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Resumo 

 Partículas luminescentes têm sido estudadas para serem utilizadas como 

marcadores biológicos, carreadores de drogas, entre outras aplicações. 

Nanopartículas com tamanhos adequados são essenciais para que as mesmas 

possam transpor a parede celular e nuclear, a luminescência dessas partículas é 

essencial para que possam ser detectadas e a metodologia sol-gel hidrolítica e não-

hidrolítica vem sendo utilizada para a preparação de diversos tipos de luminóforos 

com diferentes aplicações. Neste trabalho foi preparado o luminóforos vanadato de 

ítrio (YVO4) dopados com 3 e 5% do íons európio (III) pelo método sol-gel hidrolítico 

e essas nanopartículas luminescentes foram funcionalizadas com 3-

cloropropiltrimetoxilano. As amostras foram caracterizadas através da 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV), difração de raios X e 

fotoluminescência (FL).  

Introdução 

 Os vanadatos dopados com íons lantanídeos (Ln3+), AVO4:Ln3+ (A = Y, La, 

Gd; Ln3+ = Er3+
, Nd3+, Ho3+, Sm3+, Yb3+, Eu3+, Tm3+), apresentam excelentes 

propriedades luminescentes o que os tornam candidatos à luminóforos para 

aplicações em tubos de raios catódicos, detectores de imagens médicas, entre 

outros[1,2]. Os elementos lantanídeos possuem inúmeras aplicações, principalmente 

devido às suas propriedades espectroscópicas e magnéticas[3]. 

Materiais híbridos podem ser sintetizados pela incorporação de moléculas 

orgânicos a redes de inorgânicas gerada in situ, através do processo sol-gel .Park e 

colaboradores investigaram uma série de géis de silicatos organicamente 

modificados, com diferentes grupos alquilas, como metil, propil, fenil e octil, a fim de 

determinar o efeito desses grupos nas propriedades texturais, tais como área 

superficial, volume de poros, microporosidade e hidrofobicidade [4,5] 

 

Objetivo  

 Síntese e caracterização da matriz YVO4: Eu3+ tratada termicamente e 

funcionalizada com 3-cloropropiltrimetoxilano, pela metodologia de sol-gel hidrolítica 

variando a concentração de íons európio III ente 3 e 5%. 

 

Metodologia  



 O método sol-gel tem sido aplicado na preparação e modificação de 

nanopartículas, pois possibilita que está tenha características adequadas como 

tamanho para transpor paredes celulares e uma elevada homogeneidade. 

 

Desenvolvimento 

 A síntese da matriz foi realizada da seguinte maneira, colocou-se em um 

balão de 100 mL o YCl3 a 0,1 mol/L e EuCl3  a 0,1 mol/L e deixou em agitação 

durante 3 min, adicionou uma mistura de água destilada e álcool isopropilico e por 

fim adicionou-se C9H21O4V solubilizado em ácido acético. A mistura reacional 

permaneceu em agitação constante durante 24 h, após esse tempo o solvente foi 

evaporado à baixa temperatura, o sólido resultante foi seco em estufa e calcinado 

em à 800⁰C durante 4 h. 300 mg da matriz foi adicionada em um balão com 

capacidade de 100 mL, álcool etílico, água e o alcóxido 3-Cloropropiltrimetoxisilano 

A suspensão foi mantida sob agitação magnética durante 24 h, centrifugada e seca. 

 

Resultados Preliminares 
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 Figura 1: Espectroscopia na região do infravermelho a) YVO4 dopado com 3% de 

Eu3+ b) YVO4 dopado com 5% de Eu3+ 

 A espectroscopia na região do infravermelho das amostras dopada 3 e 5% de 

íons európio III indicou a formação do vanadato de ítrio, com os picos característicos 

em 822 cm-1 referente as vibrações do grupo V-O. Nas amostras funcionalizadas o 

pico característico Si-O-Si apareceu em 1120 cm-1, e na região de 2900 cm-1 

atribuídos aos grupamentos metilas (CH2 e CH3), comprovando a funcionalização da 

matriz de vanadato. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

30

40

50

60

70

80

90

100  YVO
4
:Eu

3+

 YVO
4
:Eu

3+
+cloropropil

R
 (

%
)

Número de Onda (cm
-1
) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

65

70

75

80

85

90

95

100

R
(%

)

Numero de Onda (Cm
-1
)

 YVO
4
:Eu

3+

 YVO
4
:Eu

3+
+cloropropil



 A análise de difração de raios X para as amostras contendo 3 e 5% 

funcionalizadas mostrou que a estrutura do vanadato de ítrio não sofreu modificação 

após a funcionalização. 

 Os espectros de excitação das amostras dopada 3% e 5% de íons európio III 

foram registrados fixando o comprimento de onda de emissão na transição 5D0 → 

7F2 do íon Eu3+. A banda larga em torno de 315 nm pode ser atribuída a absorção da 

matriz, sendo caracterizada como banda de transferência de carga. Os espectros de 

emissão apresentaram bandas correspondentes as transições do estado excitado 

5D0 para o estado fundamental 7Fj (J = 0 - 4) sendo a mais intensa a banda em 618 

nm, observou-se que após a funcionalização as nanopartículas continuaram 

apresentando alta emissão luminescente. 
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