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ABSTRACT

Electron magnetic resonance (EMR) spectra of gadolinium-doped lanthanum 
oxide powders have been studied at room temperature for Gd concentrations between 
0.02 and 2.00 mol%. The results suggest that Gd3+ ions occupy substitutional sites, 
that the EMR linewidth and intensity increase with increasing Gd concentration and 
that the range of the exchange interaction between Gd3+ ions is about 0.39 nm, 
much smaller than that of the same ion in other rare earth oxides.
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RESUMO

O espectro de ressonância magnética eletrônica (RME) de óxido de lantânio 
policristalino dopado com gadolínio foi estudado à temperatura ambiente para con-
centrações de Gd entre 0,20 e 2,00 mol%. Os resultados sugerem que os íons de 
Gd3+ ocupam sítios substitucionais, que a largura e linha e intensidade do espectro 
aumentam com o aumento da concentração de Gd e que o alcance da interação de 
câmbio entre íons de Gd3+ é de aproximadamente 0,39 nm, muito menor que em 
outros óxidos de terras raras.

INTRODUÇÃO

O óxido de lantânio (La2O3) foi recentemente proposto (Sen, 2007) como subs-
tituto do SiO2 na porta dos circuitos integrados CMOS. Um dos problemas envolvidos 
no uso do óxido de lantânio é a absorção de umidade; outro é a cristalinidade. A res-
sonância magnética eletrônica de um íon de prova apropriado constitui um método 
conveniente para estudar a estrutura do La2O3. Como primeiro passo nessa direção, 
investigamos a influência da concentração de gadolínio do espectro de RME do Gd3+ 
em óxido de lantânio policristalino. Esta investigação tem dupla importância. Em pri-
meiro lugar, uma vez que os efeitos da concentração de gadolínio sobre o espectro 
sejam conhecidos, torna-se possível usar os resultados de RME para estudar, de forma 
rápida e não-destrutiva, a cristalinidade e degradação do La2O3. Em segundo lugar, o 
conhecimento do alcance da interação de câmbio entre íons de Gd3+ é essencial para 
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uma melhor compreensão das propriedades magnéticas do óxido de lantânio dopado 
com gadolínio.

TEORIA

A análise do espectro de monocristais de óxido de lantânio dopado com gadolínio 
(Vivien, 1976) mostra que os íons de gadolínio trivalente substituem íons de lantânio 
na rede cristalino. O espectro pode ser descrito pelo hamiltoniano 
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A teoria do alargamento dipolar em soluções sólidas diluídas foi formulada por 
Kittel e Abrahams (1953) e adaptada por de Biasi e Fernandes (1983) para levar em 
conta a interação de câmbio. Os resultados principais são os seguintes:

(i) a forma de onda é uma lorentziana truncada;
(ii) A largura de linha pico-a-pico da derivada primeira é dada pela equação

∆Hpp = ∆Ho + ∆Hd = ∆Ho + c1fe      (2)
        
onde ∆Ho é a largura de linha intrínseca, ∆Hd é o alargamento produzido por 

interações dipolares, c é uma constante e fe é a concentração de íons substitucio-
nais da impureza paramagnética que não estão acoplados pela interação de câm-
bio, que pode ser expressa pela equação.

        (3)

onde f é a concentração de impurezas, z(rc) é o número de sítios catiônicos 
incluídos em uma esfera de raio rc e rc é o alcance efetivo da interação de câmbio;

 (iii) a intensidade da linha de absorção é dada pela equação

I = c2fe  
           (4)
onde c2 é uma constante.

