
 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Química 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

“Luminescência no visível e infravermelho próximo em 

partículas nanoestruturadas de Y2O3 dopadas com íons terras 

raras para aplicação em sistemas biológicos”  

 

 

Luiz Fernando dos Santos 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências, Área: Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP  

 

2019 



 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Química 

Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

 

 

 

“Luminescência no visível e infravermelho próximo em 

partículas nanoestruturadas de Y2O3 dopadas com íons terras 

raras para aplicação em sistemas biológicos”  

 

 

Luiz Fernando dos Santos 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rogéria Rocha Gonçalves  

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências, Área: Química. 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP  

 

2019 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dos Santos, Luiz Fernando. 

“Luminescência no visível e infravermelho próximo em partículas 

nanoestruturadas de Y2O3 dopadas com íons terras raras para aplicação em 

sistemas biológicos”. Ribeirão Preto, 2019. 

152 p.:Il.; 30cm 

Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Ribeirão preto/USP – Área de concentração: Química Inorgânica. 

Orientadora: Gonçalves, Rogéria Rocha. 

1. Lantanídeos.   2. Nanopartículas.  3. Biofotônica 



Nome: Luiz Fernando dos Santos  

Título: Luminescência no visível e infravermelho próximo em partículas 

nanoestruturadas de Y2O3 dopadas com íons terras raras para aplicação em sistemas 

biológicos.   

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências, Área: Química. 

 

Aprovado em: __/__/____ 

 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ___________________________________________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ___________________________________________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ___________________________________________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ___________________________________________________ 



 

DADOS CURRICULARES  

 

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS  

 

 

 

1. DADOS PESSOAIS  

1.1 Data de Nascimento: 16/06/1993 

1.2 Nacionalidade: Brasileiro 

1.3 Naturalidade: Guaíra – São Paulo  

1.4 Filiação:  

1.4.1 Pai: José Antônio dos Santos  

1.4.2 Mãe: Sônia Maria de Holanda Silva  

1.5 Estado Civil: Solteiro 

1.6 Profissão: Químico 

1.7 Cédula de Identidade: 49.006.826 – 1 

1.8 Cadastro de Pessoa Física: 363.874.758-13 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Licenciatura em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo concluído em janeiro de 2017.  

 

3. PUBLICAÇÕES  

3.1. Camargo, K. C., Pereira, R. R., Dos Santos, L. F., De Olveira, S. R., 

Gonçalves, R.R, Menezes, L. De S. Continuous wave near-infrared 

phonon-assisted upconversion in single Nd3+-doped yttria nanoparticle. 

Journal of Luminescence. 2017. 

 



  

L. F. DOS SANTOS 6 

 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha madrinha, Maria Aparecida, 

principal razão de toda minha felicidade e 

crescimento. 

 



  

L. F. DOS SANTOS 7 

 
 

Agradecimentos 

À Deus pela vida e missão que me foram atribuídas.  

À minha madrinha Maria Aparecida e avó Anna Maria, pela minha criação, por 

terem me acolhido em seus braços como filho, sempre me incentivando nos estudos, 

abrindo todas as portas possíveis para que sempre tivesse uma educação e um ambiente 

de estudo exemplares.  

À Prof.ª Dr.ª Rogéria Rocha Gonçalves, por me acompanhar com muita 

paciência e acreditar no meu potencial desde a Iniciação à Química, no primeiro ano do 

curso, por todos os ensinamentos de espectroscopia, pelas oportunidades a mim 

concedidas e no âmbito pessoal por ter me mostrado que a vida pode ser muito mais que 

nós imaginamos. Muito Obrigado!  

Ao Prof. Dr. Antônio Cláudio Tedesco e seu grupo de pesquisa Centro de 

Nanotecnologia e Engenharia Tecidual – CNET, em especial à Maryanne, pelas grandes 

contribuições neste trabalho desde o início e pela colaboração direta com os resultados.  

À Prof.ª Dr.ª Ana Paula Ramos por todos os ensinamentos que datam desde o 

início de minha formação como químico e pelas contribuições no âmbito deste trabalho. 

Aos Professores Doutores Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André e Luís 

Carlos Dias por todo apoio e hospitalidade durante o período de estágio na Universidade 

de Aveiro bem como as contribuições com o meu crescimento científico. Ao grupo de 

pesquisa Phantom-G pela amizade, respeito e solicitude, em especial à Joana Martins e 

Prof. Dr. Carlos Brites.   

Ao Laboratório de Materiais Fotônicos do Instituto de Química da UNESP de 

Araraquara, pela disponibilização de equipamentos, em especial ao técnico Sérgio Luis 

Scarpari pela paciência e solicitude. 

Às pessoas do departamento de Química que contribuíram para meu crescimento 

profissional. Aos meus ex-professores, aos funcionários e amigos e conquistei por aqui. 

Aos meus amigos que nunca me deixaram me perder em momentos de 

ansiedade, Camila, Cláudio, Fabio Nery, Fernando, Guilherme Aguilar, Henrique, Igor 

Cruvinel, Larissa, Lucas Bahia, Luís Henrique, Maiza, Marcos Antônio, Mayanna, 

Murilo, Rafael Antônio, Renata, Roberta e Tamires. Obrigado! Vocês são luzes.  

Ao Maiko Luiz Carlos por sempre estar ao meu lado em momentos de felicidade 

e de turbulência mostrando-se um amigo muito especial.  



  

L. F. DOS SANTOS 8 

 
 

À todos os meu amigos do Mater Lumen, Fábio Caixeta, Fernanda Hediger, 

Karmel de Oliveira, Mateus Grecco, Vitor Souza, Diego Boldo, Ramon Nicolete, Victor 

Del Vecchio, Leonardo Rosa, Leonardo André, Carolina Santos, Lucas Nunes, Silvana 

Ruella, Hayra Prado, Felipe Aquino e em especial ao Rafael Ramiro por ser meu 

“padrinho” científico desde o início de minha caminhada no universo da pesquisa e ao 

Luiz Fernando Tomazini, por me fazer acreditar que posso ajudar as pessoas muito mais 

que imagino!  

Aos Professores Doutores Fernando Aparecido Sigoli e Sérgio Antônio Marques 

de Lima pelas contribuições no âmbito deste trabalho.  

Às agências de fomento FAPESP – Processos 2017/10440-9 e 2018/04588-6, 

CNPq e CAPES por todo apoio financeiro e bolsas concedidas.  

E aos demais amigos e parceiros que contribuíram direta ou indiretamente com 

este trabalho, muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

L. F. DOS SANTOS 9 

 
 

Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I wanna mean something to somebody 

else, feel a significance in the real world. 

It’s not enough to live out a lucky life”.  

Marina Diamandis.  



  

L. F. DOS SANTOS 10 

 
 

Sumário 
Resumo………………………………………………………………………………………………………………..……………...12 

Abstract ……………………………………………………………………………………………….…………………………….14 

Índice de Figuras ………………………………………………………………………………………………………………16 

Índice de Tabelas……………………………………………………………………………………………….………………23 

1. Introdução ................................................................................................................. 25 

1.1 Apresentação ......................................................................................................... 25 

1.2 Fundamentos ......................................................................................................... 30 

1.2.1 Terras Raras.................................................................................................... 30 

1.2.2 Sistemas dopados com Eu3+ ........................................................................... 34 

1.2.3 O íon Nd3+ ...................................................................................................... 36 

1.2.4 O íon Er3+. ...................................................................................................... 37 

1.2.5 O íon Yb3+. ..................................................................................................... 38 

1.2.6 Conversão ascendente de energia ................................................................... 40 

1.2.7. Nanotermometria ........................................................................................... 41 

1.2.8  Óxido de Ítrio. ............................................................................................... 44 

1.2.9. Silicato de ítrio .............................................................................................. 46 

2. Objetivos .................................................................................................................... 49 

2.1. Objetivos Gerais .................................................................................................. 49 

2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................... 49 

3. Metodologia Experimental ......................................................................................... 50 

3.1. Síntese de partículas de hidroxicarbonato de ítrio e óxido de ítrio dopadas com 

íons TR3+ e sem dopagem. .......................................................................................... 50 

3.2. Síntese de partículas recobertas com SiO2 e formação de silicatos de ítrio. ....... 52 

3.3. Ensaios de Citotoxicidade .................................................................................... 54 

3.4. Ensaios de Viabilidade Celular: Avaliação da atividade mitocondrial através do 

teste colorimétrico de Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio 

(MTT). ........................................................................................................................ 55 

3.5. Caracterizações .................................................................................................... 55 

3.5.1 Difração de raios X. ....................................................................................... 56 

3.5.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). .......................................... 56 

3.5.3 Espectroscopia Vibracional de espalhamento Raman. ................................... 56 

3.5.4. Espectroscopia Vibracional na região do Infravermelho. ............................. 56 

3.5.5 Espectroscopia de Fotoluminescência. ........................................................... 57 



  

L. F. DOS SANTOS 11 

 
 

3.5.6. Microscopia Confocal ................................................................................... 57 

4. Resultados e Discussão ............................................................................................. 58 

4.1. Sistemas dopados com íons Eu3+ ......................................................................... 58 

4.1.1. Caracterização Estrutural. ............................................................................. 58 

4.1.2.  Luminescência de Eu3+ ................................................................................. 62 

4.1.3. Análise Morfológica ...................................................................................... 75 

4.2. Nanopartículas de Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 sem dopagem com íons TR3+... 80 

4.2.1. Caracterização Estrutural .............................................................................. 80 

4.3.1 Caracterização Estrutural ............................................................................... 88 

4.3.3. Espalhamento dinâmico de luz. ..................................................................... 93 

4.3.5.  Espectroscopia de Fotoluminescência .......................................................... 95 

4.3.6. Ensaios de Citotoxicidade ........................................................................... 107 

4.3.7. Microscopia Confocal. ................................................................................ 111 

4.3.8. Nanotermometria ......................................................................................... 116 

4.4. Sistemas dopados com íons Nd3+ ....................................................................... 127 

4.4.1. Caracterização Estrutural. ........................................................................... 127 

4.4.1.1. Difração de raios X .................................................................................. 127 

4.4.2.  Luminescência de íons Nd3+ ...................................................................... 132 

4.4.2.1. Espectros de excitação. ............................................................................ 133 

4.4.3.  Análise Morfológica. .................................................................................. 136 

5.  Considerações Finais ............................................................................................. 140 

6. Referências Bibliográficas ..................................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

L. F. DOS SANTOS 12 

 
 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta a síntese de partículas luminescentes nano e micro 

estruturadas à base de Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 dopadas com íons terras raras 

(TR3+), especificamente Eu3+ e Nd3+ e co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ para aplicação em 

Biofotônica como marcadores ópticos em sistemas biológicos e nanotermometria. Nesta 

perspectiva, foi realizado um estudo sistemático visando rigoroso controle de 

morfologia e dimensão das nanopartículas, bem como sua caracterização estrutural 

através de difração de raios X, espectroscopia vibracional na região do infravermelho 

(FTIR), e sua correlação com as propriedades espectroscópicas dos íons TR3+ para a 

aplicação em fotônica. Utilizou-se a precipitação homogênea como rota sintética dos 

precursores dos materiais supracitados visando, desta forma, a otimização de parâmetros 

de síntese com a finalidade de obtenção de nanopartículas esféricas com dimensão e 

morfologia uniformemente distribuídas. Foram obtidas partículas esféricas de YOHCO3 

com tamanho e morfologia uniformes, utilizando soluções ácidas de nitratos de terras 

raras e decomposição térmica da ureia. As nanopartículas de Y2O3 foram obtidas por 

meio do tratamento térmico, a 900º C durante 2 horas. Foi realizado recobrimento das 

partículas de YOHCO3:TR3+ e Y2O3:TR3+ pela metodologia de Stöber, utilizando como 

precursor o tetraetilortossilicato (TEOS). Dependendo dos precursores utilizados foi 

observada a formação de diferentes nanopartículas do tipo caroço/casca (core@shell)  

de Y2O3:TR3+@SiO2 e Y2SiO5/Y2O3:TR3+@SiO2  após tratamento térmico. Foi 

estabelecida uma rota sintética para a formação de nanopatículas de Y2SiO5 com 

controle na dimensão, forma e dispersão. A luminescência das partículas de Y2O3:Eu3+ 

tratadas a 900 °C confirmou a presença de Eu3+ em dois sítios de simetria diferentes (C2 

e C3i), amplamente discutidos na literatura. Com o aumento da espessura da camada de 

sílica depositada, foi possível obter uma fase monoclínica de Y2SiO5:Eu3+, onde os 

perfis espectrais de Eu3+ e os valores de tempos de vida de estado excitado 5D0 mudam 

consideravelmente em relação ao Y2O3:Eu3+. Os sistemas co-dopados com íons 

Er3+/Yb3+ apresentaram bandas de emissão estreitas na região do visível, sob excitação 

em 980 nm. A dinâmica destes processos foi estudada analisando-se os principais 

mecanismos possíveis e o número de fótons envolvidos na conversão ascendente de 

energia. Além disso, foram avaliadas as propriedades nanotermométricas das 
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nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ na região de 299 a 

373 K, sendo obtidas compatibilidades excelentes entre os valores de temperatura 

calculados e as temperaturas experimentais. A repetibilidade dos valores de parâmetros 

termométricos foi superior a 96% para as partículas Y2O3 e Y2O3@SiO2, 

comprovada pela reprodutibilidade dos valores de  obtidos na repetição de dez ciclos 

nas temperaturas de 303 e 343 K. Os resultados revelam que ambos sistemas podem ser 

aplicados como nanotermômetros primários em uma variação de temperatura 

compatível com sistemas biológicos. A avaliação da citotoxicidade das partículas de 

Y2O3:Er3+/Yb3+ em linhagens celulares T98G e U87MG, referentes a glioblastomas 

humanos, foi realizada o ensaio colorimétrico de Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difenil tetrazolio (MTT), na qual foi observada alta viabilidade celular para ambas 

as linhagens. As propriedades luminescentes de nanopartículas Y2O3 e Y2O3@Y2SiO5 

dopadas com Nd3+ na região do infravermelho próximo foram avaliadas, sendo obtida 

uma intensa luminescência em torno de 1064 nm mediante excitação em 808 nm, 

regiões de transparência de janela biológica. Considerando-se a intensidade da 

luminescência tanto na região do infravermelho quanto visível, a possibilidade de 

conversão ascendente de energia, a elevada monodispersividade dos sistemas, alta 

repetibilidade de parâmetros termométricos e alta viabilidade celular, os sistemas 

estudados no presente trabalho demonstram potencial extremamente promissor no 

campo da Biofotônica em bioimageamento, nanotermometria e fotoconversores para 

conjugação com fotoativadores em terapia fotodinâmica.  

Palavras-chave: Espectroscopia. Terras raras. Biofotônica   
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Abstract 

 

This work presents the synthesis of luminescent nano- and microstructured 

materials based on Y2O3, Y2O3@SiO2, and Y2SiO5 doped with rare earth ions (TR3+), 

specifically Eu3+ or Nd3+, or co-doped with Er3+/Yb3+ ions for application in 

Biophotonics as optical markers in biological systems and nanothermometry. A 

systematic study aiming at rigorous nanoparticle morphology and size control was 

performed. The materials were structurally characterized by X-ray diffraction and 

vibrational spectroscopy (FTIR), and the TR3+ ion spectroscopic properties were 

investigated with a view to applying the prepared materials in Photonics. The materials 

were synthesized by homogeneous precipitation of the precursors. The synthesis 

parameters were optimized so that spherical nanoparticles with uniformly distributed 

size and morphology were obtained. Spherical YOHCO3 particles with uniform size and 

morphology were achieved by using acid rare earth nitrate solutions and thermal urea 

decomposition. Y2O3 nanoparticles were obtained by annealing at 900 °C for 2 h. The 

YOHCO3:TR3+ and Y2O3:TR3+ particles were coated by Stöber's methodology; 

tetraethylorthosilicate (TEOS) was employed as a precursor. Subsequent annealing 

afforded Y2O3TR3+@SiO2 and Y2SiO5/Y2O3:TR3+@SiO2 core@shell nanoparticles. A 

synthetic route was established to obtain Y2SiO5 nanoparticles with controlled 

dimension, shape, and dispersion. The luminescence of the Eu3+-doped Y2O3 particles 

annealed at 900 °C confirmed Eu3+ at two different sites of symmetry (C2 and C3i), as 

widely discussed in the literature. Increasing layer thickness of the deposited silica 

provided Y2SiO5:Eu3+ in the monoclinic phase, and the Eu3+ spectral profiles and 5D0 

excited state lifetimes changed considerably as compared to Y2O3:Eu3+. Under 

excitation at 980 nm, the Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3 and Y2O3@SiO2 nanoparticles 

presented narrow emission bands in the visible range. The dynamics of these processes 

was studied by evaluating the possible number of photons, and mechanisms for the up-

conversion process were proposed. Furthermore, the nanothermometric properties of the 

Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3 and Y2O3@SiO2 nanoparticles were assessed from 299 to 373 

K. Comparison between the temperature calculated through the thermometric 

parameters with the experimental temperatures showed satisfactory compatibilities. The 

thermometric parameter values  had repeatability of over 96% for the Y2O3 and 
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Y2O3@SiO2 particles, proven by the reproducibility of the values obtained in the 

repetition of ten cycles between 303 and 343 K. These results revealed that both 

systems could be applied as primary nanothermometers in a temperature range that is 

compatible with biological systems. The cytotoxicity of the Y2O3:Er3+/Yb3+ particles to 

the T98G and U87MG cell lines in related to human glioblastomas, was investigated by 

the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide – MTT – colorimetric 

assay. High cell viability was detected for both cells. As for the near-infrared 

luminescent properties of Nd3+-doped Y2O3 and Y2O3@SiO2, an intense luminescence 

at 1064 nm under excitation at 808 nm was achieved. Both these regions are of high 

interest in Biophotonics of near-infrared biological windows. Due to their highly intense 

luminescence in both the infrared and visible regions, possible up-conversion processes, 

high monodispersivity, high repeatability for thermometric parameters, and high cell 

viability, the studied systems have potential application in the field of Biophotonics; 

more specifically in bioimaging, nanothermometry, phodynamic therapy, and 

photoconverters for conjugation with photoactivators in photodynamic therapy. 

Keywords: Spectroscopy. Rare earths. Biophotonics. 
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1. Introdução  

 

1.1 Apresentação  

 

O desenvolvimento e avanço de materiais para aplicação em Fotônica e 

Biofotônica é um tema de máxima importância no atual cenário científico e tecnológico. 

Neste contexto, a Fotônica pode ser definida como a área da ciência focada na geração, 

emissão, modulação e detecção da luz, ao passo que a Biofotônica é uma extensão deste 

ramo, no qual o foco das pesquisas se concentra fundamentalmente na interação da luz 

com a matéria biológica. (PRASAD, 2004). 

 Recentemente, uma série de trabalhos publicados na literatura apresentam um 

grande interesse em produzir materiais cristalinos à base de óxidos, fluoretos dopados 

com íons TR3+ com morfologia e dimensão controladas para aplicação como 

marcadores ópticos, especialmente em sistemas biológicos (WANG et al., 2011). 

 Dessa forma, partículas nanométricas tornam-se ferramentas poderosas em 

biotecnologia e medicina, classificando-se como candidatos promissores para o avanço 

de diagnóstico clínico e em técnicas terapêuticas  (HUYNH e ZHENG, 2013) 

(DEMIRER et al., 2015).  

 Nesta perspectiva, partículas inorgânicas nanométricas dopadas com íons TR3+ 

exibem características que podem resultar em algumas vantagens sobre luminóforos 

como macromoléculas biológicas e moléculas orgânicas. A primeira está relacionada 

com a foto-estabilidade dos sistemas inorgânicos que é bastante superior às moléculas 

orgânicas. Outras características que tornam materiais desta natureza interessantes para 

aplicações biológicas são: o grande deslocamento Stokes e anti-Stokes da emissão, 

largura de bandas de emissão finas e tempos de vida de estados excitados longos (da 

ordem de milissegundos), comparados a moléculas orgânicas.  

Estes fatores permitem uma resolução temporal para aquisição de imagens no 

visível com excitação no UV-VIS muito maior quando comparado a luminóforos 

orgânicos, discriminando desta forma, a luminescência proveniente de moléculas 

orgânicas presentes no tecido biológico (SUN et al., 2011).  

Na literatura encontram-se uma série de luminóforos nanoestruturados dopados 

com terras raras com emissão por processo de conversão ascendente de energia, na 

forma de pós ou suspensões coloidais, com grande potencialidade para aplicações 
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biológicas bem como em catálise, eletroquímica, fibras ópticas, sensores, baterias, por 

exemplo (SUZUKI et al., 2001) (LI et al., 2006). Dentre os diferentes sistemas podem 

ser destacados fluoretos, fosfatos, aluminatos, vanadatos, titanatos e molibdatos, além 

de óxidos de ítrio, titânio, gadolínio, lutécio, zircônio, háfnio e oxissulfeto de lantânio 

(HEER et al., 2004), (VETRONE et al., 2004), (YI et al., 2004), (WANG et al., 2005), 

(VENKATRAMU et al., 2008), (GÓMEZ et al., 2010), (PATRA et al., 2003), (NYK et 

al., 2008). Na Figura 1 se encontra um exemplo de aplicação, onde nanopartículas 

NaYF4:Tm3+/Yb3+ foram injetadas em um camundongo e, mediante o processo de 

conversão ascendente de energia sob excitação na região do infravermelho, obteve-se 

um bioimageamento in vivo em regiões de maiores profundidades.  

 

Figura 1. Imagens de corpo inteiro de um camundongo no qual houve injeção de 

suspensão coloidal de NaYF4: Tm3+/Yb3+. (A) rato intacto e (B) após a dissecção com 

os órgãos expostos. A cor vermelha indica a emissão das nanopartículas por conversão 

ascendente de energia e as cores preta e verde referem-se às áreas remanescentes, como 

indicado pelas setas. 

 

Fonte: Adaptado de (NYK et al., 2008) 

 

Dependendo da funcionalização da superfície destas partículas, é possível que 

estas se liguem em estruturas específicas de células, como por exemplo, enzimas, 

proteínas ou em determinada organela e, considerando que são luminescentes, a 

localização do marcador pode ser determinada por microscopia confocal de 

fluorescência. Um exemplo de funcionalização se encontra ilustrado na Figura 2, onde 

nanopartículas de NaYF4:Tm3+/Yb3+ funcionalizadas com ácido fólico foram utilizadas 

com sucesso para o bioimageamento in vitro de células HT-29 (Câncer de próstata).  
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Figura 2. Marcação por imunofluorescência de receptores de folato em células HT - 29 

com ácido fólico conjugado à nanopartículas com conversão ascendente de energia. São 

apresentadas (A) imagem de microscopia confocal, (B) imagens de campo claro e (C) 

sobreposição das imagens. 

