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INTRODUÇÃO 
A luminescência dos íons lantanídeos tem constantemente chamado a atenção devido às suas valiosas aplicações 

em diferentes áreas da ciência. Tais aplicações, que se originam no estudo de suas propriedades espectroscópicas, 

perpassam a composição de luminóforos em diodos emissores de luz (LEDs) e chegam até aos sensores luminescentes, 

por meio do estudo da termometria fotoluminescente, uso em biomateriais, uso em imageamento celular e em terapia 

fotodinâmica, entre outros.[1]  

Para isso, diferentes classes de nanomateriais vêm sendo desenvolvidas a fim de aplicá-los nestas distintas áreas 

de forma eficiente e em escala reduzida. Uma importante classe de materiais é a de partículas inorgânicas dopadas com 

os íons terras raras (TR3+, i.e. Y, Sc e lantanídeos), como oxossais do tipo molibdato, vanadato e fosfato, sendo este 

último especialmente utilizado devido à sua ocorrência majoritária na crosta terrestre em forma dos minerais monazita 

e xenotima.[2] Para a obtenção deste tipo de material, a metodologia de síntese hidrotermal é amplamente aperfeiçoada 

no intuito de produzir partículas com a morfologia e demais características desejadas a partir de diferentes ânions, como 

os oxossais ou ainda fluoretos, também amplamente utilizados.  

Com o objetivo de se obter partículas esféricas e ocas, por exemplo, templates de sacrifício têm sido vastamente 

estudados, uma vez que a morfologia da partícula precursora é mantida após a transformação no produto desejado. O 

processo de formação das esferas ocas é caracterizado pelo efeito Kirkendall: a espécie precursora é constantemente 

consumida no interior da nova camada de produtos que é formada de forma igualmente constante, como representado 

pela evolução da reação conforme a figura 1 abaixo.[3]  

 
Figura 1. Esquema de conversão da partícula precursora de hidroxicarbonatos de TR (TRCO3OH.H2O) na partícula TRPO4 por meio 

de tratamento hidrotermal. Adaptado de [3]. 

De posse destas espécies altamente ordenadas e somando-se às propriedades luminescentes dos íons TR3+, 

fundamenta-se o desenvolvimento de novos materiais multifuncionais. A primeira característica de um sistema deste 

tipo diz respeito à nanotermometria por luminescência, medida realizada pela intensidade de emissão de um dado 

elemento lantanídeo após ser excitado por uma fonte de radiação externa, como um laser. Em relação à resposta dos 

íons lantanídeos, estes possuem bandas características e estreitas devido ao preenchimento parcial dos orbitais f e a 

consequente transição eletrônica f-f. Por sua vez, a termometria óptica se baseia na medida de razões destas intensidades 

de luminescência dos materiais dopados com diferentes íons TR3+ e, como nem todas as transições dependem da mesma 

forma em relação a temperatura, é possível utilizá-las como nanotermômetros raciométricos.[1]  
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Além disso, outra importante classe de nanopartículas são as metálicas, que podem apresentar ressonância localizada 

de plásmons de superfície. Este efeito é caracterizado pela oscilação coletiva dos elétrons da banda de condução, que 

permitem uma forte absorção óptica em comprimentos de onda que dependem da composição do material, da forma, da 

carga eletrônica, do meio em que as partículas estão dispersas e de seu tamanho.[5],[6] A excitação de nanopartículas 

plasmônicas pode ser direcionada à aceleração e controle das transformações moleculares, no campo denominado 

catálise plasmônica.[6] Esta tem sido uma alternativa promissora à catálise tradicional, em consonância com os conceitos 

de economia de átomos e de energia, já que as condições de reação são fundamentalmente brandas e os catalisadores 

reutilizáveis. Ainda que o uso de nanopartículas metálicas em catálise seja um campo de crescente importância, o uso 

de estruturas combinadas capazes de desempenhar catálise plasmônica e monitorar a temperatura local é escassamente 

descrito na literatura. Dessa forma, o desenvolvimento de nanotermômetros capazes de controlar e medir com precisão 

mudanças de temperatura local induzidas por plásmons nas proximidades de nanoestruturas metálicas é um grande 

desafio, com perspectivas promissoras no campo da catálise.[7] 

Assim sendo, este trabalho busca combinar a nanotermometria luminescente baseada em íons TR3+ em partículas 

submicrométricas mistas de fosfatos e vanadatos (TRPO4-TRVO4) às propriedades de superfície de nanopartículas 

metálicas (Figura 2), de modo a tornar possível a avaliação local da temperatura em sistemas de catálise plasmônica e 

possibilitar o acesso a informações mais detalhadas com respeito aos mecanismos e ao funcionamento destes processos. 

