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RESUMO 

Os espectros de ressonância magnética eletrônica do Gd3+ em soluções sólidas diluídas de GdP3 em CeO 2 

foram estudados à temperatura ambiente para concentrações de Gd entre 0,0 7 e 7,00 mol%. Enquanto, no 

caso de amostras de Mn2+:Ce02 tanto a largura como a intensidade das linhas passam por um máximo entre 

0,2 e 0,4% Mn e depois começam a diminuir, no caso de amostras de Gd3+:CeO 2 a largura e a intensidade das 

linhas aumentam monotonicamente com a concentração do dopante.lsso é tomado como prova de que em 

soluções sólidas diluídas de Gdp3-CeO 2não existem efeitos de aglomeração semelhantes aos observados em 

soluções sólidas de Mn:Ce02. Os resultados do presente estudo são insuficientes para determinar por que 

efeitos de aglomeração estão presentes em soluções sólidas de Mn:Ce02 e não em soluções sólidas de 

Gd:Ce02: entretanto, parece razoável supor que isso se deve ao fato de que o raio iônico do Mn2+ (87 pm) é 

cerca de 25% menor que o do Gd3+ (7 07,8pm). Seja como for, o fato de que soluções sólidas de Gd:CeO 2 não 

apresentam efeitos de aglomeração significa que a largura de linha de ressonância magnética eletrônica 

pode ser usada para estimar a concentração de Gd em amostras de CeO 2' como é possível fazer em várias 

soluções sólidas de íons paramagnéticos em materiais cerâmicos. Os resultados também sugerem que o 

alcance da interação de câmbio entre íons Gd3+ em CeO 2 é da ordem de O,89nm. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma investigação recente,' o estudo dos 

espectros de ressonância magnética eletrônica 

do íon Mn2+ revelou que existem efeitos consi-

deráveis de aglomeração em soluções sólidas 

de Mn02 -Ce02. No presente trabalho, estudamos 

os espectros de ressonância magnética eletrô

nica de outro íon 5, o Gd3+, em soluções sólidas 

de GdP3-Ce02' Essa investigação é de particular 
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interesse, porque o Ce0
2 
dopado com Gd foi pro

post02,3 como material para células combustíveis 

sólidas de temperatura intermediária (lT-SOFCs), 

HISTÓRICO 

RME de óxido de cério dopado 

com gadolínio 

Medidas de RME em monocristais de óxido 

de cério dopado com gadolíni04 mostram que os 

íons trivalentes de gadolínio substituem os íons 

de cério na rede cristalina. ° espectro pode ser 

descrito pelo hamiltoniano de spin 

(1 ) 

com g= 1.991, B
4
=860x 10 4cm-1 and B6=2.8cm-1• 

Uma investigação recenteS mostrou que es

se espectro não muda significativamente duran

te o tratamento térmico em atmosferas como 

CO/C0
2
, N

2 
e Ar/He, o que sugere um estado de 

carga muito estável. 

RME de soluções sólidas diluídas 

A teoria do alargamento dipolar em solu

ções sólidas diluídas foi desenvolvida por Kittel e 

Abrahams6 e generalizada por outros pesquisa

dores7
,8 para levar em conta a interação de câm

bio e efeitos de aglomeração, Os principais resul

tados são os seguintes: 

(i) a forma de onda da curva de absorção é 

uma lorentziana truncada; 

(ii) a largura de linha pico a pico da primeira 

derivada da curva de absorção pode ser expressa 

na forma 

L1H = L1H + L1Hd = L1H + c
1 
f pp o o e (2) 

