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RESUMO 

 Novos compósitos híbridos orgânicos-inorgânicos foram preparados pela 

incorporação de nanopartículas de fórmula geral YVO4 dopada com os 

lantanídeos Yb/Er, Yb/Tm e Yb/Ho em matrizes híbridas do tipo “amidosil”, 

obtidas da reação de ácido ricinoleico (AR) e 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTES). Os materiais foram caracterizados por espectroscopia de absorção 

no infravermelho, difração de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e 

espectroscopia eletrônica. Estas partículas de vanadato de ítrio dopadas com 

lantanídeos, sob excitação no infravermelho (980 nm) emitem luz na região do 

visível em diferentes comprimentos de onda, devido a mecanismo de 

conversão ascendente de energia. A união nanopartículas e híbrido permitiu 

obter novos materiais híbridos emissores de luz branca, graças a um ajuste fino 

na relação matriz/partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

New composite organic-inorganic hybrid compounds were prepared by 

the incorporation of nanoparticles of general formula YVO4:Ln3+ (Ln= Yb/Er, 

Yb/Tm, Yb/Ho) in "amidosil" hybrids obtained from the reaction of ricinoleic acid 

(RA) and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES). The materials were 

characterized by infrared absorption spectroscopy, x-ray diffraction, scanning 

and transmission electron microscopy. Under infrared excitation (980 nm) 

vanadate nanoparticles emit visible light of different colors due to mechanism 

energy by up conversion energy transfer. The addition of variable relative 

contents of the nanoparticles into the hybrid host allowed different emission 

colors to be observed resulting the white. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Figuras 
 

Figura 1. Fórmula estrutural do alcóxido de silício adaptado de Nassar e 

colaboradores 6. ......................................................................................... 12 

Figura 2.  Representação do híbrido classe I. Os quadros amarelos 

representam núcleos de uma fase inorgânica e as linhas contínuas a fase 

orgânica, adaptado de Oliveira e colaboradores 10. ................................... 14 

Figura 3. Representação do híbrido classe II. Adaptado de Oliveira e 

colaboradores 10. ....................................................................................... 14 

Figura 4. Variadas rotas para obtenção de materiais híbridos, A) rota sol-gel 

convencional, rotas B e D envolvem o uso de moldes capazes de auto 

organizar o sistema e gerar fases meso-organizadas, as rotas C e D 

envolvem a organização via blocos construtores nanométricos, adaptado 

de Sanchez e colaboradores11. .................................................................. 15 

Figura 5. Representação de um triglicerídeo, cujos grupos da estrutura podem 

ser ou não iguais. ...................................................................................... 16 

Figura 6. Representação da estrutura molecular do triglicerídeo do ácido 

ricinoleico. .................................................................................................. 17 

Figura 7. Representação da estrutura molecular do ácido ricinoleico. ............. 18 

Figura 8. Esquema de um sistema de 3 níveis de energia, para demonstração 

do processo de luminescência. .................................................................. 18 

Figura 9. Representação do princípio de conversão ascendente de energia. .. 21 

Figura 10. Os vários processos de conversão ascendente de energia mais 

estudados: (a) adição de fótons por transferência de energia, (b) absorção 

sequencial por duas etapas, (c)  sensibilização cooperativa, (d) 

luminescência cooperativa, (e) geração de segundo harmônico e (f) 

absorção direta de dois fótons. Adaptado de Blasse e colaborador 21. ..... 21 

Figura 11. Ordem de grandeza dos valores de energia associados aos 

Hamiltonianos da equação 1: conf= configuracional, re= repulsão, so= spin-

órbita. ......................................................................................................... 24 

Figura 12. Diagrama de níveis de energia dos íons lantanídeos, adaptado de 

Blasse e colaborador 21. ............................................................................ 25 



 
 

Figura 13. Espectro de emissão representativo dos valores de triestímulos X, Y 

e Z (vermelho, verde e azul) padronizados pela CIE em 1931. ................. 28 

Figura 14. Esquema da reação de síntese do precursor do híbrido amidosil. .. 32 

Figura 15.Espectro de transmissão no infravermelho do ácido ricinoleico. ...... 37 

Figura 16. Espectros de transmissão no infravermelho do 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTES). ............................................................ 39 

Figura 17. Espectro de transmissão no infravermelho do precursor do híbrido.

 ................................................................................................................... 40 

Figura 18. Espectros de transmissão no infravermelho do híbrido formado..... 41 

Figura 19. Vibrações responsáveis pelas bandas de amida I e amida II de uma 

molécula de amida no espectro de infravermelho.............................................42 

Figura 20. Imagem de MEV do filme AR-APTES em (a) 50x , (b) 100x e (c) 

5000x espectro de EDS (d) correspondente à área da imagem (c). .......... 43 

Figura 21. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da 

reação de formação do híbrido, na proporção de 1:0,5 (ácido ricinoléico : 

APTES)..............................................................................................................45

4  

Figura 22. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da 

reação de formação do híbrido, na proporção de 1:1,2 (ácido ricinoléico : 

APTES). ..................................................................................................... 45 

Figura 23. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da 

reação de formação do híbrido , na proporção de 1:1,5 (ácido ricinoleico : 

APTES. ...................................................................................................... 46 

Figura 24. Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para 

YVO4:20%Yb:1%Tm. Com escala de 50nm (a)  e 20nm (b). .................... 48 

Figura 25. Distribuição de valores de raio hidrodinâmico para as nanopartículas 

de vanadato de ítrio dopadas com Yb/Tm (a), Yb/Er (b) e Yb/Ho (c) em 

água. .......................................................................................................... 50 

Figura 26. Espectro de transmissão no infravermelho do (a) YVO4-Yb3+:Tm3+, 

(b) YVO4-Yb3+:Er3+ e (c) YVO4-Yb3+:Ho3+, como preparado e após 

calcinação a 800°C por 5 minutos. ............................................................ 52 



 
 

Figura 27. Difratograma do pó de vanadato de ítrio dopado com a) Yb/Tm e b) 

Yb/Er e c) Yb/Ho como preparado e após tratamento térmico a 800°C por 5 

minutos. ..................................................................................................... 54 

Figura 28. Evolução da emissão (conversão ascendente �ex= 980mn) do íon 

Tm3+, em função da potência do laser. ...................................................... 57 

Figura 29. Gráfico da dependência da intensidade de emissão do Tm3+ em 

função da potência do laser. Emissão em 478 (1G4→3H6). ........................ 57 

Figura 30. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Tm3+ e a 

proposta do mecanismo de conversão ascendente.33 ............................... 58 

Figura 31.  Evolução da emissão (conversão ascendente ��ex= 980mn) do íon 

Er3+, em função da potência do laser. ........................................................ 59 

Figura 32. Gráfico da dependência da emissão do Er3+ em função da potência 

do laser. Em verde a emissão em 517 nm (2H11/2→4I15/2), em vermelho a 

emissão em 547 nm (2S3/2→4I15/2) e em amarelo a emissão em 650 nm 

(4F9/2→4I15/2). .............................................................................................. 60 

Figura 33. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Er3+ e a proposta 

do mecanismo de conversão ascendente. 36 ............................................. 61 

Figura 34. Evolução da emissão (conversão ascendente �ex= 980nm) do íon 

Ho3+, em função da potência do laser. ....................................................... 62 

Figura 35. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Ho3+ e a proposta 

do mecanismo de conversão ascendente. ................................................. 63 

Figura 36. Gráfico da intensidade do Ho3+ em função da potência do laser. Em 

azul a emissão em 540 nm (5S2 → 5I8) e em vermelho a emissão em 640 nm     

(5F5→5I8)............................................................................................................63 

Figura 37. Espectro de emissão das amostras 1 e 2 normalizados,(conversão 

ascendente, λ= 980nm) na região entre 400 a 750 nm. ............................ 65 

Figura 38. Diagrama de cores das amostras (a) 1 e (b) 2 com potência do laser 

de 6,5 mW ( conversão ascendente, �= 980 nm) na região entre 400 a 750 

nm......................................................................................................................65 

Figura 39. Espectro de conversão ascendente de energia para amostra 2 com 

variação da potência. ................................................................................. 66 



 
 

Figura 40. Diagrama de cores da amostra 2 com variação da potência do laser 

( conversão ascendente, �= 980 nm) na região entre 400 a 750 nm................67 

Figura 41. Espectro de emissão da amostra 2 inserida na matriz 

híbrida,(conversão ascendente, �= 980nm) na região entre 400 a 750 nm.