 

Fonte: Adapatado de (JIANG et al., 2009).  

 

Além de sua aplicação em bioimageamento, tais nanopartículas dopadas com íons 

lantanídeos podem ser utilizadas para a realização de terapia fotodinâmica. Neste 

processo, fotosenssibilizadores são ativados por radiação com um comprimento de onda 

específico emitido por estas partículas e, em seguida, levam à formação de espécies 

reativas de oxigênio, como o oxigênio singleto, por exemplo. Uma vez geradas, as 

espécies reativas de oxigênio singleto podem causar dano a células locais, levando à 

morte de células de tumores pré-malignos e malignos. (PARK et al., 2012). Uma vez 

que estes fotossensibilizadores são excitados com luz visível, que possui uma limitação 

grande no que diz respeito a penetrabilidade, quando combinados com partículas que 

exibem emissão no visível sob excitação no infravermelho, podem ser ativados em 

camadas mais profundas no tecido humano, promovendo, desta forma, um tratamento 

mais efetivo e menos invasivo (DOLMANS et al., 2003). Na Figura 3 se encontra 

esquematizado um exemplo envolvendo nanopartículas NaYF4:Er3+/Yb3+ e sua possível 

aplicação tanto para o bioimageamento quanto para a terapia fotodinâmica 

(Teranóstica). 

 

 



  

L. F. DOS SANTOS 28 

 
 

Figura 3. Ilustração da conjugação de partículas de NaYF4:Er3+/Yb3+ com 

fotossensibilizador, explicitando a aplicação dos comprimentos de onda 540 nm (verde) 

e 650 nm (vermelho) para terapia e diagnóstico (Teranóstica). 

 

Fonte: Adaptado de (LIU et al., 2012).  

 

Em particular, materiais à base de óxido de ítrio (Y2O3) são interessantes para 

várias aplicações como janelas de transparência biológica, lasers de alta potência, 

fósforos, etc. (PODOWITZ et al., 2010)   

Alguns trabalhos encontrados na literatura apontam estudos de partículas de Y2O3 

dopado com íons Terras Raras para aplicação em terapia de neoplasias, apresentando 

resultados promissores em relação a sua utilização em diversas técnicas terapêuticas. Lv 

e colaboradores (2015) prepararam partículas de Y2O3 co-dopadas com Er/Yb, via co-

precipitação, funcionalizadas com partículas de Cu2S e ácido fólico. Foram combinadas 

propriedades de bioimageamento resultante da emissão na região do vermelho destas 

partículas, o efeito fototérmico das nanopartículas de sulfeto de cobre, mediantes 

irradiação com laser de 980 nm, além de alta biocompatibilidade in vivo, obtendo-se um 

efeito terapêutico sinérgico entre estas propriedades e a quimioterapia em 

hepatocarcinomas por um único nanocarreador. Kaszewski et al. (2016) preparam 

nanocristais de Y2O3:Eu3+ via síntese hidrotermal assistida por micro-ondas. Estes 

nanocristais possuem forma de “agulhas” de poucos micrômetros de comprimento e 

larguras entre a faixa de 100 – 400 nm.  Neste estudo foi avaliada a transposição da 

barreira hematoencefálica em cérebro de camundongo adulto por estas partículas. Em 

um período de três horas, por meio das propriedades ópticas do material, foi possível 

observar o cruzamento da barreira hematoencefálica e em uma semana a completa saída 
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destas partículas do cérebro do animal, confirmando sua potencialidade em 

biomarcação.  Neste trabalho também foi analisada a ausência de sinais de acumulação 

anormal e inflamações no cérebro indicando altíssima biocompatibilidade destes 

nanocristais. A Figura 4 apresenta as micrografias obtidas neste estudo por microscopia 

confocal onde claramente é possível observar a alta fluorescência do material em 

estudo.  

 

Figura 4. Imagens obtidas por microscopia confocal do corte histológico do cerebelo de 

camundongo após o período de 3 h, 24 h e uma semana de injeção de suspensão 

coloidal de nanocristais de Y2O3:Eu3+.  

 
 

Outro ponto de destaque na aplicação da luminescência de materiais dopados com 

lantanídeos está a nanotermometria, uma vez que a intensidade da luminescência destas 

partículas exibe uma forte dependência com a temperatura. Especificamente os íons Er3+ 

apresentam dois estados excitados acoplados termicamente, o que os tornam 

interessantes para utilização como termômetros primários. Esta propriedade é 

fundamentalmente relevante uma vez que grande parte de eventos biológicos 

apresentam flutuações na temperatura localizadas em regiões intracelulares, requerendo 

técnicas de detecção não invasivas para seu monitoramento. Nesse sentido, partículas 

com dimensão, forma e interações ajustáveis podem ser empregadas para o rastreamento 

de reações químicas intracelulares envolvendo absorção ou liberação de calor 

(BALABHADRA, SANGEETHA, DEBASU, MENGISTIE L, et al., 2017) (DE 

SOUSA FILHO et al., 2019) (CERÓN et al., 2015).  

Neste trabalho, uma série de partículas de hidroxicarbonato de ítrio dopadas com 

diferentes íons terras raras foram preparadas por meio da decomposição térmica da 
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ureia, a fim de controlar tamanho e forma destes materiais. Partículas de óxido de ítrio 

dopado com Eu3+, Nd3+ e co-dopadas com Er3+/Yb3+ foram obtidas pela decomposição 

térmica das partículas de hidroxicarbonato. Partículas core@shell foram preparadas 

pelo recobrimento de particulas precursoras, via método de Stöber e suas propriedades 

morfológicas, estruturais e espectroscópicas foram estudadas. A citotoxicidade de Y2O3: 

Er3+/Yb3+ foi avaliada em células de glioblastomas de alto grau com as linhagens 

celulares T98G e U87MG. Propriedades nanotermométricas destas partículas também 

foram exploradas buscando a criação de plataformas multifuncionais em sistemas 

biológicos.  

 

1.2 Fundamentos  

 

1.2.1 Terras Raras  

 

Os Terras Raras é um conjunto formado por 15 elementos incluindo os metais da 

série dos lantanídeos, do lantânio (Z = 57) ao lutécio (Z = 71) incluindo o escândio (Z = 

21) e o ítrio (Z = 39). A Figura 5 indica a localização das Terras Raras na tabela 

periódica.  
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Figura 5. Posição da tabela periódica dos elementos indicando a posição das Terras 

Raras. 

 

Fonte: Adaptado de: (DE OLIVEIRA LIMA, 2015).  

 

A configurações eletrônicas associadas à estabilidade energética das Terras Raras 

é [𝑋𝑒]4𝑓𝑛−15𝑑16𝑠2 relativo ao semipreenchimento do subnível 4f n no qual n varia de 8 

a 14 elétrons. A maior parte dos íons lantanídeos apresenta como forma mais estável os 

íons em estado de oxidação 3+. Quando observadas as curvas de distribuição radial é 

possível observar que os orbitais 4f estão localizados mais internamente em relação ao 

núcleo, fato que explica a baixa contribuição na ligação química destes elementos em 

comparação com os metais de transição. Esta característica reflete fundamentalmente 

suas propriedades físico-químicas e espectroscópicas. A Figura 6 apresenta as funções 

de distribuição radial dos subníveis s, p, d e f, na qual é possível observar claramente a 

baixa extensão radial dos orbitais 4f em relação aos orbitais 5s, 5p e 6s.  
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Figura 6. Funções hidrogenoides de distribuição radial dos orbitais 4f, 5s, 5p do Gd+ 

em função da distância do núcleo calculadas pelo método de Hatree-Fock.  

 

Fonte: Adaptado de (FREEMAN e WATSON, 1962) 

Uma importante característica dos elementos lantanídeos é a ocorrência da 

contração lantanídica, uma diminuição uniforme no tamanho atômico com o aumento 

do número atômico. A principal causa da contração é o efeito eletrostático associado 

com o aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f. 

Os íons lantanídeos, os quais apresentam orbitais 4f incompletos, podem absorver 

a radiação eletromagnética de diferentes regiões do espectro, desde a região do 

ultravioleta até o infravermelho próximo, devido às transições eletrônicas 

intraconfiguracionais f-f. Normalmente, existem três tipos de transições eletrônicas nos 

lantanídeos, tais como, transições 4f-4f, transições 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 (para alguns 

lantanídeos como por exemplo o caso do Eu2+) e as transições atribuídas à transferência 

de carga entre o ligante e o íon terra rara. Entre as transições descritas, as mais 

exploradas são as transições intraconfiguracionais 4𝑓𝑛 que sofrem a quebra da 

degenerescência, dos vários estados dessa configuração, devido as interações 
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intereletrônicas, acomplamentos spin-órbita e também ao efeito do campo ligante ao 

redor do íon terra rara (MALTA, 1982). 

A banda de absorção e de emissão referente a uma transição eletrônica 

intraconfiguracional f-f de um íon lantanídeo é extremamente fina, similares aquelas de 

átomos livres. Isto ocorre porque os orbitais 4𝑓, diferentemente dos orbitais d, sofrem 

blindagem pelos elétrons 5s e 5p. Embora blindados, os elétrons 4f podem sofrer 

pequenas perturbações pelo campo ligante, originando diferenças tanto no número de 

componentes Starks como nas intensidades relativas das transições, dependendo da 

vizinhança e da simetria do sítio ocupado pelos íons Terras Raras. Desta maneira, a 

atribuição das transições eletrônicas dos íons Terras Raras pode ser feita com base no 

diagrama de Dieke  apresentado na Figura 7 (PEREIRA, R.R, 2016) (DIEKE, 1968). 

No diagrama, são representados os níveis de energia com seus respectivos termos 

espectroscópicos (2S+1LJ) para os íons Terras Raras trivalentes.  
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Figura 7. Diagrama de Dieke apresentando as energias dos níveis eletrônicos dos íons 

TR3+ na matriz de LaCl3. 

 

Fonte: (DIEKE, 1968). 

1.2.2 Sistemas dopados com Eu3+ 

 

O Európio é um elemento químico pertencente à série dos lantanídeos e tem 

atraído grande interesse da comunidade científica devido ao seu alto potencial para 

aplicações tecnológicas com dispositivos emissores de luz vermelha que apresentam 
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propriedades para aplicação em optoeletrônica. Recentemente vários trabalhos apontam 

a utilização de nanocristais dopados com íons Eu3+ visando aplicabilidade biológica 

como biossensores e como ferramenta de bioimageamento (ESCUDERO et al., 2016).  

Este elemento é encontrado nos estados de oxidação 2+ e 3+, sendo que este 

possui maior estabilidade termodinâmica. O íon Eu3+ apresenta configuração eletrônica 

[Xe]4f6, e esta configuração origina espectros de emissão numa faixa que vai da região 

do visível ao infravermelho próximo com bandas referentes às transições muito bem 

conhecidas e atribuídas. A dopagem com íons Eu3+ é extensivamente utilizada para se 

estudar o ambiente químico no qual este íon se encontra, determinando-se a simetria 

local no qual está inserido em determinada matriz hospedeira e, portanto, usado com 

sonda estrutural. Na Figura 8 está representado o diagrama parcial de níveis energéticos 

do íon Eu3+.  

 

Figura 8. Diagrama parcial de níveis de energia do íon Eu3+ indicando os principais 

comprimentos de onda de excitação e emissão. 

 

Fonte: Adaptado de (DIEKE, 1968; CAIXETA, 2016). 
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1.2.3 O íon Nd3+ 

 

O íon Nd3+ também é um elemento da série dos lantanídeos e um elemento TR, 

portanto, seu estado de oxidação mais termodinamicamente estável é o 3+, possui 

configuração eletrônica [Xe] 4f³. É conhecido principalmente por seu empregado na 

confecção de ímãs em dispositivos eletrônicos como discos rígidos e motores elétricos, 

além de lasers do estado sólido, como o Nd:YAG,  cujas aplicações variam do 

tratamento de câncer de pele  a lesões odontológicas (GUTFLEISCH, 2011; ORTIZ, 

2015).    

O diagrama parcial de níveis de energia do íon Nd3+ pode ser visto na Figura 9 

bem como suas principais transições eletrônicas com seus respectivos comprimentos de 

onda.  

 

Figura 9. Diagrama parcial de níveis energia do íon Nd3+apresentando suas principais 

transições na região do infravermelho próximo. 

 

Fonte:  Adaptado de (BALABHADRA et al., 2015).  
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De acordo com a figura acima, claramente é possível observar que este íon pode ser 

excitado e exibir emissão dentro de regiões espectrais denominadas janelas de 

transparência biológica, ou seja, onde tecidos biológicos possuem baixa absorção . 

Além  disso, as emissões na região do infravermelho do Nd3+ (4F5/2 → 4I9/2 e 4F3/2 → 

4I9/2) tem sido estudadas para medidas de temperatura, representando uma importante 

ferramenta para fornecer informações a respeito da temperatura local em determinados 

tratamentos de células tumorais, especialmente em processos de hipertermia. Para 

melhor visualização, a Figura 10 apresenta um gráfico de perdas ópticas pelo tecido da 

pele humana bem como as supracitadas janelas de transparência biológica.  

 

Figura 10. Perdas ópticas da pele humana e as janelas de transparência biológica.  

 

Fonte: Adaptado de (HEMMER et al., 2016) 

 

Um dos principais focos do presente trabalho foi exatamente em estudar as 

propriedades espectroscópicas associadas a emissão e excitação do íon Nd3+ em 

matrizes nano e microestruturadas de Y2O3 e Y2O3@SiO2.  

 

1.2.4 O íon Er3+. 

 

O érbio é um elemento terra rara pertencente ao grupo dos lantanídeos. Quando 

situados em ambientes sólidos, assumem o estado trivalente, Er3+, o qual apresenta uma 

configuração eletrônica [𝑋𝑒]4𝑓11. No íon érbio livre, as transições radiativas 4f são 
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proibidas por paridade, no sólido, entretanto, a presença de átomos vizinhos perturba 

fracamente os estados 4f, devido a blindagem da camada parcialmente preenchida 4f  

pelas camadas 5s2 5p6 da configuração do [Xe], tornando as transições de dipolo elétrico 

permitidas devido a mistura de estados de paridade oposta dentro da configuração 4f 

(FERRARI, 2010). 

Matrizes cristalinas dopadas com íons Er3+ têm sido amplamente utilizadas em 

dipositivos para aplicação em nanomedicina explorando sua transição 4I13/2 → 4I15/2 na 

região do infravermelho próximo, em 1550 nm, localizada na terceira janela de 

transparência biológica, sob excitação em 980 nm. A emissão e excitação na região do 

infravermelho permite uma profundidade de penetração maior para bioimageamento in 

vivo, em relação ao visível, além de suprimir eficientemente a autofluorescência e 

espalhamento de luz de células vivas (VENKATACHALAM et al., 2013) (XU et al., 

2016). A Figura 11 apresenta o diagrama parcial de níveis de energia do íon Er3+ 

indicando sua principal transição na região do infravermelho próximo.  

Figura 11. Diagrama parcial de níveis de energia dos Er3+ indicando a emissão em 1550 

nm referente à transição 4I13/2 → 4I15/2.  

 

1.2.5 O íon Yb3+. 

 

O Itérbio (Yb) é um elemento terra-rara pertencente ao grupo dos lantanídeos 

cujo estado de oxidação mais estável é 3+, onde se apresenta na forma de íons Yb3+ de 

configuração eletrônica [Xe]4f13. Sua estrutura eletrônica possui apenas uma transição, 
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2F7/2  2F7/2. Devido ao fato desta transição possuir uma alta seção de choque para a 

radiação eletromagnética na faixa de 980 nm, os íons Yb3+ são muito utilizados como 

dopantes para lasers do estado sólido, tanto em matrizes vítreas quanto cristalinas, com 

emissão próxima a 1µm. A Figura 12 apresenta o diagrama de níveis de energia do 

Yb3+.  

Figura 12. Diagrama de níveis de Energia do íon Yb3+.  

 

Fonte: Adaptado de (DIEKE, 1968). 

 

A banda de absorção do Yb3+ correspondente a transição 2F7/2 →2F5/2 tem 

praticamente a mesma energia que a transição 4I15/2 →
4I11/2 do Er3+. Sendo assim, tanto 

um íon como outro pode ser excitado por uma fonte de energia com comprimento de 

onda de 980 nm. Além disso, quando os íons são excitados em 980 nm, pode ocorrer 

uma transferência de energia entre o Yb3+ e o Er3+ em um sistema co-dopado. Entretanto 

como o Yb3+ apresenta uma seção de choque de absorção cerca de uma ordem de 

grandeza maior que o Er3+, os fótons em 980 nm são muito mais eficientemente 

absorvidos pelo Yb3+. Portanto, ao adicionar esses dois íons em uma matriz adequada, e 

excitar o material com comprimento de onda em 980 nm, o Yb3+ absorverá uma grande 

parte da energia promovendo seus elétrons do estado fundamental 2F7/2 para o estado 

excitado 2F5/2 e em seguida poderá transferir essa energia para o estado 4I11/2 do Er3+ 

promovendo um maior número de espécies no estado excitado, o que pode provocar 
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uma intensificação da emissão em comparação com a excitação direta no Er3+. Esta 

transferência de energia também pode intensificar tanto a emissão no infravermelho 

como o processo de conversão ascendente de energia, descrito com maiores detalhes na 

sessão a seguir.   

1.2.6 Conversão ascendente de energia 

 

O processo de conversão ascendente de energia é entendido com a emissão da 

radiação de maior energia após a aplicação de um feixe de radiação de menor energia, 

gerada pela interação da radiação eletromagnética com a matéria. Essas emissões são 

devidas ao processo de soma sequencial de dois ou mais fótons (AUZEL, 2004), 

podendo ocorrer por dois mecanismos fundamentais: ESA (Excited State Absorption) e 

ETU (Energy Transfer Upconversion). Um dos mecanismos pode ser exemplificado 

usando como excitação uma fonte laser em 980 nm. No caso de ESA, ocorre a absorção 

de um primeiro foton (980 nm) levando o íon Er3+ ao estado excitado 4I13/2. A absorção 

sequencial de um outro fóton resulta em população do estado excitado 2H11/2, 
4S3/2 ou 

4F9/2 . O processo ETU constitui-se de um processo de transferência de energia entre 

dois íons Er3+ no estado excitado, quando ocorre, esses íons podem admitir os estados 

excitados 2H11/2, 
4S3/2 ou 4F9/2 com emissão na região do verde ou vermelho. Esse tipo de 

processo é observado em sistemas dopados com uma espécie de íon lantanídeo ou em 

sistemas co-dopados com Er3+/Yb3+, para que haja intensificação do processo. A Figura 

13 representa os diagramas parciais níveis e os possíveis mecanismos de conversão 

ascendente de energia envolvendo íons Er3+ (ESA e ETU) e transferência de energia 

entre os íons Yb3+ e Er3+.  
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Figura 13. Diagramas parciais de níveis de energia dos íons Er3+ apresentando os 

mecanismos (A) ESA e (B) ETU e (C) Er3+/Yb3+ indicando a transferência de energia 

entre os mesmos. 
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Fonte: Adaptado de (DIEKE, 1968; CAIXETA, 2016).  

 

1.2.7. Nanotermometria  

 

A temperatura é uma das variáveis físicas mais importantes a qual afeta a 

dinâmica e a viabilidade de praticamente todos os processos naturais tanto em nível 

atômico quanto ao macroscópico. (OKABE et al., 2012). Para medir a temperatura em 

escala submicrométrica (da ordem de 10 m), termômetros de contato tradicionais não 
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são adequados uma vez que estes requerem equilíbrio térmico entre o termômetro e o 

meio no qual está sendo realizada a medida.  

Neste sentido, termômetros de contato tornam-se incapazes para mensurar a 

temperatura em sistemas associados a nanomedicina, na qual a resolução espacial 

diminui em nível microscópico, como por exemplo, em flutuações da temperatura 

intracelular (ARAI et al., 2014). Este tipo de limitação tem estimulado o 

desenvolvimento de métodos não invasivos para a termometria, como a 

nanotermometria luminescente.  

Métodos espectroscópicos para determinação de temperatura tornam-se uma 

alternativa que oferece altas sensibilidade térmica relativa (maiores que 1% K-1), 

resolução espacial e tempos de aquisição menores que 1 ms em fluídos biológicos, 

campos eletromagnéticos e em corpos com alta velocidade de movimento (VETRONE 

et al., 2010).  

As propriedades dos fótons emitidos nos fenômenos de luminescência dependem 

das propriedades dos estados eletrônicos envolvidos nesta emissão, que, por sua vez, 

dependem da temperatura local. Assim, a nanotermometria luminescente explora a 

relação entre a temperatura e as propriedades luminescentes dos materiais a fim de obter 

o sensoriamento térmico a partir de análises espectroscópicas (JAQUE e VETRONE, 

2012). Alguns materiais são reportados na literatura como nanotermômetros 

luminescentes, como por exemplo, corantes orgânicos, polímeros, hidróxidos duplos 

lamelares, quantum dots semicondutores e nanopartículas dopadas com íons TR3+. Estes 

últimos apresentam algumas vantagens sobre os outros, tais como: versatilidade quanto 

à funcionalização, linhas finas de emissão e de uma maneira geral, alto rendimento 

quântico de emissão (maiores que 50 %) (BÜNZLI, 2010) (BRITES et al., 2013).   

Uma das abordagens mais reportadas e bem-sucedidas no estudo de aplicação de 

materiais luminescentes dopados com íons TR3+ em nanotermometria está medida de 

intensidade de emissão de uma ou duas transições provenientes de níveis que são 

termicamente acoplados. (BRITES, C. D. S. et al., 2016).  No caso de sistemas dopados 

com Er3+ por exemplo, os estados excitados 2H11/2 e 4S3/2 são energeticamente 

próximos (800 cm-1), permitindo, portanto, que a população do nível 2H11/2 seja 

preenchido através do nível 4S3/2 por agitação térmica. A Figura 14 apresenta o diagrama 
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parcial de níveis energéticos do par Er3+/Yb3+ ressaltando a proximidade destes dois 

níveis termicamente acoplados bem como sua diferença de energia.  

Figura 14. Diagrama parcial de níveis de energia do par Er3+/Yb3+ destacando os níveis 

termicamente acoplados. 