(iii) a intensidade da curva de absorção é 

dada por 

/=cf 
2 e 

(3) 

onde L1Ho é a largura de linha intrínseca, L1Hd é o 

alargamento dipolar, c
1 

e c
2 

são constantes e ~ é a 

concentração de íons substitucionais da impureza 

para magnética que não estão acoplados pela in

teração de câmbio, que pode ser expressa na forma 

(4) 

onde f é a concentração de impurezas, z (r) é o 

número de sítios catiônicos incluídos em uma es

fera de raio rc' rc é o alcance efetivo da interação 

de câmbio e p :2: 1 é um "fator de aglomeração" 

definid09 como a razão entre a probabilidade de 

que um sítio catiônico vizinho seja ocupado e a 

probabilidade de ocupação se a distribuição fos

se aleatória. No caso de soluções sólidas aleatórias, 

p = 1; quanto maior o valor de p, mais acentuados 

são os efeitos de aglomeração, 

MÉTODO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

Preparação das amostras 

As amostras usadas neste estudo foram pre

paradas a partir de Ce0
2 
e GdP3 em pó de alta pure

za, Os pós foram misturados e tratados por 24 ho

ras a 1,200 °C no ar. As concentrações de Gd foram 

determinadas por análise química. Os espectros de 

difração de raios X de todas as amostras corres

ponderam, dentro do erro experimental, ao espec

tro lO do Ce0
2

, Nenhuma outra fase foi observada, 

Medidas de ressonância magnética 

Todas as medidas de ressonância magné

tica foram realizadas à temperatura ambiente e 
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9,5 GHz. ° espectro de uma amostra típica apa

rece na f igura 1.Todas as linhas podem ser iden

tificadas como pontos de inflexão do hamilto

niano dado pela equação 1. Em princípio, os da

dos de largura de linha e intensidade podem ser 

extraídos de qualquer uma das linhas do espec

tro do pó. Escolhemos a linha indicada por uma 

seta na figura 1, que corresponde à transição 

+3/2 H + 1/2,8 = 45°, porque tem uma amplitu

de razoável e está bem separada das outras li

nhas. Os resultados aparecem na tabela 1. 

0.28 0 .32 0.36 0.40 

MAGNETIC FIELD (T) 

Figura 1 - Espectro de RME de uma amostra de CeD
2 

dopada com 0.01 mol% Gd. A seta mostra a linha usada para medir 
a largura de linha e a intensidade do espectro. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os dados experimentais a respeito da vari

ação com a concentração da largura de linha pico 

a pico I1H e da intensidade relativa IR do espec
pp 

tro do Gd3+ são comparados nas figuras 2 e 3 
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Tabela 1 - Largura de linha pico a pico I1H e intensidade IR da 
pp 

transição de RME +3/2 H + 7/2, 8 = 45° do GdJ+ em (eO
l 

para 

várias concentrações de Gd (T = 300 K, v = 9,5 GHz). 

f(mol%) I1H (mT) 
pp 

IR (U .A.) 

0,01 0,55 9 

0,10 0,97 31 

0,20 1,28 54 

0,40 1,72 100 

0,60 2,00 126 

0,80 2,25 146 

1,00 2,38 166 

com dados semelhantes para o Mn 2+ na mesma 

rede hospedeira. 1 Enquanto, no caso de amos

tras de Mn2+:Ce0
2

, a largura e a intensidade das 

linhas passam por um máximo entre 0,2% e 0,4% 

Mn e, em seguida, começam a diminuir; no caso 

de amostras de Gd3+:Ce0
2

, a largura e a intensida

de das linhas aumentam monotonicamente com 

a concentração do dopante. Isso é tomado como 

prova de que em soluções sólidas diluídas de 

Gd
2
0

3
-Ce0

2 
não existem efeitos de aglomeração 

semelhantes aos observados 1,l, 11 ,12 em Mn:Ce0
2

, 

Fe:MgO e Fe:CaO. A figura 4 mostra a variação 

2,5 
3+ ____ -

Gd :CeO, __________ • 
2,0 _______ • 

f- .-------

~1 ,5 / 
E- • 

~a 1 ,OV 
0,5 Mn" :CeO, 

~-.--.----.----.----.----. 
0,0 '::-~-:-'-:--~-:-'-:-~-----:"'::-~~~~~----' 

0,0 0 ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

f(mol% ) 