 ................................................................................................................... 68 

Figura 42. Diagrama de cores da amostra 2 inserida no híbrido orgânico-

inorgânico com potência de 3000mW (conversão ascendente, ��= 980nm) 

na região entre 400 a 750 nm. ................................................................... 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Percentual médio de ácidos graxos presentes nos óleos vegetais. 15

 ................................................................................................................... 17 

Tabela 2. Configuração eletrônica dos íons Yb3+, Tm3+, Er3+ e Ho3+. ............... 23 

Tabela 3. Cor e região espectral correspondente (CIE 1931). ......................... 26 

Tabela 4. Reagentes utilizados, grau de pureza e procedência. ...................... 30 

Tabela 5. Nanopartículas utilizadas. ................................................................ 33 

Tabela 6. Atribuições das bandas dos espectros de transmissão no 

infravermelho do ácido ricinoleico. ............................................................. 38 

Tabela 7. Atribuições das bandas dos espectros de transmissão no 

infravermelho do 3-aminopropiltrietoxisilano. ............................................. 39 

Tabela 8. Atribuições relativas às bandas dos espectros de transmissão no 

infravermelho do precursor. ....................................................................... 41 

Tabela 9. Coordenadas do diagrama de cromaticidade para as amostras de 

YVO4:Yb3+:Tm3+ + YVO4:Yb3+:Er3+ + YVO4:Yb3+:Ho3+. .............................. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ÍNDICE 

 

 

1 Introdução .................................................................................................... 11 

1.1 Método sol-gel ......................................................................................... 11 

1.2 Híbridos orgânicos-inorgânicos ............................................................... 13 

1.3 Óleo de mamona e ácido ricinoleico ....................................................... 16 

1.4 Materiais luminescentes .......................................................................... 18 

1.5 Processos de conversão ascendente de energia: o efeito “up-conversion”

 ...................................................................................................................... 20 

1.6 Níveis de energia dos íons Yb3+,Tm3+, Er3+ e Ho3+ ................................. 23 

1.7 Diagrama de cromaticidade .................................................................... 25 

2 Objetivos ...................................................................................................... 29 

3 Procedimento Experimental ....................................................................... 30 

3.1 Reagentes ............................................................................................... 30 

3.2 Equipamentos ......................................................................................... 30 

3.3 Sínteses .................................................................................................. 31 

3.3.1 Síntese do precursor híbrido amidosil ............................................... 31 

3.3.2 Síntese do híbrido amidosil ............................................................... 32 

3.3.3 Síntese das nanopartículas de YVO4:Yb3+:Tm3+,  YVO4:Yb3+:Er3+, 

YVO4:Yb3+:Ho3+ (20%:1% mol/mol) ........................................................... 32 

3.3.4 Adição das nanopartículas ao híbrido amidosil ................................. 34 

3.4 Caracterização ........................................................................................ 34 

3.4.1 Espectroscopia vibracional – absorção na região do infravermelho 

(FTIR) ........................................................................................................ 34 

3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura ................................................. 35 

3.4.3 Microscopia eletrônica de transmissão ............................................. 35 



 
 

3.4.4 Espectroscopia de correlação de fótons (PCS) ................................ 35 

3.4.5 Difração de raios X ........................................................................... 35 

3.4.6 Espectroscopia de fluorescência ...................................................... 36 

4 Resultados e Discussão ............................................................................. 37 

4.1 Caracterizações do híbrido ..................................................................... 37 

4.2 Caracterização das nanopartículas YVO4:Yb3+/Tm3+, YVO4:Yb3+/Er3+, 

YVO4:Yb3+/Ho3+ ............................................................................................. 47 

4.2.1 Microscopia de transmissão ............................................................. 47 

4.2.2 Espectroscopia de correlação de fótons ........................................... 49 

4.3.2 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho 

(FTIR) ........................................................................................................ 51 

4.3.4 Difração de raios X ........................................................................... 53 

4.3.5 Fotoluminescência ............................................................................ 56 

4.3 Caracterização das nanopartículas de YVO4:Yb3+/Tm3+, YVO4:Yb3+/Er3+, 

YVO4:Yb3+/Ho3+ inseridas no híbrido orgânico inorgânico. ........................... 68 

4.3.1 Fotoluminescência ............................................................................ 68 

5 Conclusões .................................................................................................. 70 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 72 

 



11 
 

1 Introdução 

1.1 Método sol-gel 

 

A metodologia sol-gel é uma elegante rota sintética para a obtenção de 

óxidos (cerâmicas, vidros, etc.) ou materiais híbridos, sem passar pelo 

processo de fusão ou tratamento à elevadas temperaturas, via polimerização 

controlada dos precursores em escala molecular. Esta metodologia pode ser 

descrita pela preparação do sol (hidrólise controlada dos precursores formando 

um sistema coloidal), geletificação do sol (formação do gel através da 

condensação entre as partículas do sol, formando uma estrutura rígida) e 

remoção do solvente (podem ser secos a materiais densos ou porosos, os 

xerogéis, ou quando o solvente é removido em condições supercríticas, 

materiais com baixa densidade e elevada área superficial podem ser obtidos, 

os aerogéis). 1,2 

A descoberta do método sol-gel foi acidental, quando em 1845 Ebelmen 

informou a produção de um sólido transparente, comparável à rocha de 

quartzo, através da hidrólise de ésteres de silício. 3 Entretanto o interesse por 

esse procedimento intensificou-se apenas nas últimas décadas devido a sua 

simplicidade metodológica, alta pureza, baixas temperaturas utilizadas, 

versatilidade, aplicabilidade e homogeneidade química, onde uma diversidade 

de produtos pode ser preparada como monólitos, filmes, fibras ópticas, pós 

cerâmicos, etc. 4,5 

Dois tipos principais de precursores podem ser utilizados: precursores 

alcóxidos e precursores inorgânicos (sais metálicos como cloretos, nitratos, 

etc.). Graças à versatilidade e disponibilidade de reagentes com alto grau de 

pureza e a preços cada vez mais baratos, a preparação envolvendo alcóxidos é 

a que tem sido mais utilizada. Eles reagem facilmente com água através de 

reações de hidrólise e posteriormente de condensação, levando a uma rede 

tridimensional.5 

Neste trabalho o reagente utilizado é o 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTES), mostrado na figura 1, um alcóxido de silício modificado por um grupo 
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aminopropil e que pode ser classificado como precursor dos chamados híbridos 

orgânicos-inorgânicos.  

 

 

 

Figura 1. Fórmula estrutural do alcóxido de silício adaptado de Nassar e colaboradores 6. 

 

Durante a preparação do sol, duas importantes reações ocorrem: 

hidrólise e condensação. A quantidade de água e a natureza do catalisador 

adicionado influenciam no processo de hidrólise, podendo ter a formação de 

espécies parcialmente hidrolisadas, M(OR)4-n(OH)n (onde M e R representam o 

átomo metálico ou semi-metálico e um radical orgânico, respectivamente), de 

acordo com a equação 1, ou totalmente hidrolisadas, como é mostrado na 

equação 2.7 

 

�(��)� +  ��� → �� − �(��)
 + ���    Eq. (1) 

 

�(��)� +  4 ��� → �(��)� + 4 ���     Eq. (2) 

 

Por meio de reações de condensação, duas moléculas parcialmente 

hidrolisadas (ou uma parcialmente hidrolisada) ligam-se entre si, liberando uma 

molécula, tal como a água (equação 3) ou um álcool (equação 4).7 

 

�� − �(��)
 + �� − �(��)
  → (��)
� − � − �(��)
 + ���   Eq.(3) 

 

�� − �(��)
 + �� − �(��)
  → (��)
� − � − �(��)
 + ���  Eq.(4) 
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 O processo sol-gel é utilizado para a síntese de várias partículas, onde a 

natureza do catalisador, ácido ou básico, influencia fortemente a cinética de 

reação, assim como a estrutura final do gel. Se a hidrólise for catalisada por 

base, a reação deve se processar através de uma substituição nucleofílica, e a 

velocidade de hidrólise será maior que a velocidade de condensação, levando 

a formação de cadeias mais ramificadas no início do processo. Se a hidrólise 

for catalisada por ácido, vai ocorrer uma reação eletrofílica, e a velocidade da 

condensação será maior que a da hidrólise, levando a formação de cadeias 

mais longas e menos ramificadas no início do processo. 8 

 

1.2 Híbridos orgânicos-inorgânicos 

 

A crescente procura por novos materiais com propriedades diferenciadas 

e multifuncionais tem na metodologia sol-gel uma importante ferramenta de 

síntese, pois esse processo permite obtenção de substâncias híbridas pela 

combinação adequada de propriedades dos compostos orgânicos como, por 

exemplo, a flexibilidade, e a resistência mecânica de compostos inorgânicos, 

nos chamados híbridos orgânico-inorgânicos. Nestes materiais, pelo menos 

uma das fases deve possuir dimensão em escala nanométrica, dando origem a 

materiais com propriedades únicas dependentes do sinergismo entre os 

componentes.7 

A classificação proposta por Sanchez e Ribot9 divide estes materiais em 

híbridos classe I e híbridos classe II, que são representados esquematicamente 

nas Figuras 2 e 3. 

Nos híbridos classe I moléculas orgânicas, oligômeros ou polímeros 

podem estar simplesmente embebidos na matriz inorgânica (ou vice-versa, 

espécies inorgânicas podem estar embebidas numa matriz orgânica).10 As 

fases orgânicas e inorgânicas interagem com forças fracas como ligações de 

hidrogênio, interações eletrostáticas ou forças de van der Waals.8 
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Figura 2.  Representação do híbrido classe I. Os quadros amarelos representam núcleos de 
uma fase inorgânica e as linhas contínuas a fase orgânica, adaptado de Oliveira e 

colaboradores10. 

 

Nos híbridos Classe II as partes orgânica e inorgânica estão ligadas 

covalentemente uma a outra. 

 

Figura 3. Representação do híbrido classe II. Adaptado de Oliveira e colaboradores 10. 

