfetos de

lantanídios sao isoestruturais. As Tabelas III.9 e III.10

mostram a dimensão média das partículas dos compostos obtidos.

Observa-se que o tamanho médio das partículas

nos compostos obtidos é maior do que nos outros métodos pro-

postos na literatura (02). Sabe-se, também, que existe uma

relação de aumento de intensidade luminescente com o aumento

na granulometria. Portanto, podemos dizer que o tamanho médio

das partículas nos compostos obtidos, estão em níveis adequa-

dos, sem a necessidade de recozimento posterior, como ocorre

em outros métodos propostos. Tal fato representa uma conside-

rável economia de energia no processo de síntese.

Tendo em vista que os oxissulfetos obtidos apre-

sentam uma considerável dependência morfológica com os oxala-

tos, é muito importante uma padronização, do método de sínte-

se dos precursores visando maior uniformidade .granulomctrica

dos oxalatos.

Através da técnica MEV, foi possível observar

a influ'-ncia do método de coprccipitaçSo do oxalato precursor .
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Na amostra número 31, observou-se que os cristais de oxalato

são maiores do que os demais. Este oxalato foi preparado sob

condições de síntese mais controladas, quanto ao modo e a ve-

locidade de agitação, adição de ácido oxálico e temperatura *

da solução (Método M2). Esta obsex 'ação mostra a influência

do método decoprecipitação sobre a uniformidade e o tamanho mé-
i

dio das partículas de oxalato e consequentemente dos oxissul- '

fetos, uma vez que está comprovada a dependência morfológica

entre o- precursor e o produto final. Este fato c muito impor-

tante, porque uma vez controlado o tamanho das partículas de

oxalato no processo de coprecipitação, pode-se obter, dentro

de certos limites, os oxissulfetos com um tamanho de partícu-

las desejado.

Através de algumas observações também foi possí-

vel notar a influência do tempo e da temperatura de recozimej)

to sobre a dimensão média dos cristais.

Os resultados apresentados na Tabela III. 11 su-

gerem que o recozimento efetuado em algumas amostras, promo-

veu um ligeiro aumento na dimensão das partículas, porém a

cristalinidade do material não foi afetada.

Tabela III.9 - nicroscopia Eletrônica de Varredura

Dimensão de partículas: Y_O_S:Eu

N 8 Y2O2S:Eu Dimensões das observações

% nominal de Eu partículas (pro)

4f 1 6-10

5 4 6-12

21 2 6-8 )

22 5 6-8

23 5 6-8

t
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Tabela III.10 Microscopia Eletrônica de Varredura

Dimensão de partículas: La O.S:Eu

15

20

15

20

30

20

L a 2 ° 2 S : E u Dimensão das
N9 Observações

% nominal de Eu partículas (um)

6 1

8 4

13 1

14 ' 4 _ contaminação (0H~)

18 2

20í 2

24 3 10 15 morfologia indefinida

25 5

29A 5 10 12 ver Tabela III . 11

29B 5

29C 5

30A 4

30B 4

31 4

32 3

33 2

3 4 2 oxalato triturado
antes da reação

35 1

36 1

37 1

Observação: As amostras a partir do n* 29 correspondem a

uma nova série de oxalatos precipitados

10

10

7

10

12

12

15

20

20

10

10

10

12

25

15

10

12

15

15

20

25

25

15

15

12

15

15
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Tabela I I I . 1 1 - Influência do método de coprecipitaçao e do

recozimcnto sobro o tamanho das p a r t í c u l a s .

Tamanho médio
Amostra Condições de S íntese das

partículas

Oxalato de lantânio
5% de Eu3+

La2O-:Eu - 5%

La2O_S:Eu - 5%

Oxalato de lantânio

- 4%

- 4%

Sem controle na copr£

cipitaçao

Calcinação 90O°C/2h

Ml - S/recozimento

Ml Recoz. 900"C/2h

Ml Recoz. 900cC/2h

Calcinação 900°C/2h

M2 - S/Recozimento

M2 - S/Recozimento

20 um

12 pm(29A)

15 um(29B)

Coprecipitaçao contro __

lada

20 pm(30A)

M2 - Recoz. 1000*C/2h 25 vm(30B)

25 ym(31)

fc
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V

Fotoaicrografia n* 1 - Oxalato de lantânio dopado COB 1%

de £.*•

fotoiicrografia •• 2 - It O.S:Io (\t)
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i

Fotoaicrografia •• 3 -

Oialato Precursor =

Oxalato de lantãnio djo

pado COB \% it lu *.

»«pliatâo - 5.10ZX

Fotoaicrografia ••

tapliacão -

Aapliaçâo -

Fetoaicrografia «• 5 -
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FotoDÍcrografia n ( 6 - Oxalato Precursor = Oialato de Itrio

dopído coa 1% de Eu .

Aspliaçio - 10 I

Foto -Urogr j f i a n* 7 - (M)
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III.7. Espectroscopia Eletrônica de E»issão.

Os resultados apresentados foram obtidos em um

Espectrofluorimetro SPEX-FLUOROLOG. usando-se a técnica des-

crita como T. i à te-nperatura ambiente, sendo que todos os

parâmetros instrumentais foram mantidos constantes.

Os espectros obtidos foram comparados com um pa-

drão comercialmente utilizado como componente vermelho em

telas de TV à cores, ou seja, o oxissulfeto de ítrio ativado

com európio, conhecido como "P22-red"# cujos espectros de ex-

citação e emissão são apresentados nas Fig.III.25 e III.34

respectivamente (ver também Apêndice II).

III.7.1. Espectros de Excitação

As amostras de oxissulfetos de itrio estudadas

foram:

- amostra número 5 Y-O-SrEu 4%,

- amostra número 23 Y,O_S:Eu 5%,

- amostra número 26 Y-O.StEu 4%.

Todos os espectros de excitaçao obtidos em ma-

trizes de itrio apresentaram as mesmas características» cujas

transições foram atribuídas a três mecanismos de excitaçao

diferentes» ou seja (35):

a) na região de 250 nm a 280 nm, excitação in-

direta via absorção do ânion hospedeiro/

b) de 280 nm a 380 nm, banda de transferencia de

carga (O2" e/ou S2" •* Eu3+)

c) de 38C nm a 400 nm, excitação direta devido a

absorção pelo íon Eu3+(7Fj + 5Lj e 7Fj-» 5Dj) (34,35).

Conforme proposto por OZAWA (35), embora a banda

de transferência de carga apresente uma alta intensidade rela_

tiva, esta não é essencial para a obtenção de materiais com
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alta eficiência catodoiuminescente. o autor acredita que a

banda de transferência de carga é necessária mas não suficien

te para a obtenção de materiais com alta eficiência lumines_

cente. A excitação na banda de transferência de carga, prova-

velmente leva a formação do íon Eu e um buraco, como uma

conseqüência da transferência de elétrons do ãnion Cr ou

S ~ para o Eu . A luminescência pode ocorrer quando o íon

2+

Eu captura um buraco livre. Portanto, segundo OZAWA (38),

a eficiência catodoluminescente é devido predominantemente à

teconbinação radiativa do par elétron-buraco no íon ativador.

O mecanismo proposto por OZAWA (38) para esta recombinação

radiativa é ilustrado na equação 1.5 (página 16).

A Tabela III.12 mostra o comprimento de onda e a

atribuição das principais transições observadas nos espectros

de excitação dos compostos estudados.

Os espectros de excitação dos compostos de ítrio

são mostrados nas Fig. III.25 a III.28.



Tabela III.12 - Atribuição das bandas de excitação observadas nos oxissulfetos de itrio.