Figura 2 - Variação com a concentração da largura de linha pico a pico 
do es pectro, L1Hpl em CeD2 dopado com Gd e Mn. 
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Figura 3 - Variação com a concentração da intensidade da intensidade 

do espectro, 'R' em CeOl dopado com Gd e Mn, 

J
E 
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Figura 4 - Variação com a concentração da largura de linha pico a pico 
do espectro, 6.H

p
{l em CeOl dopado com Gd, Os círculos 

são pontos experimentais; as curvas representam os resultados de cálculos 
teóricos para oito diferentes alcances da interação de câmbio, 

teórica da largura de linha pico a pico I1H ,dada 
pp 

pela equação 2, para p = 1 (ausência de aglome-

ração), I1Ho = O,55mT e oito diferentes alcances 

da interação de câmbio. Como a incorporação 

de cátions trivalentes ao Ce0
2 

é compensada 

por lacunas de oxigênio, a estrutura de defeitos 

de Ce0
2
•
X 
deve, em princípio, ser levada em conta 

nesta análise. Entretanto, as concentrações de Gd 

usadas neste trabalho (entre 0,01 e 1,00 mol%) 

foram tão pequenas que esse efeito pode ser des

prezado. Os valores de rc e z(r) para as primeiras 

oito esferas de coordenação aparecem na tabe

la 2, onde n é o número de ordem da esfera de 

coordenação (n = 1 não inclui nenhum sítio vizi

nho e assim por diante), Os valores de z(r) são 

os apropriados para a rede cfc do Ce0
2
; os valo

res de r foram calculados usando-se a constan-
c 

te de rede à temperatura ambiente10 medida por 

difração de raios X, ao = 0,5411 Onm. A figura 4 

mostra também os resultados experimentais, 

Esses resultados são compatíveis com a curva 

teórica para n = 6, que corresponde, de acordo 

com a tabela 2, a um alcance rc = 0,886 nm para a 

interação de câmbio. A figura 5 mostra os valo

res teóricos (equação 3) e experimentais (tabela 

1) da intensidade do espectro. A escala vertical é 

arbitrária e foi escolhida para a melhor concor

dância possível dos pontos experimentais com 

a curva teórica para p = 1 e n = 6, ou z(r) = 78. A 

concordância é excelente, 

Na figura 6, é mostrada a variação do alar

gamento dipolar I1H
d 

do espectro do Gd3+ em CO
2 

e em três outras redes cúbicas hospedeiras,13' ls 

MgO, CaO e SrO. ° aumento mais rápido da lar

gura de linha com a concentração de Gd em Ce0
2 

180r-~-.--~-r~Tn.-~~r--r-,--. 

160 

140 

120 

100 

~ 80 

-ó" 60 

40 

20 
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Figura 5 - Variação com a concentração da intensidade do 
espectro, 'R' em CeOl dopado com Gd. Os círculos são pontos experimentais; 

as curvas representam os resultados de cálculos 
teóricos para oito diferentes alcances da interação de câmbio. 
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Tabela ]- Valores do alcance efetivo da interação de câmbio, r" e 

do número de sítios catiônicos que estão incluídos em uma esfera 

de raio r" z (r), para as primeiras oito esferas de coordenação da 

rede cristalina do CeO!, 

n re (nm) z(r) 

0,000 O 

2 0,383 12 

3 0,541 18 

4 0,663 42 

5 0,765 54 

6 0,886 78 

7 0,937 86 

8 1,012 134 

não está de acordo com o fato de que a constan

te de rede ao em CaO, 0,541 nm, é maior que nos 

outros três compostos. Isso provavelmente se 

deve a tensões aleatórias da rede cristalina que 

alargam transições não-Kramer, como a que foi 

investigada no presente trabalho, o que já foi 

observado l6
-
18 em óxidos como MgO e AIP3' 

OS resultados do presente estudo são in

suficientes para determinar por que efeitos de 

aglomeração estão presentes em soluções só

lidas de Mn:Ce02 e não em soluções sólidas de 
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