
1. INTRODUÇÃO  

 

    A variedade de processos físicos e eletrônicos em vidros dopados com elementos de transição 

como manganês, cobre e ferro entre outros é de grande importância prática e teórica. Entre as 

muitas aplicações, destacamos os lasers de vidro (Snitzer, 1966), os concentradores solares 

luminescentes (Weber e Lambe, 1976), as fibras ópticas (Li et al., 1995), os fotosensores 

(Indutnyi, 1995), os dosímetros (Schulman, Shurcliff, Ginther e Attix, 1953) e os vidros 

utilizados na imobilização de rejeitos radioativos (Weber, 1997). 

    Os vidros boratos são materiais interessantes para aplicações dosimétricas, pois o seu número 

atômico efetivo é bastante próximo ao do carbono do tecido humano. Entretanto, os vidros 

boratos puros possuem desvantagens para estas aplicações, pois são altamente higroscópicos e 

exibem um pico fraco de luminescência a baixas temperaturas (Rao 2002). 

    O vidro aluminoborato de bário (BABAL), obtido a partir da estrutura 20% Al2O3. 50% B2O3. 

30%BaO foi utilizado, pois não apresenta a desvantagem de ser muito higroscópio como o vidro 

borato puro, além de sua matriz vítrea ser bem conhecida pelo grupo de Sistemas Amorfos do 

IFUSP. Processos eletrônicos e características estruturais envolvendo estes materiais foram 

objeto de estudo detalhado desde 1973, quando o tema dos vidros foi introduzido no IFUSP por 

Adli Bishay (Bishay 1970, 1974, 1975 e Levy 1974) . Em 1979 Pontuschka realizou um estudo 

sobre a cinética do centro de hidrogênio atômico intersticial (Hi
0), do centro de elétron do boro 

(BEC) e do centro de buraco do boro e oxigênio (BOHC) por meio de ressonância paramagnética 

eletrônica (RPE) com as amostras irradiadas com raios-X a 77 K. Efetuou também um estudo de 

absorção óptica na região do infravermelho dos vidros não irradiados para a observação do 

espectro das pontes de hidrogênio e da hidroxila. Além disso, investigou o efeito da irradiação 

com raios-X de vidros BABAL dopados com prata a diferentes concentrações, mostrando as 

reações que ocorrem entre elétrons, buracos e íons da prata assumindo estados distintos de 

oxidação (Pontuschka W. M., 1979). 

    No ano de 1987, Pontuschka mostrou, por EPR, que o decaimento térmico do BEC é mais 

acentuado a partir de 110 K e que desaparece completamente a 315 K. Por outro lado, observou 

que a iluminação (lâmpada de mercúrio) do vidro BABAL irradiado a 77 K levou os BEC´s à 

 1



completa extinção e os elétrons liberados causaram a foto-produção de novos centros de Hi
0 

(Pontuschka W. M., 1979 ; Pontuschka W. M., et al., 1987). 

    Leite (1988) estudou os mecanismos de recombinação elétron-lacuna do vidro aluminoborato 

de bário utilizando termoluminescência no intervalo de temperaturas de 77 K a 273 K. Foi 

proposto que as reações de recombinação e recaptura de elétrons da banda de condução com 

lacunas dos BOHCs obedecem um mecanismo bimolecular que pode ser ajustado por uma função 

proporcional à raiz quadrada da temperatura. 

    Del Nery (1990) realizou um trabalho sobre o mecanismo de extinção da luminescência nos 

vidros BABAL dopados com impurezas de ferro nas temperaturas de 77 K a 273 K. Foi proposto 

um modelo para explicar o mecanismo do efeito inibidor da referida luminescência no azul, 

segundo o qual a região que circunda o íon Fe3+, num raio de 25 Å que delimita o volume no qual 

se espalha um orbital molecular do Fe3+ e oxigênio, fortemente deslocalizado pela mistura com 

estados da banda de condução. A recombinação radiativa é impedida por um processo de captura 

coerente de ambos portadores no nível profundo devido à impureza de ferro. Após a captura de 

um elétron liberado termicamente do BEC e um buraco de um BOHC, formando um exciton 

fortemente acoplado à rede, o mesmo decai não radiativamente através de uma intensa emissão 

de fônons. Este processo compete com a captura de elétrons e buracos exercida diretamente pelos 

íons de Ba2+ e de ferro presentes na composição do vidro. Foi discutida também a importância de 

se investigar a razão entre as concentrações relativas de [Fe2+]/[Fe3+], bem como a sua possível 

dependência da concentração total de ferro. 

