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Breve Discussão Histórica sobre a “Descoberta” dos
Lantanídeos e sua Relação com as Teorias de Luz e Cores
de Maxwell e Einstein

Rodrigo Galvão e Jorge Fernando S. Menezes
Neste artigo, discute-se a história da “descoberta” dos lantanídeos ou terras-raras (TR) e a relação entre
a luminescência de seus compostos e as teorias de luz e cores de Maxwell e Einstein, que são celebradas no
Ano Internacional da Luz em 2015. O texto tem como objetivo contribuir para a compreensão das propriedades físicas e químicas das TR que permitem aplicações industriais diversas. A temática também favorece
um estudo interdisciplinar entre a física e a química à luz da história das ciências, em especial no que diz
respeito à construção do conhecimento científico e seu caráter mutável e provisório.
lantanídeos, história das ciências, óptica
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A descoberta de uma nova série de elementos químicos
Entre os séculos XVIII e XIX, foram descobertos diversos
elementos químicos, uma vez definido o elemento como
uma substância que não pode ser decomposta a partir de
processos químicos (Szabadvary, 1988). Nas tabelas periódicas, o elemento lantânio (La, 57) é seguido imediatamente
pelo elemento háfnio (Hf, 72), sendo reservada uma linha
a parte para os elementos: cério (Ce, 58), praseodímio (Pr,
59), neodímio (Nd, 60), promécio (Pm, 61), samário (Sm,
62), európio (Eu, 63), gadolínio (Gd, 64), térbio (Tb, 65),
disprósio (Dy, 66), hólmio (Ho, 67), érbio (Er, 68), túlio
(Tm, 69), itérbio (Yb, 70) e lutécio (Lu, 71). Todos esses
elementos e mais o ítrio (Y, 39) e o escândio (Sc, 21) são
denominados terras-raras (TR) ou lantanídeos1, pois foram
descobertos na forma de óxidos (terras) e em baixas concentrações2. Além disso, esses elementos possuem propriedades
semelhantes e são encontrados na natureza misturados entre
si, dificultando sua identificação e separação. Os TR são
encontradas principalmente na forma de óxidos nos minérios
ítria, céria e monazita (comum no Brasil). Os TR possuem
diversas aplicações na indústria, em especial excelentes propriedades luminescentes, sendo usados em lasers e displays
Esta seção contempla a história da Química como parte da história da ciência, buscando
ressaltar como o conhecimento científico é construído.
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.

de televisores (Raj et al., 2010). A nova geração de diodos
orgânicos emissores de luz (OLEDS) poderá fazer uso da
luminescência dos lantanídeos em monitores mais eficientes.
Os lantanídeos também podem ser aplicados como marcadores químicos e sensores ópticos em virtude de sua emissão
característica (Figura 1).
A história da descoberta dos lantanídeos começa em
1787 com Carl Arrhenius, que descobriu um mineral escuro na cidade de Ytterby, Suécia, de onde foram isoladas
diversas substâncias ao longo do tempo como o óxido de
ítrio3 (Szabadvary, 1988). Em 1804, o óxido de cério4 foi
isolado do minério cerite por Berzelius e Hisinger e simultaneamente por Klaproth (Szabadvary, 1988). Na época,
sabia-se que as substâncias eram óxidos uma vez que estes
se decompunham por eletrólise quando fundidos. Por outro
lado, as características dos metais envolvidos ainda eram
desconhecidas. Além disso, os óxidos isolados na verdade
eram impuros, sendo constituídos de uma mistura de diversos
outros óxidos. Carl Mosander conseguiu desmembrar os dois
óxidos descobertos em seis. É importante destacar que, nessa
época, não existiam os equipamentos modernos de caracterização como espectrômetros, de maneira que os químicos
faziam uso de diversas estratégias, bastante elaboradas, para
isolar os elementos químicos: explorando a alcalinidade
das soluções, reatividade e cor das amostras, por exemplo.
A análise espectral só foi introduzida em meados do século
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(Szabadvary, 1988). As propriedades luminescentes dos
lantanídeos começavam a se tornar atrativas para a indústria.
Entretanto, o advento da luz elétrica e os problemas como
a cor da luz produzida pela lâmpada de Auer levaram ao
declínio de sua invenção. Uma nova proposta de Auer foi
a utilização de óxido de cério em lâmpadas a gás, obtendo
melhores resultados, além da invenção do primeiro isqueiro
de bolso, também à base de cério.
Neste texto, daremos destaque à descoberta do európio
por Eugène-Anatole Demarçay em 1901 (Szabadvary, 1988;
Crookes, 1904).
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Figura 1: Luminescência do composto [Eu(ACAC)3(H2O)3]; (a)
aspecto do composto sob luz branca; (b) aspecto do composto
sob luz ultravioleta.