P22 RED 4%) 23(Y2O2S:Eu 5%) 4%)

Xexc.(nm) I.(10~5) Xexc.(nm) I.flO"4) Xexe.(nm) I.(10"4) Xexc.(nm) l.(10~3)

TRANSIÇÃO

339.5

396.0

468.0

536.0

1.60

0.23

0.20

0.04

266.0 0.20 266.0

340.0

396.0

403.0

411.0

417.0

466.0

537.0

2.41

0.78

0.16

0.13

0.12

1 . 2 1

0.23

340.5

396.0

403.0

411.0

417.0

466.0

537.0

0.21

2.45

0.74

0.16

0.11

0.11

0.86

0.25

265.5

346.5

395.0

402.0

411.0

417.0

467.0

535.0

0.83

9.72

3.68

0.80

0.70

1.05

5.63

1.39

absorção do anion hos-
pedeiro

banda de transferência
de carga

3 intensidade em unidades arbitrárias

* Bandas de difícil atribuição.

8
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PflDRflO Y.EU M6?7,3 F4B X.2H.1 091188

400.00

Wavelength (ntn)
rig. III.25 - Espectro de Excitação. Padrão "PZ2-Retf"

600.00

YElMfiS K627.3 F48 X.2 H.1 91188

2. «IE B4

c

0.OCf
200.00
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Comparando-se o espectro de excitação do padrão

utilizado, ou sejaf do *P22-red" com o espectro de excitação

das amostras estudadas, algumas observações podem ser feitas:

a) A banda de excitação na região de 250 nm a

280 nm» atribuída à absorção do ãnion hospedeiro, é mais evi-

dente nas amostras estudadas do que no padrão utilizado. no

qual observa-se apenas um ligeiro alargamento na banda de

transferência de carga, no referido comprimento de onda.

b) A intensidade da banda de transferência de

carga, é maior no espectro de excitação do padrão, podendo-se

atribuir a seguinte ordem de intensidade.

"P22-red">amostra n? 5 > amostra n* 23 > amostra n? 26.

c) A intensidade das transições í-* í, referentes

à excitação direta no íon Eu , é maior nos espectros das

amostras obtidas do que no espectro do padrão utilizado.

d) Os comprimentos de onda nos quais são observa

das as transições l-t, são iguais em todos os espectros de

excitação dos oxissulfetos de ítrio estudados. O comprimento

de onda máximo da banda de transferência de carga é mantido

nas amostras números 5 e 23/ que é igual ao do padrão. No

entanto na amostra número 26, o comprimento de onda máximo da

banda de transferência de carga é deslocado para uma região

de menor energia. Este fato, pode estar relacionado a pre-

sença de oxido contaminante.

Com relação aos oxissulfetos de lantânio ativa-

dos por Eu * as amostras estudadas foram:

- amostra número 36 La-O-SrEu 1%

- amostra número 35 La-O-SrEu 2%

- amostra número 32 La-0-S:Eu 3%

- amostra número 31 La-O.S-.Eu 4%

- airostra númoro 29c La.O.SrEu 5%
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;tas amostras foram escolhidas porque são representativas da

ariação de concentração do ativador e também porque tais

mostras foram obtidas apresentando os melhores resultados de

nálise em todas as técnicas de caracterização utilizadas.

Os espectros de excitação dos oxissulfetos de

antânio estudados são apresentados nas Fig. 11I.29 a III.

}3. A Tabela III.13 mostra o comprimento de onda e a atribui-

-ão das principais transições observadas nos espectros de ex-

citação* dos oxissulfetos de lantânio.
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Tabela III.13 - Atribuição das bandas de excitação observadas nos oxissulfetos de lantânio.

3<S<Ca2O_:

Xexc.(nm)

344.0

395.0

401.0

416.0

466.0

537.0

5: Eu

I . ( ]

1.

0 .

C.

0 .

0 .

0 .

• 1»)

L0"5)

81

28

12

05

30

52

35(1

Xexc

345,

395.

401.

416.

466.

537.

*a2°3

.(nm)

.1

,0

0

0

0

0

,S:Eu 2%)

I.dO"5)

6.34

1.40

0.59

0.23

1.54

0.27

32(1

..Xexc

348.

395.

4 0 1 .

416.

466.

537.

**2°2!

.(nm)

1

0

0

0

0

0

StEu 3%)

I.dO"5)

6.19

2.17

1.04

0.44

2.61

0.58

Xexc.(nm)

351.1

395.0

401.0

416.0

466.0

537.0

,S:Bu

1.10'

6 .

2 .

1 .

0.

3 .

0 .

4%)

" 5 )

78

69

23

51

83

75

29A(La2O2S:Eu51

Xexc. (run)

348.1

395.0

401.0

416.0

466.0

537.0

I(10"5

2.15

5.14

0.22

0.08

0.68

0.10

- TRANSIÇÃO

banda de tran£
f ecência de"*
carga

•

*

*

I > Intensidade em unidades arbitrárias.

* » Banda de difícil atribuição

1
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Comparando-se os espectros de excitaçao das amos

ras de oxissulfetos de lantânio estudados , algumas observa-

•ões podem ser feitas:

a) Na região de 250 nm a 280 nm, a banda de excj

;açio atribuída a absorção do ãnion hospedeiro, é observada

ipenas na forma de um alargamento na banda de transferên-

:ia de carga.

b) O comprimento de onda no qual se observa a

intensidade máxima da banda de transferência de carga é des-

locado para uma região de menor energia à medida que aumenta

a concentração do ion Eu +. Mo entanto os comprimentos de on-

da das transições f-»f, são mantidos em todos os oxissulfetos

estudados.

c) Com relação a intensidade das bandas de ex-

citação, pode-se.estabelecer a seguinte ordem: 31(La_O~S:Eu

4%) >35(La2O2S:Eu 3%) > 32( La^SiEu 2%)» 29A(La2O2S:Eu 5%) >

36(La-O2S:Eu 1%). Essa ordem de intensidade coincide com o es

perado, uma vez que dentro de determinados limites» aumentan-

do-se a concentração do ativador, ocorre um aumento na in-

tensidade de absorção das transições f-»f e também na banda

de transferência de carga» uma vez que esta é originaria da

transferência de elétrons de O ou S para o Son ativador.

Num aspecto qualitativo os espectros de excita-

çao dos oxissulfetos de itrio e de lantânio ativados são mui-

to semelhantes/ uma vez que o Son ativador é o mesmo. Deve-se

ressaltar também que estes compostos são isoestruturais, por-

tanto devem ser observadas as mesmas transições. Nos compos-

tos obtidos a intensidade das transições nos oxissulfetos de

lantânio foi maior do que nos oxissulfetos de itrio.

Observa-se que existem pequenas diferenças nos

comprimentos de onda, nos quais ocorrem as transições/ este



ato, pode ser entendido como sendo um efeito do raio iônico

o cátion hospedeiro conforme discutido por SOVERSe YOSHIOKA

40).

III.7.2. Espectros de Emissão

Os espectros de emissão de todos os compostos

>btidos apresentam as mesmas características,v cujas transi-

ções foram atribuídas às emissões originárias dos níveis D-,

>Die Do p a r a o s n*ve*s Fj 9ue s*° compatíveis com uma sime-

tria C_v para o íon emissor (39)

Os espectros de emissão dos oxissulfetos de

ítrio, foram comparados com o espectro de emissão do material

utilizado como padrão e todas as transições observadas são

coincidentes com as informações da literatura (40).

As Fig. III.35 a III 38 mostram os espectros de

emissão dos compostos de ítrio estudados. A Tabela III.14,

mostra o comprimento de onda, e a atribuição das principais

transições observadas nos espectros de emissão dos compostos.

