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1. Resumo 

Neste trabalho o óxido misto de ítrio-vanádio foi preparado através da 

metodologia sol-gel não-hidrolítica (SALTARELLI et al., 2012), como descrito no item 

2.1. A matriz foi sintetizada contendo Er3+ e o par Er3+/Yb3+ na razão molar de 1% com 

relação ao Y3+. O produto final na forma de pó foi tratado termicamente a 800oC 

durante 4 h, e caracterizados por difração de raios X e fotoluminescência. As análises 

de difração de raios X do pó antes do tratamento térmico mostrou a mistura dos 

cloretos utilizados como material precursor no processo sol-gel não-hidrolítico, já após 

o tratamento térmico os difratogramas de raios X apresentaram picos de difração 

característico da fase tetragonal do YVO4 (card 72-274). As amostras foram 

submetidas à medida de fotoluminescência, todas excitadas com laser em 980 nm 

variando a potência de 0,5 à 2,0 W. Foi possível observar uma forte emissão na região 

do verde (545nm), o que abre boas perspectivas para aplicações como 

nanotermômetro. 

2. Introdução 

2.1. Processo Sol-Gel não hidrolítico 

O processo Sol-Gel é uma metodologia que vem sendo cada vez mais 

utilizada no preparo de diversos materiais por se tratar de um processo simples 

(MATOS et al., 2012), uma vez que permite que a síntese seja realizada em baixas 

temperaturas, onde ocorrerá a formação de um sol (dispersão de partículas coloidais 

em um líquido) que, posteriormente, será convertido em um gel. O gel, por sua vez, é 

adquirido a partir da desidratação da síntese na fase sol (SOUZA et al., 2018). O 

processo exige poucos equipamentos de laboratório e, devido à necessidade de não 

conter moléculas de H2O durante a síntese, se faz necessário o uso de argônio para 

ambientar o tubo condensador utilizado durante a reação. 

3. Objetivo geral 

Este projeto tem por objetivo incorporar íons de elementos terras raras na 

matriz YVO4, o ortovanadato de ítrio.  

4. Metodologia 

4.1     Materiais 

Os materiais utilizados na execução desse projeto foram: óxido de ítrio com 

pureza 99,99%; óxido de vanádio com pureza 100%; óxido de itérbio com pureza 

99,9%; óxido de érbio com pureza 99,9%; álcool etílico com pureza 99,8%; ácido 

sulfúrico com pureza 37,25%. 



Os equipamentos utilizados nas caracterizações por meio de análises foram: 

difratômetro de raios X e o fluorímetro. Além destes, outros equipamentos comuns de 

laboratório também foram utilizados, como o tubo condensador, balão de duas bocas, 

termômetro, agitador magnético e silicone utilizado no aquecimento.  

5. Desenvolvimento 

5.1 Preparação dos cloretos 

Os cloretos utilizados no processo de incorporação foram produzidos a partir 

dos óxidos dos elementos terras raras. A dissolução dos respectivos óxidos foi 

executada com a adição de ácido clorídrico e, posteriormente, álcool etílico para 

adequar o pH da solução.   

5.2      Síntese da matriz YVO4 dopada com os íos Er3+ e Yb3+  

Foram realizadas duas sínteses para a matriz em questão, sendo uma delas 

com incorporação de apenas íons Er3+ e, posteriormente, uma segunda síntese onde 

foram incorporados íons das terras raras Er/Yb. A proporção desses íons tida como 

base para os cálculos foi de 1:1. O processo ocorreu através do processo Sol-Gel não 

hidrolítico, onde os cloretos, juntamente com o solvente utilizado, o álcool etílico, 

permaneceram sob agitação durante 4h a uma temperatura constante de 110°C. Após 

o término da síntese, a amostra foi seca e calcinada a 800°C por 4h. 

6. Resultados preliminares 

6.1. Difração de Raios X 

No difratograma é possível observar para ambas as amostras picos em 2 = 

24,8°; 2 = 33,4°; 2 = 49,6° referentes aos cloretos utilizados na síntese. A 

incorporação do íon Yb3+ à matriz provocou um aumento na intensidade desses picos. 

As figuras 1 e 2 apresentam os difratogramas das amostras de YVO4: Er3+ e YVO4: 

Er3+/Yb3+.    

Figura 1 – Difratograma de Raios-X da 

amostra YVO4: Er3+ 
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Fonte: Próprio autor 

Figura 2 – Difratograma de Raios-X da 

amostra YVO4: Er3+/Yb3+ 
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Fonte: Próprio autor



6.1      Fotoluminescência 

Os espectros de emissão para as amostras contendo o íon Er3+ e o par 

Er3+/Yb3+ apresentaram forte emissão na região verde (545 nm) do espectro 

eletromagnético, correspondente a transição 4S3/2 → 4I15/2, com intensidades 

dependentes da potência do laser. As imagens 3 e 4 apresentam os espectros de 

emissão das amostras YVO4: Er3+ e YVO4: Er3+/Yb3+.  

Figura 3 – espectros de emissão 

da amostra YVO4: Er3+ 
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Figura 4 – espectros de emissão 

da amostra YVO4: Er3+/Yb3+ 
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A adição do íon Yb3+ na matriz influenciou na intensidade de emissão, sendo 

a matriz contendo o par de íons o dobro da somente com o íon Er3+, esse fato está 

de acordo com a esperada transferência de energia da região do infravermelho para 

o visível. 
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