 

Fonte: Adaptado de (BALABHADRA, SANGEETHA, DEBASU, MENGISTIE 

L, et al., 2017). 

 

A razão de intensidade entre as bandas das duas transições termicamente 

acopladas é chamada de parâmetro termométrico (Δ), e então, a partir deste é calculada 

a temperatura absoluta. Este parâmetro é descrito por: 

∆=
𝐼02

𝐼01
= 𝐵𝑒𝑥𝑝 (

−∆𝐸

𝑘𝐵𝑇
) 

Onde, I é intensidade integrada da referida transição, B é uma constante que 

depende da degenerescência dos dois estados excitados, da taxa de emissão espontânea 

total, da razão de desdobramento das transições relativas ao estado fundamental e da 

frequência angular das transições, kB é a constante de Boltzmann e E é a diferença 

energética entre o baricentro das duas transições (ROCHA et al., 2016) 

(BALABHADRA, SANGEETHA, DEBASU, MENGISTIE L., et al., 2017). 

Os termômetros luminescentes são classificados em duas categorias: 

termômetros primários e secundários. Termômetros primários são descritos com uma 
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equação de estado pré-estabelecida que correlaciona diretamente valores da temperatura 

absoluta sem a necessidade de calibração, enquanto termômetros secundários 

necessitam de calibração em uma determinada temperatura  e, por este fator, são difíceis 

de serem calibrados em nanoescala, mas são bastante utilizados como sensores apenas 

(BRITES et al., 2012). Por isso, os termômetros primários apresentam a grande 

vantagem de poderem operar em diferentes nanodispositivos.  

A performance de cada termômetro é avaliada através de parâmetros como 

sensibilidade térmica relativa, que determina a variação relativa de Δ por mudança no 

grau de temperatura e incerteza na temperatura, associada a menor diferença na 

temperatura que pode ser detectada em uma dada medida. 

Neste trabalho será avaliada a aplicabilidade de partículas luminescentes de Y2O3 

e Y2O3@SiO2 co-dopadas com Er3+/Yb3+ como nanotermômetros primários, avaliando-

se a correlação entre os parâmetros termométricos obtidos com valores de temperatura 

absoluta bem como parâmetros de performance.  

 

1.2.8  Óxido de Ítrio.  

 

O Ítrio, elemento terra rara, foi descoberto por Johan Gadolin em 1794 no 

mineral gadolinita. Quando situado em ambientes sólidos, o ítrio assume o estado 

trivalente, Y3+, o qual apresenta configuração eletrônica [Kr] 4d1 5s². Este elemento não 

é encontrado livre na natureza e é encontrado em quase todos os minerais de terras raras 

e de urânio. Seu composto mais importante e extensivamente usado para aplicações 

tecnológicas é o Y2O3 (COTTON, 2013). 

O Y2O3 é obtido por vários processos, entre eles a calcinação dos oxalatos, 

nitratos, hidróxidos e sulfatos acima de 600 °C (ABRÃO, 1994). Para produção de 

partículas de óxido de ítrio dopado com terras raras, um grande número de 

metodologias de síntese, tais como a reação em estado sólido, combustão, spray 

pirólise, precipitação homogênea e síntese hidrotérmica têm sido utilizadas por 

apresentarem controle sobre a estrutura do cristal, tamanho e morfologia de partícula 

(MISHRA et al., 2013; ENGLADE-FRANKLIN et al., 2014). 

Y2O3 dopado com terras raras tem sido amplamente utilizado nos últimos anos 

para diferentes aplicações, incluindo, conversores catalíticos, ímãs permanentes em 
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unidades de disco, lâmpadas fluorescentes e displays (JUNG et al., 2005; 

MUKHERJEE et al., 2012; ENGLADE-FRANKLIN et al., 2014). A luminescência 

desses materiais tem sido explorada porque o Y2O3 possui características ótimas para 

aplicação como emissores de luz, tais como, excelente estabilidade química, energia de 

fônon relativamente baixa e alta solubilidade para os íons lantanídeos (ZHENG et al., 

2006).  

O    Y2O3 possui a fase cúbica como a principal fase cristalina, com grupo 

espacial Ia-3, assim como a maioria dos sesquióxidos de terras raras. A Figura 15 

apresenta a cela unitária Y2O3. 

 

Figura 15. Cela unitária do Y2O3 cúbico com grupo espacial Ia-3 (JCPDS 01-074-

0553). 

 

Fonte: ICSD. 

A cela unitária da fase cúbica de Y2O3 possui 32 Y3+ com número de 

coordenação 6 distribuídos em dois sítios de simetria diferentes, 24 deles ocupam 

simetria C2 e os outros 8 íons possuem simetria S6 ou C3i (SCHAACK, G. e 

KONINGSTEIN, J. A., 1970). A Figura 16 mostra os diferentes sítios de simetria (C2 e 

C3i) para Y3+ no Y2O3 cúbico Ia-3. 
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Figura 16. Sítios de simetria C2 e C3i do Y2O3 cúbico de grupo espacial Ia-3 

 

Fonte:  Adaptado de ICSD 

Ambos os sítios apresentam número de coordenação 6, os grupos YO6 são 

conectados por vértices e arestas. As distâncias de ligação Y-O no sítio C3i são de 2,26, 

2,28, e 2,34 Å e no sítio C2 as distâncias são de 2,23, 2,24, 2,27 Å (REPELIN, Y. et al., 

1995).  

 

1.2.9. Silicato de ítrio 

 

Outra classe de compostos de ítrio é a dos silicatos, dentre eles, os compostos 

mais comuns são Y2Si2O7 e Y2SiO5. A principal aplicação desses silicatos descrita na 

literatura é como materiais emissores de luz, sendo utilizados como de matriz para íons 

terras raras dopantes, por causa principalmente da alta solubilidades a estes íons sem 

que haja grandes perturbações na rede (PANG et al., 2005). Dentre as metodologias de 

síntese, as duas principais utilizadas na literatura são síntese do estado sólido e 

metodologia sol-gel (YIN et al., 1999; WANG et al., 2001; GHOSH et al., 2006). 

O Y2SiO5 é conhecido como material polimorfo, sendo observado as fases 

cristalinas conhecidas como: X1-Y2SiO5 e X2-Y2SiO5. O X1-Y2SiO5 apresenta cela 

unitária monoclínica com grupo espacial P21/c e é conhecida por cristalizar a baixas 

temperaturas de calcinação. O X2-Y2SiO5, é obtido em temperaturas superiores a 1190 

°C e também possui cela unitária monoclínica, porém grupo espacial B 2/c (FELSCHE, 

1973; WANG et al., 2001). A Figura 17 apresenta as celas unitárias das estruturas de 

silicato de ítrio descritas acima.  
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Figura 17. Cela unitária do (A) X1-Y2SiO5 (monoclínico P21/c) e (B) X2-Y2SiO5 

(monoclínico B2/b). 

 

Fonte: Adaptado de ICSD.  

Cada cela unitária do X1–Y2SiO5 possui 4 SiO4 com geometria tetraédrica e 8 Y3+ 

coordenados a 9 ou 7 átomos de oxigênio distintos sítios diferentes, ambos com simetria 

C1 não equivalentes. No caso do primeiro, 8 dos átomos de oxigênios são 

compartilhados com o Si e apenas 1 não, e no segundo Y3+, com número de 

coordenação 7, apenas 4 dos átomos de oxigênio são compartilhados com átomos de 

silício (WANG et al., 2001). A Figura 18 mostra os sítios de simetria C1 não 

equivalentes para estrutura do X1–Y2SiO5. 

Figura 18. Diferentes sítios de simetria C1 do Y3+ com números de coordenação 7 e 9 

na estrutura do X1-Y2SiO5. 

 

Fonte: Adaptado de ICSD.  

 

Recentemente, monocristais de Y2SiO5 dopados com Terras Raras tem atraído 

muito interesse da comunidade científica para aplicação em processadores de estado 

sólido para informação quântica. Alguns trabalhos na literatura demonstram que a 

transição 5D0 →
7F0 do Eu3+ em monocristais de Y2SiO5 apresentam largura de banda 
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homogênea hiperfina, da ordem de h = 122 Hz, além de longo tempo de vida coerente 

de estado excitado ( = 2,6 ms). Além disso, é relatado que, o desdobramento hiperfino 

dos estados excitados são favoráveis para armazenamento de memória quântica 

(FERRIER et al., 2016) (WELINSKI et al., 2017) (ORTU et al., 2018) .  

Neste trabalho será reportado a preparação de nanopartículas monodispersas de 

Y2SiO5: Eu3+ policristalinas de forma a avaliar, futuramente, suas propriedades para a 

referida aplicação.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos Gerais  

 

Tendo em vista as propriedades favoráveis das matrizes de interesse, foram 

exploradas a síntese, caracterização morfológica, estrutural e espectroscópica de 

partículas luminescentes à base de Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 dopadas com íons TR3+ 

para aplicação como marcadores ópticos em sistemas biológicos. A precipitação 

homogênea foi utilizada como rota principal de síntese de partículas precursoras a base 

de YOHCO3: TR3+. Foi realizado o recobrimento destas partículas precursoras pelo 

método de Stöber e avaliadas as mudanças estruturais decorrente desta modificação de 

superfície.  Luminescência no infravermelho próximo e no visível em decorrência de 

processos de conversão ascendente de energia foram estudadas bem como a aplicação 

em nanotermometria. Foi avaliada citotoxicidade das nanopartículas em células de 

glioblastomas de alto grau através de ensaio colorimétrico de de Brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio (MTT). 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

- Preparação de nanopartículas à base de óxido de ítrio dopadas com íons Terras Raras.  

- Otimização de parâmetros de síntese, visando redução no tamanho de partícula e 

formação de dispersão coloidal estável.  

- Estudo espectroscópico envolvendo os íons Eu3+ e Nd3+. 

- Recobrimento das partículas de hidroxicarbonato de ítrio com sílica pelo método de 

Stöber. 

- Avaliação das mudanças estruturais recorrentes da funcionalização da superfície das 

partículas com SiO2.  

- Análise dos processos de conversão ascendente de energia com os sistemas co-

dopados com íons Er3+/Yb3+ assim como emissão na região do infravermelho próximo.  

- Aplicação nas nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ 

em nanotermometria. 
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- Estudo da aplicabilidade como marcador óptico biológico. Análise da citotoxicidade 

de nanopartículas co-dopadas com Er3+/Yb3+ e viabilidade celular em linhagens 

celulares de glioblastomas de alto grau.  

3. Metodologia Experimental  

 

Nesta seção serão apresentados os métodos de sínteses e condições experimentais 

de todas as sínteses realizadas neste estudo. Será descrito também os ensaios de 

citotoxicidade realizados com nanopartículas de Y2O3:Er/Yb nas linhagens celulares 

T98G e U87MG.  

 

3.1. Síntese de partículas de hidroxicarbonato de ítrio e óxido de ítrio dopadas com 

íons TR3+ e sem dopagem.  

 

As partículas de YOHCO3
 puras e dopadas com íons TR3+ foram sintetizadas via 

decomposição térmica da ureia. Como reagentes precursores foram utilizadas nestas 

sínteses soluções aquosas de Y(NO3)3 0,477 mol.L-1 (Sigma – Aldrich® - 99%). 

As soluções estoques dos precursores foram preparadas por dissolução do TR2O3 

(TR = Eu, Er, Yb e Nd) em ligeiro excesso de HCl ou HNO3 resultando em soluções 

ácidas de TRCl3 e TR(NO3)3. O excesso de ácido foi evaporado até atingir pH = 4 e o 

volume final foi ajustado para que as soluções estoque obtivessem concentrações de 

0.1 mol.L-1. A soluções aquosas de TR(NO3)3 e TRCl3 foram padronizadas por 

volumetria de complexação utilizando EDTA e alaranjado de xilenol como indicador. A 

titulação foi realizada em meio tamponado, utilizando-se uma solução tampão pH=5,5 

(tampão ácido acético – acetato).    

Todas as soluções de terras raras utilizadas neste trabalho foram preparadas 

através da dissolução do respectivo óxido utilizando ácido nítrico, com exceção da 

solução de NdCl3.  

 Em todas as sínteses, a ureia foi dissolvida em um béquer em um volume de 

100 mL de água deionizada. Em frascos de vidro foram adicionados 10,08 mL de uma 

solução aquosa de Y(NO3)3 de concentração 0,477 mol.L-1, somado aos volumes 

proporcionais das soluções dos dopantes em relação a concentração molar de  Y3+. Após 
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a mistura das soluções aquosas dos precursores, o volume final foi completado para 252 

mL, o frasco foi fechado e submetido a aquecimento térmico a 80º C por 2 horas.  

 As partículas obtidas foram então, separadas por centrifugação, lavadas quatro 

vezes com água deionizada e finalmente suspensas em etanol anidro (Synth® – 99,5%). 

Em seguida foram isoladas por centrifugação e secas em estufa a 60ºC por 10 horas.  

Tratamento térmico posterior foi realizado. Para as partículas sintetizadas sem dopagem 

não houve tratamento térmico antes do recobrimento com camada de SiO2. 

As tabelas a seguir apresentam os parâmetros de síntese, concentrações dos íons 

dopantes, ureia e tratamento térmico para cada conjunto de partículas preparadas com 

diferentes íons bem como as partículas puras.  

 

Tabela 1: Parâmetros de síntese para a amostra de Y2O3 : Eu3+. 

Amostra Precursor  [Ureia] (mol.L-1) Dopagem 

(Eu3+ % mol) 

Tratamento 

Térmico 

Y2O3:Eu3+ YOHCO3 0,5 0,5 900ºC/10 h 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Tabela 2. Parâmetros de síntese para a amostra de Y2O3. 

Amostra Precursor  [Ureia] (mol.L-1) Tratamento 

térmico 

Y2O3 YOHCO3 5 900º C/10 h  

Fonte: Próprio Autor.  

 

Nas próximas seções estão apresentadas as condições de síntese, tratamento 

térmico e dopagem para as partículas de Y2O3 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ e Nd3+. 

Importante ressaltar que o tempo de tratamento, para estas partículas foi reduzido para 

duas horas a temperatura de 900 ºC. Esta redução foi necessária para evitar uma maior 

aglomeração das nanopartículas de Y2O3: TR3+ e assim promover a possibilidade em 

aplicações biológicas.  
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Tabela 3. Parâmetros de síntese para a amostra de Y2O3:Er3+/Yb3+. 

Amostra Precursor  [Ureia] (mol.L-1) Dopagem (Er3+/ 

Yb3+% mol) 

Tratamento 

Térmico 

Y2O3:Er3+/Yb3+ YOHCO3 5 0,5/ 1,5 900ºC/2 h 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Tabela 4. Parâmetros de síntese para as amostras de Y2O3 dopadas com íons Nd3+ em 

diferentes concentrações. 

Amostra Precursor  [Ureia] (mol.L-1) Dopagem 

(Nd3+% mol) 

Tratamento 

Térmico 

Y_Nd0,1 YOHCO3 5 0,1 900ºC/2 h 

Y_Nd0,5 YOHCO3 5 0,5 900ºC/2 h 

Y_Nd1 YOHCO3 5 1 900ºC/2 h 

Y_Nd2 YOHCO3 5 2 900ºC/2 h 

Fonte: Próprio Autor.  

 

3.2. Síntese de partículas recobertas com SiO2 e formação de silicatos de ítrio.  

 

A segunda etapa de síntese consistiu no recobrimento das partículas com uma 

camada de SiO2. Para tanto, 100 mg de partículas precursoras de YOHCO3 puro ou 

YOHCO3:TR3+ foram dispersos em 70 mL de etanol anidro e mantidos em banho de 

ultrassom por uma hora. A esta suspensão, 7 mL de solução de NH4OH (37%) foram 

adicionados sob agitação magnética. Posteriormente, uma mistura de 

tetraetilortossilicato (TEOS), utilizado como precursor da camada de SiO2 em 30 mL de 

etanol anidro (Synth® – 99,5%), foi adicionada gota a gota manualmente com auxílio de 

uma pipeta automática por um período de aproximadamente 15 minutos com a 

dispersão coloidal em agitação magnética. Finalmente, a reação foi mantida sob 

agitação em temperatura ambiente por um período de 1 hora. 

As partículas do tipo casca@caroço (core@shell) foram separadas por 

centrifugação e lavadas com água destilada quatro vezes e secas em estufa a 60º C.  
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Foram utilizadas diferentes proporções de YOHCO3:TEOS de modo a encontrar 

uma proporção ideal Y:Si para a formação de um recobrimento uniforme das partículas 

de diferentes tamanhos sintetizadas e verificar a formação de novas fases cristalinas de 

silicato de ítrio.  

As tabelas a seguir indicam as condições experimentais e as proporções Y:Si 

(m/m) utilizadas em cada uma das famílias de partículas preparadas com diferentes 

dopantes.  

 

Tabela 5. Parâmetros de síntese de partículas caroço@casca de Y2O3@SiO2:Eu3+. 

Amostra Núcleo [Ureia] 

(mol.L-1) 

Dopagem (Eu3+ 

% mol) 

Tratamento 

térmico 

Proporção 

Y:Si (m/m) 

Y@SiEu1 YOHCO3:Eu3+ 0,5 0,5 900°C/10h 1:1 

Y@SiEu2 YOHCO3:Eu3+ 0,5 0,5 900°C/10h 1:2 

Y@SiEu5 YOHCO3:Eu3+ 0,5 0,5 900°C/10h 1:5 

Y@SiEu10 YOHCO3:Eu3+ 0,5 0,5 900°C/10h 1:10 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Tabela 6. Parâmetros de síntese de partículas caroço@casca de Y2O3@SiO2. 

Amostra Núcleo [Ureia] 

(mol.L1) 

Agitação Tratamento 

térmico 

Proporção 

Y:Si (m/m) 

Y@Si_1 YOHCO3 5 Sim 900°C/10h 1:1 

Y@Si_2 YOHCO3 5 Sim 900°C/10h 1:2 

Y@Si_5 YOHCO3 5 Sim 900°C/10h 1:5 

Y@Si_10 YOHCO3 5 Sim 900°C/10h 1:10 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Tabela 7. Parâmetros de síntese de partículas caroço@casca de Y2O3@SiO2:Er3+/Yb3+. 

Amostra Núcleo [Ureia] 

(mol.L1) 

Agitação Tratamento 

térmico 

Proporção 

Y:Si (m/m) 



  

L. F. DOS SANTOS 54 

 
 

Y@Si1EY YOHCO3:Er3+/Yb3+ 5 Sim 900°C/ 2h 1:1 

Y@Si2EY YOHCO3: Er3+/Yb3+ 5 Sim 900°C/ 2h 1:2 

Fonte: Próprio Autor.  

Tabela 8. Parâmetros de síntese de partículas caroço@casca de Y2O3@Y2SiO5: Nd3+. 

Amostra Núcleo [Ureia] 

(mol.L1) 

Agitação Tratamento 

térmico 

Proporção 

Y:Si (m/m) 

Y@SiNd01 YOHCO3 5 Sim 900°C/ 2h 1:1 

Y@SiNd05 YOHCO3 5 Sim 900°C/ 2h 1:1 

Y@SiNd1 YOHCO3 5 Sim 900°C/ 2h 1:1 

Y@SiNd2 YOHCO3 5 Sim 900°C/ 2h 1:1 

Fonte: Próprio Autor.  

 

3.3. Ensaios de Citotoxicidade  

  

As linhagens de células T98G e U87MG foram cultivadas até atingir confluência, 

e então, retiradas dos frascos de cultura utilizando-se o raspador, com subsequente 

centrifugação a 1000 rpm durante 1 minuto. Em seguida, as células foram 

ressuspendidas em meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) enriquecido com 

10% de soro fetal bovino. Os testes de contagens de células na câmara de Neubauaer 

foram feitos com alíquotas de 100 L desta suspensão ao qual foram adicionados 

100 L de solução de Azul de Tripan 0,4 %, como descrito por (FRESHNEY, 1994). A 

contagem dentro da câmara foi realizada utilizando-se um microscópio Axiovert 40 

CFL (Carl Zeiss®, Göttingen, Alemanha) em campo claro com uma objetiva de 

amplificação de dez vezes. Foram contadas apenas células viáveis (não coradas em 

azul). Para os ensaios in vitro de citotoxicidade foi padronizada uma concentração 

celular de 4 x104 células/poço, as quais foram semeadas em placas de 24 poços.  
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3.4. Ensaios de Viabilidade Celular: Avaliação da atividade mitocondrial através 

do teste colorimétrico de Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio 

(MTT).   

 

 O ensaio de viabilidade celular MTT foi realizado conforme os protocolos 

descritos por (DENIZOT e LANG, 1986). Após o tratamento durante três horas das 

suspensões coloidais de Y2O3:Er3+/Yb3+ nas concentrações em estudo, adicionaram-se 

420 L de meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) sem vermelho 

de fenol e livre de soro fetal bovino bem como 80 L de solução de MTT em 

concentração 5 mg.mL-1 em cada poço. As células foram incubadas novamente durante 

um período de 4 horas em estufa a 37º C e em atmosfera controlada a 5% de CO2.  

 Por fim, foi retirado o meio de cultura contendo a solução de MTT e adicionado 

500 L de 2-propanol para solubilizar o produto da atividade mitocondrial das células 

em estudo. As leituras espectrofotométricas dos poços foram realizadas em 560 nm com 

correção de absorção basal em 690 nm em leitor do tipo ELISA Safire2 (TECAN Group 

Ltd., Gröding, Áustria). Os resultados foram apresentados como porcentagem em 

relação ao controle de acordo com a equação:  

 

𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 (%) =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
𝑥 100 

 

Estes ensaios foram realizados no Centro de Engenharia Tecidual e 

Nanotecnologia, em colaboração com o grupo do Prof. Dr. Antônio Cláudio Tedesco no 

Departamento de Química da USP – RP.   

 

3.5. Caracterizações  
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3.5.1 Difração de raios X. 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos utilizando uma difratômetro Siemens-

Bruker D5005 com radiação K Cu com  = 1,5418 Å, monocromador de grafite com 

passo de 0,02 s-1 na faixa entre 5º a 90º. Estas medidas foram realizadas no 

Departamento de Química – FFCLRP – USP. 

 

3.5.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

 

Imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram obtidas utilizando um 

microscópio eletrônico JEOL JEM-100CX II 100 kV. As amostras foram preparadas 

para a microscopia em dispersão coloidal em etanol anidro. Estas medidas foram 

realizadas na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

 

3.5.3 Espectroscopia Vibracional de espalhamento Raman. 

 

 Os espectros de espalhamento Raman foram obtidos à temperatura ambiente em 

um espectrômetro Micro-Raman LABRAMHR HORIBA Jobin Yvon em uma faixa de 

50 a 1400 cm-1, com resolução de 0,3 cm-1 utilizando laser He-Ne operando em  = 

632,8 nm. Estas medidas foram realizadas no Laboratório de Materiais Fotônicos do 

Instituto de Química de Araraquara – UNESP.  