    Oliveira (1993) investigou os vidros aluminoboratos de bário dopados com ferro na faixa de 

temperatura de 323 K a 673 K e propôs um modelo que explica a extinção da luminescência no 

vermelho. 

    Kanashiro (1998) investigou amostras do vidro BABAL dopados com cromo e neodímio sob 

diferentes condições e através das técnicas de absorção óptica e ressonância paramagnética 

eletrônica para caracterizar os íons de cromo apresentando diferentes estados de oxidação. Nos 

vidros BABAL dopados com cromo e neodímio observou através do espectro de fluorescência 

um processo de transferência de energia dos íons de Cr3+ para os íons Nd3+ à temperatura 

ambiente.  
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    O objetivo deste trabalho consiste na caracterização dos vidros aluminoboratos de bário 

dopados com um elemento de transição como o manganês quanto às propriedades ópticas e 

estruturais. É conveniente, portanto, enumerar aqui alguns fatos relevantes relacionados com as 

propriedades de alguns vidros óxidos contendo quantidades controladas deste elemento em sua 

composição. 

    Fuwa (1923) observou uma única banda de absorção nas regiões de 470 e 520 nm, 

respectivamente, nos vidros de silicato de cálcio e soda e sílica cálcio e potássio contendo Mn3+. 

No ano 1935, Turner e Weyl obtiveram o íon de Mn2+ nos vidros de Na2O-CaO-SiO2, 

adicionando arsênio e antimônio (agentes redutores). O espectro de absorção desse vidro 

apresentou uma banda estreita em 430 nm e uma outra banda larga próxima de 460 e 1000 nm. 

    Bamford (1962) produziu vidros silicatos contendo entre 17.2 e 40.8 wt % de Na2O dopados 

com 1 wt% de Mn3O4, observando uma banda de absorção em 490 nm que foi associado ao íon 

Mn3+ com coordenação octaédrica. Neste mesmo ano, Bamford estudou vidros boratos exibindo 

uma única banda na região do visível em 450 nm, ocorrendo um deslocamento da banda para 480 

nm devido ao acréscimo do teor de óxido alcalino (cerca de 26.6 wt% de Na2O). O íon Mn3+ 

absorve na região do verde, além disso, ocorre uma pequena absorção nas regiões do azul e 

vermelho dando uma coloração púrpura para muitos vidros dopados com manganês. 

    Bingham e Parke (1965) produziram as seguintes matrizes vítreas: 3K2O.7P2O5, 3Na2O.7P2O5, 

CaO.P2O5 e Na2O.4B2O3 contendo Mn2+ e observaram que o espectro de absorção apresenta 

bandas bastante tênues nas regiões de 372, 342, 309, 228 nm, respectivamente. Segundo esses 

autores, o íon de Mn2+ ocupa preferencialmente sítios octaédricos nos vidros fosfatos enquanto 

que nos silicatos predominam os tetraédricos.  

    Schultz (1974) mediu nos vidros SiO2 uma banda de absorção de Mn3+ na região de 460 nm, 

enquanto nos vidros alcalinos  Stroud (1971) observou a banda de Mn3+ deslocada para 505 nm. 

    Esta dissertação está dividida nos seguintes tópicos: o capítulo 2 consiste de uma breve revisão 

de conceitos necessários para a compreensão das características básicas dos vidros 

aluminoboratos de bário, descrevendo a estrutura da rede contínua aleatória e suas unidades 

estruturais, assim como  os princípios envolvendo as técnicas de ressonância paramagnética 

eletrônica, absorção óptica e termoluminescência. No capítulo 3 serão descritas algumas 

características mais importantes dos equipamentos utilizados, bem como o procedimento adotado 
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na produção de amostras. No capítulo 4 serão apresentados e discutidos os resultados 

experimentais, com a proposta de algumas hipóteses e modelos para explicar os mecanismos 

envolvidos nos processos de recombinação do BOHC com Mn2+.  Finalmente no capítulo 5, serão 

apresentadas as conclusões sobre os resultados obtidos e futuras perspectivas. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1.1 Características gerais sobre a formação de vidros óxidos 

    O que distingue propriamente os vidros dos sólidos cristalinos é a ordem de curto alcance e a  

falta de periodicidade estrutural. Mesmo levando em conta o fato conhecido que as unidades 

estruturais dos vidros envolvem os primeiros vizinhos dos átomos formadores apresentando 

simetria local, a orientação das mesmas apresenta-se redistribuída inteiramente ao acaso.  