 

Sanchez11 resume a metodologia de obtenção dos híbridos orgânico-

inorgânicos à Figura 4, onde mostra os tipos de materiais que podem ser 

obtidos. 
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Figura 4. Variadas rotas para obtenção de materiais híbridos, A) rota sol-gel convencional, 
rotas B e D envolvem o uso de moldes capazes de auto organizar o sistema e gerar fases 
meso-organizadas, as rotas C e D envolvem a organização via blocos construtores 
nanométricos, adaptado de Sanchez e colaboradores 11. 

 
A rota A corresponde a via sol-gel convencional, ou seja, a rede híbrida 

é obtida através da hidrólise/condensação de um alcóxido de um metal ou semi 

metal organicamente modificado. O material obtido como resultado vai 

apresentar a rede inorgânica com a modificação orgânica já presente no 

precursor. Materiais transparentes, na forma de filmes ou blocos monolíticos 

podem ser obtidos.11 

Rotas B e D envolvem o uso de moldes capazes de auto organizar o 

sistema e gerar fases meso organizadas. Estas unidades podem ser 

construídas, por exemplo, por moléculas de surfactantes que podem se auto 

organizar na forma de micelas ou vesículas, e o material final vai apresentar 

estruturas de poros organizados (B). A organização pode ser alcançada pelo 

sistema de construção de blocos (NBB, do inglês “nanobuilding blocks”, rota C) 

e a combinação destas duas (B e C), rota D.11 

Durante as últimas décadas, investigações têm sido focadas 

principalmente em redes híbridas à base de siloxanos, que apresentam várias 

vantagens na preparação de materiais para óptica e aplicações em 



16 
 

nanofotônica, dentre as vantagens temos a flexibilidade, a química simples, um 

grande controle da pureza, baixa temperatura de processamento e 

fotossensibilidade.12 

 

1.3 Óleo de mamona e ácido ricinoleico 

 

Os óleos vegetais oferecem a possibilidade de um grande número de 

modificações estruturais e são materiais diversificados e de baixo custo, o que 

os tornam importantes fontes de matéria-prima para a indústria oleoquímica. 

No Brasil, os óleos vegetais mais comuns, cuja matéria prima é abundante, são 

soja, milho, amendoim, algodão, babaçu e palma. 13 

Os óleos vegetais são constituídos por triglicerídeos (Figura 5), que são 

ésteres de ácidos graxos do glicerol. Eles contêm diferentes tipos de ácidos 

graxos ligados ao glicerol e o comprimento de sua cadeia e o grau de 

insaturação são os parâmetros importantes de maior influência sobre suas 

propriedades. 14 
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Figura 5. Representação de um triglicerídeo, cujos grupos da estrutura podem ser ou não 
iguais. 

 

 Dependendo da espécie oleaginosa, a composição dos ácidos graxos se 

torna variada, como mostrado na tabela 1.15. 
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Tabela 1. Percentual médio de ácidos graxos presentes nos óleos vegetais. 15 

 Girassol (%) Soja (%) Linhaça (%) Mamona (%) 

Saturado 11,6 15,2 9,5 3,0 

Oleico 23,1 24,8 19,9 3,0 

Linoleico 65,1 52,4 15,9 4,2 

Linolênico 0,2 7,7 52,7 0,3 

Ricinoleico - - - 89,0 

 

O óleo de mamona é um óleo vegetal de muito interesse na indústria 

oleoquímica, pois, como mostrado na Tabela 1, é constituído por 89% do 

triglicerídeo do ácido 12-hidroxi-oleico, (Figura 6), ou seja do ácido ricinoleico, 

cuja estrutura é mostrada na Figura 7, que é um dos únicos óleos a ser 

hidroxilado naturalmente. 7 
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Figura 6. Representação da estrutura molecular do triglicerídeo do ácido ricinoleico. 

 

 A reatividade conferida pela presença do grupo hidroxila no carbono 12 

da cadeia carbônica e a insaturação cis no carbono 9 fazem do ácido 

ricinoleico um precursor bastante interessante e com uma química muito rica 

com diversas aplicações como lubrificantes, tintas e revestimentos.16 
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Figura 7. Representação da estrutura molecular do ácido ricinoleico. 

 

 

1.4 Materiais luminescentes 

 

 Materiais luminescentes podem ser definidos como aqueles capazes de 

emitir radiação eletromagnética, nas regiões do visível, ultravioleta e 

infravermelho, quando excitados por diferentes tipos de energia.  

 O fenômeno de luminescência é descrito como a absorção de um fóton 

de determinada energia, seguida da emissão de outro fóton de energia menor 

do que aquele absorvido. Como mostrado na Figura 8, ocorre a absorção de 

um fóton de energia, passando do estado de energia E0 para o estado de 

energia E2 (1). Deste estado, o sistema decai, por processo não radiativo, para 

o estado de energia E1 (2). A seguir ocorre a emissão de um fóton de energia 

pelo processo de decaimento para o estado E0 (3). 17 

 

 

Figura 8. Esquema de um sistema de 3 níveis de energia, para demonstração do processo de 
luminescência.  
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O sistema utilizado neste trabalho, para o estudo de processos de 

luminescência, consiste de uma matriz (YVO4) e centros luminescentes, íons 

lantanídeos.  

 Os íons lantanídeos são centros emissores típicos, sendo a 

luminescência um dos fenômenos mais conhecidos e estudados a respeito de 

seus compostos. 7 As terras raras, para as quais se utiliza o símbolo Ln, 

correspondem aos elementos do lantânio (La, Z=57) ao Lutécio (Lu, Z= 71),  e 

o ítrio (Y, Z= 39) e o escândio (Sc, Z= 21). Segundo recomendações da IUPAC, 

usam-se os termos lantanídeos para designar os elementos do La ao Lu e 

terras raras quando aos lantanídeos são incluídos o Sc e o Y.18 

 Os lantanídeos caracterizam-se pela química dos elementos no estado 

de oxidação 3+. Nos compostos com esses íons trivalentes, os orbitais 4f estão 

localizados na parte interna do átomo e são totalmente protegidos pelos 

orbitais 5s e 5p, assim possuem extensão radial limitada e não participam das 

ligações, ocorrendo apenas envolvimento muito pequeno com os orbitais dos 

ligantes. Devido a isso, os íons lantanídeos formam complexos com alto caráter 

iônico. 18 

As propriedades eletrônicas dos íons lantanídeos são pouco afetadas 

pelo ambiente químico e as bandas de emissão são geralmente muito finas. 

Pela regra de Laporte, as transições f – f, que ocorrem nos íons lantanídeos 

são proibidas, portanto geralmente possuem tempo de vida longo que vão de 

microsegundos a milisegundos. 18 

Os lantanídeos são classificados de acordo com os conceitos de 

Pearson como ácidos duros; e por isso coordenam-se preferencialmente com 

bases duras, especialmente àquelas contendo oxigênio, nitrogênio e enxofre 

como átomos doadores. 18 

 Os íons lantanídeos possuem várias aplicações industriais e 

tecnológicas. Por exemplo, são utilizados como materiais luminescentes 

chamados de luminóforos. Esses materiais são constituídos por uma rede 

cristalina (hospedeira) e um centro luminescente, o ativador. 

 YVO4 dopado com Eu3+ é um importante luminóforo comercial que emite 

no vermelho usado em televisores coloridos19, onde o YVO4 é a rede cristalina 

e o íon Eu3+ o ativador. A radiação eletromagnética emitida por esses materiais 

luminescentes ocorre geralmente na região do visível. O íon ativador absorve 



20 
 

radiação e o elétron passa para um estado excitado, este retorna para o estado 

fundamental por processos radiativos (luminescência) ou processos não 

radiativos (cedendo calor à rede). 18 

 
 

1.5 Processos de conversão ascendente de energia: o efeito “up-conversion” 

 

 O mecanismo de conversão ascendente de energia foi estudado 

primeiramente por Auzel.20 É um processo de geração de luz com fótons de 

energia maior que a energia dos fótons de excitação. Este fenômeno é 

importante, pois permite converter luz infravermelha em luz visível ou em luz 

ultravioleta.  

 Na elucidação do mecanismo de conversão ascendente o número de 

fótons envolvidos pode ser obtido pela expressão: 

 

�� ∝ ����   

 

Onde �� é a intensidade da emissão no visível, ��� é a intensidade da 

fonte de infravermelho utilizada, e n corresponde ao número de fótons 

infravermelho absorvidos para o processo. 

O princípio de conversão ascendente de energia está descrito 

esquematicamente na Figura 9. Esta figura mostra os níveis de energia de um 

íon com estado fundamental E0 e níveis excitados E1 e E2. A diferença de 

energia entre os níveis de energia E0 - E1 e E1 - E2 são semelhantes. A 

excitação ocorre pela absorção de radiação com energia correspondente a 

diferença energética entre os níveis, de modo que o íon é primeiramente 

excitado de E0 para E1 (1). Se o tempo de vida no estado excitado E1 não for 

muito curto, a absorção de mais um fóton de radiação irá promover esse 

elétron do nível E1 para E2 (2). Finalmente, o retorno ao estado fundamental é 

acompanhado pela emissão de radiação com energia igual a diferença 

energética entre os níveis E2 e E0 (3).17 
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Figura 9. Representação do princípio de conversão ascendente de energia. 

