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Resumo - Nesse trabalho, estudou-se o processo de formulação e síntese de pigmentos cerâmicos fosforescente 

BaAl1,7B0,3O4 dopados com terras-raras, e seus efeitos de luminescência foram estudados, utilizando, para isso, o 

método de precursores poliméricos (método Pechini).O tratamento térmico a 300°C foi uma etapa importante 

efetuada antes da calcinação. A quantidade de Eu
3+

 adicionada foi mantida constante, porém, a quantidade de 

dopante de Dy
3+

 variou entre 0 a 2% em mol. As amostras dopadas foram postas em um forno com atmosfera 

redutora a 1350°C e foi possível, dessa forma, analisar os resultados através do difratograma de raios X. 
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Abstract – This work, we studied the process of formulation and synthesis of ceramic pigments fluorescent 

BaAl1,7B0,3O4  doped with rare-earth and the luminescence effects were studied using for this, the polymeric 

precursor method (Pechini method). The heat treatment at 300°C was an important step performed prior the 

calcination.. The amount of added Eu
3 +

 was kept constant, however, the amount of dopant of  Dy3
3 +

  ranged 

from 0 to 2% mol . The doped samples were placed in a furnace with reducing atmosphere at 1350 °C 

and could thus analyze the results through the X-ray diffractogram. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os materiais nanométricos estão tendo um destaque na comunidade 

científica incluindo várias áreas, como física, química, ciências dos materiais e biologia 

(Montes, 2009). 

O método utilizado,foi o método de precursores poliméricos, também conhecido como 

método Pechini, que possui algumas vantagens, como produzir partículas nanométricas 

(menores que 10nm), com baixo grau de aglomeração, estreita faixa de distribuição de 

tamanho, possuir custo relativamente baixo, e apresentar ótimos resultados (Santos, 2006). 

A aplicação dos pigmentos nanométricos fosforescente é vasta, e inclui campos mais 

simples como detergentes de roupa e lâmpadas, até áreas de maiores investimentos 

tecnológicos, como por exemplo detectores de raios de alta energia como UV, Raios X e 

Raios β, radiografia digital, memórias ópticas e armazenamento de imagens (Soledade, 2003). 

Dessa forma, este trabalho propõe-se ao estudo da formulação e síntese do pigmento 

cerâmico fosforescente BaAl1,7B0,3O4 dopado Dy, onde a aplicação é vasta e de grande 

interesse econômico. 

 

 

METODOLOGIA 

As amostras do pigmento BaAl1,7B0,3O4:Eu, R (onde R= Dy
3+

) foram sintetizadas pelo 

método dos precursores poliméricos (método Pechini).  

Uma solução de ácido cítrico foi produzida e nela foi dissolvido o nitrato de alumínio 

dando origem ao citrato de alumínio, posteriormente, adicionou-se sal de bário, sal de boro e 



 

 

sal de európio sal de disprósio respectivamente e, após completa dissolução, adicionou-se 

finalmente o agente polimerizante, etilenoglicol. Todo o processo de mistura foi efetuado com 

agitação média e controle de temperatura a 70ºC e após dissolução do agente polimerizante 

essa temperatura foi elevada para 100ºC para dar origem ao gel. Seguidamente foi feito um 

tratamento térmico da resina resultante a temperatura de 300ºC por 3h e taxa de aquecimento 

de 10ºC/min., que teve por objetivo, eliminar parte do material orgânico formando o “puff”. 

Esse material foi desaglomerado em pistilo e almofariz de ágata para o posterior tratamento 

térmico. A Figura 1 ilustra o gel sintetizado da formulação BaAl1,7B0,3O4, a Figura 2 o puff do 

mesmo material a 300ºC por 3 horas e a Figura 3 o puff desaglomerado e sendo preparado 

para a calcinação. 

 

 
 

Após esta etapa, as amostras foram calcinadas em cadinhos de alumina para o 

desenvolvimento da fase formadora do pigmento. As condições para a calcinação do pó foram 

investigadas na faixa de 600 a 1000 em atmosfera ao ar reduzida e a 1350ºC, com a mistura 

dos gases 95%N2(g) e 5%H2(g) e taxa de aquecimento de 10 ºC/min. Após o tempo de patamar 

a amostra foi resfriada naturalmente até a temperatura ambiente. Para verificar a capacidade 

fosforescente dos pigmentos obtidos fora utilizada uma câmara com lâmpada Ultra-Violeta-

UV e para conhecimento da fase formada a técnica de difratometria de raios X. A Figura 4 

ilustra o puff da formulação BaAl1,7B0,3O4 após calcinação a 500ºC por 4 horas. 