    Os vidros isolantes (vidros óxidos) são formados pela combinação de elementos óxidos 

formadores da rede vítrea tais como B2O3, P2O5, GeO2, As2O3, Sb2O3 e SiO2 com óxidos 

modificadores alcalinos, alcalino-terrosos e metais de transição. Os óxidos formadores são 

capazes de formar vidros, seja isoladamente ou em associação com um ou mais óxidos 

modificadores (Varshnesya, 1994). Nestes vidros, o elemento formador da estrutura vítrea 

apresenta-se coordenado através de ligações  com forte caráter covalente, além de um certo 

caráter iônico, com um número definido de átomos de oxigênio, que podem estabelecer pontes 

com outros elementos formadores ou não. Os átomos de oxigênio que estabelecem pontes são 

denominados oxigênios intermediários (BO – bridging oxygen) e os que não estabelecem pontes 

com outras estruturas formadoras da rede são chamados de oxigênios não intermediários (NBO – 

non-bridging oxygen). 

 

2.1.2 Efeitos da adição de elementos modificadores sobre a distribuição das unidades 

estruturais dos vidros boratos 

 

    Nos vidros B2O3 as unidades estruturais são exclusivamente compostas por triângulos de BO3, 

onde os oxigênios destas estruturas formam pontes entre dois átomos de boro. Com a adição de 

óxidos modificadores (elementos alcalinos e alcalinos-terrosos) o excesso de oxigênio 

introduzido na composição gera a transformação de alguns destes triângulos em tetraedros (BO4)  

que serão as novas unidades estruturais. Se a presença de óxidos alcalinos e alcalinos-terrosos 

ultrapassar a concentração de 30 mol% teremos o aparecimento dos NBOs (Bray, 1963). 

    Neste trabalho será estudado o vidro aluminoborato de bário (BABAL) que constitui um caso 

particular dos vidros boratos contendo óxidos alcalinos-terrosos, como o bário. 
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    As unidades estruturais dos vidros BABAL consistem nas estruturas planares BO3 onde as 

ligações covalentes são do tipo sp2 (figura 2.1.2.1.a) e unidades tetraédricas de BO4 ou AlO4 onde 

o elemento formador liga-se aos quatro oxigênios por meio de ligações sp3 (fig. 2.1.2.1.b e 

2.1.2.1.c). De acordo com as regras de Zachariasen (Zachariasen, 1932) estas estruturas estão 

ligadas entre si pelos vértices e não dividem as arestas ou faces entre si. 

 

              
Fig 2.1.2.1 Unidades estruturais dos vidros BABAL e suas ligações com íons e estruturas vizinhas: a) 

triângulo de BO3; b) tetraedro de BO4; c) duplo tetraedro de B2O7 ou duplo tetraedro com aluminío (Al) 

como elemento formador (deve-se lembrar que o Al ocorre eventualmente como elemento formador) , com 

carga compensada pelo íon Ba2+; d) pares de NBO´s com o íon Ba2+ compensando carga, cuja presença 

surge para concentrações maiores de BaO na composição dos vidros. 

 

    Segundo o modelo de J. Krogh-Moe (1959, 1960, 1962, 1964, 1965, 1965) a adição de íons 

modificadores na composição vítrea resulta na formação de grupos super-estruturais compostos 

por combinações específicas  das unidades estruturais descritas e que são idênticas às estruturas 

que aparecem nos compostos cristalinos isomorfos. Na figura 2.1.2.2 temos alguns exemplos de 

estruturas super-estruturais que ocorrem nos vidros boratos.  
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Fig. 2.1.2.2 Unidades superestruturais. Em (a) temos boroxol, (b) temos o pentaborato, (c) temos 

triborato e em (d) temos diborato. 

 

    O alumínio (Al), elemento intermediário, pode tanto ocupar posições substitucionais no lugar 

do boro (cujas ligações entre o alumínio e oxigênios são covalentes) como posições intersticiais 

(periféricas em relação à rede), atuando como compensador de cargas e a ligação sendo do tipo 

iônica neste caso.  

    Os óxidos modificadores, como o óxido de bário, são introduzidos com a finalidade de alterar 

algumas propriedades físicas, como o coeficiente de dilatação térmica, resistência à corrosão e 

umidade e, principalmente, diminuir o ponto de fusão da mistura. Isto ocorre devido ao fato dos 

íons modificadores ocuparem sítios em posições da rede amorfa que passamos a chamar de 

intersticiais, em contraste com os sítios dos formadores que definimos como substitucionais. 

Devido ao grande raio iônico, a presença de Ba2+ 1,49Å torna as estruturas mais abertas 

enfraquecendo as ligações. Esses íons modificadores são atraídos pelas unidades estruturais e 

NBO´s que são eletricamente carregados com sinais opostos. No presente caso de íons bivalentes 
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como o Ba2+, a ligação iônica com duplos tetraedros B2O7 é energeticamente favorecida 

(Beekenkamp, 1966). Os estados de ionização dos íons que ocupem posições interticiais são tais 

que a condição de neutralidade local é sempre satisfeita (compensação de cargas). 