 

 Os processos de conversão ascendente de energia podem ser 

classificados em duas classes; a primeira formada pelos processos que 

envolvem um único tipo de íon; e a segunda pelos processos que envolvem 

mais de um tipo de íon, onde tais íons são classificados como doadores ou 

aceitadores de excitação. A Figura 10 mostra os processos de conversão mais 

estudados. 20 

 

Figura 10. Os vários processos de conversão ascendente de energia mais estudados: (a) 
adição de fótons por transferência de energia, (b) absorção sequencial por duas etapas, (c)  

sensibilização cooperativa, (d) luminescência cooperativa, (e) geração de segundo harmônico e 
(f) absorção direta de dois fótons. Adaptado de Blasse e colaborador 21. 

 

S           S         A S        S         A S           S   
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(a) Adição de fótons por transferência de energia (APTE): Processo onde 

ocorre transferência sequencial de energia envolvendo níveis reais, 

entre duas espécies, sendo um sensibilizador (S), que absorve o fóton e 

um ativador (A), que emite o fóton. 

(b) Absorção sequencial em duas etapas: Processo envolvendo apenas 

uma espécie de íon, com níveis reais, onde o nível emissor tem o dobro 

da energia do nível do estado excitado intermediário. 

(c) Sensibilização cooperativa: Dois íons no estado excitado transferem 

suas energias para o íon emissor que emite um fóton com o dobro da 

energia dos fótons de excitação. 

(d) Luminescência cooperativa: Dois íons combinam a sua energia de 

excitação para um quantum de energia que é emitido (note contudo, que 

não há nível real emissor). 

(e) Geração de segundo harmônico: A frequência de luz irradiada é dobrada 

sem participação de níveis reais das espécies emissoras. 

(f) Absorção direta de dois fótons: Dois fótons são simultaneamente 

absorvidos pelo mesmo íon. 20,21 

Diferentes tipos de materiais luminescentes têm sido utilizados ao longo 

dos últimos anos visando a sua utilização prática em sistemas ópticos. Em 

particular, o processo “up-conversion” para emissão de radiação de cor branca 

é um caminho potencial para substituição das fontes de iluminação 

convencionais em óptica. 22 

 Para o efeito de emissão de luz branca pelo processo de conversão 

ascendente de energia, os íons lantanídeos como Er3+, Tm3+ e Ho3+ têm sido 

utilizados como centros luminescentes, pois eles possuem abundantes níveis 

de energia para acomodar luminescência “up-conversion”. Alguns desses íons 

são adequados utilizando bombeamento direto na região do infravermelho 

próximo enquanto outros possuem pouca eficiência de emissão quando 

excitados por baixas potências em 980nm. Para o aumento da eficiência, o íon 

Yb3+ é geralmente utilizado, pois ele possui excelente absorção em 980 nm e 

pode transferir a energia de forma eficaz através de processos multifótons, 

para íons que podem acomodar a energia.22 

Entre os íons lantanídeos, o Tm3+, o Er3+ e o Ho3+ são mais utilizados para 

geração de luz branca pois possuem emissão na região do azul, verde e 
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vermelho, cores primárias que, quando misturadas, geram o efeito de luz 

branca.22 

1.6 Níveis de energia dos íons Yb3+,Tm3+, Er3+ e Ho3+ 

 Os íons lantanídeos são caracterizados pelo preenchimento progressivo 

da camada 4f. Esta camada mais interna é “blindada” por camadas mais 

externas, como já foi dito. Assim os elétrons 4f dos íons Yb3+, Tm3+, Er3+ e 

Ho3+, são fracamente perturbados pelas vizinhanças quando estes elementos 

são introduzidos em um sólido. No estado triplamente ionizado a configuração 

eletrônica de cada íon é mostrada na Tabela 2.20 

Tabela 2. Configuração eletrônica dos íons Yb3+, Tm3+, Er3+ e Ho3+. 

Íon 
Configuração eletrônica 

Yb3+ 

 
[Xe] 4f13 

Tm3+ [Xe] 4f12 

 
Er3+ [Xe] 4f11 

 

Ho3+ [Xe] 4f10 

 

 O Hamiltoniano do íon livre pode ser descrito na forma:23 

 

� =  ����� + ��� + ���                  (1) 

 

 O componente ����� considera a energia cinética e potencial dos 

elétrons. A interação eletrostática entre os elétrons 4 f é dada por ���, onde os 

termos são caracterizados pelos números quânticos L e S. O hamiltoniano  de 

acoplamento spin-órbita ��� atua perturbando a degenerescência dos termos 

levando aos níveis 2S+1LJ onde J é o momento angular total. A Figura 11 mostra 

um esquema com a ordem de grandeza destas diferentes perturbações. A 

figura mostra também o efeito do campo cristalino, ou seja, a interação 

eletrostática que surge entre o íon e suas vizinhanças quando este íon é 

colocado em uma rede cristalina. 24 
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Figura 11. Ordem de grandeza dos valores de energia associados aos Hamiltonianos da 
equação 1: conf= configuracional, re= repulsão, so= spin-órbita. 

 

Nos elementos lantanídeos, devida a baixa interação do campo 

cristalino, os níveis energéticos apresentam energia relativamente constantes, 

independente da matriz em que estão inseridos. Desta forma, uma análise 

qualitativa dos níveis de energia de um íon lantanídeo pode ser realizada 

utilizando-se um diagrama como o ilustrado na Figura 12.21 
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Figura 12. Diagrama de níveis de energia dos íons lantanídeos, adaptado de Blasse e 
colaborador 21. 

 

1.7 Diagrama de cromaticidade 

 

Neste trabalho trataremos de temas relacionados à definição, percepção 

de estímulos visuais e especificação de cor de acordo com os padrões de 
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iluminação da “Commission Internationale de l’Éclairage” (CIE) (Comissão 

Internacional de Iluminação). Estes padrões são utilizados para a geração e 

controle de cor em sistemas tricromáticos que constituem a base da tecnologia 

de formação de imagens de alta definição. 

 Em 1672, Issac Newton (1642 – 1727), publicou um trabalho 

descrevendo a sua concepção sobre a natureza da luz branca e das cores. 

Newton decompôs o espectro de luz branca em diversos comprimentos de 

onda. Isto está representado na tabela 3 e serve para base na definição das 

cores no visível. 25 

Tabela 3. Cor e região espectral correspondente (CIE 1931). 

Cor Faixa aproximada de comprimeto 
de onda (nm) 

Violeta 400 – 450 
Azul 450 – 490 

Verde 490 – 560 
Amarelo 560 – 590 

Alaranjado 590 – 630 
Vermelho 630 – 700 

 

 Embora a luz branca seja constituída por 6 cores (vermelho, alaranjado, 

amarelo, verde, azul e violeta), não é necessário combinar todas estas cores 

para se obter novamente luz branca. Basta misturar as chamadas cores 

primárias da luz (vermelho, verde e azul) para obter esse efeito. Este é o efeito 

chamado aditivo, que ocorre quando há emissão de luz em faixas de 

comprimento de onda específicos, e o olho percebe este conjunto de 

comprimentos de onda, que será decodificada como uma determinada cor, 

também denominadas de cores-luz. Existem as cores produzidas por síntese 

subtrativa, ou cores pigmento, são obtidas por espalhamento, quando certas 

frequências da luz incidente são absorvidas pelo material.  

 Desde 1931 a Comissão Internacional de Iluminação adotou os valores 

das funções triestímulos, correspondentes aos estímulos das três cores-luz 

primárias (460, 530 e 650 nm), para definir um diagrama cromático padrão para 

uso em colorimetria. 

 As coordenadas do diagrama de cromaticidade dos compostos utilizados 

neste trabalho foram determinadas através dos espectros de emissão de 

luminescência. A figura13 mostra como foram subdivididas as cores de 
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emissão. Utilizaram-se as áreas do espectro de 400 nm até 750 nm. Os valores 

de �̅, �� � �̅ são correspondentes às cores espectrais vermelha, verde e azul 

respectivamente. 

�̅(�) =  � �(�)�(�)��  
!

"
(5) 

��(�) =  � �(�)�(�)��  
!

"
(6) 

�̅(�) = � �(�)�(�)��  
!

"
(7) 

Sendo Ι(�) a área da banda que compreende a região espectral de interesse, 

�̅ é o intervalo da região espectral do vermelho (cores amarelo, laranja e 

vermelha) entre 575 e 700 nm. 

�� é o intervalo da região espectral do verde (cores azul e verde) entre 495 e 

575 nm. 

�̅ é o intervalo da região espectral do azul ( cores voileta, azul e verde) entre 

420 e 500 nm. 

 Após as determinações de �̅, �� � �,̅ as coordenadas (x, y e z) que 

representam as cores ou misturas de cores são determinadas e comparadas 

com padrões comerciais utilizados em tubos de raios catódicos. Utilizaram-se 

as expressões para as coordenadas. 

� =  �̅
�̅ + �� + �̅  (8) 

� =  ��
�̅ + �� + �̅  (9) 

� = 1 − (� + �)(10) 
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Figura 13. Espectro de emissão representativo dos valores de triestímulos X, Y e Z (vermelho, 
verde e azul) padronizados pela CIE em 1931. 
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2 Objetivos 
 

Os objetivos desse trabalho são: 

� A síntese de nanopartículas de vanadato de ítrio dopadas com Yb/Tm, 

Yb/Er e Yb/Ho e a caracterização do material obtido, pelas técnicas de 

espectroscopia vibracional (absorção no IV), difração de raios X, 

microscopia eletrônica de transmissão e o estudo das propriedades de 

luminescência. 

� Síntese de um material híbrido orgânico-inorgânico a partir da reação 

entre o ácido ricinoleico com o 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), 

levando a formação de um amidosil.  