 

3.5.4. Espectroscopia Vibracional na região do Infravermelho.  

 

 Os espectros Vibracionais na região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) foram coletados na região de 4000 a 400 cm-1 em um espectrômetro 

Perkin Elmer Spectrum Two, utilizando-se pastilhas de KBr. Estas medidas foram 

realizadas no Departamento de Química – FFCLRP – USP.  
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3.5.5 Espectroscopia de Fotoluminescência.  

 

 Medidas de fotoluminescência na região do visível forma realizadas à 

temperatura ambiente em um espectrofluorímetro Horiba Jobin Yvon SPEX TRIAX  

FLUOROLOG 3 equipado com monocromador duplo de excitação F182D, com 

detecção a 22,5º e utilizando uma fotomultiplicadora Hamamatsu R928P não 

refrigerada. Para os espectros de emissão e excitação foi utilizada uma lâmpada de fonte 

contínua e para medidas de decaimento de emissão uma lâmpada pulsada de Xenônio de 

450 W. Estas medidas foram realizadas Departamento de Química – FFCLRP – USP.  

 Os espectros de emissão na região do infravermelho próximo foram adquiridos 

utilizando um espectrofluorímetro Fluorolog – 3-222 (FL3-222) Horiba Jobin Yvon 

equipado com um detector de Ge refriado (77 K, N2 líquido). A fonte de excitação 

utilizada também foi uma lâmpada de Xenônio de 450 W de potência.  

As medidas de Conversão Ascendente de Energia em função da densidade de 

potência de excitação e em função da temperatura, foram realizadas utilizando como 

fonte de excitação um laser CW operando no comprimento de onda de 980±5 nm 

(CrystalLaser DL980). Uma lente de comprimento focal de 80 mm foi utilizada para 

aumentar a densidade óptica de excitação. A aquisição dos espectros em ambos 

experimentos foi realizada com um espectrômetro portátil (Maya 2000 Pro Ocean 

Optical), controlado por uma interface programada no MatLab© em um intervalo de 

sessenta segundos com tempo de 0,25 segundos para aquisição de cada espectro. Estas 

medidas foram realizadas no grupo Phantom-G, no CICECO – Aveiro Institue of 

Materials na Universidade de Aveiro – Aveiro, Portugal. Para as amostras dopadas com 

Nd3+ foi utilizado o mesmo sistema, porém um laser operando em 808 nm (FC – 808 –

 5W) foi utilizado com fonte de excitação. Estas medidas foram realizadas no grupo 

Phantom-G, no CICECO- Aveiro Institute of Materials na Universidade de Aveiro, 

Portugal.  

 

3.5.6. Microscopia Confocal  

 

Para estudos de microscopia confocal, as culturas de células previamente 

preparadas em lâminas foram utilizadas a plataforma de Microscopia Leica SP8, com o 
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marcador de núcleo celular (DAPI – azul). As lâminas foram observadas no 

microscópio confocal (SP8 Leica Microsystems®, Mannheim, Alemanha) empregando 

lasers com comprimentos de onda de 405, 488, 561 e 633 nm. Estes ensaios foram 

realizados no Centro de Engenharia Tecidual e Nanotecnologia, em colaboração com o 

grupo do Prof. Dr. Antônio Cláudio Tedesco no Departamento de Química da USP – 

RP.   

 

3.5.7 Espalhamento Dinâmico de Luz e Potencial Zeta.  

As medidas de espalhamento de luz para determinação de raio hidrodinâmico e 

potencial Zeta foram realizadas em um equipamento Zetasizer Nano ZS Malvern 

Instruments®. (Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Coloides, DQ/FFCLRP). 

4. Resultados e Discussão  

 

4.1. Sistemas dopados com íons Eu3+ 

 

Nesta seção serão descritas análises estruturais, espectroscópicas e morfológicas 

das partículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 dopadas com íons Eu3+ tratadas termicamente a 

900ºC por 10 h. Inicialmente será realizada uma descrição detalhada das estruturas 

cristalinas e vibracionais obtidas para estas partículas correlacionando-as com as 

propriedades luminescentes na região do visível utilizando espectroscopia de Eu3+ de 

modo a obter informações detalhadas a respeito do ambiente químico ocupado por estes 

íons. 

 

4.1.1. Caracterização Estrutural.  

 

4.1.1.1 Difração de raios X.  

 

Para determinar a fase cristalina das partículas, as amostras foram submetidas a 

análise por difração de raios X.  Os difratogramas de raios X obtidos das amostras de 

Y2O3@SiO2 dopadas com Eu3+ com os respectivos padrões de Y2O3 cúbico (JCPDS 01-

074-0553) e Y2SiO5 (JCPDS 01-070-5613), são apresentados na Figura 19.  
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Figura 19. Difratogramas de raios X das amostras dopadas com Eu3+ e recobertas com 

as respectivas proporções Y:Si (m/m). 
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Para as amostras sem recobrimento, foram observados os picos de difração 

atribuídos a fase cristalina cúbica do óxido de ítrio (JCPDS 01-074-0553), com grupo 

espacial Ia-3 com parâmetro de rede a = 10,604 Å, cujos planos cristalinos são 

apresentados na própria Figura 19.  

Nos sistemas recobertos com aumento gradual da proporção Y:Si, é observado 

que a formação da fase de Y2SiO5 é favorecida. É possível observar a presença de picos 

extras à fase cúbica de Y2O3 nas posições 16,39°, 30,88° e 32,50°. Esses picos 

correspondem à fase monoclínica X1-Y2SiO5, cujo grupo Espacial é P21/c com 

parâmetros de rede a=9.0139Å, b=6.9282Å, c=6.6427Å e β=106.682° (CANNAS et al., 

2005) (QIN et al., 2007; DRAMIĆANIN et al., 2008). É possível observar a 

sobreposição desses picos no padrão Y2SiO5. Os planos cristalinos referentes à esta fase 

estão indicados em (*) na Figura 19.  

Neste tipo de estrutura todos os íons ocupam sítios com simetria local C1. Os íons 

Y3+ ocupam dois sítios relativamente diferentes, o Si4+ está localizado em um único sítio 

de simetria enquanto O2- encontra-se em quatro sítios de simetria C1 não equivalentes. 

(DRAMIĆANIN et al., 2008). Nos difratogramas das amostras Y:Si 1:5 e 1:10 (m/m), 
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também é possível observar a presença de picos extras às fases cristalinas cúbica de 

Y2O3 e monoclínica de Y2SiO5 para estas partículas, indicando uma mistura de fases.  

O tamanho médio de cristalito foi calculado usando a equação de Scherrer 

(SONG et al., 1996) representada abaixo. 

𝐵 =  
𝑘 𝜆

𝛽 cos 𝜃
   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1 

Onde B é o valor do diâmetro dos cristalitos; k é a constante de Scherrer que 

depende da morfologia do cristal, neste caso utilizou-se 0,89 assumindo que tais 

cristalitos sejam esféricos; λ é o comprimento de onda da radiação utilizada; β é o valor 

da largura integrada (em radianos) do pico de difração e θ é a posição do pico de 

difração.  

Para estes cálculos foi estabelecida a média dos diâmetros dos cristalitos 

calculados a partir dos dois picos de difração mais isolados em 2θ = 29,17 e 48,57° que 

correspondem respectivamente aos planos (222) e (440). Os valores obtidos são 

apresentados abaixo na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Valores de diâmetro médio de cristalitos obtidos para as amostras de Y2O3 e 

Y2O3@SiO2 dopadas com Eu3+ recobertas com diferentes proporções Y:Si. 

Amostra Tamanho do Cristalito (nm) 

Y2O3: Eu3+ 22 

Y@SiEu1 21 

Y@SiEu2 21 

Y@SiEu5 21 

Y@SiEu10 21 

Fonte: Próprio Autor.  

4.1.1.2 Espectroscopia Vibracional na região do infravermelho (FTIR).   

 

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourrier 

(FTIR) foi utilizada para estudar as mudanças nos modos vibracionais, provocadas pelo 
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aumento da proporção da camada depositada nas partículas preparadas. A Figura 20 

apresenta os espectros vibracionais obtidos.  

 

Figura 20. Espectros vibracionais na região do infravermelho das amostras de Y2O3 e 

Y2O3@SiO2 dopadas com Eu3+
, recobertas aumentando-se a proporção de Y:Si (m/m). 

4000 3000 2000 1000

T
ra

n
s

m
it

â
n

c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm-1)

1:2

1:1

1:5

1:10

Y2O3

 

Fonte: Próprio autor.  

 

Analisando o espectro correspondente às partículas de Y2O3, é possível observar 

que ainda existem pequenas bandas nas regiões de 3500-3400 cm-1 e 1500-1400 cm-1 

atribuídos respectivamente à osciladores OH e grupos CO3
2-, embora o tratamento 

térmico tenha sido realizado a elevada temperatura de 900º C por um período de 10 

horas. A presença destes grupos pode estar associada à adsorção de água e gás 

carbônico na superfície das partículas. Os picos acentuados localizados na região de 560 

e 460 cm-1 podem ser atribuídos ao estiramento da ligação Y-O (DAVOLOS et al., 

2003), e claramente se nota que aparece em todos os espectros vibracionais deste 

conjunto de amostras.  

Para as amostras recobertas com aumento da proporção de Y:Si, observa-se o 

aparecimento de bandas na região de 874, 941 e 1005 cm-1, estes modos vibracionais 

estão relacionados à vibrações angulares da ligação química Si-O, vibrações simétricas 

das ligações Si-O-Si e vibrações assimétricas das ligações Si-O-Si em tetraedros SiO4 

típicos da estrutura de Y2SiO5 (CANNAS et al., 2007; YANG et al., 2013). Embora 
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apareça em todas as amostras submetidas ao recobrimento, estes modos aparecem com 

maior clareza nas amostras recobertas com proporção 1:1 e 1:2. No caso das partículas 

recobertas com maiores proporções de sílica, as bandas situadas na região de 1100 e 

1240 cm-1 podem ser atribuídas aos estiramentos assimétricos da ligação Si-O-Si da 

SiO2 amorfa (FRANCISCO, M. S. P. e GUSHIKEM, Y., 2002).  

Estes espectros corroboram com a análise dos difratogramas de raios X, onde é 

observada o início de uma nova fase cristalina diferente da estrutura cúbica do 

Y2O3:Eu3+. 

 

4.1.2.  Luminescência de Eu3+ 

 

Espectros de excitação de todas as amostras dopadas com Eu3+ foram obtidos em 

temperatura ambiente. Em todos os casos, foi monitorada a transição em 610,5 nm 

referente à transição 5D0 → 7F2 do Eu3+. Os espectros obtidos são apresentados nas 

Figuras 21 e 22.  

Figura 21. Espectro de excitação da amostra de Y2O3: Eu3+fixada emissão em 610,5 

nm.  
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Fonte: Próprio Autor.  
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Figura 22. Espectros de excitação das amostras recobertas em diferentes proporções de 

Y:Si dopadas com Eu3+ fixada emissão em 610,5 nm. 
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 Fonte: Próprio Autor.  

 

Nos espectros de excitação apresentados nas Figuras 21 e 22, as bandas alargadas 

centradas em 258 nm corresponde à transferência de carga do O2- para o Eu3+. As 

bandas localizadas de mais altas intensidades localizadas nas regiões de 381 nm, 394 

nm e 466,5 nm correspondem às transições do nível fundamental 7F0 para os níveis 

excitados 5G2, 
5L6 e 5D2, respectivamente.  

Os picos de baixa intensidade centralizados em 300 nm, 321 nm, 362 nm, 416 nm 

e 532 nm, correspondem às transições eletrônicas 7F0 → 5F2, 
7F0 → 5H6, 

7F0 → 5D4 e 
7F0 

→ 5D3 e 7F0 → 5D1 (KONRAD et al., 1999) (YANG et al., 2007).  

Nas amostras Y2O3:Eu3+, Y@SiEu1 e Y@SiEu2, com exceção das bandas 

referentes à transferência de carga, os picos que representam as transições eletrônicas do 

íon Eu3+ apresentam as componentes Starks bem resolvidas, sugerindo sua presença em 

um número reduzido de sítios de simetria. 

No caso das amostras Y@SiEu5 e Y@SiEu10 é possível observar um 

alargamento inomogêneo das bandas referentes as transições do íon Eu3+, desta forma é 



  

L. F. DOS SANTOS 64 

 
 

possível afirmar que para estes sistemas, ocorre uma quantidade maior de números de 

sítios de simetria no qual o íon Eu3+ está inserido. Estas constatações estão de acordo 

com os resultados obtidos pela análise estrutural destas partículas, onde foi possível 

concluir a cristalização de uma outra fase cristalina diferente da fase cúbica de óxido de 

ítrio.   

A seguir são apresentados os espectros de emissão das amostras supracitadas. A 

Figura 23 apresenta os espectros de emissão do Y2O3:Eu3+ fixados os comprimentos de 

onda de excitação em 258 nm, 394 nm (5L6) e 466 (5D2).  

. 

Figura 23. Espectros de emissão do Y2O3:Eu3+ fixando as excitações em 258, 394 e 466 

nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

O pico em 581 nm pode ser atribuído à transição 5D0  7F1, ao passo que o pico 

em 610,5 nm se deve à transição 5D0  7F2. O pico de emissão localizado em 579 nm 

está associado à transição 5D0 → 7F0. Esta transição se caracteriza por ser permitida por 

dipolo elétrico e encontra-se presente apenas em sítios de simetria sem centro de 

inversão. Desta maneira, não é possível observá-la para o espectro referente ao sítio de 
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simetria C3i também existente na matriz cúbica de Y2O3. Os espectros de emissão são 

característicos de Eu3+ ocupando sítios de simetria C2 em uma matriz de Y2O3 cúbica. 

(MANCIC et al., 2011).. O multipleto centralizado em 592 nm é atribuído à transição 

5D0 → 7F1. O pico de maior intensidade na posição 610,5 é referente à 5D0 → 7F2. Os 

picos de baixa intensidade em 661 nm e 710 nm são atribuídos às transições 5D0 → 7F3 e 

5D0 → 4F4 respectivamente (SILVER et al., 2001) (WANG et al., 2007).  

As bandas na região de 532,5 e 537 nm correspondem às transições do nível 5D1, 

sendo atribuídas à transição 5D1 → 7F1.  

Para a amostra Y@SiEu1 que, de acordo com o difratograma de raios X 

apresentou início de formação de uma nova fase monoclínica de X1 – Y2SiO5 o 

espectro de luminescência com excitação em 394 nm é apresentado na Figura 24.  

 

Figura 24. Espectro de emissão da amostra Y@SiEu1 fixada excitação em 394 nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

No espectro acima nas regiões de 576,5 nm e 579 nm há duas bandas com baixa 

intensidade, como é observado no quadro indicando a ampliação da região. Ambas 
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transições são referentes à emissão 5D0 → 7F0 indicando a existência de dois sítios de 

simetria diferentes. A primeira é referente ao sítio C1 ocupado pelo Eu3+ na matriz X1 – 

Y2SiO5  (YIN et al., 1996) e a segunda banda em 579 nm está relacionada à transição do 

íon Eu3+ acomodado no sítio de simetria C2 do Y2O3 (MANCIC et al., 2011) 

(PEREIRA, RAFAEL RAMIRO, 2016) (BAZZI et al., 2004). 

O aparecimento de um novo pico associado à transição 5D0 → 7F0, corrobora o 

surgimento da nova fase X1 – Y2SiO5, com sítios de simetria diferente ao C2 da matriz 

de Y2O3, levando-se em consideração que níveis de energia podem se desdobrar em até 

2J + 1. Portanto, para o aparecimento de mais de uma banda referente à transição 

5D0 → 7F0, é necessário que haja, no mínimo, dois sitios de simetria diferentes. 

As bandas nas regiões de 610 nm, 650 nm e 704 nm correspondem às transições 

5D0 → 7F2, 
5D0 →

7F3  e 
5D0 →

7F4 respectivamente. Neste espectro ocorre uma maior 

resolução dos níveis Starks da transição 5D0 → 7F2 e aumento da intensidade relativa das 

transições 5D0 →7F3  e 
5D0 →7F4, sugerindo, portanto que existe uma contribuição 

significativa das emissões do íon Eu3+ na matriz de Y2SiO5 neste espectro de emissão. 

Em trabalhos anteriores realizados por nosso grupo de pesquisa, comportamento 

muito similiar foi observado para o sistema que co-existem as fases cúbica de Y2O3 e 

monoclínica de Y2SiO5 (PEREIRA, R.R, 2016).  

Outra evidência da co-existência das duas fases cristalinas pode ser observada nos 

espectros de emissão da amostra Y@SiEu1 utilizando comprimentos de onda de 

excitação diferentes, como apresentado na Figura 25.  
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Figura 25. Espectros de emissão da amostra Y@SiEu1 com excitação fixada em 260, 

394 e 467 nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

O espectro de emissão obtido sob excitação fixada em 467 nm, é típico de Eu3+ no 

sítio C2 da matriz de Y2O3, como relatado anteriormente.  

Com excitação fixada em 394 nm o perfil espectral muda razoavelmente, em 

relação ao primeiro, como pode ser visto com a mudança dos componentes Starks da 

5D0 → 7F2 na região de 623 nm. A excitação seletiva com diferentes perfis de emissão 

confirma a presença de Eu3+ em diferentes sítios de simetria. Isto não somente 

comprova a formação de uma nova fase cristalina, como ainda a ocupação de Eu3+ em 

sítios de simetria desta nova fase. 

Na sequência, os perfis espectrais de emissão para a amostra Y@SiEu2, obtidos 

para ambas foram idênticos aos discutidos para o sistema Y@SiEu1, uma vez que suas 

estruturas são bastante próximas, como observados nos seus difratogramas de raios X e 

espectros vibracionais. Os espectros obtidos são apresentados na Figura 26.  
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Figura 26. Espectros de emissão do sistema Y@SiEu2 com excitação em diferentes 

comprimentos de onda. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Para uma melhor compreensão dos processos de emissão do íon Eu3+ nesta matriz 

que apresenta duas estruturas cristalinas distintas, foram obtidos espectros resolvidos no 

tempo do sistema Y@SiEu1 sob excitação em  = 258 nm. Os espectros resolvidos no 

tempo, com diferentes tempos de atraso estão apresentados na Figura 27.  
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Figura 27. Espectros resolvidos no tempo da amostra Y@SiEu1 sob excitação em 

: 258 nm, com amplificação da região espectral entre 530 - 560 nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

De acordo com a ampliação dos espectros na região de 532 nm, as emissões a 

partir do nível 5D1 desaparecem a partir do espectro coletado com atraso de 1 ms. Este 

comportamento evidencia o tempo de vida do estado excitado 5D1 muito menor em 

relação ao nível 5D0, uma vez que todas as outras transições observadas ocorrem a partir 

deste último. 

Nenhuma mudança significativa é observada além do desaparecimento da emissão  

5D1 → 7F1 nos espectros com atraso de 1 ms e 2 ms. No caso do espectro coletado com 

atraso de 5 ms é possível verificar uma mudança nos perfis das bandas de emissão, com 

uma variação na intensidade relativa das principais transições do Eu3+ (transições 5D0 → 

7F1 e 5D0 → 7F2).  Por ser uma transição permitida por dipolo elétrico e hiperssensível, a 

transicao 5D0 → 7F2, apresenta uma variação significativa da intensidade e número de 

componentes Starks em função da simetria local do íon Eu3+.  (BINNEMANS, 2015) 

Nota-se, portanto, claramente que o perfil espectral para tempo de atraso mais 

curtos é dominado por íons Eu3+ tipicamente em simetria C2 do Y2O3. A medida que 

analisamos os espectros resolvidos no tempo, com tempo de atraso mais longos, o perfil 

espectral passa a ser correspondente àquele de Eu3+ em silicato como descreveremos 
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melhor a seguir. Fazendo portanto esta análise temporal, foi possível confirmar a 

presença de Eu3+ em ambas matrizes e verificar a relação de tempos de vida de estados 

excitados. O tempo de vida do 5D0 de Eu3+ no Y2O3 e no silicato tem valores diferentes, 

sendo mais longo no caso do silicato. Na literatura, encontra-se que o valor do tempo de 

vida do 5D0 de Eu3+ em monocristal de Y2O3 é 0,9 ms. Para o caso de sistemas 

nanoparticulados, observa-se valores maiores de tempo de vida uma vez que os sistemas 

podem apresentar uma menor densificação e portanto um menor indice de refração 

(ZHANG et al., 2003). É muito comum valores de tempos de vida mais longos para 

nanoparticulas em relação a monolitos e monocristais. Tempo de vida do 5D0 de Eu3+ 

em silicato de ítrio é esperado ser mais longo devido a simetria e índice de refração em 

comparação com o  Y2O3 (KÖNZ et al., 2003). Com relação a simetria, nota-se que a 

razão de intensidade das transicõs 5D0 → 7F1 / 
5D0 → 7F2 varia significativamente e no 

caso do silicato de ítrio foi observado uma diminuição na intensidade da transição5D0 → 

7F2. Esta observação demonstra íons Eu3+ em sítio de mais alta simetria e um tempo de 

vida mais longo é coerente. Já com relação ao segundo parâmetro, o índice de refração 

do silicato de ítrio em relação ao óxido de ítrio é menor e, consequentemente a 

probabilidade de transição radiativa é menor e o tempo de vida assume valores maiores 

(mais longos). 

No caso das amostras Y@SiEu5 e Y@SiEu10  o perfil espectral muda 

consideralvemente, em relação aos espectros de emissão obtidos das amostras 

Y@SiEu1 e Y@SiEu2. Nas Figuras 28 e 29 são apresentados os espectros de emissão 

das partículas  Y@SiEu5 e Y@SiEu10, respectivamente.  
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Figura 28. Espectros de emissão da amostra Y@SiEu5 obtidos com excitação em 267, 

394 e 466 nm.  
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Fonte: Próprio Autor.  