Em 1900 eu mostrei que este novo elemento era
idêntico ao Zε de Boisbaudran e que banda anômala
de Crookes foi devida à mesma substância, bem como
a linha reversa Zζ. [...]. Desde esse período, por uma
longa série de fracionamentos com nitrato de magnésio, eu já fui capaz de acumular uma quantidade
considerável deste elemento. Os resultados aparentemente contraditórios de Crookes e de Boisbaudran
devem-se, eu acho, às proporções muito pequenas
de Z–Zε contidas em seu material. Proponho o nome
európio para o novo elemento, com o símbolo do Eu,
e peso atômico 151 (aprox.)6. (DEMARÇAY, 1901
apud CROOKES, 1905)

Propriedades físicas e químicas dos lantanídeos

XIX, favorecendo a identificação de novas espécies químicas
Os TR admitem dois tipos de configurações eletrônicas:
e até mesmo a presença de elementos químicos em estrelas.
[Xe]4fn-15d16s2 e [Xe]4fn6s2, com n indo de 1 a 14, a depender
McLennan e Thomson (1916) discutem como a estrutura
do nível de energia relativo dessas configurações, sendo válidos átomos mais complexos pode ser entendida por meio
do o princípio de mínima energia. Em lantanídeos, o aumento
de sua emissão e absorção espectrais5. Nesse artigo, são
do número atômico não gera um incremento no número de
descritas as linhas espectrais obtidas quando são borrifaelétrons nas camadas mais externas. Em vez disso, os elédas soluções salinas de diferentes metais em um bico de
trons são adicionados no subnível 4f (não preenchido), mais
Bunsen. Essa prática experimenpróximo do núcleo. Diz-se que
tal também é conhecida como
existe um efeito de blindagem7
Nesse
artigo,
são
descritas
as
linhas
teste da chama. Outra forma de
do subnível 4f pelos níveis mais
espectrais obtidas quando são borrifadas
conseguir os espectros de emissão
externos. Dessa forma, aumento
soluções salinas de diferentes metais
de amostras é a utilização de um
do número atômico causa uma
em um bico de Bunsen. Essa prática
tubo de Crookes (Crookes, 1886),
contração do raio atômico, fenôexperimental também é conhecida como
que produz um feixe de elétrons
meno conhecido como contração
teste da chama. Outra forma de conseguir
de grande momento linear e que
de lantanídeos.
os espectros de emissão de amostras é a
são capazes de remover elétrons
Os arranjos dos elétrons 4f são
utilização de um tubo de Crookes (Crookes,
das camadas externas dos átomos
responsáveis
por diferentes níveis
1886), que produz um feixe de elétrons de
dos materiais analisados, promode
energia
para
cada elemento
grande momento linear e que são capazes
vendo a emissão de luz (Crookes,
e
diferentes
comportamentos
de remover elétrons das camadas externas
1879). Os tubos de Crookes têm
espectrais. As transições 4f→4f
dos átomos dos materiais analisados,
como vantagem a preservação das
são
responsáveis pelas propriepromovendo a emissão de luz (Crookes,
amostras ao final dos testes.
dades
luminescentes dos lantaní1879). Os tubos de Crookes têm como
A primeira aplicação indusdeos, caracterizadas pelos longos
vantagem a preservação das amostras ao
trial de TR foi proposta por Carl
tempos de desativação (tempo
final dos testes.
Auer no fim do século XIX, ao
de vida) e bandas de emissão
melhorar a emissão de bicos de
estreitas8. Essas transições dão
9
Bunsen com o uso de óxido de lantânio para fins de iluminaespectro tipo linha excessivamente intensas nas regiões do
ção pública, conseguindo grande prestígio por sua invenção
visível e ultravioleta (UV) próximo. A largura das bandas
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.
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espectrais está associada à natureza contraída dos orbitais
4f como consequência da blindagem exercida pelo arranjo
5s25p6, impossibilitando o envolvimento daqueles na ligação
metal-ligante. Portanto, exceto para pequenas variações nas
intensidades e pequenas alterações no comprimento de onda,
as bandas de absorção para um íon Ln3+ são essencialmente
iguais em sais cristalinos, complexos e soluções. Os íons
Ln3+ possuem os níveis de energia 2S+1LJ característicos do
íon livre em baixa simetria e, quando estão em um ambiente
químico, a simetria se afasta ainda mais da esférica, com os
níveis desdobrando-se em no máximo 2J+1 (para íons com
número par de elétrons) e J+1/2 (para íons com número ímpar
de elétrons) em função de efeitos do campo ligante (Menezes,
1999). O processo usual de obtenção da luminescência de
lantanídeos é o chamado efeito antena, quando o íon luminescente é coordenado a um ligante orgânico e a energia
absorvida pelo ligante será transferida ao íon luminescente,
que emitirá uma luz característica. A Figura 2 representa
um esquema dos processos de transferência de energia
intramoleculares que ocorrem em compostos à base de TR.