� Incorporação das nanopartículas de vanadato de ítrio dopada com íons 

lantanídeos na matriz híbrida orgânica-inorgânica para o estudo da 

fotoluminescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3 Procedimento Experimental 
 

3.1 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados estão descritos na Tabela 4: 

 

Tabela 4. Reagentes utilizados, grau de pureza e procedência. 

Reagente Grau de pureza Procedência 
Etanol Absoluto 99,9% J.T.Baker 

APTES (3-aminopropiltrietoxisilano) 99% Aldrich 
Ácido Ricinoleico 82-90% Aldrich 

THF (Tetrahidrofurano) P.A. Riedel-de-Haen 
Óxido de sódio 97% Aldrich 

Metavanadato de amônio  Matheson 
Coleman e Bell 

Ácido nítrico 65% Synth 
Ácido clorídrico 36,5-38% Synth 
Citrato de sódio 99% Synth 

 

 

3.2 Equipamentos 
 

� Espectrômetro Perkin Elmer Spectrum 2000; 

� Espectrofluorímetro SPEX Fluorog; 

� Agitador e aquecedor automático Mod MR-3001K, da HEIDOLPH; 

� Balança semi-analítica Mod AB104, da METLLER; 

� Cisalhador, Ultra Turrax, Tube Disperser, da IKA; 

� Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL JSM 7500F; 

� Microscópio Eletrônico de Transmissão, JEOL, modelo 2010; 

� Espectroscópio de correlação de fótons, PCS-100 Brookhaven 

Instruments, com goniômetro modelo BI-200SM;  

� Difratômetro Siemens Kristalloflex. 
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3.3 Sínteses 

 

3.3.1 Síntese do precursor do híbrido amidosil 

 

Para a realização da síntese do precursor, foi montado um sistema de 

refluxo utilizando um condensador conectado a um balão de fundo redondo, 

agitador magnético com aquecimento e banho de óleo. 

 Primeiramente, foram adicionados ao balão de fundo redondo, o ácido 

ricinoleico (AR) (6,12 g, 0,0205 mol) dissolvido em THF (162,2 mL, 2,25 mol) e 

em seguida APTES (9,64 mL, 0,041 mol) nas proporções AR:THF:APTES de 

0,5:55:1. A reação foi mantida sob refluxo durante 24 h a temperatura 

aproximada de 100°C. 

 O mesmo procedimento foi repetido nas proporções de ácido ricinoleico : 

APTES (1: 0,5 , 1:1, 1:1,2 , 1:1,5), para monitoramento das reações alíquotas 

foram retiradas, a cada 4 horas, para as medidas de espectroscopia de 

absorção no infravermelho. 

 Depois de cada reação, o solvente foi retirado através de um evaporador 

rotativo à temperatura de 50°C. 

 A reação da síntese do precursor híbrido amidosil está na Figura 14. 
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Figura 14. Esquema da reação de síntese do precursor do híbrido amidosil. 

 

3.3.2 Síntese do híbrido amidosil 

 

Para a síntese do híbrido através da reação de hidrólise e condensação, 

foi adicionado ao precursor sintetizado como descrito no item 3.3.1, uma 

mistura de etanol e água, sob forte agitação durante 30 minutos à temperatura 

ambiente (25°C). A razão molar Amidosil/Etanol/H2O foi de 1:4:2. 

 O híbrido formado foi vertido em placa de Teflon para cura, pois não 

adere a esta superfície. 

  

3.3.3 Síntese das nanopartículas de Y0,79VO4:Yb3+
0,20Tm3+

0,01,  

Y0,79VO4:Yb3+
0,20Er3+

0,01, Y0,79VO4:Yb3+
0,20:Ho3+

0,01  

 

As nanopartículas foram sintetizadas de um modo semelhante, variando 

apenas o tipo de lantanídeo, como especificado na Tabela 5. 

 

 



33 
 

Tabela 5. Nanopartículas utilizadas. 

Amostra Matriz Íons 
1 YVO4 Yb3+, Er3+ 

2 YVO4 Yb3+, Tm3+ 

3 YVO4 Yb3+, Ho3+ 

 

Para a síntese das nanopartículas primeiramente foram preparados: 

� Na3VO4: foram pesados 1,5 g de Na2O e 3,0 g de NaVO3 em um 

cadinho de platina. Após maceração a mistura foi calcinada em um 

forno mufla a 600°C por 24 horas e atmosfera de nitrogênio. 

� Y(NO)3: usaram-se 19,0 g de óxido de ítrio em 20 mL de ácido nítrico. 

Em um béquer o ácido nítrico foi aquecido cuidadosamente em capela e 

o óxido de ítrio foi adicionado, em pequenas quantidades, sob agitação. 

A seguir ajustou-se o pH até 5 com evaporação. 

� LnCl3: (Ln= Yb3+, Er3+, Tm3+ e Ho3+): Todos cloretos de lantanídeos 

utilizados foram preparados pela ação do ácido clorídrico à quente em 

contato com o respectivo óxido. Para tanto se utilizaram 0,503 g de 

Yb2O3 e 0,024 g dos óxidos de Er3+, Tm3+ e Ho3+ individualmente, aos 

quais foi adicionado 0,36 mL de ácido clorídrico. Depois da adição 

cuidadosa do óxido sobre o ácido quente sob agitação,  ajustou-se o pH 

até 5 com evaporação 

� As soluções foram padronizadas por titulação com EDTA. 

Misturou-se 4,3 mL de uma solução aquosa de nitrato de ítrio (1,6 mol/L) 

com 3,5 mL de uma solução de YbCl3 (0,5 mol/L) e 89.0 �L de uma solução de  

ErCl3 (1,0 mol/L), sob agitação magnética. Neste meio adicionou-se 1,6 g de 

citrato de sódio (previamente dissolvido em água mili-Q ®). Um precipitado 

branco formou-se sendo mantida a agitação por 1 hora. Após esse tempo 

foram adicionados 1,6 g de Na3VO4 previamente dissolvido em água mili-Q ®, 

sob agitação dissolvendo o precipitado. O meio reacional foi aquecido a 60°C 

por 45 minutos e após este período foi diluído com água mili-Q ®, até 

aproximadamente 50 mL. Após 5 dias em diálise, solução foi liofilizada. A 

amostra passou por tratamento térmico a 800 °C por 5 minutos para ser 

adicionada ao híbrido 1-aminosilano-ácido ricinoleico. 
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 Este procedimento foi repetido para o lantanídeo TmCl3, utilizando 96�L 

de uma solução 1,4 mol/L e para o HoCl3, utilizando 63�L de uma solução 1,4 

mol/L. 

 

 

3.3.4 Adição das nanopartículas ao híbrido amidosil 

 

Foi realizada a adição de vanadato de ítrio dopado com Yb/Tm, Yb/Er e 

Yb/Ho ao híbrido amidosil no momento da hidrólise do material em quantidades 

adequadas para se obter emissão branca (ver tabela 9). O vanadato dopado foi 

adicionado ao híbrido orgânico-inorgânico e na sequência foram adicionados 

etanol e água. Estas amostras foram mantidas sob forte agitação por 30 

minutos à temperatura ambiente e depois colocadas em placas de Teflon e 

mantidas à temperatura ambiente até secagem completa, por 

aproximadamente 7 dias. 

 

3.4 Caracterização 

 

3.4.1 Espectroscopia vibracional – absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente utilizando um 

espectrômetro com Transformada de Fourier, Perkin Elmer Spectrum 2000. Os 

espectros foram registrados no intervalo de número de onda de 4000 a 400  

cm-1 após 32 varreduras e com uma resolução de 1 cm-1.  

 As nanopartículas foram finamente trituradas, misturadas com brometo 

de potássio previamente seco e prensadas na forma de pastilhas. Espectros no 

modo ATR também foram obtidos sob cristal de seleneto de zinco. 
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3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em um equipamento 

JEOL JSM 7500F. As amostras foram depositadas em um suporte de cobre, 

recobertas por uma camada de carbono com espessura de 1 a 10 nm, 

operando na faixa de tensão de 3 a 10 KV. 

 

3.4.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

As análises por microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas 

em um microscópio eletrônico de transmissão JEOL, modelo 2010, localizado 

no Departamento de Engenharia dos Materiais na Universidade Federal de São 

Carlos operando em uma potência de feixe de 200 kV. Uma gota de suspensão 

foi depositada sobre uma grade de cobre. 

 

3.4.4 Espectroscopia de correlação de fótons (PCS) 

 

As medidas de Espectroscopia de Correlação de Fótons (PCS) foram 

realizadas em um espectrofotômetro PCS-100 Brookhaven Instruments, com 

goniômetro modelo BI-200SM, laser de 25 mW, comprimento de onda de 532 

nm, índice de refração real 1,520 e índice de refração imaginário igual a 0,100, 

para o vanadato de ítrio. 