 

 
Figura 4. Pó da formulação BaAl1,7B0,3O4 calcinado a 500ºC por 4 horas em cadinho de alumina. 

 

RESULTADOS 

Inicialmente estudou-se a formulação BaAl1,7B0,3O4 para verificar a fase cristalina 

responsável pela emissão da fosforescência, para isso calcinou-se nas temperaturas de 500°C, 

600°C, 700°C, 800°C e 1000°C, em seguida foi feita a análise por DRX, cujos gráficos estão 

na Figura 5.  
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Figura 5.  Difratogramas de raios X da amostra BaAl1,7B0,3O4 a várias temperaturas. 

   

 A Figura 6 mostra os difratogramas de raios X das formulações propostas 

(BaAl1,7B0,3O4, Ba0,97Eu0,01Dy0,02Al1,7B0,3O4, Ba0,98Eu0,01Dy0,01Al1,7B0,3O4 e 

Ba0,99Eu0,01Al1,7B0,3O4) a 1350ºC em atmosfera redutora (95%N2(g) e 5%H2(g), fluxo reduzido). 

Optou-se pela temperatura de 1350ºC pois segundo a literatura, Marchal et al. (2003), esse 

tipo de pigmento pode ser calcinado de 1100ºC até 1350ºC.  

Nestas condições, novamente, nenhuma das formulações apresentou luminescência na 

luz preta e na Ultra-Violeta.   

 

 
 

Figura 6. Difratogramas de raios X das formulações BaAl1,7B0,3O4, Ba0,97Eu0,01Dy0,02Al1,7B0,3O4, 

Ba0,98Eu0,01Dy0,01Al1,7B0,3O4 e Ba0,99Eu0,01Al1,7B0,3O4 a 1350ºC. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Pelos difratogramas, pode-se observar que a 500°C o material ainda se encontra 

amorfo, já a 1000°C o material encontra-se cristalino, em função da maior definição dos 

picos, sob a forma de aluminato de bário hexagonal. No entanto, a amostra a 1000°C não 

emitiu luminescência quando posta em câmara com lâmpada Ultra-Violeta e com luz preta.  

 De acordo com Sánchez-Benitéz et al. 2003, Peng et al. 2004 e Yu et al. 2004 a fase 

monoclínica tem uma maior eficiência quântica de luminescência, mas, as análises de difração 

de raio X nas amostras testadas mostraram que a fase presente nestas era hexagonal e não 

monoclínica. 

* 

*Ba4B2O7 – 24-0084 JCPDS 

  BaAl2O4 -  17-0306 JCPDS 



 

 

 Considerando que nas referências citadas os testes consideram um aquecimento de 

500ºC e nos testes realizados esta temperatura foi de 300°C, esses resultados indicam que seja 

necessária uma temperatura maior para que ocorra a redução dos íons Eu
3+

.  A luminescência 

do material depende da redução dos íons Eu
3+

 para o Eu
2+

 e a duração da emissão é 

prolongada pela adição do Dy
3+ 

(Sánches-Benítez et al., (2003). Outra questão que deve ser 

analisada é com relação ao tempo na produção do “puff” que no caso, foi de 3 horas, e em 

algumas literaturas como Soledade 2003 encontra-se tempos de até 48 horas. 

 Considerando os problemas encontrados e com base na literatura, uma forma de tentar 

corrigir os erros, considerando que a síntese da resina está de acordo com o previsto, é ajustar 

a temperatura de síntese do “puff” para temperaturas maiores. Verificou-se também que de 

acordo com Sánchéz-Benitéz et al. 2003, a fase monoclínica foi obtida em uma temperatura 

de calcinação de 1200°C.  

Problemas decorrentes da síntese, erro estequiométrico ou reagente inapropriados 

estão sendo investigados e novas sínteses estão sendo executadas no Laboratório de 

Preparação e Caracterização de Materiais, do Departamento de Física da UFS, em Aracaju-

SE, para tentar solucionar os problemas encontrados e assim obter um pigmento com 

propriedades fosforescentes relevantes. 
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