com maior intensidade está em torno de 612nm, conforme
já havia observado Demarçay.
No caso do composto luminescente da Figura 1, podem ser construídos espectros de emissão e absorção, que
apresentam as intensidades relativas de cada comprimento
de onda emitido pela amostra quando esta é sujeita à luz
de determinado comprimento de onda. Para uma excitação na região do ultravioleta próximo, é obtido o espectro
da Figura 3. Essa técnica é análoga às primeiras análises
espectrais realizadas por Crookes, embora seja feita com
equipamentos sofisticados.
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Figura 2: Diagrama dos processos de absorção, transferência
e emissão de energia em compostos com TR. Fonte: adaptado
de Menezes (1999).

No mecanismo 1, após o cruzamento interssistema entre
o estado excitado singleto (S1) e o estado tripleto (T1) do
ligante, ocorre a transferência de energia (TE) de (T1) para
um estado excitado de menor energia (En) do íon Ln3+. No
mecanismo 2, ocorre transferência de energia direto do estado (S1) para o estado excitado de menor energia do (En)
do íon. No mecanismo 3, ocorre transferência de energia do
estado (S1) para um nível intermediário (Em) do íon Ln3+,
que transfere energia para o estado (T1) do ligante e posteriormente TE a um nível de menor energia (En) do íon Ln3+
(Menezes, 1999).
Os ligantes mais comuns em sistemas luminescentes à
base de TR são as β-dicetonas ou 1,3-dicetonas por possuírem elevada estabilidade com os íons Ln3+ e absortividade
molar na região do ultravioleta, o que não ocorre nos íons
Ln3+ (Carnall; Fields, 1967). A energia acumulada pelos
ligantes é então transferida para o centro metálico (lantanídeo) que retorna ao estado fundamental, liberando luz de um
comprimento de onda maior, devido às perdas energéticas
por transições não radiativas. Dessa forma, existe um deslocamento entre a faixa de comprimentos de onda absorvidos
(ultravioleta) e a emitida (visível), o deslocamento Stokes.
No caso do európio, o comprimento de onda da luz emitida
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.

Figura 3: Espectro de emissão do composto da Figura 1.