 

3.4.5 Difração de raios X 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos utilizando-se um difratômetro 

Siemens Kristalloflex, com filtro de níquel e radiação CuKα, entre os ângulos 2θ 

de 20 a 80°, tempo de contagem de 10s e passo de 0,01s. As amostras foram 

compactadas sobre um suporte de vidro. 
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3.4.6 Espectroscopia de fluorescência 

 

Os espectros de emissão foram obtidos à temperatura ambiente 

utilizando-se um espectrofluorímetro SPEX Fluorog com laser de 980 nm para 

a excitação da amostra. As determinações das coordenadas de cores foram 

realizadas através do software Spectra Lux Software v.1.0, Ponto Quântico 

Nanodispositivos / RENAMI, 2003, P.A. Santa-Cruz, F.S. Teles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4 Resultados e Discussão 
 

4.1 Caracterizações do híbrido 
 

O processo reacional entre amidosil, etanol e água obedece aos 

mecanismos de hidrólise e de condensação, descritos nas equações 1 a 4. O 

híbrido orgânico-inorgânico e seus precursores foram cuidadosamente 

caracterizados por espectroscopia vibracional na região do infravermelho 

(FTIR). 

A Figura 15 mostra o espectro vibracional na região do infravermelho 

para o ácido ricinoleico e a Tabela 6 apresenta as atribuições das bandas 

observadas no espectro de FTIR dessa amostra. 
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Figura 15.Espectro de transmissão no infravermelho do ácido ricinoleico. 
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 Observa-se no espectro da Figura 15 uma banda intensa em 1707 cm-1 

referente à carbonila do ácido. Essa banda servirá como sonda na 

determinação da reação do ácido com o alcoóxido, uma vez que, esta banda 

deverá ser substituída por uma banda em menor número de onda, atribuída ao 

estiramento do grupo amida, resultante da reação do ácido ricinoleico com o 

APTES. Em 3441 cm-1 observa-se a banda da ligação OH. Em 2922 e 2851 

cm-1 observa-se bandas fortes referentes ao estiramento assimétrico CH2 da 

cadeia alifática do ácido graxo.26 Uma banda de média intensidade se encontra 

em 1459 cm-1 referente à deformação C-H e ao estiramento C-C e enfim outra 

banda em 720 cm-1 referente ao estiramento C-H2.27 

Tabela 6. Atribuições das bandas dos espectros de transmissão no infravermelho do ácido 
ricinoleico. 

Bandas (cm-1) Atribuição 

1707 C=O 

3441 �O-H 

2922 �aCH2 

2851 �sCH2 

1459 δC-H, �C-C 

720 �C-H2 

 

 A Figura 16 mostra o espectro vibracional na região do infravermelho 

para o 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 
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Figura 16. Espectros de transmissão no infravermelho do 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 

 

No espectro observam-se em 3364 e 3296 cm-1 bandas de pequena 

intensidade, atribuídas ao estiramento assimétrico do NH2 de amina. Em 1573 

cm-1 observa-se uma banda de média intensidade, que é atribuída à 

deformação do NH2 de amina. As bandas em 1168 e 1084 cm-1 são atribuídas 

ao estiramento assimétrico da ligação Si-O. A banda em 946 cm-1 é atribuída 

ao estiramento simétrico das ligações Si-OH- e SiO-H-. E a banda em 774 cm-1 

é atribuída ao estiramento simétrico Si-O-Si.3, 14. Esta última banda é um 

indicativo da hidrólise parcial do precursor APTES.  

 
Tabela 7. Atribuições das bandas dos espectros de transmissão no infravermelho do 3-
aminopropiltrietoxisilano. 

Bandas (cm-1) Atribuição 

3364 e 3296 �aNH2 

1573 δNH2 
1168 e 1084 �aSi-O 

946 �sSi-OH e SiO-H 

774 �sSi-O-Si 
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 A Figura 17 mostra o espectro obtido para o precursor híbrido amidosil 

na proporção 0,5:1 (ácido ricinoleico: APTES). 
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Figura 17. Espectro de transmissão no infravermelho do precursor do híbrido. 

 

A Figura 18 mostra o espectro de transmissão no infravermelho do 

híbrido formado após a reação de hidrólise e condensação. A medida foi feita a 

partir do híbrido vertido em placa de teflon após secagem de 7 dias. Na Tabela 

8 estão expressas as suas atribuições. 
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Figura 18. Espectros de transmissão no infravermelho do híbrido formado. 

 

Tabela 8. Atribuições relativas às bandas dos espectros de transmissão no infravermelho do 
precursor. 

Bandas (cm-1) Atribuição 

3302 �aNH2 νOH 

2929 �sNH2 

1733 C=O 

1636  C=O amida l 

1540 C=O amida ll 

1056 Si-O-Et 

 

 A banda em 1707 cm-1 referente ao C=O do ácido ricinoleico diminui 

muito de intensidade quando a reação ocorre. A reação deste grupo terminal 

com o grupo amina do APTES leva a formação do híbrido. 

 Observa-se também uma banda larga referente aos estiramentos da 

ligação O-H e N-H2 em 3302 cm-1. Uma pequena banda é observada em 2929 

cm-1 referente ao estiramento N-H.  
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 Para a confirmação da síntese do precursor pode-se considerar como 

indicativa as bandas características para a amida resultante (banda amida “I” e 

banda amida “II”). O espectro do híbrido ainda mostra essas bandas principais 

em 1636 cm-1, típica de amida “I”, devido ao estiramento da carbonila, em 1540 

cm-1, relacionado à amida “II”, devido as vibrações no plano da ligação N-H e 

ao estiramento C-N.28 

 

 

 

Figura 19. Vibrações responsáveis pelas bandas de amida I e amida II no espectro de 

infravermelho. 

 

A avaliação morfológica do hibrido formado após hidrolise e 

condensação foi realizada através de imagens de MEV (Microscopia Eletrônica 

de Varredura). A Figura 20 mostra que o híbrido ácido ricinoleico – APTES (3-

aminopropiltrietoxisilano) é homogêneo com as amplificações de 50x, 100x e 

5000x, nas imagens (a), (b) e (c). O espectro EDS (d) corresponde à toda a 

área da Figura 20 (c) e mostra picos de carbono, oxigênio e silício.  
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Figura 20. Imagem de MEV do filme AR-APTES em (a) 50x , (b) 100x e (c) 5000x espectro de 
EDS (d) correspondente à área da imagem (c). 

 

 

 O monitoramento da reação entre o ácido ricinoleico e o APTES foi 

realizado para as razões molares ácido ricinoleico : APTES (1:0,5 , 1:1, 1:1,2 , 

1:1,5). A Figura 21 mostra o espectro obtido para o monitoramento da amostra 

1:0,5 de ácido ricinoleico: APTES. 

 

 



44 
 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

 

 

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

%

Numero  de onda (cm-1)

0 horas

4 horas

8 horas

12 horas

24 horas

Figura 21. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da reação de 

formação do híbrido, na proporção de 1:0,5 (ácido ricinoleico : APTES). 

 

 Observando os espectros da Figura 21, podemos observar que os picos 

em 1636 e 1540 cm-1, referentes à amida I e amida II14, respectivamente, 

aumentam à medida que o tempo de reação aumenta. Isso indica que há a 

formação de amida durante a reação e nos mostra a evolução da reação. Este 

monitoramento nos mostra também que a reação pode ser finalizada com 12 

horas de reação, pois os espectros obtidos depois de 24 horas são 

semelhantes. 

As figuras 22 e 23  são referentes ao monitoramento de reação para as 

relações estequiométricas 1:1, 1: 1,2 e 1: 1,5, respectivamente, e estas 

possuem o mesmo perfil observado da reação para a relação 

estequiométrica1:0,5. Observa-se a evolução da reação de formação de amida 

e estes monitoramentos nos mostram também que a reação pode ser finalizada 

com 12 horas de reação. 
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Figura 22. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da reação de 
formação do híbrido, na proporção de 1:1,2 (ácido ricinoléico : APTES). 
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Figura 23. Espectros de transmissão no infravermelho do monitoramento da reação de 
formação do híbrido , na proporção de 1:1,5 (ácido ricinoleico : APTES. 

 

 O material escolhido para adição de nanopartículas foi o da proporção 

0,5: 1 (ácido ricinoleico: APTES), pois o mesmo  apresentou menos coloração 

por possuir quantidade menor de ácido ricinoleico. 

Em trabalho feito por Freitas29 foi sintetizado primeiramente o éster 

ricinoleato de metila ou éster metílico, pela reação entre o ácido ricinoleico e o 

metanol, em uma proporção de 1:9, utilizando refluxo e catalise ácida. Em 

seguida, esse éster reagiu com o APTES na presença de metóxido de sódio. 

Os resultados obtidos por Freitas são semelhantes aos aqui obtidos, não 

sendo, no entanto, necessário efetuar a etapa da reação com metanol. Assim, 

pode-se obter o mesmo resultado através de um procedimento mais rápido. 
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4.2 Caracterização das nanopartículas YVO4:Yb3+/Tm3+, YVO4:Yb3+/Er3+, 

YVO4:Yb3+/Ho3+ 

 

4.2.1 Microscopia de Transmissão 

 

As nanopartículas de vanadato de ítrio foram obtidas na forma de pó. O 

pó, como obtido, apresenta coloração branca e após tratamento térmico, 

coloração amarelada. A Figura 24 apresenta a imagem obtida para a amostra 

YVO4: Yb3+: Tm3+. O tamanho da partícula nas imagens é de aproximadamente 

15 a 25 nm em diferentes orientações, e exibem forma elipsoidal alongada. 
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Figura 24. Imagem de microscopia eletrônica de transmissão para YVO4:20%Yb:1%Tm. Com 
escala de 50nm (a)  e 20nm (b). 

 

. 