Comparando-se o espectro de emissão dos com

postos obtidos* com o do material utilizado como padrão, no-

ta-se que num aspecto qualitativo, todas as transições obser-

vadas ocorrem no mesmo comprimento de onda. Nesse sentido,

pelo menos as amostras número 5 e 23 apresentam um espectro

de emissão semelhante ao do padrão utilizado. Na amostra nume

ro 26» na qual foi detectado uma contaminação com oxido, obser-

va-se que sob excitação de 265,5nm, ocorre o aparecimento de

dois picos adicionais, estranhos ao oxissulfeto, ou seja em

531 nm e 611 nm. Segundo HAYNES e BROWN (17)/ sob excitação

em comprimento tJe onda próximos a 264 nm, observa-se uma emis,

são isolada em 611 nm, que é atribuída a transições Do** Fj

em matrizes de óxidos de ítrio ativado por Eu . Portanto, a

observação dessa banda de emissão, na amostra número 26,
(continua p. 96)



Tabela. III. 14 - Principais transições observadas no espectro de emissão dos oxissulfetos de itrio ativa-

vados por Eu .

P22-fted 5(Y2O2S:Eu 4%) 5%) 4%) 4%)

Xe«c-340rj» XexcO40,5 na Xe«c-340,5 iw Xexc>346,5 ran Xexc-265,5 na

Xem(rwi) I(10~5) Xem(nm) K10" 4 ) Xem(nm) K10" 4 ) Xem(nm) l (10" 3 ) Xetn(nm) I(iO"2)

TRANSIÇÕES

512

514

-

538

540

556

583

587

589

-

595

596

0,03

0,03

-

0,12

0.14

0,06

0,30

0.27

0,24

-

0.64

0.41

512

514

-

538

540

556

583

587

589

-

595

596

0,12

0,13

-

0,35

0.39

0.15

0.55

0.45

0.39

-

0.87

0.55

512

514

-

538

540

556

583

587

589

-

595

596

0,12

0,16

-

0,36

0.40

0,18

0,53

0.51

0,39

-

0.86

0,59

512

514

-

538

540

556

583

587

589

-

595

596

0*39

0.32

-

lilO

1,28

Oi 50

2,21

1,39

1,28

-

2,67

2,39

514

531

539

-

556

583

587

589

592

595

mm

-

0,74

1,15

1,42

-

0,53

1,00

1,56

0,78

0,56

1,89

_ 5 D O - ou



continuação Tabela III.14

P22-Red

Xexc-340 nm

Xem(nm) K10* 5 )

5(Y2O2S!

X«xc-34Q

Xem(nm)

:Bu 4%)

i*5 n»

Kio"4)

23(T2O2S:Bu

XexoO40,5 tm

Xmim) 1(10'

51) 26(T2O2S:Bu

Xexc-346,5 nu

X«n(nm) X(1C

4%)

i

r3)

26(Y 2 O 2 S:Bu 4%)

Xexc265i

Xem(nm)

»5 nm

K10"2)

-

617

627

687

696

704

706

-

1,58

1,62

0,07

0,04

0,27

0,64

-

617

627

687

696

704

706

-

1,80

2.35

0,08

0.05

0.39

0.87

-

617

627

687

696

704

706

-

1.71

2,45

0,09

0,05

0,39

0,81

—

617

627

687

696

704

706

—

6,84

9,97

0,39

0.21

1,64

2,71

611

617

626

-

-

704

706

1,45

3,99

8,27

-

-

1,06

1,51

TRANSIÇÕES

o

(oxido)

**1* Al'

(A,-* E)

1 * Intensidade em unidades arbitrárias

* * Bandas de difícil atribuição

-<•**
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referente a Fig. III.38 confima a contaminação con oxido*

conforme detectado por outras técnicas analíticas utilizadas.

Com relação à intensidade de emissão, nota-se que

as amostras obtidas apresentam uma eficiência de lumines-

cência menor do que o padrão utilizado. No entanto» até o

momento, não temos dados que permitam estabelecer uma concre-

ta relação da ordem de intensidade de emissão. Além disso,

deve-se ressaltar que o padrão utilizado, é recoberto com uma

estreita' camada de oxido de ferro, o que lhe confere uma cor

vermelha. Este recobrimento é utilizado, para intensificar a

cromicidade da emissão apresentada pelo material, quando uti-

lizado em telas de TV à cores. Desse modo o processo de re

absorção é diminuído e consequentemente a intensidade da emis-

são é aumentada.

Os resultados obtidos nas amostras número 5 e 23

estão compatíveis com os do padrão utilizado. A amostra nume- -

ro 26 apresenta resultados que comprovam a contaminação com

óxidost indicando que o método de síntese proposto, precisa

ser melhorado em relação »a amostras de itrio.

Nos oxissulfetos de lantânio ativados com európio

usou-se uma excitação em 348,5 nm. As Pig. III.39 a III.44

mostram os espectros de emissão de todos os compostos estuda-

dos. A Tabela III.15 mostra o comprimento de onda e a atribui

ção das principais transições observadas nos espectros de

emissão destes compostos.

Comparando-se todos os espectros de emissão dos

oxissulfetos de lantânio, observa-se que todas ÒS transições

ocorrem no mesmo comprimento de onda. As linhas de emissão

observadas referem-se as transições originárias dos níveis

D, e D para F_ que são compatíveis com uma simetria C-v e

comparáveis às transições observadas por SOVERS e YOSHIOKA

(39 e 40).
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Observa-se que existe uma variação na intensida-

de de emissão na seguinte ordem: 35(La_O2S:Eu 2%)>32(La-O_S:Bu

3%)> 31(La,O,S:Eu 41) > 36(La.O.S:Eu 1%)> 29A(La.0oS:Eu 5%). A2 2 2 2 2 2

Fig. III.45 mostra a relação da intensidade de emissão com a

concentração do ion ativador, para as transições D •• F_ e

D, •» F . Esta variação está coerente com as informações

da literatura, ou seja, com o aumento na concentração do íon

ativador, inicialmente a intensidade de emissão aumenta e de-

pois diminui gradativãmente, devido ao "quenching" de concen-

tração (2). No entanto, deve-se observar que nestas amostras

existe uma variação no tamanho das partículas, fator este,

que afeta significativamente a intensidade de emissão. Parti-

cularmente a amostra 31 (La_O_S:Eu 4%), apresenta uma dimen-

são média de partícula bem maior do que as demais.
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Tabel* 111.15 - Principais tranaiço« ob««rvad«. no

vadoa por Eu

3 6 ( 1 ^

Xetn(nm)

538.0

539,0

555,6

581,6

585.6

587,5

593.8

595.0

615.6

624.4

686,9

701,3

703,8

jStEu 1%)

K10"5)

1,08

0,87

0,53

0,16

1,68

0.83

0,44

0,37

1,26

1,72

0,07

0,20

0.47

SSÍlajOj!

Xem(nm)

538,0

539,0

555,6

581,6

585,6

587,5

593,8

595.0

615.6

624.4

686,9

701,3

703,8

>:Bu 2%)

KIO"5)

2,35

1,90

1,16

0,56

4,15

1,76

1,51

1,20

4,54

6,32

0,25

0,77

1,65

32(1^0.

Xen(nm)

538,0

539,0

555,6

581,6

585,6

587,5

593,8

595,0

615,6

624,4

686,9

701,3

703.8

,S:Bu 3%)
•

mo~5)
1,30

1,07

0,66

0,47

2,41

1,04

1,19

0,96

3,69

5,27

0,19

0,43

1,30

aiOa^!