Estudando a luminescência dos lantanídeos
Quando se deseja estudar e quantificar a cor dos objetos,
é necessário fazer uso da colorimetria, ciência que trabalha
com os fatores físicos da percepção de cor (Otha; Robertson,
2005; Schanda, 2007). Quando uma indústria de televisores
deseja saber o desempenho dos aparelhos produzidos com
precisão, são feitas medidas da intensidade luminosa e da cor
aparente exibida no visor. Os displays mais modernos usam
o conceito de pixel, menor elemento da imagem. Os pixels
geralmente são constituídos por três pontos luminosos: um
vermelho, um verde e um azul (RGB do inglês Red Green
Blue). A combinação dessas cores é responsável pelas imagens projetadas no visor. Por exemplo, se uma pessoa olha
para um arco-íris ao ar livre, presenciará as cores verdadeiras
do espectro visível separadas. Se for mostrado um arco-íris
em um filme ou uma foto na tela de um computador, a cor
amarela reproduzida não é real, é apenas uma mistura de
vermelho e verde10.
A busca por uma teoria eficiente de cores é antiga. Isaac
Newton acreditava ser possível propor uma teoria matemática
para a cor, ou seja, por meio da média ponderada das cores
espectrais na proporção das notas musicais, era possível obter
a cor resultante (Newton, 2002). Por outro lado, experiências
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feitas com seres humanos mostraram que a cor é uma sensação fisiológica, que depende da sensibilidade das células
da retina e da interpretação que o cérebro faz dos impulsos
elétricos coletados. Conforme Maxwell (1860, p. 58):
Nós podemos expressar isso dizendo que duas cores
compostas podem ser cromaticamente idênticas, mas
opticamente diferentes. As propriedades ópticas da
luz são as que têm referência à sua origem e propagação através dos meios, até que atinge o órgão sensível
da visão; as propriedades cromáticas da luz são as
que têm referência ao seu poder de excitar certas sensações de cor, percebidas através do órgão da visão.

28

James Maxwell desenvolveu um dispositivo para estudar
o efeito da mistura de cores na visão com base nos trabalhos
de Thomas Young e Hermann Von Helmholtz. O dispositivo
é composto por três discos de papel pintados com pigmentos
usados em pinturas nas cores vermelho, verde e azul graduados em 100 partes, de maneira que pode ser controlada
a quantidade de cada cor exposta (Figura 4a). Sobre os discos, é colocado um disco menor de uma cor qualquer11, que
será comparada à cor formada quando os discos vermelho,
verde e azul girarem em uma grande velocidade. Os discos
são fixados na base por meio de um parafuso, evitando que
a disposição das cores seja alterada durante o experimento
(Maxwell, 1855). A escolha dos pigmentos: vermelho, verde
e azul é devida à maior quantidade de cores que podem ser
obtidas a partir de sua combinação.
Uma vez montado o aparato, o observador é colocado a
uma distância do disco e o operador controla sua rotação.
O observador deverá julgar se a cor de teste é idêntica à cor
produzida pela composição dos discos vermelho, verde e azul
ou se é preciso modificar algum componente. De posse dos
dados, o operador deverá anotar a quantidade de vermelho,
verde e azul necessário para compor cada cor de teste na forma de uma equação. Nota-se que a semelhança entre a cor de
teste e a produzida não é real, mas um efeito da constituição
do olho e do mecanismo da visão. Além disso, os resultados
dos experimentos são mantidos em diferentes pessoas com
visão normal (MAXWELL, 1855). Maxwell também realizou
experimentos com pessoas daltônicas, chegando à conclusão
que lhes faltava um dos elementos de cor dos olhos. Os dados
coletados podem ser exibidos na forma de um gráfico, no
qual cada cor de teste é representada por um ponto no interior
de um triângulo equilátero, as coordenadas desse ponto são
calculadas a partir do centro de massa das componentes vermelho, verde e azul, que são os vértices do triângulo (Figura
4b). Maxwell (1860) também propôs uma espécie de caixa de
mistura de cores, cujas componentes vermelha, verde e azul
da luz do Sol podem ser misturadas em diversas proporções.
O estudo da colorimetria permitiu atribuir a cada cor
visível por um ser humano valores numéricos de abscissa
e ordenada, dispostos nos chamados diagramas padrão de
cromaticidade ou diagramas CIE, definidos pela Comissão
Internacional de Iluminação (Commission Internationale
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.

Figura 4: Experimento proposto por Maxwell para estudar a mistura de cores; (a) aparato para mistura e comparação de cores
(colorido artificialmente); (b) diagrama de relações para as cores.
Fonte: adaptado de Maxwell (1855).