Figura 29. Espectros de emissão da amostra Y@SiEu10. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Nos espectros acima são observadas emissões características do Eu3+ na matriz de 

X1 -Y2SiO5 (YIN et al., 1996) bem como a emissão em 579 nm correspondente 5D0 → 

7F0  ao sítio C2 do Eu3+ no óxido de ítrio. Os espectros de Eu3+ nestas matrizes 

corroboram a formação majoritária da fase monoclínica de X1 - Y2SiO5, observada nos 

difratogramas de raios X.  
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4.1.2.1 Tempos de vida de estado excitado 5D0.  

 

Paralelamente às medidas de luminescência também foram realizadas um estudo 

de decaimento da emissão em função do tempo para medidas de parâmetros cinéticos de 

luminescência como o tempo de vida do estado excitado 5D0. A figura 30 apresenta as 

curvas de decaimento de emissão para as amostras de Y2O3 Eu3+ , Y@SiEu1 e 

Y@SiEu2 fixado comprimento de onda excitação em 258 e  396  nm e emissão em 

610,5 nm.  

Figura 30. Curvas de decaimento de emissão a partir do estado excitado 5D0 do Eu3+ 

para as amostras de Y2O3:Eu, Y@SiEu1 e Y@SiEu2 
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 Fonte: Próprio Autor.  

A Tabela 10 apresenta os valores de tempo de vida médio (τ 1/e) do 5D0 do Eu3+ 

para as amostras Y2O3:Eu, Y@SiEu1 e Y@SiEu2.  

 

Tabela 10. Valores de tempo de vida médio (τ 1/e) do 5D0 do Eu3+ para as amostras 

Y2O3:Eu, Y@SiEu1 e Y@SiEu2 

Amostra λex: 260 nm λex: 394 nm 

 τ1/e (ms) τ1/e (ms) 

Y2O3 1,61 1,55 

Y@SiEu1 1,36 1,43 

Y@SiEu2 1,35 1,40 

Fonte: Próprio Autor 
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De acordo com os espectros de emissão para Y2O3:Eu3+ evidenciarem a alocação 

dos íons Eu3+ em uma matriz cúbica de Y2O3 (YANG et al., 2007) (MANCIC et al., 

2011) e os espectros de Y@SiEu1 e Y@SiEu2 revelarem sua alocação também em 

silicato de ítrio, observaram-se valores extremamente próximos de tempo de vida para 

estas amostras, mesmo sob diferentes comprimentos de onda de excitação. Ou seja, 

tanto para a amostra de Y2O3 que apresenta o sítio de simetria C2  quanto para a que 

apresenta a presença de uma nova fase (Y@SiEu1 e Y@SiEu2) com diferentes sítios de 

simetria, ambas apresentam um tempo de vida médio τ 1/e muito próximos. Este 

resultado indica claramente que ainda a maioria dos ions Eu3+ encontram-se em 

ambiente dominante de Y2O3.    

As curvas de decaimento de emissão das amostras Y@SiEu1 e Y@SiEu2, as 

quais apresentam formação de fase cristalina de cúbica de Y2O3 e ínicio da formação de 

X1- Y2SiO5,  apresentam tempo de vida médios de cerca de 1,3. Esses valores próximos 

aos obtidos para tempo de vida do nível 5D0 para Eu3+ situados no sítio C2 da matriz de 

Y2O3, que são próximos de 1 ms  (HUNT JR e PAPPALARDO, 1985). 

Para matrizes de silicato de ítrio, o Eu3+ o tempo de vida médio é superior ao 

encontrado para o Eu3+ no óxido, com valores de 2,94 e 1,82 ms (YIN et al., 1996), por 

exemplo. Este fato sugere que contribuição para a curva de decaimento do tempo de 

vida do nível 5D0 do Eu3+ no sítio  C2 de Y2O3 é bastante significativa em relação ao da 

matriz X1 – Y2SiO5.  

Neste caso, como temos claramente Eu3+ em diferentes sítios de simetria com 

tempos de vida diferentes, o ideal será a realização da análise da curva usando uma 

exponencial de segunda ordem. Neste caso, estará sendo assumido um tempo de vida 

mais curto relacionado a ions Eu3+ no Y2O3 e um outro tempo de vida mais longo 

correspondente a ions Eu3+ na matriz X1 – Y2SiO5. Portanto, feito a análise para 

encontrar apenas o tempo de vida médio, as curvas foram ajustadas à exponenciais de 

segunda ordem, e os valores de tempos de vida 1 e 2 são apresentados na Tabela 11.  
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Tabela 11. Tempos de vida 1 e 2 do estado excitado 5D0 para as amostras Y@SiEu1 e 

Y@SiEu2.  

Amostra ex: 260 nm ex: 394 nm 

 1 (ms) 2 (ms) 1 (ms) 2 (ms) 

Y@SiEu1 1,08 2,21 0,94 1,89 

Y@SiEu2 1,01 1,94 0,91 1,86 

 

Foram realizadas medidas de decaimento de emissão a partir do  5D0 para as 

amostras Y@SiEu5 e Y@SiEu10. As curvas obtidas estão apresentadas na Figura 31. 

 

 

Figura 31. Curvas de decaimento de emissão a partir do estado excitado 5D0 do Eu3+ 

para as amostras Y@SiEu5 e Y@SiEu10.  
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Fonte: Próprio autor.  

 

Observa-se que as curvas de decaimento de emissão do estado excitado 5D0 do 

Eu3+ não obedecem a um decaimento exponencial simples, embora bem próximo a uma 

expressão exponencial de primeira ordem. Assim as curvas foram ajustadas a um 

decaimento exponencial de segunda ordem apresentando dois tempos de vida,  e 2, 

que são apresentados na Tabela 12.  
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Tabela 12. Valores de tempo de tempos de vida obtidos para Y@SiEu5 e Y@SiEu10.  

Amostra ex: 260 nm ex: 394 nm 

 1 (ms) 2 (ms) 1 (ms) 2 (ms) 

Y@SiEu5 0,55 1,43 0,95 2,08 

Y@SiEu10 0,30 1,33 0,96 2,10 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Os tempos de vida menores (~0,30 e 0,55 ms) são atribuídos a íons Eu3+ inserido 

em ambientes nos quais favorecem processos não radiativos como migração de energia 

seguido de presença de defeitos na rede hospedeira ou relaxação por multifônon da rede. 

um tempo de vida mais longo (t2), atribuído à emissão em si dos íons Eu3+ na matriz, 

que podem estar inseridos nos sítios de simetria C2 ainda da estrutura remanescente de 

Y2O3 e também de na estrutura monoclínica de Y2SiO5. Konz et al. (2003) observou 

tempos de vida da ordem de 1,6 a 1,9 ms para esses mesmos sítios em cristais de X1–

Y2SiO5, valores muito próximos aos obtidos neste trabalho.  

 

4.1.3. Análise Morfológica  

 

 As micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) das 

partículas de hidroxicarbonato de ítrio antes e após o tratamento térmico são 

apresentadas na Figura 32.  
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Figura 32. Micrografias das partículas de (A) YOHCO3:Eu3+ e (B) Y2O3:Eu3+ obtidas 

por microscopia eletrônica de transmissão. 

 

Fonte: Próprio Autor.  
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É possível observar nas micrografias acima, que as partículas referentes ao 

hidroxicarbonato de ítrio (Figura 32 A), possuem claramente uniformidade de tamanho, 

baixa rugosidade na superfície e não se apresentam estruturadas. Em estudo prévio 

realizado em nosso grupo de pesquisa foi verificado que este sistema de 

hidroxicarbonato de ítrio é amorfo (PEREIRA, R.R, 2016).  

As partículas obtidas após tratamento térmico referem-se a óxido de ítrio 

policristalino. É possível observar que após o tratamento térmico a morfologia esférica 

mantem-se conservada, com uma distribuição de tamanhos com uma polidispersidade 

baixa, apresentado uma média de 700 nm de diâmetro. Nestas partículas observa-se a 

presença de nanocristalitos, corroborando com a formação de partículas policristalinas. 

 A Figura 33 apresenta as micrografias eletrônicas de transmissão das amostras 

Y@SiEu1, Y@SiEu2, Y@SiEu5 e Y@SiEu10 antes do tratamento térmico, portanto 

tratam-se de partículas de hidroxicarbonato de ítrio recoberto com sílica amorfos.  



  

L. F. DOS SANTOS 78 

 
 

Figura 33. Micrografia das amostras de (A) e (B) Y@SiEu1, (C) Y@SiEu2, (D) 

Y@SiEu5, (E) e (F) Y@SiEu10. 

 

Fonte: Próprio Autor.  
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Para os sistemas Y@SiEu1 e Y@SiEu2, onde foram utilizadas a mesma massa 

de partículas para diferentes proporções com o precursor de sílica (TEOS), 1:1 e 

1:2 respectivamente, é possível observar um fino recobrimento homogêneo ao 

redor das partículas sem alterações significativas da espessura. No caso das 

amostras recobertas com aumento gradual da proporção Y:Si, como em 1:5 e 

1:10 (m/m), verifica-se um recobrimento mais espesso na superfície das 

partículas. A Tabela 13 apresenta os valores de espessura da camada de 

recobrimento em função da concentração de precursor utilizada, utilizando-se o 

software ImageJ®.  

Tabela 13. Valores de espessura da camada de SiO2 depositada, obtidos com aumento 

gradual da proporção Y:Si.  

Proporção Y:Si (m/m) Espessura da camada (nm) 

1:1 20 

1:2 20 

1:5 32 

1:10 83 

Fonte: Próprio Autor.    

Após o tratamento térmico a 900ºC/10 horas houve relativa desintegração das partículas 

a Figura 34 apresenta as micrografias obtidas.  

Figura 34. Micrografia das amostras (A) Y@SiEu1, (B)Y@SiEu2, (C) Y@SiEu5 e (D) 

Y@SiEu10 após tratamento térmico a 900º C/10 horas 

 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Em todos os sistemas, embora a morfologia esférica seja conservada, é possível 

observar que o diâmetro das partículas não é alterado. Além disso, é possível observar 
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algumas regiões com partículas menores provenientes do rompimento das partículas 

maiores. Visando um maior controle na formação de partículas, a cristalização mais 

homogênea de silicato de ítrio e a diminuição no tamanho da partícula, foi realizado um 

estudo sistemático com partículas precursoras menores (detalhado a seguir).  

 

4.2. Nanopartículas de Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 sem dopagem com íons TR3+.  

 

 Estudos estruturais e morfológicos foram realizados com partículas de Y2O3, 

Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 sem dopagem com íons TR3+, sintetizadas a partir de núcleos de 

YOHCO3 recobertos com proporções graduais entre Y:Si (m/m), tendo por objetivo 

evitar a interferência da luminescência proveniente dos íons TR3+ na análise de 

espectroscopia Raman. Neste caso, as partículas foram sintetizadas utilizando uma 

concentração de ureia a 5 mol.L-1, buscando-se uma redução significativa do tamanho.   

A concentração de ureia é um fator determinante para o tamanho das partículas 

sintetizadas. Em estudo prévio realizado por Pereira (2016), para concentrações maiores 

de precursores durante a síntese, ocorre a formação de um número maior de núcleos, e 

consequentemente, a partícula tende a crescer com um maior controle, originando 

partículas menores em relação a um meio que houver menor concentração.  

A hipótese é que, partindo de um núcleo menor, será possível chegar a uma 

proporção Y:Si mais adequada para a formação apenas de silicato de ítrio. Para os 

sistemas reportados nesta seção, seguiu-se as mesmas proporções de Y:Si em relação 

aos sistemas dopados com Eu3+ mudando-se apenas a concentração de precursor do 

núcleo de YOHCO3. 

  

4.2.1. Caracterização Estrutural  

 

4.2.1.1 Difração de raios X  

 

Após tratamento térmico a 900º C/10 h, as partículas sem dopagem foram 

submetidas à difração de raios X para determinação da sua estrutura cristalina. A Figura 

35 apresenta os difratogramas obtidos em conjunto com os padrões de difração 

referentes à fase cúbica de Y2O3 e monoclínica de Y2SiO5. Como será visto mais 

adiante, essas partículas apresentam um tamanho muito menor que os sistemas 
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discutidos anteriormente, com um valor médio de 100 nm. As propriedades 

morfológicas serão discutidas em seguida.  

Figura 35. Difratogramas de raios X das amostras (0) Y2O3, (1) Y@Si1, (2) Y@Si2, (5) 

Y@Si5 e (10) Y@Si10 bem como os padrões de difração para as estruturas de Y2O3 

cúbica e Y2SiO5 monoclínica.   
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Fonte: Próprio Autor.  

De acordo com os difratogramas obtidos, para o sistema preparado sem dopagem 

e sem recobrimento, ocorre a formação da estrutura cristalina cúbica do Y2O3 (JCPDS 

01-074-0553), com grupo espacial Ia-3 e parâmetro de rede a = 10,604 Å. Quando o 

núcleo precursor de YOHCO3 é recoberto em proporção Y:Si 1:1 (m/m) e tratado 

termicamente, é possível observar em seu difratograma, indicado pelo número 1, o 

início da formação de alguns picos na região de 30,93º e 32,45º, indicando a formação 

de uma nova fase cristalina.  

Para as amostras recobertas em proporções maiores, em 1:2, 1:5 e 1:10 (m/m) 

Y:Si, observa-se a formação da fase monoclínica de X1 – Y2SiO5. É possível constatar 

esta observação comparando-se os difratogramas obtidos para estas amostras com o 

padrão de difração da fase monoclínica do Y2SiO5. 

 Importante ressaltar também que, nos difratogramas das amostras recobertas em 

maiores proporções, indicados pelos números 5 e 10 na figura, ocorre a formação de um 

halo na região entre 20º e 30º. Este halo corresponde à formação de SiO2 amorfa 
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remanescente. Esta constatação será mais bem discutida nas seções de análise por 

espectroscopia vibracional.  

Os planos cristalinos (hkl) desta fase referentes aos picos de maior intensidade 

estão apresentados na Tabela 14.  

 

Tabela 14. Planos cristalinos (hkl) atribuídos aos picos da fase monoclínica de X1- 

Y2SiO5 (DRAMIĆANIN et al., 2008) obtidas para as amostras Y@Si_2, Y@Si_5 e 

Y@Si_10. 

Posição do pico (°) Plano (hkl) 

16,33 (110) 

30,88 (012)/(300) 

32,45 (212)/(102) 

33,52 (310) 

46,18 (321) 

57,47 (133/423) 

Fonte: Próprio Autor.  

 

Para este conjunto de amostras foram calculados os tamanhos médios dos 

cristalitos utilizando-se o os picos de maiores intensidades, utilizando a equação de 

Scherrer. Para o Y2O3, foram utilizados os picos posicionados em 29º e 48º e no caso do 

Y2SiO5, foram utilizados os picos em 30º e 33º. Os valores de diâmetros médios de 

cristalitos são apresentados na Tabela 15.  

 

 

 

Tabela 15. Diâmetro médio de cristalitos obtidos para as partículas sintetizadas sem 

dopagem. 

Amostra Tamanho do cristalito (nm) 

Y2O3 15,05 
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Y@Si1 8,70 

Y@Si2 12,13 

Y@Si5 11,47 

Y@Si10 10,98 

Fonte: Próprio Autor.  

 

4.2.1.2. Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho  

 

Foram realizadas medidas de espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho para todos os sistemas apresentados nesta seção. Os espectros obtidos são 

apresentados na Figura 36. 

Figura 36. Espectros Vibracionais na região do infravermelho para as amostras 

sintetizadas sem dopagem. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Observa-se em todos os espectros, picos atribuídos a osciladores Y-O na região de 

560 e 460 cm-1. Na região de 1500-1400 cm-1, os picos referentes a grupos CO3
2-. 

Observa-se também, em todos os casos, uma pequena banda na região de 3500-3400 

cm-1, atribuída a osciladores OH. Para as amostras cujo núcleo de YOHCO3 foi 

recoberto com aumento gradual da propoção Y:Si, ocorrem o aparecimento de bandas 
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com máximos nas regiões de em 845, 930 e 1015 cm-1, típicas a vibrações angulares da 

ligação Si-O, vibrações simétricas das ligações Si-O-Si e vibrações assimétricas das 

ligações Si-O-Si, típicas de estruturas de natureza Y2SiO5 (CANNAS et al., 2007; 

YANG et al., 2013). 

Além disso, nos espectros vibracionais referentes as amostras Y@Si5 e Y@Si10 

há o aparecimento de uma banda com máximos na região de 1100 – 1220 cm-1 

referentes ao estiramento assimétrico das ligações Si-O-Si presentes na SiO2. Estes 

resultados corroboram as análises por difração de raios X, nas quais se observou a 

formação de halos referentes à sílica amorfa para estas duas amostras.  

4.2.1.3. Espectroscopia de espalhamento Raman.  

 

Medidas de espectroscopia de espalhamento Raman foram realizadas para esta 

sequência de amostras com o objetivo de complementar a análise estrutural dos sistemas 

obtidos. Especialmente para as amostras que apresentaram a formação de silicato de 

ítrio, os espectros de espalhamento Raman poderão indicar a se há ou não indícios de 

outras fases secundárias. Os espectros vibracionais de espalhamento Raman são 

apresentados na Figura 37.  

   

Figura 37. Espectros de espalhamento Raman das amostras (0) Y2O3_0, (1) Y@Si1, (2) 

Y@Si_2, (5) Y@Si_5 e (10) Y@Si_10. 
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Fonte: Próprio Autor.  

De acordo com os espectros obtidos, claramente é possível observar a mudança 

dos espectros conforme há o aumento da proporção de Y:Si. Para as amostras de 

Y2O3_0, Y@Si_1 são observados modos atribuídos à fase cúbica de Y2O3. Nestes 

espectros, indicados pelos números 0 e 1 na figura 37, observa-se uma banda na região 

de 377 cm-1 de alta intensidade em comparação às bandas existentes na região entre 60 

– 160 cm-1 (região ampliada). A intensidade desta banda, comparada às outras, indica a 

grande variação de polarizabilidade do referido modo vibracional durante a vibração da 

rede (UBALDINI e CARNASCIALI, 2008).  

Importante ressaltar que, a estrutura cristalina cúbica de Y2O3 possui um total de 

42 modos ópticos os quais 16 modos são ativos no infravermelho e 8 modos 

vibracionais são ativos no espalhamento Raman. As representações irredutíveis de 

simetria relacionadas a esses modos em suas estão relacionadas a seguir (REPELIN, Y 

et al., 1995): 

op = 4 Ag (R) + 4 Eg (R) + 14 Fg (R) + 5 A2u (i) + 5 Eu (i) + 16 Fu (IR) 

 

Onde:  

R = modos ativos no Raman.  

i = Modos Inativos. 

IR = Modos Ativos no infravermelho.  

Assim, a notação irredutível associada aos modos vibracionais ativos no 

infravermelho da matriz cúbica de Y2O3 localizados nas regiões de 561 e 466 cm-1 

corresponde à Fu. E, nos espectros de espalhamento Raman, os modos vibracionais 

ativos correspondem às espécies de simetria Ag, Eg e Fg.  

Nos espectros referentes às amostras de Y2O3 e Y@Si1, todas as bandas nas 

regiões de 130, 161, 194, 316, 329 e 592 cm-1, estão em plena concordância com vários 

trabalhos reportados na literatura apresentando os espectros de espalhamento Raman 

para a estrutura cúbica de Y2O3 (SCHAACK, G. e KONINGSTEIN, J., 1970; 

LAVERSENNE, L et al., 2001). 

Os espectros das amostras Y@Si2, Y@Si5 e Y@Si10 apresentaram uma mudança 

muito significativa em relação aos primeiros. Este fato é devido à formação da fase 

monoclínica de Y2SiO5, onde as bandas na região entre 300  - 600 cm-1 são atribuídas às 
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vibrações das ligações Y – O, as bandas presentes na região situada entre 600 – 1000 

cm-1 são atribuídos aos modos vibracionais das ligações Si-O, situados em tetraedros 

SiO4
 na referida estrutura (CHIRIU et al., 2007). Ainda em relação a estes espectros é 

observado uma diminuição de intensidade das referidas bandas. Este efeito está 

relacionado à formação de SiO2 nos sistemas em estudo, alterando o espalhamento 

Raman das estruturas de silicato de ítrio.  

De acordo com (CAMPOS et al., 2004), as notações irredutíveis associadas os 

modos vibracionais ativos no espalhamento Raman para a fase monoclínica de silicato 

de ítrio sem dopagem, são Ag e Bg. A Tabela 16 apresenta a correlação entre os modos 

vibracionais e a espécie de simetria associada para esta fase cristalina. 

 

Tabela 16. Principais bandas observadas no espectro de espalhamento Raman para a 

fase monoclínica de Y2SiO5 sem dopagem. 

Espécie de simetria Número de onda (cm-1) 

 

Ag 

129, 140, 185, 191, 194, 225, 234, 253, 

290, 323, 340, 370, 397, 404, 427, 535, 

564, 599, 887, 906, 943, 960 

 

Bg 

153, 164, 167, 203, 204, 257, 279, 307, 

327, 355, 380, 409, 518, 554, 560, 581, 

971. 

Fonte: Adaptado de  (CAMPOS et al., 2004) 

 

Para estes sistemas preparados sem dopagem com íons TR3+, observa-se, portanto 

que a partir do recobrimento do núcleo de YOHCO3 com o precursor de SiO2, TEOS, 

em proporções Y:Si 1:2 (m/m), ocorre a formação total da fase de silicato de ítrio 

monoclínico. Neste sentido, o tamanho do núcleo de hidroxicarbonato de ítrio é um dos 

fatores determinantes para esta conversão.  

Em comparação com as amostras dopadas com Eu3+, onde o núcleo precursor 

possui um diâmetro próximo a 400 nm, estes sistemas apresentaram apenas o início da 

formação da fase monoclínica de silicato de ítrio, de acordo com suas análises 

estruturais.  
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4.2.1.4. Análise Morfológica.   

 

 A Figura 38 apresenta as imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão para este conjunto de amostras sem dopagem com aumento sequencial da 

concentração de precursor da camada de sílica antes e após o tratamento térmico.  

 

Figura 38. Micrografias das amostras (A – F) Y2O3, (B – G) Y@Si1, (C – H) Y@Si2, (D – I) 

Y@Si5 e (E – J) Y@Si10 sem e com tratamento térmico a 900º C/10 h.  

 

Fonte: Próprio Autor.  

As partículas possuem formato esférico e possuem uma distribuição de tamanhos 

bastante estreita por volta de 100 nm. Como já relatado, o tamanho das partículas 

depende fundamentalmente da concentração do precursor dos núcleos de YOHCO3. 

Como neste caso, foram utilizados 5 mol.L-1 de ureia, as partículas apresentaram um 

diâmetro muito menor em relação àquelas dopadas com íons Eu3+. 