Xen(nm)

538,0

539,0

555,6

581,6

585,6

587,5

593,8

595,0

615,6

624,5

686,9

701,3

703,8

5:Bu 4%)

Kio"5)

0,76

0,64

0,39

0,40

1,43

0,61

0,92

0,74

3,04

4,34

0,16

0,53

0,19

29A(U2O2

Xem(nm)

538,0

539,0

555,6

581,6

585,6

587,5

593,8

595,0

615,6

624,5

686,9

701,3

703,8

S-.EU 5%)

Kio"5)

0,18

0,15

0,09

0,09

0,35

0,14

0,23

0,18

0,74

1,06

0,03

0,12

0,25

5°1
\
\
\

\
\

\
\
\

TRANSIÇÕES

+ \

" ? F 1

* ? F 2

* 7 p o

"* 7 p 3

- 7 F 3

* ? P 1 ( A1 **

* ? P 1 ( A1 *
7

"* P 2 ( A l "*
7

•* F , (A, -»
2 i

*

*

*

E)

V
V
B)

I
(
I

!

J

f

i1
m
%1

I I

I * Intensidade em unidades arbitrárias * - Bandas de difícil atribuição
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Comparando-se duas transições originárias de ní-

veis eletrônicos com diferentes valores de Ji por exemplo,

D
o "* FQ e D» -• • F , nota-se que existe uma variação de

intensidade relativa a medida em que varia a concentração do

ion dopante. Com a diminuição da concentração do ion Eu^+» as

transições originárias de t>2
 e D, aumentam de intensida-

de em relação a transição D Q. As transições a partir de

D. ocorrem na região do amarelo enquanto que a transição

na região do vermelho. Consequentemente» diminuindo a concen-

tração de Eu « a cor da emissão resultante muda gradativa-

mente de vermelho para amarelo. Este fato já descrito na lite,

ratura, é atribuído a diferenças no mecanismo de "quenching

de concentração" das transições a partir dos níveis D_» D.

e D . A Fig. III.46 mostra a variação da relação de intensi-

dade das transições D. •• *•*/ D o •• p
o»

 ein função da coii

centração de Eu +» nos compostos estudados. Conforme método

proposto por OZAWA (43), esta relação pode ser utilizada pa-

ra a quantificação do ion ativador.

A amostra 31 (La^SrEu 4%), também foi excitada

cm 265,5 nm. Nota-se que na Fig. III.44 nSo é observada a

emissão na região de 611 nm, característica de oxido (17).

As transições observadas neste espectro de emissão são exata-

mente as mesmas que ocorrem nos demais compostos de lantâniO/

sendo que não há variação no comprimento de onda das transj^

ções encontradas. No entanto, observa-se que »B transições

originárias de D, sio mais intensas do que as transições de

D . Este fato sugere que uma excitação em comprimento de on-

da de maior energia, por exemplo, na banda de excitação do

Snion do hospedeiro (265 nm), pode favorecer um aumento na

população do nível D. em relação ao nivel D . Nesse caso

as transições a partir de D. serão mais intensas.
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Os resultados obtidos por espectroscopia eletrôni^

ca de emissão estão de acordo com as informações da litera-

tura , indicando que o método de síntese proposto é bom e po-

de ser aplacado pelo menos na obtenção dos oxissulfetos com

matrizes de lantânio.

Embora,a eficiência quãntica dos materiais obti-

dos não tenha sido determinada, nota-se claramente que estes

apresentam uma alta eficiência luminescente, quando ex-

citados por radiação ultravioleta. Este fato, confirma que o

material foi obtido com boa qualidade. Deve-se ressaltar que

um material luminescente com interesse tecnológico deve ter

uma eficiência quãntica da ordem de 70 a 90% (01).
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III.B. Análise Térmicm Diferencial (DTA)

O método de síntese proposto neste trabalho, es-

tá baseado na termodecomposição dos oxalatos de lantanídios

dopados.

A termodecomposição dos oxalatos de terras ra-

ras é conhecida já há algum tempo (61 a 65)» embora algumas

poucas observações permaneçam obscuras. No entanto» a intro-

dução de íons dopantes na rede cristalina de uma matriz hos-

pedeira, pode alterar as características do comportamento tér-

mico de um material» levando a modificações no mecanismo de

decomposição e portanto alterando o aspecto de uma curva DTA.

Assim sendo, estudamos o comportamento térmico dos oxalatos

de itrio e lantânios dopados com európio(III). As curvas DTA

obtidas são. apresentadas nas Fig. III.47 a III.50.

A curva DTA do oxalato de európio puro (Fig.

III.47) aparesenta três picos endotérmicos relativos à perdas

de moléculas de água» na região de 150 a 280 *C. Por volta

de 320 *C» inicia-se a decomposição do oxalato anidro que é

evidenciado por um pico exotérmico bastante pronunciado. Um

pequeno pico endotérmico é observado por volta de 620 *C. A

partir desta temperatura o aspecto da curva sugere que todo o

material já se encontra na forma de Eti.O..

Segundo WENDLANDT (61 e 62) a saída das molécu-

las de água no oxalato de európio ocorre em uma única etapa

entre 60 e 320 *c» conforme pode ser observado na Fig. III.47.
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Para o oxalato de lantânio (curva A, Fig. ill.48)

a curva DTA sugere que a desidratação acontece em uma única

etapa, com um pico endotérmico por volta de 170 *C. A decom-

posição do oxalato anidro inicia-se por volta de 390 *c onde

é observado um pequeno pico exotérmico, referente a formação

de carbonato básico» que por sua vez se decompõe a partir de

790 *C« observando-se então um pico endotérmico. A partir de

800 *C» o aspecto da curva DTA indica que todo o material

está na'forma de La~O_.

A curva DTA do oxalato de ítrio (curva A. Pig.

111.49) indica que a desidratação ocorre em mais de uma eta-

pa, ou seja/ existe a formação de um intermediário hidratado.

Aos picos endotérmicos observados entre 100 e

200 *C atribui-se à perda de moléculas de água. A decomposi-

ção do oxalato anidro ocorre por volta de 390 *C onde obser-

va-se um pico endotérmico seguido de outro pico exotérmico em

405 *C/ sugerindo a ocorrência de uma reação consecutiva . O

processo de termodecomposiçâo termina por volta de 600 *C»

onde é observado outro pico exotérmico relativamente largo.

Os resultados obtidos estão de acordo com os re-

sultados encontrados por WENDLANDT, conforme ilustrado na Ta_

bela III.16.
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Tabela III.16 - Decomposição téraica de oxalato de terras

raras (62)

Lantanidioc Temp. CC) Transições

Európio

Itrio

Lantânío

60-320

320-620

45-180

260-410

410-735

55-380

380-550

735-800

10-hidrato-* anidro

anidro -» oxido

9-hidrato •• 2-hidrato

2-hidrato •• anidro

anidro-» oxido

10-hidrato-* anidro

anidro •• LajO^.COj

La2O3.CO2 -» oxido
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Nos oxalatos de lantânios dopados com európio,

observa-se que o pico exotérmico localizado em 390 *c na cur-

va A Fig.III.48 mostra um ligerio alargamento à medida que a

concentração do dopante aumenta. Isto ocorre porque o oxalato

de európio apresenta um pico exotérmico bastante intenso em

temperatura ligeiramente superior ao oxalato de lantânio. A

medida que a quantidade de dopante é aumentada, esse pico deve

ser deslocado para temperaturas mais altas, levando assim ao

aparecimento de um ombro nas curvas DTA dos compostos obtidos.