MÉTODO EXPERIMENTAL

As amostras usadas neste trabalho foram preparadas por técnicas cerâmicas con-
vencionais usando La2O3 (Riedel-de Haënag, 99.9%) and Gd2O3 (Reacton, 99.99%) de 
alta pureza. A sinterização final foi realizada por 24 h a 1100 oC em atmosfera ambiente. 
As concentrações de gadolínio e massas dos reagentes são mostradas na Tabela 1. 
Espectros de difração de raios X de amostras recém-preparadas, obtidos em um di-
fratômetro Panalitical XPert Pro com radiação Kα do cobre corresponderam, dentro do 
erro experimental, ao espectro5 do La2O3. Nenhuma outra fase foi detectada.
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Medidas de ressonância magnética
Os espectros de RME de amostras recém-preparadas foram obtidos a 300 

K e 9,50 GHz em um espectrômetro Varian E-12 com uma modulação de campo 
de 100 kHz. A Figura 1 mostra o espectro de uma amostra típica. Em princípio, os 
dados de largura de linha podem ser extraídos de qualquer linha do espectro do pó; 
escolhemos a linha indicada por uma seta na Figura. 1. Os resultados aparecem na 
Tabela 2, juntamente com os dados de intensidade.  

Figura 1 - Espectro de RME de uma amostra de La2O3 dopada com 1,0 mol% Gd.

Tabela 1 - Concentrações de gadolínio e massas  
dos reagentes usadas para preparar as  

amostras deste trabalho

f(mol%)  2 3Gd O (g)m
2 3La O(g)m
2 3La O(g)m

0,20 0,0044 1,9956
0,40 0,0089 1,9911
0,60 0,0133 1,9867
0.80 0,0178 1,9822
1,00 0,0222 1,9778
1,50 0,0333 1,9667
2,00 0,0444 1,9556

f (mol%) Hpp (mT) IR
0,20 4,7 150
0,40 4,9 300
0,60 5,1 350
0,80 5,3 400
1,00 5,5 420
1,50 5,9 400
2,00 6,2 340

Tabela 2- Resultados experimentais para o sistema 
Gd3+-La2O3 (T = 300 K, ν = 9,50 GHz)
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A variação teórica da largura de linha Hpp com a concentração, dada pela Eq. 
(2), é mostrada na Figura 2 para ∆Ho = 4.5 mT e oito alcances diferentes da intera-
ção de câmbio. Os valores de rc e z(rc) para as primeiras 8 esferas de coordenação 
aparecem na Tabela 3, onde n é o número de ordem de cada esfera de coordena-
ção (n = 1 corresponde à ausência de sítios vizinhos e assim por diante). Os valo-
res de z(rc) são os que correspondem à rede hexagonal do La2O3; os valores de rc 
foram calculados a partir das constantes de rede à temperatura ambiente, medidas 
(Swanson, 1954) por difração de raios X, ao = 0,39373 nm, co = 0,61299 nm. Os re-
sultados experimentais também são mostrados na Figura 2. Os resultados experi-
mentais correspondem de perto à curva experimental para n = 3, que corresponde, 
de acordo com a Tabela 3, a um alcance rc = 0,39 nm da interação de câmbio.

Figura 2 - Variação com a concentração da largura de linha pico-a-pico, ∆Hpp, em amostras de La2O3 dopadas 
com Gd. A curva é teórica [veja a Eq. (2)]; os pontos representam dados experimentais.

A Figura 3 mostra os valores teóricos [Eq. (4)] e experimentais (Tabela 2) da 
intensidade da linha de RME. A escala vertical é arbitrária e foi escolhida para a 
melhor concordância possível entre os pontos experimentais e a curva teórica para 
n = 3, ou z(rc) = 12. A concordância foi muito boa.

Os resultados de RME não são suficientes para determinar o motivo pelo qual 
o alcance da interação de câmbio entre íons de Gd3+ é muito menor no La2O3 do 

n rc (nm) z(rc)
1 0 0
2 0,38 6
3 0,39 12
4 0,54 18
5 0,61 20
6 0,67 32
7 0,68 38
8 0,73 50

Tabela 3 - Valores de rc e z(rc ) para 
a rede cristalina do La2O3
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que no CeO2 (0,39 e 0,89, espectivamente (de Biasi, 2005). Entretanto, parece ra-
zoável supor que os ângulos das ligações atômicas são mais favoráveis à interação 
de câmbio indireta (Anderson, 1959) no CeO2 do que no La2O3.   

            
Figura 3 - Variação com a concentração da intensidade, ∆Hpp, em amostras de La2O3 dopadas com Gd. A 

curva é teórica [veja a Eq. (4)]; os pontos representam dados experimentais.
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