As camadas de recobrimento com aumento sequencial da proporção m/m Y:Si ao 

redor das nanopartículas foram homogêneas, como claramente é possível observar nas 

micrografias presentes na Figura 38. Importante ressaltar que mesmo após o tratamento 

térmico, principalmente aquelas recobertas com proporções maiores de precursor, 

apresentaram sinterização relativamente baixa, com conservação da camada exterior, 

mantendo-se homogênea. Observa-se também que a formação do silicato de ítrio ocorre 

em direção a superfície da nanopartícula, e para maiores proporções de precursor de 
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silício são formadas partículas com centro pouco denso. Esta estratégia de síntese tem 

sido reportada na literatura para obtenção de partículas ocas. (ZHOU et al., 2015) 

A Tabela 17 apresenta os valores de espessura da camada de recobrimento em 

função do aumento gradual da proporção em massa do núcleo com o precursor de SiO2 

após tratamento térmico, calculados utilizando o software ImageJ®. 

 

 

Tabela 17. Espessura da camada de recobrimento das nanopartículas sem dopagem em 

função do aumento gradual da proporção Y:Si. 

Proporção Y:Si (m/m) Espessura da camada (nm) 

1:1 10 

1:2 16 

1:5 32 

1:10 72  

Fonte: Próprio Autor.  

 

4.3. Partículas co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para as nanopartículas de 

Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+. Desta forma, serão 

discutidos aspectos estruturais, morfológicos, de estabilidade coloidal de nanopartículas 

de Y2O3, bem como propriedades luminescentes na região do infravermelho e visível 

por processos de conversão ascendente de energia. Nesta parte serão apresentados 

também os ensaios de citotoxicidade das partículas de Y2O3: Er3+/Yb3+ em células de 

glioblastomas de alto grau cujas linhagens são T98G e U87MG. Por fim, serão 

apresentados os resultados referentes à aplicação das partículas de Y2O3: Er3+/Yb3+ e 

Y2O3@SiO2: Er3+/Yb3+ em nanotermometria avaliando-se a possibilidade destes 

sistemas funcionarem como termômetros primários.  

 

4.3.1 Caracterização Estrutural  
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4.3.1.1.  Difração de raios X  

 

Os materiais a base de Y2O3, Y2O3@SiO2 e Y2SiO5 co-dopados com Er3+/Yb3+, 

foram submetidos à difração de raios X para identificação da fase cristalina formada. A 

Figura 39 A e 39 B apresenta os difratogramas obtidos. 

Figura 39. Difratogramas de raios X obtidos para as amostras de (A) Y2O3:Er/Yb, 

Y@SiEY1 e o padrão de difração do Y2O3 cúbico (B) Y@Si2EY  
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Fonte: Próprio Autor.  
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Na Figura 39 A, para ambos os sistemas, os picos de difração indicam a 

cristalização em fase cúbica de Y2O3 inscrita na base de dados ICSD sob o código 

23811, apresentando grupo espacial Ia-3 com parâmetro de rede a = 10,604 Å.   

Os picos de difração obtidos para o terceiro sistema co-dopado com Er3+/Yb3+ , na 

Figura 39 B, indicaram a formação da fase monoclínica de silicato de ítrio, possuindo 

grupo espacial P21/c, reportada na literatura como X1 – Y2SiO5 (CANNAS et al., 2005), 

(YIN et al., 1998).  Esta estrutura cristalina de silicato de ítrio obtida, possui parâmetros 

de rede a = 9.0139 Å, b = 6.9282 Å, c = 6.6427 Å e 106.682°. Como já relatado em 

seções anteriores.  

 

4.3.1.2. Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR). 

 

As partículas co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ foram submetidas a análise por 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho. Os espectros vibracionais 

obtidos são apresentados na Figura 40.  

Figura 40. Espectros vibracionais na região do infravermelho obtidos para as amostras 

de Y2O3, Y@SiEY1, Y@SiEY. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

É possível observar no espectro para a amostra de Y2O3 picos na região entre 

560 – 460 cm-1, atribuídos a osciladores Y-O, e uma pequena banda com dois máximos 
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na região entre 1503 – 1401 cm-1, atribuída aos modos vibracionais de grupos CO3
2-. 

Para o sistema no qual o recobrimento foi realizado com uma proporção de 1:1 (m/m), 

além dos modos vibracionais associados à ligação Y-O, uma banda na região de 912 

cm-1 indicando a presença de estiramentos assimétricos das ligações Si-O-Si 

provenientes da SiO2 amorfa.  

No caso da amostra Y@SiEY2, verifica-se presença de bandas em 871, 928 e 

1021 cm-1 são atribuídas a vibrações angulares da ligação Si-O, vibrações simétricas das 

ligações Si-O-Si e vibrações assimétricas das ligações Si-O-Si, típicas de estruturas de 

natureza Y2SiO5, já reportadas em seções anteriores deste trabalho. 

 Estas constatações convergem ao resultado obtido para a determinação da 

estrutura cristalina, por difração de raios X, onde verificou-se apenas a formação de 

óxido de ítrio para o Y2O3 e Y@SiEY1. O surgimento da nova fase monoclínica de 

silicato de ítrio, para este conjunto de amostras, deu-se apenas no recobrimento com 

proporção 1:2 (m/m) do núcleo em relação ao TEOS, utilizado com precursor da 

camada de recobrimento.  

 

4.3.2. Análise Morfológica 

 As partículas co-dopadas com Er/Yb foram submetidas a microscopia eletrônica 

de transmissão para a determinação da sua morfologia. As imagens obtidas para todos 

os sistemas são apresentadas na Figura 41.  
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Figura 41. Micrografias das amostras de (A – D) Y2O3:ErYb, (B – E) Y@SiEY1 e (C – 

F) Y@SiEY2, antes e após o tratamento térmico a 900ºC/2h.  

 

Fonte: Próprio Autor.  

 

É possível observar partículas esféricas, dispersas e com uma estreita distribuição 

de tamanhos, com diâmetro médio de aproximadamente 110 nm. Após o tratamento 

térmico, em todos os sistemas nota-se a formação de áreas mais escuras no interior das 

nanopartículas, indicando a formação de cristalitos, e portanto caracterizando-se como 

policristalinas.  

Importante ressaltar que, o tamanho, assim com forma, energia de superfície e o 

estado de dispersão de sistemas nanoparticulados são de fundamental importância para a 

aplicação biológica e avaliação nanotoxicológica, como é reportado por alguns 

trabalhos (FADEEL e GARCIA-BENNETT, 2010), da mesma forma que materiais que 

tendem a aglomeração excedendo a faixa nanométrica de tamanhos, podem acarretar em 

um grande aumento na complexidade do estudo deste material em meio biológico 

(LISON et al., 2008). 

Um dos grandes desafios nesta área de pesquisa concentra-se na obtenção de 

partículas tratadas a elevadas temperaturas para eliminação de indesejáveis grupos 
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supressores de luminescência, porém evitando-se ao máximo a aglomeração e 

sinterização, levando a um aumento significativo no tamanho das partículas.  

Levando em consideração estes aspectos, os resultados de morfologia e dispersão 

a partir a microscopia eletrônica de transmissão levam a um resultado promissor de um 

sistema modelo para aplicação de óxidos de terras raras, levando-se em consideração 

suas propriedades ópticas, para sua aplicabilidade em plataformas multifuncionais em 

sistemas biológicos.  

A Figura 42 apresenta o histograma de distribuição de tamanhos para a amostra de 

Y2O3:ErYb.  

 

Figura 42. Histogramas de distribuição de diâmetro de partículas de Y2O3:Er/Yb. 
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Fonte: Próprio autor.  

 

4.3.3. Espalhamento dinâmico de luz.  

 

Foram realizadas medidas de espalhamento dinâmico de luz para a determinação 

do diâmetro médio do raio hidrodinâmico das partículas em meio de cultura celular 

DMEM enriquecido com 10% de soro fetal bovino. A Figura 43 apresenta a distribuição 

de tamanho para a suspensão coloidal de partículas de Y2O3: Er3+/Yb3+.  
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Figura 43. Gráfico de distribuição de tamanhos do diâmetro hidrodinâmico das 

partículas de Y2O3: Er3+/Yb3+ determinado por espalhamento dinâmico de luz. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Analisando o gráfico da Figura 43, é possível observar que existe um domínio 

com intensidade máxima em (265,4 ± 78,5) nm para o diâmetro hidrodinâmico das 

partículas de Y2O3:Er3+/Yb3+. Este valor evidencia que as partículas em estudo possuem 

um baixo índice de agregação bem como polidispersidade baixa. 

De acordo com os resultados obtidos por microscopia eletrônica de transmissão e 

por espalhamento dinâmico de luz, observa-se valores diferentes de diâmetro. A partir 

da comparação dos resultados é possível constatar que, quando suspensas em meio de 

cultura celular enriquecido com 10% de soro fetal bovino, ocorre a formação de 

pequenos aglomerados de partículas. Desta forma, o diâmetro hidrodinâmico obtido 

pela técnica de espalhamento dinâmico de luz é maior.    

 

4.3.4. Potencia de carga de superfície: Potencial Zeta.    

Para se determinar o potencial de carga de superfície das partículas de Y2O3 e 

também sua estabilidade coloidal, foram realizadas medidas de potencial Zeta. A Figura 

44 apresenta o resultado obtido.  
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Figura 44. Potencial de carga de superfície medido obtido para amostra de 

Y2O3:Er3+/Yb3. 
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Fonte: Próprio autor.  

A medida foi realizada em uma suspensão aquosa com condutividade elétrica 

corrigida com 10 L de solução tampão de PBS (fosfato salino). O valor obtido de 

potencial de carga de superfície para este sistema foi de z= -22,4 ± 3,7 mV. Em 

trabalhos anteriores realizados por nosso grupo de pesquisa, (PEREIRA, R.R, 2016) 

determinou, em uma titulação de potencial de carga em função do pH, que estas 

partículas de Y2O3 apresentam um valor muito próximo ao obtido nesta análise.  

Para este sistema de óxido de ítrio, este valor exprime elevado potencial de carga 

de superfície, que associados com o espalhamento dinâmico de luz, convergem à uma 

alta estabilidade coloidal das partículas em pH fisiológico. Desta forma, o sistema em 

estudo torna-se um excelente candidato para as aplicações biológicas estudadas neste 

trabalho.  

 

4.3.5.  Espectroscopia de Fotoluminescência  

 

4.3.5.1 Espectros de excitação  

 

 Medidas de luminescência na região do infravermelho foram realizadas para as 

amostras co-dopadas com Er3+ e Yb3+. A  Figura 45 apresenta os espectros de excitação 
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das amostras Y2O3 ErYb, Y@SiEY1 e Y@SiEY2, fixada a emissão em em: 1538 nm. 

(referente à transição eletrônica 4I13/2 → 4I15/2 do Er3+).  

 

Figura 45. Espectros de excitação das amostras de Y2O3 ErYb, Y@SiEY1 e Y@SiEY2 

fixada a emissão do Er3+ na região de : 1538 nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Para todos os espectros obtidos, os picos com maiores intensidades relativas 

localizados na região de 378 e 520 nm correspondem às transições eletrônicas 

4I15/2 → 4G11/2 e 4I15/2 → 2H11/2 respectivamente do íon Er3+. Os picos que estão 

localizados nas regiões de 406, 454, 484, 522, 653 e 764 nm correspondem às transições 

4I15/2 → 2H9/2, , 
4I15/2 → 4F5/2, 

4I15/2 → 4F7/2, 
4I15/2 → 4S3/2, 

4I15/2 → 4F9/2 e 4I15/2 → 4I9/2, do 

Er3+, sequencialmente. As bandas localizadas na região de 977 nm são podem ser 

atribuídas à transição 2F7/2 → 2F5/2 dos íons Yb3+ e/ou à transição 4I15/2 → 4I11/2 dos íons 

Er3+ (KAMMA et al., 2013). No entanto, a forma e os componentes observados 

refletem a intensidade relativa da lâmpada nesta região, que não se apresenta com um 

espectro contínuo. Desta forma, a região de 980 nm pode ser analisada apenas para 

evidenciar a relação de intensidade com as demais transições e para comprovar a 

presença de transferência de energia dos íons Yb3+ para os íons Er3+. 

 

4.3.5.2. Espectros de Emissão na Região do Infravermelho.  
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Medidas de fotoluminescência na região do infravermelho próximo foram obtidos a 

partir das partículas co-dopadas com Er3+/Yb3+ sob excitação em em: 980 nm. A Figura 

46 apresenta os espectros obtidos.  

Figura 46. Espectros de emissão na região do infravermelho próximo das amostras co-

dopadas com Er/Yb. sob excitação em em: 980 nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Nos espectros das amostras Y2O3, Y@SiEY1, observa-se a presença de 

componentes de Stark bem resolvidas e finas (largura a meia altura <10 nm) que 

corroboram a cristalinidade da matriz cúbica de Y2O3, sendo a emissão mais intensa 

localizada em torno de 1538 nm (correspondente à transição eletrônica 4I13/2 → 4I15/2). 

Os picos na região entre 1440 nm a 1600 nm correspondem ao desdobramento dos 

níveis de Stark da referida transição. (LU et al., 2011). No espectro da amostra 

Y@SiEY2, é possível observar um aumento da largura espectral da emissão do íon Er3+. 

Tipicamente, este comportamento é denominado alargamento inomogêneo. Este 

alargamento está em bom acordo com a alteração da estrutura local dos íons. Em 

particular,  além da ocupação dos íons Er3+  em sítios de simetria C2 e C3i, específicos 

da fase cúbica de óxido de ítrio (LAVERSENNE, L. et al., 2001), existe a formação de 

uma nova fase monoclínica de Silicato de Ítrio que deu origem a ocupação dos íons Er3+ 

em sítios de simetria diferentes daqueles observados na estrutura cúbica de Y2O3.  
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4.3.5.3. Conversão ascendente de Energia.  

 

Além dos estudos espectroscópicos realizados na região espectral do 

infravermelho, foram feitas medidas para um estudo detalhado da dinâmica dos 

processos de conversão ascendente de energia dos íons Er3+/Yb3+, sob excitação na 

região espectral do infravermelho (980 nm). A emissão resultante no visível, em função 

da densidade de potência de excitação para a matrizes aqui estudadas são apresentadas 

na Figura 47.  

Figura 47. Espectros de emissão na região do visível por conversão ascendente de 

energia das amostras (A) Y2O3 ,(B) Y@SiEY1 e (C) Y@SiEY2 sob excitação em 980 

nm. 
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Fonte: Próprio Autor.  

A Figura 47 apresenta os espectros de emissão por conversão ascendente de 

energia (upconversion) das partículas (A) Y2O3 ,(B) Y@SiEY1 e (C) Y@SiEY2, com 

excitação fixada em 980 nm. No caso do Y2O3 a variação da densidade de potência (PD) 
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ocorreu em um intervalo de 13,02 – 88,72 W.cm-2 e para as outras duas amostras, a 

variação da potência de excitação foi em um intervalo de 100 – 500 mW. No presente 

trabalho, uma intensa e visível a olho nu emissão foi observada em todas as amostras. 

As bandas de emissão observadas em todos os espectros, com máximos em 

538nm, 562 nm (verde) e 660 nm (vermelho) podem ser atribuídas as transições 2H11/2 

→ 4I15/2, 
4S3/2 → 4I15/2 and 4F9/2 → 4I15/2, do íon Er3+

 respectivamente. Tratando-se de 

sistemas co-dopados, o íon Yb3+ desempenha o papel de sensibilizador, no qual absorve 

de forma mais eficiente a radiação infravermelha e transfere para o íon Er3+, que emite 

nas regiões espectrais do verde e vermelho. O fato do íon Yb3+ atuar como excelente 

sensibilizador para o Er3+ deriva especialmente da sua única transição que ocorre em 

980 nm ser ressonante em energia com o nível 4I11/2, somado a uma seção de choque de 

absorção superior, normalmente, em uma ordem de grandeza, comparada à transição 

4I15/2 → 4I11/2 do íon Er3+.  

A variação na intensidade de emissão nas regiões do verde e vermelho pode ser 

melhor visualizada nos diagramas de cromaticidade 1931 CIE da Figura 48 , onde as 

coordenadas x,y foram calculadas com base nos espectros de emissão. As setas indicam 

o sentido do aumento da potência de excitação. 

 

Figura 48. Diagrama de cromaticidade 1931 CIE para as amostras codopadas com 

Er/Yb variando a potência de excitação. 
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Com o objetivo de elucidar os mecanismos de conversão ascendente nestes 

sistemas. Foram plotadas curvas log-log da área de emissão em função da potência de 

excitação, mostrados na Figura 49. Utilizando a lei de potência I Pn , onde I é 

intensidade de emissão, P, potência de excitação e n número de fótons, foram obtidos 

valores de n igual ou próximos de dois para todos os sistemas estudados. 

 

Figura 49. Gráficos log-log da intensidade de emissão nas regiões do verde e vermelho 

em função da (A) densidade de potência de excitação e (B, C) potência de excitação das 

nanopartículas de  (A)Y2O3, (B)Y@SiEY1 e (C)Y@SiEY2.  
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Segundo (POLLNAU et al., 2000) a intensidade de emissão do íon lantanídeo 

(representada pela área da emissão) é proporcional a potência da fonte de excitação 

elevado ao número de fótons envolvidos no processo.  

Com os coeficientes angulares obtidos, n = 2, tanto para o verde quanto o 

vermelho, podem ocorrer duas situações possíveis, o processo de ESA  (Excited State 

Absorption) e ETU (Energy Transfer by Upconversion)  (AUZEL, 2004).  

Na primeira situação, por exemplo, para o íon Er3+, um primeiro fóton é absorvido 

pelo estado fundamental ocorrendo inversão de população para o estado de maior 

energia, 4I11/2, em seguida, um segundo fóton é absorvido onde ocorre novamente a 

excitação de outro nível de maior energia 4F7/2, decaindo de forma não radiativa para os 

níveis emissores 2H11/2 e 4S3/2 ocorrendo a partir destes níveis as emissões na região do 

verde do espectro. 

Em relação ao segundo processo (ETU), também acontece a excitação do nível 

4I11/2. Levando em consideração a presença do Yb3+, possuindo maior sessão choque, 

este absorve energia, ocorrendo excitação do nível 4F5/2 que transfere energia para o Er3+ 

que são excitados ao 4F7/2. Em ambas as situações o Er3+, decai não radiativamente aos 

níveis 2H11/2 e 4S3/2 emitindo na região do verde e também decaindo até o nível 4F9/2, 

emitindo na região do vermelho (AUZEL, 2004) (ZHANG et al., 2004).  

Os diagramas parciais de energia ilustrando os dois processos possíveis aqui 

discutidos estão representados na Figura 50. 
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Figura 50. Mecanismos de conversão ascendente de energia (A) ESA e (B) ETU. 
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Fonte: Adaptado de (DIEKE, 1968) e (CAIXETA, 2016). 

4.3.5.4. Conversão ascendente de Energia em nanopartículas de Y2O3:Er3+/Yb3+ 

suspensas em meio de cultura.   

 

Para realizar os ensaios de citotoxicidade com as partículas de Y2O3, realizou-se 

um estudo para se encontrar uma relação satisfatória entre concentração de partículas 

dispersas em meio de cultura e emissão de radiação visível sob excitação no 

infravermelho. Para tanto, foram realizadas medidas de fotoluminescência utilizando 

concentrações determinadas experimentalmente para concentrações mínima, 

intermediária e superior de partículas onde fosse verificada emissão.  

Desta maneira, foram estabelecidas três concentrações para a preparação dos 

sistemas coloidais. A Tabela 18 indica as concentrações do sistema em estudo. 

Tabela 18. Valores de concentração de partículas das dispersões coloidais em meio de 

cultura para medidas de conversão ascendente de energia. 

Sistema em estudo Concentração (mg.mL-1) 

Y2O3:Er3+/Yb3+ 1,3 
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Y2O3:Er3+/Yb3+ 1,7 

Y2O3:Er3+/Yb3+ 2,5 

Fonte: Próprio Autor.  

Os espectros de conversão ascendente de energia das dispersões coloidais 

para cada concentração são apresentados na Figura 51.  

Figura 51. Espectros de emissão por conversão ascendente de energia das partículas de 

Y2O3 em dispersões coloidais nas concentrações (A) 1,3 mg.mL-1 (B) 1,7 mg.mL-1 e (C) 

2,5 mg.mL-1. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Os espectros acima foram obtidos sob excitação em 980 nm e em três potências 

consideradas apropriadas para aplicação biológica, uma vez que se tratando de sistemas 

biológicos o aumento de temperatura e os danos ao meio podem ser bastante elevados 

em regimes de altas potências (HEMMER et al., 2016) (FENG et al., 2013) (LIM et al., 

2006).  
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As emissões na região de 546 nm e 662 nm observadas em todos os espectros são 

correspondentes às transições 4S3/2 → 4I15/2 e 4F9/2 → 4I15/2 do íon Er3+. Nota-se, porém, 

que não há uma alteração esperada para as bandas de emissão da região do verde (546 

nm), com o aumento da potência de excitação. Desta forma, é possível inferir que o 

meio de cultura no qual as partículas estão suspensas esteja interferindo nas emissões.  

Como confirmação desta hipótese, foi realizado um espectro de absorção na 

região do UV-VIS do meio de cultura utilizado (DMEM com fenol) e de outro meio de 

cultura (RPMIM sem fenol). A Figura 52 apresenta os espectros obtidos.  

 

Figura 52. Espectros de absorção na região do UV-VIS dos meios de cultura utilizados 

no preparo das dispersões coloidais. 
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Fonte: Próprio autor.  

De acordo com o espectro destacado com a cor rosa, é possível observar uma 

banda de absorção na região de 500 – 550 nm, comprovando, desta forma que, este 

meio de cultura interfere nas medidas de emissão por conversão ascendente de energia, 

absorvendo parte da emissão da região do verde proveniente das nanopartículas de 

Y2O3:Er/Yb.  

Para resolver este problema, foi testado outro meio de cultura, o RPMIM sem 

fenol, o qual não apresenta nenhuma banda de absorção na região espectral de interesse, 

de acordo com o espectro de absorção apresentado na Figura 52. Portanto, foram 

preparadas dispersões coloidais com este meio de cultura e realizadas medidas de 
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conversão ascendente de energia com as nanopartículas de Y2O3:Er/Yb. Os espectros 

obtidos são apresentados na Figura 53. 