 

Figura 2. Representação da proposta de obtenção das estruturas do tipo TRPO4-TRVO4@AuNR a partir da deposição de nanobastões de ouro 

(AuNR) sobre partículas submicrométricas mistas de fosfato/vanadato de TR por ancoramento direto (i) ou auto-organização em interface (ii). 

METODOLOGIA 

Para se obter o sistema TRVO4-TRPO4@AuNPs, os procedimentos experimentais foram realizados conforme descrito 

abaixo e posteriormente caracterizados em relação à sua composição (FTIR, UV-Vis), à morfologia (MEV) e à 

luminescência (espectroscopia de luminescência Vis-NIR). 

a. Síntese de TRVO4-TRPO4  
A primeira etapa para a síntese das partículas submicrométricas é preparar uma solução 10 mmol L-1 em terras raras 

com 77% de Y, 20% de Yb, 2% de Tm e 1% de Er[8] (em porcentagens molares), sendo todos estes provenientes de sais 

da Sigma-Aldrich — YCl3.6H2O 99,9%; Yb(NO3)3.5H2O 99,9%; Tm(NO3)3.5H2O 99,9%; Er(NO3)3.5H2O 99,9%. Nesta 

solução, transferida para um balão de reação de fundo redondo, foi adicionada ureia (Sigma-Aldrich, 99%) com 

concentração final de 15 g L-1 agitando-se por 30 min em temperatura ambiente, para, por fim, aquecer a 95 ºC por 3 h 

com alta agitação e obter os precursores TRCO3OH.H2O. Ao final da reação, o precipitado foi lavado por centrifugação 

com água milli-Q três vezes consecutivas, com volume de 15 mL em cada lavagem. Posteriormente, metavanadato de 

amônio (NH4VO3) e de hidrogenofosfato de amônio [(NH4)2HPO4] foram pesados de forma que o produto contenha 

30% de PO4
3- e 70% de VO4

3- em relação à quantidade de íons terras raras (em porcentagens molares) — ambos 

reagentes da Sigma-Aldrich, NH4VO3, 99% e (NH4)2HPO4 98%. De posse dos precursores hidroxicarbonato de TR3+ 

obtidos na primeira etapa, a suspensão foi sonicada por 3 min de forma branda; com a adição do sal de fosfato, a 

suspensão foi então aquecida sob agitação constante a 70 ºC por 30 min. Após este aquecimento, transferiu-se a 

suspensão para um reator de teflon a fim de se realizar a primeira fase da síntese hidrotérmica: 200 ºC por 6 h. No final 

deste processo, o sistema foi resfriado, aberto e adicionou-se o sal de vanadato, tratando-se hidrotermicamente a mistura 
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pela segunda vez a 200 ºC por 12 h. Com as partículas tratadas, o precipitado foi lavado três vezes consecutivas, com 

~15 mL em cada lavagem.[9] Para as partículas contendo apenas vanadato como produto, TRVO4, a síntese hidrotérmica 

foi realizada em etapa única a 200 ºC por 12 h após a adição de NH4VO3. Por fim, para testes envolvendo um sistema 

misto de fluoreto e vanadato, TRVO4-TRF3, foi adicionado o NaBF4 (Sigma-Aldrich, 98%) no lugar do sal de fosfato 

sob as mesmas condições reacionais.  

b.  Síntese de AuNPs  
Inicialmente, preparou-se uma solução de ácido tetracloridoáurico (HAuCl4) a partir de ouro metálico e água régia 

(3:1 HCl/HNO3). Para isso, 0,35 g de Au e 35 mL de água régia foram misturados a 50 ºC até terminar a dissolução do 

metal. Após a dissolução completa, a temperatura foi elevada a 75 ºC até que o volume total fosse de aproximadamente 