d’Eclairage – CIE). Por meio dos diagramas CIE, pode-se
fazer menção a uma cor por meio de suas coordenadas. Isso
é útil, por exemplo, para se regulamentar letreiros luminosos
e sinais de trânsito. A principal diferença entre o sistema
proposto por Maxwell e o diagrama CIE é que as cores
vermelho, verde e azul usadas no experimento de correspondência de cores não são pigmentos artísticos, mas sim cores
espectrais puras. Quanto aos diagramas de cromaticidade,
podem ser feitas as seguintes considerações:
• O diagrama representa todas as cores visíveis para um
ser humano comum, que correspondem a valores não
negativos de x, y e z;
• A região de cores visíveis é chamada de gamut da visão
humana;
• A borda curva do gráfico (Figura 5) é chamada lócus
espectral e corresponde à luz monocromática;
• A borda reta é chamada de linha tons de púrpura, que
possui cores sem um comprimento de onda equivalente;
• A linha reta que une dois pontos do gráfico representa
todas as cores que podem ser formadas pela mistura das
cores dos extremos da linha. A mesma regra vale para
um triângulo ou outra forma geométrica;
• O branco de referência é o ponto (1/3;1/3).
Com base no espectro da Figura 3, podem ser aplicados
os cálculos propostos pela CIE, que levam em consideração a resposta espectral do olho humano para cada cor. O
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resultado obtido é mostrado na Figura 5, calculado por meio
do programa Spectra Lux (Santa-Cruz; Teles, 2003). Nota-se
que a cor do composto está situada na borda do diagrama
em torno de 612nm (ponto branco na figura), o que indica
elevada pureza de cor, típica dos lantanídeos.

Figura 5: Diagrama de cromaticidade construído a partir do
espectro da Figura 3.

O surgimento do quantum
Os processos de transferência de energia discutidos para
os compostos à base de lantanídeos sugerem a existência
de energia intrínseca à luz. A teoria ondulatória clássica
para a luz foi verificada por Maxwell (1865), unificando os
fenômenos ópticos aos fenômenos eletromagnéticos. Este
propôs uma teoria dinâmica para o campo eletromagnético12,
que significa estudar as interações elétricas por meio da
movimentação de matéria no espaço que circunda os corpos
em condições elétricas ou magnéticas. Mesmo no vácuo, os
corpos estariam imersos no éter, a matéria que transmitiria
as ondulações de luz e calor em uma grande velocidade.
A partir de manipulações de um conjunto de equações
para os fenômenos elétricos e magnéticos, Maxwell (1865)
chegou à conclusão que ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com uma velocidade vonda = 310740000m/s.
Na época, eram conhecidas medidas para a velocidade da
luz no ar, sendo obtidos valores v1 = 314858000m/s, v2 =
298000000m/s e v3 = 308000000m/s. A conformidade entre
os valores da velocidade da luz e das ondas eletromagnéticas
indicava que a luz deve ser constituída de ondas eletromagnéticas de determinados comprimentos de onda. Ele ainda
chama a atenção para o fato de que as constantes empregadas no cálculo da velocidade de propagação de uma onda
eletromagnética foram obtidas por meio de experimentos
que não envolviam luz: “The only use made of light in the
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.

experiment was to see the instruments”, e ainda assim, o
resultado coincidia com medidas da velocidade da luz a
partir de experimentos de óptica.
Antes de Maxwell, Weber e Kohlrausch (2003) observaram que a razão entre as unidades de carga eletrostática e
eletromagnética coincidia dentro da margem de erro com a
velocidade da luz, embora eles tenham tratado esse resultado como uma coincidência acidental, já que a natureza dos
fenômenos ópticos e eletromagnéticos é bastante distinta
(Shapiro, 1973). Sabe-se que, em linguagem usual, o valor
dessa razão, cW, é igual à
(Assis, 2003;
Weber; Kohlrausch, 2003). Dessa forma, o modelo ondulatório parecia estar completamente estabelecido para a luz.
No final do século XIX e início do século XX, foi
observado por diversos pesquisadores, como Hallwachs,
Hertz e Lenard, um fenômeno conhecido hoje como efeito
fotoelétrico. Quando uma superfície metálica era iluminada,
principalmente com luz ultravioleta, notava-se a emissão de
raios catódicos (elétrons) pelo metal (Figura 6). Medidas
cuidadosas do fenômeno feitas por Lenard mostraram que
a energia cinética dos elétrons ejetados só dependia da
frequência (cor) da luz incidente e não de sua intensidade.
Lenard propôs que a origem do fenômeno está no interior do
átomo. A luz seria capaz de desencadear a liberação de uma
energia interna no átomo, provocando a liberação de elétrons
(Klassen, 2011). As pesquisas de Lenard sobre o efeito fotoelétrico lhe renderam o prêmio Nobel da Física em 1905.
Nesse mesmo ano, foi anunciada uma nova explicação para
o fenômeno, a hipótese do quanta por Albert Einstein (1967).