(a) 

(b) 
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Em Huignard30, onde é descrita a síntese de coloides de YVO4:Eu3+ por 

reações de precipitação clássica, as imagens de MET mostram uma 

anisotropia no comprimento das partículas e uma forma elipsoidal, segundo o 

autor, é observada. A anisotropia corresponde às dimensões de 15 e 30 nm, 

nas diferentes direções. Além disso, é observado um contraste no interior de 

cada partícula e o autor sugere que elas são policristalinas com numerosos 

defeitos. 

Giaumi31 sintetizou partículas de YVO4:Eu através de uma co-

precipitação simples a partir de sais de precursores, em solução aquosa. As 

imagens MET neste trabalho mostraram uma suspensão coloidal final de 

partículas dispersas que exibem forma elipsoidal alongada. O tamanho 

observado das partículas foi de 19 e 32 nm, nas diferentes dimensões. 
 

4.2.2 Espectroscopia de correlação de fótons 

 

Para a confirmação do tamanho da partícula, a amostra foi submetida a 

medidas de espectroscopia de correlação de fótons (PCS), cujos resultados 

estão na Figura 25. 
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Figura 25. Distribuição de valores de raio hidrodinâmico para as nanopartículas de vanadato 
de ítrio dopadas com Yb/Tm (a), Yb/Er (b) e Yb/Ho (c) em água. 
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A representação da Figura 25 (a) é referente a amostra YVO4:Yb3+:Tm3+, 

onde o estado de dispersão no colóide, deduzida dos experimentos de 

espalhamento de luz, apresentam-se com duas características dimensionais. 

Uma ao redor de 2 a 4 nm e a outra entre 16 a 27 nm, aparentemente típicas 

de um sistema coloidal. 30 

O resultado obtido para a amostra YVO4:Yb3+:Er3+ 26 (b),é parecido ao 

YVO4:Yb3+:Tm3+, onde a distribuição do tamanhos das partículas é na faixa de  

2 a 4 nm e 10 a 18 nm.  

A Figura 25 (c) mostra que o resultado da distribuição de tamanho de 

partículas para o YVO4:Yb3+:Ho3+,  é estreito entre 21 a 22 nm. 

De modo geral foi possível observar que a síntese resulta na formação 

de materiais nanoparticulados.  

 

4.3.2 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho 

(FTIR) 

 

A Figura 26 mostra os espectros de FT-IR das nanopartículas de       

YVO4-Yb3+:Tm3+,  YVO4-Yb3+:Er3+ e YVO4-Yb3+:Ho3+ como preparado e após 

calcinação a 800°C por 5 minutos. 
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Figura 26. Espectro de transmissão no infravermelho do (a) YVO4-Yb3+:Tm3+, (b) YVO4-
Yb3+:Er3+ e (c) YVO4-Yb3+:Ho3+, como preparado e após calcinação a 800°C por 5 minutos. 
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As bandas ao redor de 450 cm-1 e 801 cm-1 correspondem às vibrações 

das ligações Y(Er)-O e V-O, respectivamente. Podemos observar que são mais 

intensas na amostra após calcinação. Os picos ao redor de 3400 cm-1 (largo) e 

1600 cm-1 correspondem às vibrações de estiramento e deformação do grupo 

OH. As absorções observadas a 1387 cm-1 e 1585 cm-1 indicam a presença de 

hidroxilas do ácido cítrico e nitrato das soluções utilizadas 19. A absorção 

dessas bandas diminui após a calcinação da amostra.  
  

4.3.4 Difração de raios X 

 

Os resultados das análises por difratometria de raios X dos pós de 

vanadato de ítrio dopados com os íons Tm3+ Er3+ e Ho3+ encontram-se na 

Figura 27. 
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Figura 27. Difratograma do pó de vanadato de ítrio dopado com a) Yb/Tm e b) Yb/Er e c) 
Yb/Ho como preparado e após tratamento térmico a 800°C por 5 minutos. 
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De acordo com os difratogramas é observada a formação de fase 

tetragonal YVO4, evidenciada pelas principais reflexões desta fase. Todos os 

picos são referentes à mesma fase tetragonal (Ficha JCPDS n° 17-0341).32 

Através destes resultados, mas levando em consideração que o limite de 

detecção da técnica pode não ser suficiente para revelar a presença de outra 

fase, podemos propor a substituição do íon Y na matriz pelos íons Yb3+, Tm3+, 

Er3+ e Ho3+, uma vez que não é observada nenhuma reflexão atribuída a outras 

fases referentes aos outros íons. 

O diâmetro médio das partículas foi calculado utilizando-se a equação 

de Scherrer (Eq. 1): 

$ = %�
& cos(') (1) 

Onde: 

D é o diâmetro médio dos cristalitos, 

K é uma constante normalmente igual a 0,9, 

� é o comprimento de onda da radiação eletromagnética (CuK), 

' é o ângulo da difração, 

& é a largura a meia altura do pico de difração. 

 O diâmetro de cristalito foi calculado através da largura de meia altura do 

pico (200) e é de aproximadamente 5 nm para amostras sem tratamento 

térmico e de aproximadamente 45 nm para amostras tratadas à 800°C por 5 

minutos. 

 Os tamanhos das partículas calculados pela equação de Scherrer 

mostram um aumento no tamanho médio das partículas quando são 

submetidas a tratamento térmico. Esse efeito de crescimento pode estar 

diretamente relacionado ao efeito de coalescência entre as partículas. 
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4.3.5 Fotoluminescência 

 

As amostras foram submetidas à medidas de fotoluminescência, via 

conversão ascendente de energia. O íon Yb3+ é um eficiente íon sensibilizador 

para os íons Tm3+, Er3+ e Ho3+ no sistema de conversão ascendente de 

energia. Neste trabalho a luz visível pôde ser observada claramente a olho nu 

sob excitação relativamente fraca em 980 nm. 

O primeiro sistema estudado foi o Yb→Tm. A evolução de emissão 

atribuída às transições 1G4→3H6 e 1G4→3F4 (478 nm e 640 nm), do íon Tm3+, 

sob excitação em 980 nm por processo de conversão ascendente de energia, 

em função da potência do laser é mostrada na Figura 28. 

No processo de conversão ascendente, a excitação do nível emissor 1G4 

do íon Tm3+ envolve predominantemente a soma de três fótons, tendo o itérbio 

como sensibilizador do processo. Esse mecanismo é verificado pela equação  

�� ∝ ���� , onde �� é a intensidade da emissão no visível, ��� é a intensidade da 

fonte de infravermelho utilizada, e n corresponde ao número de fótons 

infravermelho absorvidos para o processo33. A Figura 29 mostra o gráfico de 

logaritmo de �� versus logaritmo de ���, onde, por meio de regressão linear 

constata-se um valor de n da ordem de 2,24 na emissão em 478 nm 

(1G4→3H6). 

 O resultado sugere que o mecanismo de conversão ascendente de 

energia para a emissão do Tm3+ em 478 nm pode ser explicado pelo processo 

de três fótons. O valor de n abaixo do real obtido por meio de regressão linear 

em processos de conversão ascendente de energia onde há um íon 

sensibilizador e um íon ativador é estudado por Suyver34, que observa 

experimentalmente a saturação de luminescência induzida por este processo. 

Com o aumento da potência do laser, �� diminui para �*. Esta dependência só 

é aplicada para o estado excitado de maior energia. E para os estados 

excitados de menor energia (excitados pelo processo de conversão ascendente 

de energia por m fótons, onde m<n) é previsto que há dependência da 

variação da potência do laser onde �- diminui para �.
/ , um valor menor que �*, 

isto é observado para altas potências.  
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Figura 28. Evolução da emissão (conversão ascendente �ex= 980mn) do íon Tm3+, em função 
da potência do laser. 
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Figura 29. Gráfico da dependência da intensidade de emissão do Tm3+ em função da potência 
do laser. Emissão em 478 (1G4→3H6). 



58 
 

A Figura 30 mostra os níveis de energia dos íons Yb3+ e Tm3+ envolvidos 

no processo de transferência de energia Yb3+→ Tm3+ que leva a observação de 

emissão no visível. É o processo de conversão ascendente de energia onde 2 

ou mais fótons são absorvidos no infravermelho para a emissão de 1 fóton no 

visível. Os fótons são absorvidos pelo íon Yb3+ e transferidos sequencialmente 

para o íon Tm3+ que emite na região do visível. 

 

Figura 30. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Tm3+ e a proposta do mecanismo 
de conversão ascendente. 33 

 

O outro sistema estudado foi o Yb→Er. Na Figura 31 são mostrados os 

espectros de emissão obtidos sob excitação em 980 nm, para as 

nanopartículas. Conversão ascendente verde é observada em torno de 517 a 

547 nm, aproximadamente, e podem ser atribuídas às transições do íon érbio: 
2H11/2→4I15/2, 2S3/2→4I15/2. Além disso, emissão de conversão ascendente 

vermelha é observada a aproximadamente 650 nm que pode ser atribuída à 

transição: 4F9/2→4I15/2.35 A Figura 32 mostra o gráfico de logaritmo de �� versus 

logaritmo de ���, onde por meio de regressão linear constata-se um valor de n 

da ordem de aproximadamente 2. Na Figura 33 é apresentado o diagrama de 

energia para os íons Yb/Er e a proposta de mecanismo de conversão 

ascendente onde podem ser observadas as transições descritas acima.  
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Figura 31.  Evolução da emissão (conversão ascendente �ex= 980mn) do íon Er3+, em função 
da potência do laser. 
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Figura 32. Gráfico da dependência da emissão do Er3+ em função da potência do laser. Em 
verde a emissão em 517 nm (2H11/2→4I15/2), em vermelho a emissão em 547 nm (2S3/2→4I15/2) e 

em amarelo a emissão em 650 nm (4F9/2→4I15/2). 
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Figura 33. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Er3+ e a proposta do mecanismo 
de conversão ascendente. 36 

 

Na Figura 34 são mostrados os espectros de emissão obtidos sob 

excitação em 980 nm, para as nanopartículas YVO4: Yb3+:Ho3+. 
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Figura 34. Evolução da emissão (conversão ascendente �ex= 980nm) do íon Ho3+, em função 
da potência do laser. 

