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Este trabalho tem por objetivo sintetizar o vanadato de terras-raras: yttérbio e érbio 
por reação de estado sólido e caracterizar por difração de raio X. Os vanadatos de 
yttérbio e érbio são materiais cerâmicos. As cerâmicas subdividem-se em cerâmicas 
tradicionais e cerâmicas avançadas. Os cerâmicos são materiais inorgânicos e não 
metálicos, neles as ligações atômicas possuem caráter iônico e/ou covalente, todavia 
quando a ligação iônica predomina, forma-se estrutura cristalina. Os lantanídeos, 
conhecidos como terras-raras, são materiais com estrutura cristalina e destaca-se por 
suas características espectroscópicas as quais têm oferecido uma vasta possibilidade 
de síntese de novos materiais no campo da luminescência, seja na forma de óxidos e 
outros compostos com proporções estequiométricas definidas. Os vanadatos de 
yttérbio e érbio são compostos que apresentam uma vasta aplicação por possuírem 
propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas. Os compostos se cristalizam em 
condições normais de pressão e temperatura, com estrutura tetragonal do tipo-
zircônia (ZrSiO4), de grupo espacial I41/amd e com quatro motivos por célula unitária 
(Z=4). A transição de fase necessita de um certo intervalo de tempo para ocorrer, pois 
os íons não se movem imediatamente para formar a nova estrutura. Sendo assim, 
depois de ser aplicada a pressão, é necessário a exposição das substâncias a 
determinada temperatura por certo espaço de tempo. Para sintetizar o material foi 
realizada a reação de estado sólido dos vanadatos de yttérbio e érbio a partir dos 
óxidos de terra-rara e pentóxido de vanádio. Fez-se a sinterização dos óxidos de 
partida em almofariz de ágata, em seguida o material foi formatado em prensa 
hidráulica a 3 toneladas, logo após a calcinação a 800°C em uma taxa de 5°C/min por 
24 horas, posteriormente sinterizadas a 1100°C por 24 horas. Os resultados 
apresentaram similaridade no difratograma teórico e experimental dos vanadatos de 
terras-raras. Os dados obtidos confirmam a formação da fase zircônia e as cerâmica 
de zircônia tem várias vantagens em relação a outros materiais cerâmicos devido aos 
mecanismos de endurecimento da transformação operando em sua microestrutura 
que pode e dar aos componentes deles, propriedades mecânicas muito interessantes. 
A metodologia adotada foi satisfatória para obtenção da fase zircônia dos vanadatos 
de terras-raras.
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