Observa-se também que há uma inversão nas intensidades rela-

tivas dos picos exo e endotérmicos, isto ér a altura do pico

exotérmico aumenta gradativamente enquanto que o pico endo-

térmico diminui.

Estas mesmas observações podem ser feitas nos

compostos de itrio dopados com európio. O primeiro pico endo-

térmico (390 *C) apresenta-se mais largo • mais intenso com

o aumento da concentração de Eu . O pico exotérmico (405 *C)

observado no oxalato de ítrio» passa a apresentar um ombro

noa compostos dopados. Este ombro torna-se mais «vidente à

medida que a concentração do dopante é aumentada. Isto porque

o pico exotérmico do oxalato de európio,ocorre cm temperatu-

ras ligeiramente mais baixas do que no oxalato de Ítrio. Nova.

mente nota-se que com o aumento na quantidade de ions Etr t

verifica-se um deslocamento do pico de decomposição* levando

assim a alterações no aspecto da curva DTA. 0 segundo pico

exotérmico (590-600 *C) também sofre modificações em função

da presença do ion dopante. A altura deste pico decresce grada

tivãmente com o aumento na concentração de oxalato de európio.

Observando-se mais detalhadamente o aspecto das

curvas DTA obtidas, nota-se que o aumento na concentração do

ion dopante«provoca um ligeiro aumento na temperatura onde
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ocorre a desidratação dos oxalatos.

Para o oxalato de lantãnio dopado con euró-

piOf com o aumento na concentração do ion dopante> a tempera-

tura onde ocorre o processo final de decomposição é aumenta-

da, enquanto que no caso das matrizes de ítrio, este processo

ocorre em temperaturas ligeiramente mais baixas.

Os resultados indicam que a presença do íon do-

pante exerce uma influência no comportamento térmico das

matrizes de oxalato de lantãnio e itrio. No entanto, dentro

dos limites de concentração estudados (1 a 5% em mols de Eu),

o mecanismo de termodecomposição destes compostos, não é

significativamente alterado (66), indicando que o processo

reacional pode ser desenvolvido em temperaturas entre 700 e

900 *C, principalmente para as matrizes de lantãnio.

A Pig. II1.50 mostra as curvas DTA dos oxala-

tos de lantãnio puro e dopados com Eu . Nota-se que as cur-

vas DTA B m E não apresentam o pico endotérmico atribuído

• perdas de moléculas de água» na região de 150 *C. Este mes-

mo fato é observado na Fig. III.49 nas curvas A, B e C nos

oxalatos de itrio. Em função disto, uma nova série de oxala-

tos de lantânios foi preparada e estudada por DTA, cujos re-

sultados são apresentados na Fig. III.48.

Este fato sugere que com o envelhecimento das

amostras, pode estar ocorrendo perdas de moléculas de água

para o agente secante (CaCl-), usado no dessecador.

Nota-se que a curva DTA dos oxalatos recém pre-

parados, apresentaram em todos os casos, o pico endotérmico re-

ferente à desidratação na região de 150 *C. No entanto,o me-

canismo de termodecomposiçSo permaneceu inalterado cm todos

os compostos estudados.
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IV - CONCLUSÕES

Os resultados obtidos* utilizando-se as várias

técnicas de análise* indicam que o método de síntese proposto

é bom e pode ser aplicado especialmente para a obtenção dos

oxissulfetos de lantânio ativados com európio.

Os resultados de análise química indicam que

principalmente os compostos de lantânio, foram obtidos com a

formulação química esperada, isto é, Ln.O^StEu. As modifica^

ções introduzidas na metodologia de síntese» proporcionaram

uma otimização do processo com uma significante melhora na

qualidade e reprodutibiliâade do produto final.

Através das técnicas utilizadas para a quanti-

ficação do ion dopante, pode-se comprovar que o método de

coprecipitaçao dos oxalatos, fornece condições ideais para a

incorporação do íon dopante na rede hospedeira, sendo que o

processo de coprecipitaçao, pode ser considerado quantitat^

vo.

Estudando-se as amostras obtidas através da
*

Espectroscopia Vibracional na região do infravermelho/ po-

de-se observar que os compostos obtidos não apresentaram uma
' -1 -1

banda de absorção na região de 1200 cm a 1000 cm , carac-

terística do estiramento da ligação S-0. Isto indica que o

processo de purificação do gás argônio foi eficiente/ man-

tendo-se a atmosfera isenta de oxigênio. Em alguns casos,

pode-se observar claramente algumas modificações no espec-

tro de infravermelho em regiões abaixo de 600 cm* , eviden-

ciando a substituição do íon O por S .

Os difratogramas de raios-X indicam quo os oxis

sul fetos de lantânio não apresentam contaminação por uma ou-
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tra fase sólida» mais especificamente os óxidos. Este fato

comprova a aplicabilidade do método proposto para a síntese

destes compostos- No entanto, para as matrizes de ítrio os re-

sultados indicam que esta contaminação com oxido de ítrio

existe* isto é» os compostos obtidos apresentam mais de uma

fase solida. Através destes estudos» ficou evidenciado também,

que dentro dos níveis de concentração do dopante utilizado»

a substituição é isomórfica e que os oxissulfetos são isoes-

truturais.

Dentre todos os fatos observados» o que nos pa-

rece mais interessante é a relação existente entre o hábito

cristalino dos oxalatos e dos oxissulfetos obtidos pelo mé-

todo proposto. A topotáxia observada» pode abrir novas pers-

pectivas na obtenção de oxissulfetos» particularmente quanto

ao controle da granulometria do material. Uma vez controlado

o tamanho e a uniformidade dos cristais de oxalato no proces-

so de coprecipitaçao» pode-se de certo modo» prever o tamanho

das partículas de oxissulfetos. Isto representa uma grande

vantagem em termos econômicos» uma vez que o material não pre

cisaria passar por um processo de recozímento por várias ho-

ras a altas temperaturas» para atingir um tamanho de partícu-

la adequado â aplicação tecnológica. Deve-se ressaltar que o

fenômeno da topotáxia não é citado nos processos de síntese

de oxissulfetos descritos na literatura. No método de síntese

usado industrialmente» o oxalato dopado é primeiramente con-

vertido a oxido em temperaturas entre 900 *C e 1000 *C por

aproximadamente duas horas. Posteriormente o oxido é conver-

tido a oxissulfeto» sob atmosfera de H-S e temperatura de

1100 *C por duas horas. Conforme pode ser observado através

da Fotomicrografia de varredura número 5» o oxido obtido não

apresenta relação morfológica com o oxalato precursor» quanto
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ao hábito cristalino.

No método proposto neste trabalho, o oxalato é

submetido a uma tertnodecomposição, já sob atmosfera sulfuri-

zante, obtendo-se assim o oxissulfeto excluindo-se a etapa

intermediária de obtenção do oxido dopado. Neste caso o oxis-

sulfeto obtido apresenta o mesmo hábito cristalino do oxalato

precursor e com tamanho médio de partícula maior do que o

obtido pelo método industrial.

As equações abaixo representam as etapas de sín-

tese» comparando o método proposto com o método industrial.