Figura 6: Efeito fotolétrico. O material fotoemissivo geralmente
é armazenado em um tubo a vácuo por ser formado por metais
bastante reativos na atmosfera ambiente como o Césio. Os elétrons são ejetados pelo material fotoemissivo e coletados pelo
eletrodo quando é fornecida uma fonte luminosa.

Einstein (1967) apontou contradições entre as previsões
da teoria eletromagnética da luz ou qualquer outra teoria
ondulatória com os resultados experimentais acerca da
criação e conversão de luz. Um exemplo é o problema da
radiação de corpo negro, que consiste na discrepância entre
os dados experimentais e os modelos teóricos clássicos para
a radiação eletromagnética de uma cavidade. A solução
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desse problema é feita a partir da hipótese de que a energia
da radiação eletromagnética assume apenas determinados
valores (discretos). Einstein estendeu essa hipótese a outro
problema, a emissão de raios catódicos (elétrons) em sólidos
a partir da iluminação.
EQ = k ⋅ n
P ⋅ q = k ⋅ n – P′

30

(1)
(2)

pagando da fonte para o local onde será detectado.
Assim, o fóton incide no filme como uma partícula,
mas se propaga até aquela posição como uma onda
capaz de interferir construtivamente. O fato de que a
luz exibe um comportamento tanto de onda como de
partícula foi uma das mais interessantes descobertas
do início do século XX. (HEWITT, 2011, p. 560)