  

 

As medidas de emissão óptica apresentam bandas em torno de 540 nm 

e 650 nm correspondentes respectivamente às transições do Ho3+: 5S2→5I8 e 
5F5→5I8, mostradas no diagrama de energia da Figura 35.33 
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Figura 35. Diagrama de níveis de energia para os íons Yb3+ e Ho3+ e a proposta do mecanismo 
de conversão ascendente. 

 

O número de fótons envolvidos no processo de conversão ascendente 

de energia é n = 2. A Figura 36 mostra o gráfico de logaritmo de �� versus 

logaritmo de ���, onde por meio de regressão linear constata-se um valor de n. 
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Figura 36. Gráfico da Intensisdade da emissão do Ho3+ em função da Potência do laser. Em 

azul a emissão em 540nm (5S2→5I8) e em vermelho a emissão em 640 nm (5F5→5I8). 
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 Foram preparadas nanopartículas com os íons Yb3+, Tm3+, Er3+ e Ho3+, 

com quantidades adequadas para a emissão de luz branca. Estas quantidades 

estão descritas na Tabela 9. Inicialmente foram colocadas quantidades iguais 

de cada pó (Amostra 1) e macerados. O espectro de emissão e as 

coordenadas no diagrama de cromaticidade foram obtidos. Depois calculou-se 

quanto de cada íon seria necessário para a emissão nas coordenadas x= 0,33 

e y= 0,33, coordenadas para emissão ideal no branco (Amostra 2). 

Tabela 9. Coordenadas do diagrama de cromaticidade para as amostras de YVO4:Yb3+:Tm3+ + 
YVO4:Yb3+:Er3+ + YVO4:Yb3+:Ho3+. 

Amostra Yb/Tm (g) Yb/Er (g) Yb/Ho (g) Coordenadas do 
diagrama (x,y) 

Ideal emissão 
branco19 

- - - x=0,33 
y=0,33 

 
1 
 

0,020 0,020 0,020 x=0,29 
y=0,41 

 
2 0,033 0,005 0,031 x=0,34 

y=0,33 
 

 Na Figura 37 são mostrados os espectros de emissão das Amostras 1 e 

2, e em seguida, na Figura 38, os diagramas de cores. 
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Figura 37. Espectro de emissão das amostras 1 e 2 normalizados,(conversão ascendente, 2= 
980nm) na região entre 400 a 750 nm. 

 

(a)                                                            (b) 

. 

Figura 38. Diagrama de cores das amostras (a) 1 e (b) 2 com potência do laser de 6,5 mW 
(conversão ascendente, �= 980nm) na região entre 400 a 750 nm. 
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 Na Figura 39 o espectro de conversão ascendente de energia da 
Amostra 2, variando a potência. 
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Figura 39. Espectro de conversão ascendente de energia para amostra 2 com variação da 
potência. 

 

 Na Figura 39 pode-se observar que as variações das intensidades de 

emissão dos três íons em função da potência do laser de excitação, não são 

semelhantes. A emissão em 478 nm do íon Tm3+ é mais sensível com a 

variação da potência do laser em relação às emissões dos íons Er3+ e Ho3+. Na 

Figura 40 pode-se observar a variação das coordenadas de cores no diagrama 

de cromaticidade, onde com o aumento da potência ocorre o deslocamento 

para o azul. Como relatos na literatura37, dependência semelhante ocorre em 

uma matriz vítrea de telurito. Este fenômeno leva a uma variação no diagrama 

de cores com a variação da potência do laser. Uma maior sensibilidade de um 

entre os três íons é necessária para alterar a cor emitida apenas variando a 

potência do laser, desta forma, as nanopartículas estudadas são adequadas 

para essa aplicação. 33  



67 
 

 Este tipo de material, emissor de luz branca, tem sido estudado na 

literatura com diferentes matrizes e íons. 33,19 Comparativamente pode-se 

destacar a facilidade neste trabalho de mistura das nanopartículas para a 

obtenção de luz nas coordenadas ideais para emissão no branco. 
 

 

Figura 40. Diagrama de cores da amostra 2 com variação da potência do laser (conversão 
ascendente, �= 980nm) na região entre 400 a 750 nm. 
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4.3 Caracterização das nanopartículas de YVO4:Yb3+/Tm3+, YVO4:Yb3+/Er3+, 

YVO4:Yb3+/Ho3+ inseridas no híbrido orgânico inorgânico. 

 

4.3.1 Fotoluminescência 

 

 A Figura 41 mostra os espectros de emissão obtido para a amostra 2 

inserida na matriz híbrida ácido ricinoleico: APTES, 0,5:1. A quantidade de 

nanopartículas inserida no híbrido foi de 1% (m/m). Observou-se na amostra a 

luz branca espalhada. A potência utilizada para a visualização da emissão 

utilizada foi de 3000 mW. 
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Figura 41. Espectro de emissão da amostra 2 inserida na matriz híbrida,(conversão 
ascendente, λ= 980nm) na região entre 400 a 750 nm. 

  

 

Na Figura 42 esta o diagrama de cores para a Amostra 2 inserida no 

hibrido orgânico-inorgânico. Os valores das coordenadas são x= 0,35 e y= 

0,36. 
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Figura 42. Diagrama de cores da amostra 2 inserida no híbrido orgânico-inorgânico com 
potência de 3000mW (conversão ascendente, �= 980nm) na região entre 400 a 750 nm. 

 

 Pode-se observar uma pequena mudança nas coordenadas de cores, 

comparando a emissão do híbrido com a emissão apenas das nanopartículas. 

Quando as nanopartículas foram inseridas na matriz híbrida não tiveram a 

mesma intensidade de emissão. Isso pode se dar pela quantidade de 

nanopartículas que se consegue dispersar na matriz. Então foi preciso fazer um 

ajuste novamente na intensidade de excitação do laser para emissão do híbrido 

nas coordenadas desejadas para emissão no branco. 
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5 Conclusões 
 

 Foram preparados híbridos orgânicos-inorgânicos amidosis a partir de 

ácido ricinoleico e 3-aminopropiltrietoxisilano em diferentes razões 

estequiométricas. As amostras foram preparadas utilizando um sistema de 

refluxo no qual foram adicionados os reagentes em meio de THF por 24 horas. 

As amostras foram monitoradas,  através da espectroscopia de absorção no IV. 

Com essas análises foi possível observar a formação da ligação covalente 

amida entre o ácido ricinoleico e o 3-aminopropiltrietoxisilano em 12 horas de 

reação. Nos espectros de IV notam-se as bandas de amida I e amida II.  Após 

a síntese dos precursores o híbrido foi preparado utilizando a metodologia sol-

gel.  

 Nanopartículas luminescentes constituídas de YVO4 dopado com 

Yb3+/Tm3+, Yb3+/Er3+ e Yb3+/Ho3+ foram preparadas através de sais precursores 

em solução aquosa, sendo as características estruturais e as propriedades 

ópticas estudadas. As amostras foram caracterizadas por microscopia 

eletrônica de transmitância, difração de raio-x, espectroscopia de correlação de 

fótons, espectroscopia de absorção no infravermelho e fotoluminescência. 

Observou-se o tamanho da partícula de aproximadamente 15 e 25 nm em 

diferentes orientações e ao redor de 45 nm após calcinação a 800°C por 5 

minutos. Foi possível observar a formação da fase tetragonal YVO4, e  a 

substituição do íon Y na matriz pelos íons Yb3+, Tm3+, Er3+ e Ho3+. 

  Foi realizado um estudo sistemático da emissão no visível, sob excitação 

no infravermelho utilizando um laser de 980nm do YVO4 dopado com 

Yb3+/Tm3+, Yb3+/Er3+ e Yb3+/Ho3+. A amostra apresentou, através do processo 

de conversão ascendente de energia, emissão de luz branca, composta pelas 

emissões  do Tm3+,  do Er3+ e do Ho3+. As emissões do Er3+ e do Ho3+ são 

originadas da absorção de dois fótons e a emissão do Tm3+ é originada da 

absorção de três fótons. As variações das intensidades das emissões dos três 

íons não são na mesma proporção, a emissão em 478 nm do íon Tm3+, é mais 

sensível à potência do laser em relação às emissões dos íons Er3+ e Ho3+. Este 

fenômeno leva a uma variação no diagrama de cores com a variação da 

potência do laser.  
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As nanopartículas luminescentes emissoras de luz branca foram 

adicionadas ao híbrido orgânico-inorgânico no momento da hidrólise e 

condensação do material e um novo material híbrido emissor de luz branca foi 

obtido. 
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