 

Figura 53. Espectros de emissão por conversão ascendente de energia da suspensão 

coloidal de partículas de Y2O3: ErYb no meio de cultura RPMIM sem fenol.  
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Fonte: Próprio Autor.  

Nos espectros obtidos observa-se o aumento não linear das intensidades das 

emissões tanto na região espectral entre 500 – 570 nm (verde) quanto em 640 – 700 nm 

(vermelho), da suspensão coloidal de nanopartículas no meio de cultura RPMIM sem 

fenol, com o aumento da potência de excitação. Estes resultados confirmam a 

pressuposição de que o meio de cultura interferiu nas emissões por conversão 

ascendente de energia das partículas.  

 

4.3.6. Ensaios de Citotoxicidade  

 

Uma característica fundamental para a aplicação das nanopartículas de Y2O3 em 

meio biológico é que as mesmas devem possuir baixa toxicidade, para posterior 
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associação das propriedades ópticas advindas destas partículas a fármacos 

fotosensibilizadores  para aplicação em terapia fotodinâmica.  

 Assim, visando avaliar a toxicidade das partículas de Y2O3, em uma primeira 

etapa, as células de glioblastoma de linhagens T98G e U87MG, foram tratadas com 

suspensões coloidais das partículas em três concentrações: 1,3 mg.mL-1, 1,7 mg.mL-1 e 

2,5 mg.mL-1. Nesta etapa do estudo, um grupo denominado grupo controle de células 

não foi tratado com as suspensões coloidais. 

As imagens da Figura 54 apresentam as características morfológicas da linhagem 

celular T98G em estado de controle (sem tratamento com as partículas), e com os 

tratamentos utilizando as concentrações supracitadas.  

 

Figura 54. Imagens obtidas através de microscopia óptica da linhagem de células T98G 

durante o tratamento com formulação de suspensão de óxido de ítrio. A) Controle. B) 

tratamento com 1,3 mg/mL C)  1,7 mg/mL e D) 2,5 mg/mL. 

 

Fonte: Próprio Autor.  

As células T98G tratam-se de uma linhagem de células malignas de gliobastoma 

humano (KARMAKAR, SURAJIT et al., 2006) sendo uma das formas de tumor mais 
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letais e violentas em seres humanos, onde os órgãos mais acometidos por esse tipo de 

tumor são o cérebro  (BURTON e PRADOS, 1999) e a coluna vertebral.  

Os resultados obtidos após o tratamento com as nanopartículas de Y2O3 durante o 

período de três horas para as concentrações utilizadas estão ilustrados na Figura 55.  

 

Figura 55. Ensaio de citotoxicidade celular usando o teste colorimétrico MTT em 

linhagem T98G incubados durante 3 h com a)1,3 mg/mL b)1,7 mg/mL c)2,5 mg/mL. 

(*p < 0,05 comparado ao controle de 100%). 

 

Fonte: Próprio Autor.  

 É possível observar que a viabilidade celular nas concentrações 1,3 mg.mL-1 e 

1,7 mg.mL-1 apresentam excelente resultados com relação a biocompatibilidade e baixa 

toxicidade com variações de viabilidade muito próximas a 100% em relação ao 

controle. De forma geral, considerando que os valores de viabilidade celular acima de 

70% não configura o quadro de toxicidade, segundo a ISO 9001, pode-se dizer que as 

partículas de Y2O3 não apresentaram efeito tóxico nesta faixa de concentração, para a 

linhagem de glioblastomas T98G. 

 Considerando os resultados obtidos, a ausência de efeito tóxico é confirmada, 

visto que não houve diferença significativa entre valores de viabilidade encontrados 

para o grupo de controle e as concentrações 1,3 mg.mL-1 e 1,7 mg.mL-1, confirmando o 

caráter biocompatível das nanopartículas.  

 No caso da terceira concentração, houve relativa morte celular, mas ainda 

apresentou viabilidade acima de 50%. Estas constatações fortalece a hipótese de que as 
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nanopartículas utilizadas nestes ensaios podem ser aplicadas a sistemas biológicos e ser 

estudado para futuras aplicações em diagnóstico e tratamento de doenças graves como é 

o caso das neoplasias que acometem o cérebro.  

Um estudo paralelo de citotoxicidade foi realizado a linhagem de células U87MG 

as imagens de microscopia óptica das células durante o tratamento são apresentadas na 

Figura 56.  

 

Figura 56. Imagens obtidas através de microscopia óptica da linhagem de células 

U87MG durante o tratamento com formulação de suspensão de óxido de ítrio. A)  

Controle. B) tratamento com 1,3 mg/mL C) 1,7 mg/mL e D) 2,5 mg/mL. Barra de 

escala: 10 m. 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

A linhagem U87MG, assim como T98G é referente à classe células de 

gliobastomas severos que acometem principalmente o cérebro e permanecem ainda 

incuráveis (KARMAKAR, S et al., 2006). Nesse sentido, a busca por fármacos, 

diagnósticos e tratamentos para este tipo de doença vêm sendo desenvolvidos por vários 

grupos (KARMAKAR, S et al., 2006) (MIQUELI et al., 2009).  
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Os primeiros resultados de avaliação da citotoxicidade das partículas de óxido de 

ítrio pelo método colorimétrico MTT resultaram nos dados apresentados na Figura 57. 

 

 

Figura 57. Ensaio de citotoxicidade celular usando o teste colorimétrico MTT em 

linhagem U87MG incubados durante 3 h com a)1,3 mg/ml (Concentração 1) b)1,7 

mg/ml (Concentração 2) c)2,5 mg/ml (Concentração 3). (*p < 0,05 comparado ao 

controle de 100%). 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

Observa-se de acordo com as estatísticas, que houve morte celular em cerca de 

50% em relação ao controle sem tratamento com as suspensões de óxido de ítrio, 

porém, nas duas primeiras concentrações de 1,3 mg/mL e 1,7 mg/mL a viabilidade 

excede 50%. Em contrapartida a viabilidade na terceira concentração utilizada foi 

menor que a metade em relação ao controle.  

A resposta obtida pelo MTT, para esta linhagem é em relação a viabilidade celular 

obtida na linhagem de T98G, menor mas ainda existem células vivas no meio com o 

tratamento com a formulação nas concentrações trabalhadas.  

 

4.3.7. Microscopia Confocal.  

 

Para estudos de microscopia confocal as culturas de células previamente 

preparadas em lâminas foram utilizadas a plataforma de Microscopia Leica SP8, com o 
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marcador de núcleo celular (DAPI – azul). As lâminas foram observadas no 

microscópio confocal (SP8 Leica Microsystems®, Mannheim, Alemanha) empregando 

lasers com comprimentos de onda de 405, 488, 561 e 633 nm. Para a preparação das 

amostras foi necessária as fixações das células sobre lamínulas circulares, em seguida, 

foram apoiadas em uma lâmina. As células T98G e U87MG estudadas inicialmente, no 

projeto e alvos desta fase do trabalho, permaneceram incubadas a 37°C e 5% de CO2 e 

foram tratadas com as nanopartículas de Y2O3:Er/Yb durante 3h. As mesmas 

quantidades de células não tratadas foram utilizadas como controle. Após o tratamento, 

as células foram lavadas duas vezes com PBS (1x) e fixadas com paraformaldeído a 4% 

diluído em tampão PBS (1x) durante 20 minutos. Subsequentemente, as células foram 

lavadas com PBS (1x) contendo glicina 100 mM (Sigma) e permeabilizadas com Triton 

X-100 a 0,1% (Sigma) diluída em PBS (1x) durante 10 minutos à temperatura ambiente. 

As células foram lavadas duas vezes com PBS (1x) e montadas em lâminas de vidro, 

utilizando o reagente ProLong® Gold Mounting Medium with DAPI (Life 

Technologies).  Em todos os casos, a concentração de partículas utilizadas para o estudo 

utilizando microscopia confocal foi de 1,7 mg.mL-1.  

 

As imagens obtidas do grupo de controle (sem as partículas) para a linhagem 

T98G são apresentadas na Figura 58. 

 

Figura 58. Imagens obtidas pelo microscópio confocal, da linhagem celular T98G, 

tratando-se da amostra controle, em verde o marcador fluorescente Alexa 594 – 

Phalloidin, mostrando os filamentos de actina, delimitando a região celular, em azul o 

marcador fluorescente DAPI, mostrando o núcleo celular. Barra de escala: 50 m. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Para as células tratadas com as nanopartículas, foram realizadas capturas de 

imagem por microscopia confocal utilizando sob excitação ex: 488 nm, com detecção 

na região espectral de 600 – 670 nm. De acordo com a Figura 59, claramente é possível 

observar intensa emissão na região do vermelho provenientes das partículas em estudo.  

 

Figura 59. Imagens obtidas pelo microscópio confocal, da linhagem celular T98G em 

vermelho, a emissão das nanopartículas de Y2O3:Er/Yb excitadas com o Laser de 

488nm (azul) e coletadas na região do vermelho, em azul o marcador fluorescente 

DAPI, mostrando o núcleo celular. Barra de escala: 50 m. 

 

Fonte: Próprio Autor.  

Foi avaliado também, a emissão na região do verde proveniente das partículas de 

Y2O3 Er/Yb, sob excitação no azul. A Figura 60 apresenta as imagens obtidas com a 

marcação do núcleo, a emissão das nanopartículas e a sobreposição destas duas 

imagens.  
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Figura 60. Imagens obtidas no microscópio confocal, da linhagem celular T98G, em 

verde as nanopartículas de Y2O3 excitadas com o Laser de 488nm (azul) e coletadas na 

região do verde, em azul o marcador fluorescente DAPI, mostrando o núcleo celular. 

Barra de escala: 50 m. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

O mesmo estudo sistemático foi realizado para a linhagem U87MG. A Figura 60 

apresenta as imagens obtidas para as células sem tratamento com a formulação de 

nanopartículas. A Figura 61 apresenta as imagens obtidas por microscopia confocal das 

células U87MG do grupo controle.  

Figura 61. Imagens obtidas pelo microscópio confocal, da linhagem celular U87MG, 

tratando-se da amostra controle, em verde o marcador fluorescente Alexa 594 – 

Phalloidin, mostrando os filamentos de actina, delimitando a região celular, em azul o 

marcador fluorescente DAPI, mostrando o núcleo celular. Barra de escala: 25 m.  

 

Fonte: Próprio Autor.  
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Para as células tratadas com as nanopartículas, foram realizadas capturas de 

imagem por microscopia confocal utilizando sob excitação ex: 488 nm, com detecção 

na região espectral de 600 – 670 nm. De acordo com 62, claramente é possível observar 

intensa emissão na região do vermelho provenientes das partículas em estudo. 

  

Figura 62. Imagens obtidas no microscópio confocal, da linhagem celular U87MG em 

vermelho as nanopartículas de Y2O3:Er/Yb excitadas com o Laser de 488nm (azul) e 

coletadas na região do vermelho, em azul o marcador fluorescente DAPI, mostrando o 

núcleo celular. Barra de escala 50 m.  

 

Fonte: Próprio Autor.  

Foi avaliado também, a emissão na região do verde proveniente das partículas de 

Y2O3 Er/Yb, sob excitação no azul. A Figura 63 apresenta as imagens obtidas com a 

marcação do núcleo, a emissão das nanopartículas e a sobreposição destas duas 

imagens.  
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Figura 63. Imagens obtidas no microscópio confocal, da linhagem celular U87MG, em 

verde as nanopartículas de Y2O3:Er/Yb excitadas com o Laser de 488nm (azul) e 

coletadas na região do verde, em azul o marcador fluorescente DAPI, mostrando o 

núcleo celular. Barra de escala: 50 m. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Nas imagens capturadas por microscopia confocal da linhagem T98G e U87MG 

utilizando o Alexa Fluor® 594 (verde) e núcleos utilizando DAPI (azul), e as 

nanopartículas de Y2O3 em vermelho e verde, pode-se observar que as nanopartículas 

estão presentes associadas às células, localizando-se em sua maioria na região 

citoplasmática. Estes resultados conduzem o presente trabalho à um estágio promissor 

para a aplicação deste sistema de Y2O3 em biomarcação para sistemas biológicos. Um 

próximo passo para o avanço deste estudo consiste em funcionalizar a superfície deste 

sistema para que haja uma maior especificidade em relação à interação que a partícula 

de Y2O3 terá com o sistema biológico em estudo. 

 

4.3.8. Nanotermometria 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para as partículas de Y2O3 e 

Y2O3@SiO2 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ visando a construção de termômetros 

primários. Neste sentido, busca-se o desenvolvimento de mais uma funcionalidade das 

nanopartículas Y2O3: Er3+/Yb3+ .  

Termômetros primários são caracterizados por uma equação de estado bem 

estabelecida a qual relaciona de maneira direta, determinado parâmetro medido 
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experimentalmente com a temperatura absoluta, sem a necessidade de calibração 

(BRITES, C. et al., 2016). 

No caso de termômetros primários luminescentes baseados em materiais dopados 

com íons lantanídeos, o parâmetro mais comumente utilizado para a determinação da 

temperatura absoluta é a razão entre a área integrada de duas transições originadas a 

partir de dois estados excitados termicamente acoplados, o qual é denominado 

parâmetro termométrico. Assim, a temperatura é exclusivamente baseada na 

distribuição de Boltzmann, de acordo com a Equação 2.  (SHINN et al., 1983) 

(BALABHADRA, S. et al., 2017). 

 

𝛥 ≡  
𝐼2

𝐼1
= 𝐵 exp (

𝛥𝐸

𝑘𝐵𝑇 
)  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.  

 

Onde, I é intensidade integrada da referida transição, B é uma constante que 

depende da degenerescência dos dois estados excitados, da taxa de emissão espontânea 

total, da razão de desdobramento das transições relativas ao estado fundamental e da 

frequência angular das transições, kB é a constante de Boltzmann e E é a diferença 

energética entre o baricentro das duas transições.  

Embora seja possível calcular a constante B utilizando a teoria de Judd-Ofelt, 

neste estudo será empregada a equação de estado apresentada a seguir para a 

determinação da temperatura absoluta, baseando-se apenas nos parâmetros 

termométricos obtidos. Usando uma temperatura de referência T0, a Equação 2 pode ser 

escrita como:  

 

1

𝑇 
=  

1

𝑇0
−

𝑘𝐵

∆𝐸
 𝑙𝑛 (

∆

∆0
) 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3   

Onde T é a temperatura a ser calculada, 0 parâmetro termométrico obtido em 

condição que não haja aquecimento induzido pela fonte de excitação, T0 temperatura na 

qual é o obtido o valor de 0. 

Como já relatado anteriormente, sabendo-se que os estados excitados 2H11/2 e 4S3/2 

são termicamente acoplados, o valor de E obtido através da diferença energética entre 

os baricentros de suas respectivas transições, 2H11/2 → 4I15/2 e 4S3/2 → 4I15/2.  
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Para os dois sistemas à base de Y2O3 e Y2O3@SiO2 co-dopados com íons 

Er3+/Yb3+, foram determinados, primeiramente, os valores das diferenças energéticas 

entre os baricentros das referidas emissões na região do verde (E), através a 

deconvolução espectral com funções Gaussianas. Na Figura 64 são apresentados a 

região espectral correspondente às duas transições na região do verde, obtidos por 

conversão ascendente de energia bem como os valores de E calculados.  

 

Figura 64. Espectros de emissão com as regiões correspondendo as transições 
2H11/2 → 4I15/2 e 4S3/2 → 4I15/2 das amostras (A) Y2O3, (B) Y2O3@SiO2 apresentando 

valores de E obtido pela deconvolução utilizando funções Gaussianas. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Foram realizadas medidas de conversão ascendente de energia em função da 

temperatura para os dois sistemas em estudo. As densidades de potência de excitação 

foram fixadas com objetivo de se obter intensidade apreciável para a detecção do 

espectrômetro utilizado. As aquisições dos espectros foram realizadas na faixa de 

temperatura em 299 – 373 K em intervalos sucessivos de temperatura de 5 K. A Figura 
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65 apresenta os espectros obtidos para as nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 em 

função da temperatura. 

Figura 65. Espectros de emissão por conversão ascendente de energia adquiridos em 

função da temperatura dos sistemas (A) Y2O3:Er3+/Yb3+ adquiridos com PD = 26 ± 3 

W.cm-2, (B) Y2O3@SiO2: Er3+/Yb3+adquiridos com PD = 31±3 W. cm-2. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Aumentando a temperatura no intervalo de 299 – 373 K é claramente visível que 

ocorre uma variação significativa das intensidades de emissão da região do verde, para a 

transição 4S3/2 → 4I15/2 (na região entre 18450 – 19400 cm-1), enquanto a intensidade da 

transição 2H11/2 → 4I15/2 (na região entre 18450 – 19400 cm-1), mantêm-se praticamente 

constante. Levando-se em consideração que o parâmetro termométrico se trata da razão 

entre as áreas integradas destas duas transições, este aumenta com o aumento da 

temperatura. Observando-se a região espectral do vermelho (14394 - 15615 cm-1) as 

intensidades de emissão também vão diminuindo em função da temperatura.  

A Figura 66 apresenta os gráficos de variação das intensidades de emissão 

integradas para as referidas transições em função da temperatura experimental para 

ambas partículas.  
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Figura 66. Áreas das emissões integradas (2H11/2 → 4I15/2, descrito por IH e 4S3/2→ 4I15/2, 

representado por IS) das amostras de (A) Y2O3, (B) Y2O3@SiO2   
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Fonte: Próprio Autor. 

A variação do parâmetro termométrico em função da temperatura experimental 

dos três sistemas é apresentada na Figura 67.  
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Figura 67. Dependência dos valores experimentais do parâmetro termométrico  em 

função da temperatura experimental para as amostras de Y2O3:Er/Yb (quadrados 

pretos), Y2O3@SiO2: Er/Yb (esferas azuis).  
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Observa-se o aumento praticamente linear dos valores de em função da 

temperatura. As barras de erros verticais indicam a incerteza dos valores calculados para 

enquanto as barras de erros horizontais é a incerteza da temperatura experimental, 

considerando a precisão do termopar utilizado (± 0,1 K).  

Foram calculadas as temperaturas utilizando a Equação 3 e a dependência dos 

valores obtidos com os experimentais apresentados no termopar para os sistemas em 

estudo são apresentados na Figura 68.  

 



  

L. F. DOS SANTOS 123 

 
 

Figura 68. Gráficos de temperatura obtidas em função da leitura da temperatura 

experimental utilizando o termopar. Os valores obtidos em (A) referem-se a ao sistema 

de Y2O3: Er3+/Yb3+, (B) Y2O3@SiO2: Er3+/Yb3+.  
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Fonte: Próprio autor.  

 

Para as nanopartículas de Y2O3:Er3+/Yb3+ e Y2O3@SiO2: Er3+/Yb3+ é observada 

uma correlação bastante similar entre a temperatura experimental e a temperatura 

calculada através do parâmetro termômetrico. Esta constatação indica que, os sistemas 

aqui reportados podem funcionar como termômetros luminescentes primários, uma vez 

que aplicada a equação de estado pré-estabelecida, obtiveram-se valores de temperatura 
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bastante próximos aos padrões experimentais. A reta y = x, neste caso é utilizada como 

um guia para indicar a linearidade dos valores  de temperaturas calculados em relação 

aos valores de temperaturas experimentais.  

Para avaliar e comparar a performance dos termômetros luminescentes foram 

calculados parâmetros como sensibilidade térmica relativa Sr, incerteza da temperatura  

T e a repetibilidade. A sensibilidade térmica relativa expressa a variação do parâmetro 

termométrico ao aumento de um grau da temperatura.  

De acordo com (WADE et al., 2003), a sensibilidade térmica relativa é definida 

por: 

Sr =  
∆E

kB T2
 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4  

 

Onde Sr é a sensibilidade térmica, E é a diferença energética entre os baricentros das 

emissões referentes aos níveis termicamente acoplados, kB é a constante de Boltzmann e 

T é temperatura. Desta forma, foram calculados os valores de sensibilidade térmica 

relativa na faixa de temperatura de 299 – 373 K. O gráfico de Sr (%) em função da 

temperatura, para os dois sistemas trabalhados são apresentados na Figura 69.   

Figura 69. Sensibilidade térmica relativa obtidas na faixa de temperatura de 299 - 373 

K para (azul) Y2O3:Er/Yb e (vermelho) Y2O3@SiO2: Er/Yb. 
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Fonte: Próprio Autor. 
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Os valores de sensibilidade térmica relativa máxima para cada uma das 

nanopartículas em sua temperatura correspondente estão apresentados na Tabela 19. 

  

Tabela 19. Sensibilidade térmica relativa máxima (Sm), com o respectivo erro Sm e a 

temperatura correspondente para cada sistema estudado. 

Amostra Sm (%.K-1)  Tm (K)  

Y2O3 :ErYb 1,39 ± 0,10 299 

Y2O3@SiO2: ErYb 1,47 ± 0,10 299 

Fonte: Próprio Autor.  

Os valores obtidos para cada um dos sistemas são muito próximos entre si uma 

vez que o valor de E calculados são similares. As sensibilidades térmicas máximas 

obtidas neste trabalho são superiores aos valores obtidos para vidros baseados em 

teluritos (0,8 K-1 a  473 K) (MANZANI et al., 2017) e a nanopartículas baseadas em 

Al2O3 ( 0,5 – 1.10-3 K-1 a 491 K) (DONG et al., 2007).  

A incerteza da temperatura, definida como a menor mudança de temperatura que 

pode ser detectada por um termômetro luminescente, pode ser expressa pela Equação 5: 

 

𝛿𝑇 =  
1

𝑆𝑟
 
𝛿∆

∆
 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5.   

 

Onde: 𝛿∆ expressa o valor da incerteza na determinação do parâmetro 

termométrico ∆ através dos erros nas intensidades das emissões referentes às transições 

2H11/2 → 4I15/2 e 4S3/2 → 4I15/2. 

  As incertezas na temperatura obtidas para as nanopartículas de Y2O3:Er/Yb 

foram de 0,018 – 0,085 K ( 299 – 373 K) e 0,014 – 0,076 K (299 – 373 K) para o 

sistema de Y2O3@SiO2 comparado às nanopartículas de Y2O3. Observa-se, portanto 

uma diminuição na incerteza da temperatura calculada através do sistema de Y2O3 

recoberto com uma camada de sílica.  

Além da sensibilidade térmica e incerteza na temperatura, foram calculadas a 

repetibilidade do parâmetro termométrico para cada sistema em estudo.  Segundo 

(BRITES, C. et al., 2016), a repetibilidade trata-se de uma componente de precisão de 
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sistemas mensuráveis. Neste sentido, o parâmetro termométrico será considerado uma 

grandeza repetível, se serem realizadas medidas sucessivas e o resultado final for igual.   