Método industrial

HC1
LnCL3 .' Ln'Cl3

LnCl3.Ln'Cl3

pH-5,5

t*C=70#C

900*C

2:00h

Ln2(C2O4)3.xH2O:Ln*

1100°C
Lno0_:Ln'

2:00 h
Ln-O,S:Ln« (IV.6)

Método proposto

HC1
. Ln'Cl

LnCK.Ln'CK +
3 O

pH=5,5
HjC,O- * Ln-iC^O.K.xH-OrLnt

* fC=70#C * * 4 ** *
600#C-850#C

Ar/S 2 1:30 h
Ln2O2S:Ln' ( IV.7)
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O efeito da topotáxia é mais evidente nas matri-

zes de lantânio e a dimensão das partículas é maior do . que

nas matrizes de ítrio, refletindo assim uma influência do

raio iônico do cátion hospedeiro nos parâmetros da cela uni-

tária. A uniformidade no tamanho das partículas é maior nos

compostos de ítrio. no entanto o hábito cristalino não é bem

definido, sendo que esta característica é observada desde o

oxalato* precursor.

Através da técnica de Hicroscopia Eletrônica de

Varredura também pode-se observar a influência do método de

coprecipitaçao, da temperatura de reação e do recozimento so-

bre o tamanho das partículas. Nota-se que uma precipitação

sob condições mais controladas deu origem à cristais maiores

e mais uniformes. Um recozimento em temperatura mais eleva-

das promoveu um ligeiro aumento no tamanho médio das par-

tículas.

De todas as técnicas utilizadas na caracteriza-

ção dos compostos, talvez a mais importante seja a Espectros-

copia eletrônica de Emissão, uma vez que a luminescência ca-

racterística destes materiais é muito bem conhecida e é um

fator determinante na aplicação tecnológica.

Os resultados obtidos, principalmente para as

matrizes de lantânio, indicam que estes materiais apresentam

uma alta eficiência luminescente, sendo que todas as transi-

ções observadas sao compatíveis com uma simetria C.v(39) para

o Ion emissor.

Pode-se comprovar a influência do cátion hospe-

deiro sobre a energia dos componentes STARK nos espectros de

emissão, sendo que o comprimento de onda de emissão das

transições do íon Eu + em matrizes de oxissulfetos, diminui
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ji

com o aumento do raio iônico de cátion hospedeiro.

A concentraçlo do ion dopante exerce uma consi-

derável influência na cor da emissão resultante. Com a dimi-

nuição da concentração do íon Eu , a cor da emissão muda gra

dativamente de vermelho para amarelo, isto ocorre porque as

transições originárias de D- e D. aumentam de intensidade

em relação as transições dos nível D . A transição do nível

DL ocorre na região do amarelo, enquanto que a transição do

nivel P ocorre na região do vermelho. Este fato é conheci-

do na literatura e reflete as diferenças existentes nos me-

canismos de "quenching de concentração" das transições à par

tir dos níveis 5D,, 5D, e 5D (43).
£. 1 O

Em algumas amostras de ítrio sob excitação em

265 nm, pode-se comprovar a existência de contaminação com

oxido, o que resulta numa linha de emissão na região de 611

nm, atribuída à transição D -»• D_ do Eu + em matrizes de óx^
D_

do. Este fato não foi constatado nos oxissulfetos de lantâ-

nio dopados com európio.

É conhecido da literatura, que o tamanho das pa£

tículas exerce uma grande influência sobre a intensidade de

emissão, principalmente em amostras com granulometria abaixo

de 10 pm. No entanto este parâmetro não pode ser avaliado,

uma vez que os compostos obtidos, em geral apresentaram uma

granulometria maior do que 15 um.

Comparando-se o espectro de emissão dos oxissul-

fetos obtidos com o espectro de emissão do padrão comercial

"P22-red" utilizado, nota-se que estes apresentam *s mesmas

características espectrais, o que comprova a eficiência do

método de síntese proposto, principalmente para os oxissulfe-

tos com matrizes de lantânio.

Através do estudo da termodecomposiçao dos oxalá

tos dopados,pela técnica DTA/ nota-se que a presença do ion
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dopante exerce uma influência no comportamento térmico das

matrizes de lantânio e ítrio. No entanto dentro dos limites

de concentração utilizados, o mecanismo de termodecomposiçao

destes compostos não é significativamente alterado. Em todos

os oxalatos estudados, as curvas DTA mostram que na tempe-

ratura de aproximadamente 800 *C> todos os compostos já se

encontram sob a forma de oxido. Isto indica que a reação de

obtenção dos oxissulfetos pelo método proposto» pode ser

desenvolvida em temperaturas entre 700 *C e 900 *C.

Observa-se claramente que os oxissulfetos de lan

tãnio dopados com európio, foram mais facilmente obtidos do

que os oxissulfetos de itrio. Em função deste fato, alguns

fatores podem ser considerados:

a) Sabe-se que o raio iônico do lantânio é maior

do que o raio iônico do ítrio. Isto se reflete no tamanho da

cela unitáriar que é maior nas matrizes de lantânio. Este fa-

to pode dificultar a substituição do lon 0 por S nos oxis-

sulfetos de itrio, levando assim a formação de compostos com

uma mistura âas fases oxido e oxissulfeto.

b) No processo de termodecomposiçao doe oxala-

tos, nota-se que os óxidos de itrio são formados em tempera-

turas mais baixas do que os óxidos de lantSnio. Sabe-se tam-

bém que na termodecomposiçao do oxalato de lantSnio, ocorre a for-

mação de um carbonato básico intermediário. Estes dois fatos,

associados às diferenças no volume das celas unitárias, podem

dificultar a substituição do ion 0 por S , nas matrizes de

itrio em relação as matrizes de lantânio.

Uma vez quea termodecomposiçao do oxalato de itrio o

corre em uma única etapa, • quê a cela unitária destas matri-

zes é menor, podemos supor que* a pressão de saída dos gases

CO e CO, da rede cristalina, seja, maior nos compostos de
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ítrio. Este fato poderia dificultar a entrada de enxofre para

promover a substituição. Sendo assim a formação do oxissulfe-

to de ítrio ocorreria de forma mais lenta e em temperaturas

mais altasf provavelmente acima de 900 *C.

c) Ainda analisando as curvas DTA dos oxalatos

estudados, observa-se que os oxalatos de ítrio apresentam dois

picos exotérmicos. Um deles em aproximadamente 415 "C e outro

em aproximadamente 600 *C. Sabe-se que a perda de moléculas

de CO é. caracterizada por um pico exotérmico, enquanto que a

perda de C0_ é caracterizada por um pico endotérmico (63,64).

Os resultados relatados por FERNANDES F* (70) por análise ter

mogravimétrica (TG) dos oxalatos de ítrio, indicam que entre

415 *C e 755/a termodecomposiçSo do oxalato anidro se dá em uma

única etapa, com perdas de 3 moléculas de CO e 3 moléculas de

CO-, sendo que estes resultados estão de acordo com o citado

por WENDLANDT (63). No entanto observando-se detalhadamente o

aspecto da curva TG, nota-se que existe uma pequena inflexão

na região de 425 *C, Pig. IV.51.

•if

1
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Este fato leva a supor que nessa faixa de tempe-

ratura a decomposição do oxalato de ítrio pode ser parcial.

Dessa forma seria possível explicar o pico exotérmico na re-

gião de 600 *C na curva DTA, atribuído à perda de moléculas

de CO. Existem estudos na literatura (71), indicando que

através da termodecomposiçao do oxalato de ítrio, obtem-se um

oxido que é uma mistura de duas fases cristalinas no sistema

cúbico, ou seja, um sistema cúbico com simetria C, e outro com

simetria S-. A temperatura final de decomposição e o tempo ao

qual o oxalato é submetido à aquecimento, podem ser um fator

determinante na proporção de ambas as fases, sendo que uma

delas pode ser favorecida em temperaturas mais altas. Disto

pode-se deduzir que uma das fases oxido é obtida mais facil-

mente. Estes fatos são compatíveis com as observações feitas

tanto nas curvas DTA como TG dos oxalatos de ítrio.