20 mL. Então, foi adicionado HCl concentrado de modo a eliminar todo o vapor marrom originado da solução (vapor 

de NO2) e, finalmente, foi mantido o aquecimento até que a solução voltasse ao volume de 20 mL. Preparada a solução 

de HAuCl4, a próxima etapa foi formar as sementes de ouro: 5 mL de CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamônio) em 

solução aquosa 0,20 mol L-1 foram misturados com 5 mL HAuCl4 0,5 mmol L-1; sob agitação constante acrescentaram-

se 600 µL de NaBH4 0,010 mol L-1 e obteve-se uma suspensão de cor castanha. Na etapa de crescimento das sementes, 

em um balão de reação foram adicionados 200 µL de AgNO3  

4 mmol L-1 e 5 mL de CTAB 0,20 mol L-1, sob agitação branda a 25 ºC; depois foram adicionados 5 mL de HAuCl4 1 

mmol L-1 e 70 µL de ácido ascórbico 0,0788 mol L-1. Por fim, foram adicionados 12 µL da suspensão de sementes. Após 

20 min, a suspensão passa a ser rosa e os nanobastões de ouro foram formados.[10] 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação à composição das partículas submicrométricas de TR3+, foram realizadas análises de espectrometria 

de absorção no infravermelho com transformada de Fourier (ATR-FTIR, espectromêtro Agilent Cary 630 com cristal 

de diamante). A figura 3 apresenta os espectros obtidos para três partículas diferentes contendo os estiramentos e 

deformações dos respectivos sólidos, sendo um deles o precursor de hidroxicarbonato de terras raras (3a), e dois 

referentes às partículas finais após o tratamento hidrotérmico: TRVO4-TRPO4 (3b) e TRVO4-TRF3 (3c). De fato, como 

já apresentado pela literatura,[9] obtiveram-se os espectros de IR com o perfil esperado para as partículas.  

 
Figura 3. Espectros no IR dos precursores (3a), das partículas TRVO4-TRPO4 (3b) 

e das partículas TRVO4-TRF3 (3c) 

 

Por sua vez, em relação aos nanobastões de ouro, AuNRs, foi 

realizada uma análise de espectroscopia de absorção no UV-Vis 

(espectrofotômetro Agilent HP 8453) a fim de averiguar se o perfil 

de absorção corresponde ao esperado com base na literatura.[10] Nesse 

caso, é apropriado que estas nanopartículas metálicas possuam duas 

bandas de absorção em torno de 500 e 800 nm, referentes aos modos 

plasmônicos transversal e longitudinal, respectivamente. O espectro 

obtido (figura 4) apresenta duas bandas apropriadas, uma com pico 

em 515 nm e outra com pico em 778 nm.  

Para as partículas submicrométricas de TR3+ foram 

realizadas também análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV); a figura 5 apresenta as imagens obtidas para os diferentes 
Figura 4. Espectro de extinção no UV-Vis da suspensão de AuNRs. 
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produtos. Na figura 5a, observa-se a morfologia esperada para as esferas de TRCO3OH.H2O, com um tamanho 

aproximado de 200 nm. A figura 5b, TRVO4-TRPO4, apresenta as partículas esféricas com tamanhos próximos de 400 

nm e com spikes em sua superfície, que são originados pela redissolução e posterior precipitação do sal na camada da 

partícula. Já a figura 5c evidencia a superfície diferente das partículas TRVO4-TRF3, gerada pela modificação do fosfato 

pelo fluoreto, estas com tamanhos próximos a 300 nm. Por último, observa-se que a morfologia não foi totalmente 

mantida nas partículas TRVO4 (figura 5d, tamanhos próximos a 500 nm), mas que ainda assim apresentam morfologia 

característica para estes tipos de sistemas composto apenas por vanadato como matriz.[8]     

 
Figura 5. Imagens de MEV para as diferentes partículas analisadas: TRCO3OH.H2O (5a), TRVO4-TRPO4 (5b), TRVO4-TRF3 (5c) e 

TRVO4 (5d). 