A natureza ondulatória e corpuscular da luz permite
Na equação 1, a energia do quantum de luz (fóton), EQ, é
compreender os processos de transferência de energia
diretamente proporcional à frequência da luz ν. Se um feixe
responsáveis pelas características únicas dos lantanídeos.
de luz for direcionado a uma superfície metálica, os elétrons
O caráter corpuscular é evidenciado na transferência e conda superfície absorverão essa energia na forma de energia
versão de pacotes mais energéticos em luz visível (efeito
cinética, sendo ejetados da superfície em grande velocidade
antena), que é então capaz de propagar-se na forma de uma
(fotocorrente). Se o metal for mantido positivo e sua vizionda eletromagnética.
nhança com potencial neutro, será oferecida uma resistência
à ejeção do elétron pela atração coulombiana. No momento
Considerações finais
em que cessa a fotocorrente, a tensão Π (equação 2) multiplicada pela carga elétrica fundamental q será igual à diferença
Atualmente, a teoria quântica é cada vez mais aplicada
entre a energia absorvida e um trabalho P’ realizado pelo
a sistemas ópticos, principalmente em experimentos com
elétron ao deixar a superfície metálica. Assumindo que cada
cada vez menos fótons. Em futuro próximo, dispositivos
elétron absorve um quanta de luz, o aumento da intensidade
ópticos inteligentes poderão revolucionar a computação, as
luminosa causará o aumento do número de elétrons ejetados,
comunicações e a medicina. Sondas luminescentes à base
mas a energia cinética de cada um não será modificada, já
de lantanídeos podem ser aplicadas em diagnósticos não
que esta só depende de ν.
invasivos, devido às emissões características dos íons no
A hipótese de Einstein não foi bem recebida pela coespectro visível e infravermelho próximo e longos tempos
munidade científica da época, mesmo quando as equações
de decaimento (Bünzli, 2010b). Dentre as aplicações induspropostas foram observadas experimentalmente (Klassen,
triais, filmes luminescentes à base de Ln3+ podem atuar como
2011). A quantização da luz parecia uma contradição da
conversores ópticos de radiação UV em comprimentos de
teoria eletromagnética. Mesmo com o descrédito por suas
onda maiores, úteis na cultura de plantas em estufas onde
descobertas, Einstein recebeu o
a radiação UV é nociva e a luz
prêmio Nobel da Física em 1922.
visível é mais viável do ponto de
A hipótese de Einstein não foi bem
A aceitação do conceito de fóton só
vista da fotossíntese (Binnemans,
recebida pela comunidade científica
foi possível depois da observação
2009). De forma análoga, células
da época, mesmo quando as
do efeito Compton, que consiste na
solares podem ter sua eficiência
equações propostas foram observadas
variação do comprimento de onda
reforçada com o uso de converexperimentalmente (Klassen, 2011).
de raios X quando estes são direciosores ópticos.
A quantização da luz parecia uma
nados em um material. A interação
Polímeros dopados com β-dicontradição da teoria eletromagnética.
entre os raios X e os elétrons livres
cetonatos
de lantanídeos também
Mesmo com o descrédito por suas
pode ser compreendida como uma
vêm
sendo
estudados como madescobertas, Einstein recebeu o prêmio
colisão, na qual o momento linear
trizes
de
lasers
e fibras ópticas
Nobel da Física em 1922. A aceitação do
e a energia mecânica são conservapara
redes
de
telecomunicação
conceito de fóton só foi possível depois
dos. A aparente contradição entre a
locais13, dado seu baixo custo,
da observação do efeito Compton, que
óptica ondulatória e a quantização
alto desempenho, flexibilidade,
consiste na variação do comprimento
da luz é resolvida quando esses feestabilidade química, dentre
de onda de raios X quando estes são
nômenos são compreendidos como
outras vantagens (Zaharieva;
direcionados em um material.
comportamentos complementares
Milanova; Todorovsky, 2011).
da natureza:
Notas
Cada fóton individual possui propriedades ondu1
latórias bem como propriedades corpusculares. Mas
Formalmente, são chamados terras raras Y, Sc e La-Lu;
os fótons mostram aspectos diferentes em diferentes
lantanídeos, os elementos Ce-Lu; e lantanoides, os elemensituações. Um fóton se comporta como uma partícula
tos La-Lu (Bünzli, 2010a). Neste texto, serão tratados os
quando está sendo emitido por um átomo, ou absorelementos Y, Sc e La-Lu como lantanídeos ou terras raras.
2
vido por um filme fotográfico ou outros detectores,
Sabe-se atualmente que esses elementos são naturalmene comporta-se como uma onda quando está se prote abundantes, comparáveis com metais industriais como o
Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.
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estanho e chumbo (Szabadvary, 1988).
3
Em linguagem usual: Y2O3, MM=225,81 u.
4
Em linguagem usual: CeO2, MM=172,11 u.
5
Emissão e absorção espectrais são definidas respectivamente como a intensidade relativa de radiação eletromagnética por comprimento de onda emitida e absorvida
por uma substância.
6
Crookes havia localizado uma linha anômala nos espectros de fosforescência de amostras de ítrio contaminadas
com samário com comprimento de onda 609nm (Crookes,
1886). A linha de fosforescência do sulfato de európio identificada por Demarçay tinha comprimento de onda 612nm,
de maneira que Crookes não estava convencido de que sua
linha anômala era devida ao európio.
7
Não se trata do conceito de blindagem causada pela
carga nuclear efetiva dos elétrons mais internos.
8
Transições do tipo 4f→4f são fortemente proibidas por
Laporte, mas tornam-se fracamente permitidas através do
desdobramento do campo cristalino, que distorce a simetria
em torno do íon (Menezes, 1999).
9
Espectros do tipo linha são caracterizados por picos
estreitos.
10
David Brewster apresentou uma teoria para a composição das cores espectrais, afirmando que a luz branca
é composta por três cores simples: vermelho, amarelo e
azul. Por meio da composição destas, todas as outras do
espectro seriam formadas. As cores simples se estenderiam
por todo o espectro, de maneira que, em cada ponto, seria
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Abstract: Brief historical discussion of the “discovery” of Lanthanides and its relationship with the Maxwell’s and Einstein’s theories of light and color. In
this article we discuss the history of the “discovery” of the Lanthanide or Rare Earth (RE) elements and the relationship between the luminescence of their
compounds and Maxwell’s and Einstein’s theories of light and color, which are celebrated in the International Year of Light in 2015. The text aims to contribute
to the understanding of the physical and chemical properties of RE that allow numerous industrial applications. The subject also promotes an interdisciplinary
study between Physics and Chemistry from the perspective of the History of Sciences, in particular with regard to the construction of scientific knowledge and
its changing and provisional character.
Keywords: Lanthanides, History of Sciences, Optics.
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