Se uma das fases for mais facilmente- obtida do

que a outra» é possível que a substituição do íon O " por

S ~r seja favorecida em apenas uma das fases presentes. Sendo

assim/ para que todo material seja convertido em oxissulfeto

• preciso que a reação em atmosfera do S, seja feita em tem-

peraturas mais elevadas» acima de 900 *C.

Este fato, a ocorrência de mais de uma fase oxi-

do» em lantanídios» também é citado por outros, autores (72)»

sendo que parece que o problema é mais crítico à medida que o

raio iônico do Ln diminui.

Em função dos estudos desenvolvidos e dos resul-

tados obtidos» não nos é possível fornecer uma explicação

comprovada» para o fato de que a obtenção dos oxissulfetos de

itrio não tenha sido muito bem sucedida. No entanto acredita-

mos que o aumento da temperatura final de reação pode levar â

' resultados mais satisfatórios.
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Deve-se ressaltar também» qua ainda hoje existem

muitas dificuldades em se estudar os mecanismos de reação de

estado sólido. Acreditamos que com os avanços tecnológicos e

com maior conhecimento nas área de química de superfície» fu-

turamente as reações no estado sólido poderão ser melhores en

tendidas.

De modo geral» os resultados mostram que o méto-

do proposto é bom» sendo que os compostos podem ser obtidos

com as mesmas características dos compostos sintetizados por

outros métodos.

Acreditamos que o método proposto» oferece uma

considerável economia, pelo menos a nível laboratorial» uma

vez que o consumo de energia e o tempo de reação são menores

que no método industrial. Além disso, os compostos foram obtidos a

partir de reagentes mais baratos e que oferecem menor risco

de entoxicação» em relação a liberação dos subprodutos de

reação.
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APÊNDICE 1

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO TUBULAR DE BAIXO
CUSTO.

Com o intuito de estudar os métodos de sintese de

sólidos inorgânicos luminescentes, desenvolvemos em nosso la-

boratório» um protótipo de um forno elétrico tubular, progra-

ma vel e automático, com o auxílio do ProC. Dr. Mário Cilense

(Departamento de Físico-Química - IQ/CAr.).

O forno foi projetado de tal forma, a ter um bai-

xo consumo de energia elétrica( fácil e preciso controle de

temperatura,através de um controlador e indicador de tempera-

tura com o auxílio de dois termopares.

Ma construção deste equipamento foram utilizados

tubo refratário de alumina (CETEBRA - São Carlos). fio

KANTBAL Al BSS 18. fibra isolante (FIBERFRAX CH - B8), terra

de diatomácea, revestimento de chapa inox de 2,0 mm e argila.

0 forno construído pode ser utilizado para traba-

lhos em sistemas com ou sem controle de atmosfera, usando-se

tubos reacionais metálicos, de quartzo ou de alumina.

Optamos pela construção de um forno com 1400

watts de potência, operando em tensão de 220 volts, atingín-

do-se uma temperatura máxima de 1200*C para trabalho intermi-

tente. Em vista disso optamos pelo elemento termoelétrico

KANTHAL Al BSS 16 fornecido pela Sociedade Industrial e Comejr

ciai de Aços Kanthal Ltda.

Após a construção do forno, o desempenho do mesmo

foi avaliado em termos de velocidade de aquecimento e resfría

mentO/ isolamento térmico e distribuição de calor ao longo do

tubo refratário.
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A alimentação do forno é feita co» um equipamento \

de potência TIRISTHERM III, com potência »áxiaa de 5,5 RH . .1

Carga de trabalho de 25A e tensão 220V/6OHZ. •

A leitura e controle de temperatura é feita com

um controlador eletrônico de saída continua THERMICON TH 9020

com indicação digital de saída 2.20 HA, precisão menor de 1%.

alimentação 110V/60 HZ e com chave digital THUHBWELL.

PROCEDIMENTO TÉCNICO

Vinte e um metros (21 m) do Kanthal Al B*S 18

(+lm para cada extremidade) foram enrolados de modo a obter

uma espiral de 6mm de diâmetro e aproximadamente lm de comprj.

mento. Esta espiral foi esticada uniformemente até atingir um

comprimento suficiente para recobrir 250 mm de um tubo refra-

tário, deixando-se aproximadamente 6 un de distância entre m cada .

volta da espiral sobre o refratário.

Após a espiral ter sido fixada aobre o tubo de

alumina esta foi recoberta com argila para impedir o contato

entre as voltas da espiral fornada .

A resistência formada foi recoberta COM uma cama-

da de aproximadamente 70 mm de manta isolante de amianto e

fibra de vidro e fixada na carcaça metálica do forno. 0 espa_

ço livre entre a resistência e a superfície metálica foi pre-

enchido com terra de diatomácea para aumentar o isolamento

térmico do sistema. A Fig.Al mostra um esquema do sistema mon

tado.
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F»to A.I - Vista froital do tquipsieate aontado
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Após a montagem final do forno» o mesmo foi aque

cido lentamente até 150*c para eliminar qualquer umidade pre

sente na terra de diatomácea. Após 4 horas a 150*C a tempe-

ratura foi elevada lentamente até 950*C para observar o de

sempenho do equipamento» sendo que esta temperatura foi man-

tida por 2 horas/ após o. que o forno foi desligado.

A Foto A.l. ilustra o equipamento montado já

em fase final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Com o intuito de melhor avaliar o desempenho do

equipamento construído» desenvolvemos alguns experimentos vî

sando conhecer a distribuição de calor ao longo do tubo re-

fratário e a velocidade de aquecimento e resfriamento do fo£

no.

O equipamento foi ligado e mantido a B40#C» tem-

peratura medidas através de dois pirômetros devidamente cali.

brados (ENGRO) e acoplados a dois termopares Pt/Pt-Rh 13%

Um dos termopares foi introduzido no local apropriado do

forno (lateral) e o outro foi colocado dentro do tubo refra-

tário. Este último termopar foi então deslocado gradualmen-

te ao longo do tubo refratário/ em espaços de 2cm. A seguin-

te curva de distribuição de calor foi obtida (Fig. A.2).

Após terminado este experimento» o forno foi des

ligado e sua temperatura lida a cada 15 minutos até atingir

a temperatura de 200*C. Deste modo foi obtida a curva de res

friamente (Fig. A.3.)

Através da Fig. A.2, podemos notar que a dis-

tribuição de calor ao longo do tubo refratário é boa» não

sofrendo flutuações no meio do forno. Isto significa que o
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espaçamento entre as espirais da resistência elétrica é uni-

forme. Nota-se que a temperatura é menor nas extremidades do tu-

bo refratário» onde o isolamento térmico é sempre deficiente.

A Fig. A.3 indica que o isolamento térmico do

equipamento é bom. A velocidade de resfriamento é maior em

temperaturas altas.

Cabe ressaltar que a velocidade de resfriamento

pode ser mais lenta, fazendo-se uso do sistema de controle

de temperatura.

ICenil

fig. «.2 - Oistribuiçio di calor I O longo do tubo rtfritírío.
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OIMENSÍO
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Os testes realizados con o equipamento indica*

que o «esmo, da forma como projetado e construído é perfei-

tamente adequado para uso em nossos laboratórios e apresenta

um desempenho compatível com as especificações projetadas.

«r ,
V

r'"

V
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PRINCIPAIS EQUAÇÕES ENVOLVIDAS NOS CÁLCULOS PARA A CONSTRUÇÃO

DO EQUIPAMENTO.