Além disso, foram realizadas análises de luminescência (Fluorolog 3, Horiba FL3-22-iHR320) dessas partículas, 

que apresentam como processo característico de emissão o mecanismo de upconversion[1],[8]: absorção de dois ou mais 

fótons de menor energia (no infravermelho próximo, por exemplo) para a emissão de um fóton de maior energia (no 

visível, por exemplo). Neste sentido, inicialmente as análises foram realizadas sob excitação de 808 nm; entretanto, para 

este comprimento de onda de excitação, não foi observada nenhuma banda de emissão. Para contornar o problema, 

houve a substituição do comprimento de onda de excitação para 980 nm, visto que para este comprimento de onda já é 

vastamente relatada a emissão com o uso dos dopantes Yb3+, Er3+ e Tm3+.[1] A figura 6 apresenta os espectros obtidos 

para as partículas TRVO4-TRPO4 (6a) e TRVO4-TRF3 (6b) sob excitação do laser em 980 nm com diferentes potências, 

que variam de 100 a 700 mW. Em 6a e 6b, observa-se as emissões referentes aos íons Er3+ e Tm3+ oriundas da 

transferência do íon Yb3+, que atua como sensibilizador.  

Figura 6. Espectros de luminescência obtidos dos sistemas TRVO4-TRPO4 e TRVO4-TRF3 sob excitação em 980 nm com diferentes potências. 
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Nota-se que o sistema contendo fluoreto apresenta emissão consideravelmente mais intensa se comparado ao 

sistema que contém fosfato, fato explicado pela natureza da matriz: normalmente, matrizes que possuem baixaenergia 

de fônon, como fluoretos, são favoráveis à emissão visto que baixas energias de fônon diminuem a supressão do estado 

emissor via desativações multifônon.[1]  

Por fim, para a matriz contendo apenas vanadato, 

TRVO4, observou-se um comportamento anômalo da 

intensidade, mostrado na figura 7. Diferentemente 

dos espectros de luminescência da figura 6, este 

apresenta um aumento inicial e posterior declínio da 

intensidade das bandas de emissão com o aumento da 

potência do laser, que também variou de 100 a 700 

mW. É provável que este efeito seja uma 

consequência do mecanismo de Mott-Seitz, em que 

um estado excitado decai não radiativamente para o 

estado fundamental por meio da interseção da curva 

de potencial dos estados excitado e fundamental, 

devido à energia térmica que o aumento da potência 

do laser pode ter ocasionado. Para averiguar tal 

comportamento, é necessário realizar a mesma 

análise em diferentes temperaturas controladas.[1] 

  

CONCLUSÕES 

De fato, a maior parte dos objetivos previstos para o projeto foram alcançados, tanto para as partículas 

submicrométricas com diferentes matrizes em relação a sua morfologia, tamanho e composição, como também na 

obtenção dos AuNRs. Evidentemente, a resposta luminescente precisa ser otimizada, visto que é essencial a ocorrência 

das emissões dos íons TR3+ sob excitação em 808 nm para coincidir com o comprimento de absorção dos AuNRs, no 

intuito de estudar os efeitos das partículas submicrométricas decoradas com os AuNRs. Para isso, novas sínteses com 

diferentes dopantes serão realizadas, como no caso do Nd3+, que é um excelente íon sensibilizador para excitações 

próximas de 800 nm.[11] Portanto, espera-se que utilizando um sistema TRVO4- TRPO4,  em que TR seja composto 

também por Nd3+[11], possua a emissão desejada e estas partículas possam ser decoradas com os AuNRs via ancoramento 

direto e deposição controlada por auto-organização na interface de emulsões, a fim de testá-las como sensores 

luminescentes (termometria) e catalisadores. 
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Figura 7. Espectro 3D da luminescência das partículas TRVO4 sob excitação 

em 980 nm com variação da potência do laser incidente. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-25072013-095144/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-25072013-095144/pt-br.php
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c0jm03333b
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/nr/d0nr09150b/unauth
https://www.nature.com/articles/nature10904
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adfm.201202148
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b04154
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b04154
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/dt/c9dt04308j
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/dt/c9dt04308j
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b14837
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm020732l
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm020732l
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884217302316?via%3Dihub