A Figura 70 apresenta a variação dos parâmetros termométricos em valores de 

temperatura de 303 e 343 K obtidos em medidas sequenciais sob as mesmas condições.   

 

Figura 70. Ciclagem do parâmetro termométrico das três amostras co-dopadas com 

Er/Yb. (Azul) Y2O3 obtidos à densidade de potência PD = 28± 3 W.cm-2 e (Preto) Y2O3 

@SiO2 , PD = 31± 3 W.cm-2  em valores de temperatura fixados em 303 e 343 K. 
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Fonte: Próprio Autor. 

De acordo com o gráfico acima, os parâmetros termométricos obtidos pelas 

medidas sucessivas nas temperaturas de 303 – 343 K possuem valores bastante 

próximos entre si para cada temperatura estabelecida. Esta constatação indica, portanto 

que os termômetros primários luminescentes a base de Y2O3:Er/Yb e Y2O3@SiO2: 

Er/Yb exibem satisfatória reprodutibilidade frente a análises sucessivas em diferentes 

temperaturas.   

A repetibilidade do parâmetro termométrico é determinada pela Equação 6:  

𝑅 = 1 −
𝑚𝑎𝑥 |∆𝑐− ∆𝑖|

∆𝑐
    Equação 6 

Onde: c é o valor médio de  obtido para cada temperatura e i o parâmetro 

termométrico obtido em cada ciclo de medida.  

Os valores de repetibilidade de  para cada sistema estão apresentados na  Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. 
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Tabela 20. Valores de repetibilidade (%) do parâmetro termométrico para cada amostra. 

Amostra Repetibilidade (%) 

Y2O3 : Er/Yb  >95 

Y2O3@SiO2: Er/Yb >97 

Fonte: Próprio Autor.  

 De acordo com os resultados obtidos, para o parâmetro termométrico possui 

grande reprodutibilidade (maiores que 95%) para ambas as partículas em estudo, 

indicando a reversibilidade sem alterações significativas induzidas pela exposição em 

altas densidades de potência de excitação.  

 Levando-se em consideração todos os parâmetros calculados para as 

nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 co-dopadas com Er/Yb são de fato, termômetros 

primários baseados na distribuição de Boltzmann dos níveis 2H11/2 e 4S3/2 termicamente 

acoplados do íon Er3+.  

4.4. Sistemas dopados com íons Nd3+ 

  

 Nesta seção será apresentado os resultados estruturais, espectroscópicos e 

morfológicos para os conjuntos de partículas de Y2O3: Nd3+ e Y2O3@Y2SiO5: Nd3+. 

Serão exploradas emissões na região do infravermelho, avaliando a potencialidade dos 

sistemas aqui reportados serem aplicados em sistemas biológicos como biomarcadores 

cuja emissão se dá nas chamadas janelas de transparência biológica.   

 

4.4.1. Caracterização Estrutural. 

 

4.4.1.1. Difração de raios X  

 

Para determinar a fase cristalina das partículas após o tratamento térmico a 

900ºC/2h, as amostras foram submetidas à análise por difração de raios X.  Os 

difratogramas de raios X obtidos das amostras de Y2O3 dopadas com diferentes 
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concentrações e Nd3+ com os respectivos padrões de Y2O3 cúbico (JCPDS 01-074-

0553) Estão são mostrados na Figura 71.  

Figura 71. Difratogramas de raios X das amostras de Y2O3 dopadas com diferentes 

concentrações de íons Nd3+. 
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Fonte: Próprio autor.  

 

De acordo com os difratogramas obtidos, possível observar que, todas as amostras 

preparadas com diferentes dopagens de íons Nd3+ levaram, invariavelmente, a formação 

da fase cúbica de Y2O3. A identificação dos planos cristalinos (hkl) está em plena 

concordância com o padrão de difração para esta fase, como pode ser observado o 

primeiro difratograma referente ao padrão ICSD. Mesmo variando a proporção de 

dopagem até 2%, relatado neste trabalho, tendo em comparação os raios iônicos do Y3+ 

(1,04 Å) e o do Nd3+ (1,12 Å) (SHANNON, 1976), não há deslocamentos nos picos 

indicando, portanto, que o Nd3+ substitui o Y3+ sem distorcer ou expandir a sua estrutura 

cristalina.   

Como já citado anteriormente, esta fase cristalina de Y2O3 está inscrita no banco 

de dados (JCPDS 01-074-0553), com grupo espacial Ia-3 com parâmetro de rede 

a = 10.604 Å. O tamanho do cristalito calculado por meio da equação de Scherrer, são 

apresentados na Tabela  
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Tabela 21. Tamanhos de cristalitos obtido paras as amostras de Y2O3 dopadas em 

diferentes proporções de Nd3+. 

Amostra Tamanho do cristalito (nm) 

Y_Nd0,1 14,02 

Y_Nd0,5 14,01 

Y_Nd1 13,00 

Y_Nd2 14,05 

Fonte: Próprio Autor.  

Para as amostras que foram submetidas ao recobrimento com camada de sílica, na 

proporção de YOHCO3:TEOS 1:1 (m/m). Houve significativa mudança estrutural após 

o seu tratamento térmico. A Figura 72 apresenta os difratogramas obtidos.  

Figura 72. Difratogramas das amostras de Y2O3@Y2SiO5 dopadas com diferentes 

concencetrações de Nd3+ após o tratamento térmico de a 900° C por 2h. Os planos 

destacados com (*) são referentes à fase cristalina monoclínica do Y2SiO5. 
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Fonte: Próprio autor.  

 

Para as amostras dopadas com 2% e 0,5% não houve mudança significativa na 

estrutura cristalina mesmo após o recobrimento, mantendo-se, portanto com a fase 

majoritária de Y2O3. No caso das amostras dopadas com 0,1% e 1 %, observa-se o 

aparecimento de alguns picos extras nas regiões de 16,33°, 30,82º e 32,30° que são 
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referentes à fase moniclínica de Y2SiO5, como pode ser certificado analisando a 

concordância destes picos com o difratograma padrão da referida fase.  

Esses picos correspondem à fase monoclínica X1-Y2SiO5, cujo grupo espacial é 

P21/c com parâmetros de rede a=9.0139Å, b=6.9282Å, c=6.6427Å e β=106.682.  (QIN 

et al., 2007; DRAMIĆANIN et al., 2008).  

Esses resultados estão em concordância com aqueles apresentados na seção de 

análise estrutural para as amostras sem dopagem. Neste caso, embora o tamanho da 

partícula precursora antes do recobrimento apresentava um diâmetro menor, foi 

utilizada a menor concentração de TEOS, levando a formação inicial de Y2SiO5, mas 

ainda com uma fase dominante de Y2O3 cúbica. 

 

4.4.1.2 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho.  

 

Para determinação da estrutura vibracional dos materiais sintetizados foram 

realizadas medidas de espectroscopia vibracional na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) com o propósito de analisar os modos vibracionais 

existentes no material preparado antes e depois do recobrimento com camada de sílica e 

posterior tratamento térmico a 900° C por 2h. 

A Figura 73 apresenta os espectros vibracionais obtidos para as amostras de Y2O3 

dopadas com diferentes proporções de Nd3+.  
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Figura 73. Espectros vibracionais na região do infravermelho (FTIR) das partículas de 

Y2O3 dopadas com íons Nd3+ em diferentes proporções. 
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Fonte: Próprio Autor.  

 

É possível observar, em todos os espectros das amostras de Y2O3, embora 

submetidos a tratamento térmico em alta temperatura, bandas com baixa intensidade 

relativa na região de 3500 cm-1 atribuídos a modos de estiramento de osciladores OH e 

bandas na região de 1530 cm-1 aproximadamente, que se referem à vibração de grupos 

CO3
2-

.  A presença destes grupos OH pode ser atribuída a moléculas de água adsorvidas 

ou mesmo grupos hidroxilas na superfície da partícula. Já a presença de grupos 

carbonatos também pode ser atribuída a uma quantidade muito pequena desses grupos 

remanescentes nas amostras como impurezas após tratamento térmico. Como visto na 

difração de raios X, o tratamento térmico levou a decomposição do precursor 

hidroxicarbonato de ítrio, formando invariavelmente apenas uma única fase cúbica de 

Y2O3.  As bandas presentes na região de 560 e 466 cm-1 referem-se à vibração Y-O 

correspondente a matriz de Y2O3.  

Após a funcionalização com sílica do material previamente preparado e tratado 

termicamente, foi realizada novamente medidas de espectroscopia de absorção no 

infravermelho com o propósito de verificar a modificação de estrutura da partícula 

obtida. A Figura 74 apresenta os espectros vibracionais obtidos.  
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Figura 74. Espectros vibracionais na região do infravermelho das partículas de 

Y2O3@Y2SiO5 dopadas com diferentes proporções de Nd3+.  
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Fonte: Próprio autor.  

Assim como nos espectros FTIR das amostras sem recobrimento, para todas as 

amostras recobertas e tratadas termicamente, há o aparecimento de bandas de baixas 

intensidades nas regiões 3500 cm-1 atribuídas à vibração de osciladores OH. As bandas 

na região de 1530 cm-1 aproximadamente, que se referem à vibração de grupos CO3
2-

. 

A banda larga localizada na faixa de 800–1020 cm-1 com máximos em 845, 930 e 

1015 cm-1 observada nos espectros das partículas dopadas com 0,1% e 1%, são 

atribuídas a vibrações angulares da ligação Si-O, vibrações simétricas das ligações Si-

O-Si e vibrações assimétricas das ligações Si-O-Si, típicas de estruturas de natureza 

Y2SiO5. Corroborando com a formação desta nova fase cristalina, de acordo com a 

difração de raios X.  

No caso da nanopartícula dopada com 2% a banda na região de 950 cm-1 refere-se 

ao estiramento Si-OH de grupos silanóis presentes na estrutura. (FRANCISCO, MARIA 

SUZANA P e GUSHIKEM, YOSHITAKA, 2002).   

 

4.4.2.  Luminescência de íons Nd3+ 

 

O estudo espectroscópico das nanopartículas dopadas com Nd3+ foi realizado, 

visando em continuidade com este projeto, a aplicação destes nanomateriais para 
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bioimageamento em janela de transparência biológica na região do infravermelho 

próximo, somada a propriedades de nanotermometria, buscando assim, analisar a 

dependência da variação da temperatura na emissão em sistemas biológicos (SKRIPKA 

et al., 2017). Recentemente publicamos um artigo sobre a possibilidade real de se obter 

sinal de luminescência de uma única partícula de Y2O3 dopadas com Nd3+  

(CAMARGO et al., 2017). Os resultados de luminescência de uma única partícula, 

somado ao fato das partículas apresentarem ótima viabilidade celular, faz com que estes 

sistemas apresentem elevada potencialidade para aplicação em Biofotônica. 

 

4.4.2.1. Espectros de excitação. 

 

Foram obtidos espectros de excitação do íon Nd3+ fixada emissão em faixas 

espectrais que correspondem às janelas de transparência biológica, ou seja, regiões onde 

ocorre baixíssima absorção pelos tecidos. (HEMMER et al., 2016). Os espectros de 

excitação obtidos para as nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@Y2SiO5 dopadas com íons 

Nd3+
 são apresentados na Figura 75.  

Figura 75. Espectros de excitação do íon Nd3+ nas amostras de (A) Y2O3  e (B) 

Y2O3@Y2SiO5 com diferentes proporções de dopagem.  
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Fonte: Próprio Autor.  

 

Os espectros de excitação das partículas de Y2O3 dopadas com diferentes 

concentrações de Nd3+ apresentam várias bandas na faixa coletada de 250 – 900 nm. As 

bandas de maiores intensidades em 358, 590 e 820 nm correspondem às transições 

eletrônicas 4I9/2 → 2L15/2 , 4I9/2 →4G5/2  e 4I9/2 → 2H9/2 respectivamente.  Os picos de 

menores intensidades nas regiões de 435, 532, 745 e 893 nm são atribuídos às transições 

4I9/2 → 2P1/2, 
4I9/2 → 4G7/2, 

4I9/2 →
4F7/2 e 

4I9/2 → 4F3/2, nesta ordem.  (SUKUL e KUMAR, 

2016).  

 De acordo com os espectros obtidos, para todas as amostras de Y2O3 dopadas em 

diferentes concentrações de Nd3+, as bandas apresentam-se finas com componentes 

Starks bem resolvidas, indicando a presença do íon Nd3+ em um baixo número de sítios 

de simetria.  

 No caso das amostras recobertas, as bandas apresentam um alargamento 

inomogêneo. Este fato confirma a presença em uma quantidade maior de sítios de 

simetria proporcionados pela adição da camada de SiO2, acarretando a formação de uma 

nova fase com outros sítios diferentes daqueles observados no primeiro caso sem 

recobrimento. Vale ressaltar também que, além do surgimento da nova fase cristalina, 

houve, portanto, a migração dos íons Nd3+ que anteriormente estavam alocados no 

núcleo para a superfície de silicato de ítrio.  
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4.4.2.2.  Espectros de emissão  

 

 Após a aquisição dos espectros de excitação do íon Nd3+ foram realizadas 

medidas de emissão na região do infravermelho próximo. A Figura 76 apresenta os 

espectros de emissão para as nanopartículas de Y2O3: Nd3+ e Y2O3@Y2SiO5:Nd3+.  

Figura 76. Espectros de emissão na região do infravermelho próximo para as partículas 

de (A) Y2O3 e (B) Y2O3@Y2SiO5 dopadas com diferentes proporcionais de íons Nd3+. 
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Fonte: Próprio Autor.  

Os espectros de emissão na região do infravermelho próximo para as amostras de 

Y2O3 dopadas com íons Nd3+ apresentam bandas nas regiões de 950, 1080 e 1360 nm. 
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Estas emissões são atribuídas às transições eletrônicas 4F3/2→ 4I9/2, 
4F3/2→ 4I11/2 e 4F3/2 

→ 13/2, respectivamente. Estas regiões onde ocorrem as emissões dos íons Nd3+ 

correspondem às três janelas de transparência biológica, ou seja, onde ocorre o mínimo 

de absorção da radiação pelos tecidos biológicos. Estas características além de 

permitirem o estudo da nanotermometria, tornam-se promissoras para a aplicação desses 

materiais inorgânicos para a aplicação de tratamento, diagnóstico e imagem em sistemas 

biológicos. (HEMMER et al., 2016; SHAO et al., 2016). Novamente, importante 

ressaltar que as bandas de emissão são finas, fato que indica, novamente, a substituição 

do Y3+ pelo Nd3+ na matriz em poucos sítios de simetria, no caso especificadamente, no 

sítio C2 da matriz cúbica do Y2O3. No caso dos espectros de emissão das partículas de 

Y2O3@Y2SiO5, observa-se um ligeiro alargamento nas bandas de emissão, indicando 

novamente, a realocação os íons Nd3+ em sítios de simetria relativamente diferentes no 

Y2O3.  

Estes resultados também se tornam promissores para as aplicações biológicas uma 

vez que, utilizando a excitação em 808 nm é possível obter-se o não aquecimento local 

do sistema em uma aplicação biológica futura, como sonda de bioimageamento, visto 

que o máximo de absorção de radiação no infravermelho para moléculas de H2O se dá 

em 980 nm. Importante ressaltar que o aumento descontrolado de temperatura pode 

danificar os tecidos biológicos gravemente (WANG et al., 2013).  

 

4.4.3.  Análise Morfológica.  

 

Para determinação da sua morfologia, foram realizadas medidas de Microscopia 

Eletrônica de Transmissão das partículas sintetizadas antes e após o tratamento térmico. 

Na Figura 77 são apresentadas as micrografias obtidas para as amostras de YOHCO3 

dopadas com 0,1% (A) 0,5% (B) 1% (C) e 2% (D) de Nd3+. A Figura 77 mostra também 

as partículas dopadas com 0,5% (E) e 1% (F) após o tratamento térmico a 900° C por 2 

horas.  

 

Figura 77. Micrografias das partículas de YOHCO3@TEOS variando a concentração 

de Nd3+ em 0,1% (A), 0,5% (B), 1% (C) e 2(%) (D), e após o tratamento térmico das 
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amostras dopadas com 0,5 % (E) e 1 % (F) após o tratamento térmico a 900°C por 2 

horas. 

 

Fonte: Próprio autor.  

As partículas sem tratamento térmico em todas as sínteses manteve-se em 

morfologia esférica e monodispersas de forma reprodutível. O diâmetro médio obtido 

em todos os sistemas manteve-se na média de 100 nm. Para as amostras tratadas 

termicamente, houve relativa sinterização das partículas, mas é possível observar que 

sua morfologia se manteve conservada e ainda houve formação de policristalitos, como 

pode ser observado por regiões mais escuras no interior das partículas.  

A Figura 78 são mostradas as micrografias de nanopartículas recobertas com 

TEOS antes e após o tratamento térmico a 900°C durante 2 horas.  

Figura 78. Micrografias das partículas de YOHCO3@TEOS variando a concentração 

de Nd3+ em 0,1% (A), 0,5% (B), 1% (C) e 2(%) (D), e após o tratamento térmico das 
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amostras dopadas com 0,5 % (E) e 1 % (F) após o tratamento térmico a 900°C por 2 

horas. 

 

Fonte: Próprio autor.  

Após o recobrimento é possível verificar uma fina camada mais clara nas 

partículas de YOHCO3, esta deposição é claramente visível analisando a Figura 78 A. 

Nas demais partículas sem tratamento ocorrem uma deposição de uma camada mais 

clara em relação às partículas do núcleo. Com o tratamento térmico, assim como 

observado para as partículas sem recobrimento, as partículas apresentam uma relativa 

sinterização, mas ainda há conservação da morfologia dos sistemas dispersos sem que 

haja desintegração das partículas.  

O tamanho médio das partículas é 100 nm para as amostras sem tratamento, após 

o tratamento térmico ocorre uma diminuição do tamanho para um tamanho médio de 90 
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nm. Esta diminuição está associada ao fato que ocorre eliminação de grupos OH e 

carbonatos presentes no núcleo precursor de YOHCO3, promovendo significativa 

mudança de massa e tamanho das partículas.  
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5. Considerações Finais  

 

Partículas esféricas e monodispersas de YOHCO3 dopadas com Eu3+, Nd3+ e co-

dopadas com Er3+/Yb3+ e foram preparadas por precipitação homogênea com 

decomposição térmica da ureia usando solução aquosa Y(NO3)3.6H2O como precursor. 

O controle do diâmetro das partículas foi realizado variando a concentração de ureia no 

meio reacional, sendo que diâmetro médio diminui conforme é aumentada a 

concentração de ureia. Invariavelmente, as nanopartículas de YOHCO3 quando 

submetidas à tratamento térmico formaram fase cúbica de Y2O3 policristalino 

confirmado por FTIR e XDR. 

As partículas dopadas com íons Eu3+ apresentaram diâmetro de 700 nm e após o 

recobrimento com TEOS e posterior tratamento térmico evidenciou-se o início de uma 

fase cristalina monoclínica de X1 – Y2SiO5. A luminescência das partículas de 

Y2O3:Eu3+ tratadas a 900 °C confirmou a presença de Eu3+ em dois sítios de simetria 

diferentes (C2 e C3i), amplamente discutidos na literatura. Com o aumento da espessura 

da camada de sílica depositada, foi possível obter o início de uma fase monoclínica de 

Y2SiO5:Eu3+, onde os perfis espectrais de Eu3+ e os valores de tempos de vida de estado 

excitado 5D0 mudam consideravelmente em relação ao Y2O3:Eu3+.  

 Aumentando a concentração de precursor dos núcleos de YOHCO3 houve 

considerável diminuição do tamanho de acordo com os valores de diâmetro obtidos para 

as nanopartículas sem dopagem e, após o recobrimento em diferentes proporções Y:Si 

(m/m) foi avaliada a formação majoritária da fase monoclínica de X1 – Y2SiO5. Foi 

portanto observada a preparação de partículas ocas de Y2SiO5 dispersas, com morfologia 

e dimensão homogênea, confirmadas pela análise da estrutura cristalina e  vibracional, 

além das propriedades morfológicas,  das nanopartículas obtidas.  

Os sistemas co-dopados com íons Er3+/Yb3+ apresentaram bandas de emissão 

estreitas na região do visível por um processo de conversão ascendente de energia, sob 

excitação em 980 nm. A dinâmica destes processos foi estudada analisando-se os 

principais mecanismos possíveis e o número de fótons envolvidos na conversão 

ascendente de energia. Além disso, foram avaliadas as propriedades nanotermométricas 

das nanopartículas de Y2O3 e Y2O3@SiO2 co-dopadas com íons Er3+/Yb3+ na região de 

299 a 373 K, sendo obtidas compatibilidades excelentes entre os valores de temperatura 



  

L. F. DOS SANTOS 141 

 
 

calculados e as temperaturas experimentais. A repetibilidade dos valores de parâmetros 

termométricosfoi superior a 96% para as partículas Y2O3 e Y2O3@SiO2, 

comprovada pela reprodutibilidade dos valores de obtidos na repetição de dez ciclos 

nas temperaturas de 303 e 343 K. Os resultados revelam que ambos sistemas podem ser 

aplicados como nanotermômetros primários em uma variação de temperatura 

compatível com sistemas biológicos. A avaliação da citotoxicidade das partículas de 

Y2O3:Er3+/Yb3+ em linhagens celulares T98G e U87MG, referentes a glioblastomas 

humanos, foi realizada através do ensaio colorimétrico de Brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio (MTT), na qual foi observada alta viabilidade 

celular para ambas as linhagens. As imagens de microscopia confocal indicaram a 

internalização das nanopartículas de Y2O3: Er3+/Yb3+
 nas células de glioblastomas.  

As propriedades luminescentes de nanopartículas Y2O3 e Y2O3@SiO2 dopadas 

com Nd3+ na região do infravermelho próximo foram avaliadas, sendo obtida uma 

intensa luminescência em torno de 1064 nm mediante excitação em 808 nm, regiões de 

transparência de janela biológica. Considerando-se a intensidade da luminescência tanto 

na região do infravermelho quanto visível, a possibilidade de conversão ascendente de 

energia, a elevada monodispersividade dos sistemas, alta repetibilidade de parâmetros 

termométricos e alta viabilidade celular, os sistemas estudados no presente trabalho 

demonstram potencial extremamente promissor no campo da Biofotônica em 

bioimageamento, nanotermometria e fotoconversores para conjugação com 

fotoativadores em terapia fotodinâmica. 
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