Pe
I = em Amperes (eq.A.l)
e Eé

onde Ie = intensidade de corrente do elemento

Pe = potência do elemento em Watts

Ee'= tensão em Volts

Ee
em Ohms (eq.A.2)

onde r = resistência ohmica do elemento em estado quente

I 2 . Ct 2

Si s em cm /Ohm. (eq.A.3)

P

onde Si • superfície irradiante necessária

Ct * fator de temperatura

p • carga de superfície admissível em Watts/cm

rt
|L|» em metros (eq.A.4)

r20.Ct

onde|L| • comprimento irradiante do material sendo negligencia^

dos os finais de ligação

r 2 Q - resistência métrica do material KANTHAL escolhido

Obs.: Os fatores envolvidos nas equações acima podem se encon

trados na referência número (77).
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APÊNDICE II

Interpretação das legendas referentes as Fig. III.25 a III.4

SIHBOLOGIA

YEu5A23

M627,3

X.2H.1

F48

091188

900V

SIGNIFICADO

Oxissulfeto de ítrio ativado

con 5% en mols de Eu , amos

tra n* 23

Comprimento de onda de emis-

são = 627/3 nn.

Fenda de excitação = 0,2 nm

e fenda de emissão =0,1 nn.

Filtro de corte para radia-

ções abaixo de 480 nn.

Data de obtenção do espectro

Tensão aplicada à fotomulti-

plicadora » 900V

Obs.: Percebe-se que a notação H está realcionada à emissão

e a notação X está relacionada à excitação, por exem-

plo:

X265.5 Comprimento de onda de excit.

ção * 265,5 nm
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ABSTRACT

LANTHANUM AND YTTRIUM OXYSULFIDES ACTIVATED BY EUROPIUM:

(Lnl_x
Eu

x)2°2
S SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION.

The lanthanides oxysulfides activated by europium

were obtained by thermal decomposition of the doped oxalates,

in argon and sulfur atmosfere and temperatures between 600°C

and 850°C.

To establish better conditions of synthesis, the

mechanism of thermal decomposition of the lanthanides

oxalates (Y and La) doped with europium was studied by

differential thermal analysis (DTA) in air.

The studied compounds were oxysulfides of

lanthanum and yttrium activated by europium, La_O_S:Eu and

Y2O2S:Eu respectively. The doped concentration of the Eu

was in the range of 1 to 5 percent.

The compounds were characterized by the following

techniques: Infrared Absorption Spectroscopy, X-ray

Diffraction (powder method), Scanning Electron Microscopy,

Flame Emission Spectrophotometry and Emission Electronic

Spectroscopy.

The X-ray diffraction patterns showed that the

compounds are isostructural and that substitution is isomorphic.

The Scanning Electron Microscopy analysis showed that the

compounds were obtained with a good particle size distribution.

The results are also indicative of the topotaxic relation bet

ween the oxalates and oxysulfides compounds. The Emisson Electronic

Spectroscopy showed that oxysulfides compounds have a great

emission intensity and that the emission of trivalente
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europium is due to the radiative transition from the 5D ,

5D, and D levels to theD, and D 2 levels to the Fj levels. The results agree with

that one expected for C,v site simmetry around the emissor ion.

In general, the results showed that the new

method of preparation of the rare earth oxysulfides is a good

one and can be used for the synthesis of the lanthanum

oxysulfides. So far the ideal condition for the preparation

of yttrium oxysulfides have not been well established.
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SUGESTÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES.

Embora as propriedades físicas e químicas dos

oxissulfetos de terras raras sejam bem conhecidas, princi-

palmente em função da grande aplicação tecnológica» pudemos

notar que o estudo destes compostos não está esgotado. Ain-

da nos dias atuais, pesquisadores de vários países, desenvol^

vem estudos visando explorar as propriedades destes compos-

tos, principalmente nos campos da química e física do estado

sólido.

Na literatura, podem ser encontrados trabalhos,

relatando alguns estudos utilizando-se técnicas espectroscó-

picas de alta resolução provenientes da radiação SINCROTRON.

Trabalhos recentes, relatam estudos do efeito de

ácidos minerais na química de superfície dos oxissulfetos,

através das técnicas de Hicroeletroforese • Espectroscopia

Fotoeletrônica de Raios-X (XPS) (73). RLASSEN • colaborado-

res(74)/ estudaram alguns oxissulfetos de lantanídios ativa-

dos com térbio ou európio, através da Espectroscopia de Ex-

citação por Raios-X de baixo ângulo, na faixa de 100 a 200eV

usando-se radiação SINCROTRON LIÜ « colaboradores (75),

estudaram o efeito de altas pressões na luminescência e no

campo cristalino de v2O2S:Eu, usando-se pressões de até 16

GPa. Através de técnicas eletroquímicas FUKATSU e colabora-

dores (76) estudaram a energia padrão de GIBBS, na formação

de oxissulfetos e oxissulfatos de terras raras.

No entanto, acreditamos que mesmo usando-se téc-

nicas mais convencionais de caracterização/ pode-se contri-

buir para o entendimento dos processos de síntese no estado sóH.

do dos oxissulfetos Em função disto» sugerimos alguns estudos
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que poderão ser desenvolvidos posteriormente.

1) Coprecipitação dos oxalatos de terras raras.

Em função da relação topotáxica existente entre

os oxalatos e os oxissulfetos, o controle na granulomctria

do material precursor é de importância fundamental. Acredi-

tamos que a precipitação dos oxalatos em meio homogêneo, po-

de fornecer informações de grande importância para o centro-

le da uniformidade e do tamanho médio das partículas. Neste

caso* um acompanhamento do material por Microscopia Eletrô-

nica de Varredura é um fator decisivo.

2) síntese dos oxissulfetos de itrio

Os resultados obtidos com matrizes de itrio, não

foram muito satisfatórios. Portanto, o método proposto na

obtenção destes materiais, deve ser aprimorado. É importante

ressaltar que a sintese destes compostos não foi estudada

•ais detalhadamente/ em função das dificuldades na aquisição

dos óxidos de itrio/ devido ao custo e a demora nos proces-

sos de importação, fatos estes agravados devido à utili2a-

ção destes compostos na produção de supercondutores.

3) Sintese de oxisselenetos e oxiteluretos

Acreditamos que o método proposto, pode ser

utilizado na preparação de oxisselenetos e oxiteluretos de

terras raras ativados. Sendo mantido o ion emissor, as pro-

priedades luminescentes do material poderiam ser estudadas,

em função do Snion do hospedeiro.



138.

4) Estudos Teraoanaliticos

Os oxissulfetos obtidos pelo método proposto ,

poderão ser estudados por Termogravimetria (TG), visando-se

quantificar o íon sulfeto, através de uma oxidação a sulfa-

to» sob atmosfera oxidante. A influência de altas concentra-

ções do ion dopante* no processo de termodecomposição dos

oxalatos* também poderá ser estudada.

5) Estudos Espectroscópicos

Com o material obtido* posteriormente poderão

ser desenvolvidos alguns estudos explorando mais detalhada-

mente as suas características espectroscopicas/ por exemplo:

- Estudo cinéticosr para a determinação do tempo

de vida do estado excitado. Algumas amostras já estão sendo

estudadas no Departamento de Química Fundamental da UFPE.

- Determinação da eficiência quântica

- Estudos por catodoluminescencia

- Estudo dos efeitos da temperatura nas proprie-

dades luminescentes.

6) Quantificação do ion dopante

Através de medidas do tempo de vida de alguns es

tados excitados.

Através da razão linear de intensidade de algu-

mas transições.

Através da Difração de Raios-X/ sobre os parâme-

tros da cela unitária.

Através de Fluorescência de Raios-X.
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