    A figura 2.1.2.3 ilustra esquematicamente as possíveis acomodações estruturais do vidro 

aluminoborato de bário. 

 
Fig. 2.1.2.3 – Rede vítrea do vidro aluminoborato de bário conforme Pontuschka (1979) e Kanashiro 

(1998). 

 

    Os vidros como os cristais apresentam dois tipos de defeitos em sua estrutura, sejam eles 

intrínsecos ou extrínsecos. Um defeito ou imperfeição intrínseco é uma irregularidade na própria 

rede vítrea, sendo a mais comum a ausência de um íon de um sítio da rede chamado de vacância. 

Quando um íon sai do seu sítio normal pode-se alojar num espaço entre os íons da rede, caso este 

em que o defeito chama-se intersticial. Quando um defeito é consequência  da inclusão de átomos 
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ou íons estranhos à rede vítrea, esses átomos ou íons são chamados de impurezas ou dopantes e 

podemos classificá-los como extrínsecos.  

    A presença de defeitos ocasionados por causas diversas, como vacâncias de átomos na rede, 

presenças de impurezas em sítios específicos da estrutura da matriz vítrea ou cristalina e outras 

ocorrências, criam novos estados quânticos cujos níveis de energia podem abrigar elétrons e 

lacunas, capturados nessas armadilhas durante a irradiação do material, dando origem aos centros 

de defeitos ou impurezas, também conhecidos como centros de cor por absorverem luz. 

 

2.2 Centros de cor intrínsecos dos vidros aluminoboratos de bário irradiados com radiação 

ionizante   

     

    Quando uma amostra de vidro é exposta a uma fonte de radiação gama ou raios-X, os elétrons 

são arrancados de átomos de oxigênio formando pares de elétrons-lacunas que se difundem 

através da rede vítrea para serem capturados por sítios que atuam como armadilhas de elétrons ou 

de lacunas e esta  probabilidade de recombinação é reforçada pela atração coulombiana entre o 

par elétron-lacuna que prevalece na maioria do casos, mesmo quando estes portadores se acham 

capturados nos respectivos centros de defeitos.  

    No caso dos vidros alcalinos boratos, como o BABAL, as armadilhas que são populadas por 

um número tal de elétrons ou lacunas que o spin resultante do orbital é diferente de zero, formam 

centros paramagnéticos e que são detectados por RPE. A técnica de RPE permite monitorar as 

variações de população de cada tipo de armadilha através da medida da intensidade do sinal, 

sendo os principais centros paramagnéticos do vidro babal irradiado o BEC e o BOHC. Os outros 

centros paramagnéticos que ocorrem devem-se à presença de impurezas, tais como o ferro e 

hidrogênio remanescentes da incopleta eliminação da água contida em componentes da matéria 

prima utilizada no preparo das amostras, ou então, de impurezas intencionalmente adicionadas. 

 

2.2.1 BEC – Centro de elétron do boro 

     

    Griscom foi o primeiro a estudar o BEC, tendo por base a espectroscopia de RPE de vidros 

boratos com óxidos de potássio irradiados com raio-X na temperatura de 77 K (Griscom, 1971). 
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O modelo mais provável baseia-se na analogia com a descrição dos centros é análogo ao centro 

E´encontrado em vidros silicatos irradiados e foram encontrados pela primeira vez no quartzo 

(fumê) (“smoked quartz”) por P. A. Weeks (Weeks, 1956). O elétron não emparelhado é 

capturado em orbital sp3 do átomo de boro tetra-coordenado, na posição de uma vacância de 

oxigênio (figura 2.2.1.1). Ele caracterizou o espectro de EPR deste defeito como sendo uma 

interação hiperfina entre o elétron não emparelhado e o núcleo de 11B em sítio tetraédrico com 

spin nuclear I=3/2, com abundância relativa de 80,2%, resultando em quatro transições onde três 

delas são facilmente observadas e a quarta é encoberta pela linha do BOHC, aparecendo somente 

quando são adicionados dopantes absorvedores de lacunas como o Ce3+ como foi realizado por 

Pontuschka em 1979 (figura 2.2.1.2). Griscom também constatou a presença deste centro nos 

vidros boratos de sódio e de lítio. Griscom também estudou RPE do 10B enriquecido com I=3 

com abundância relativa natural de 12,8%, em vidros boratos (Griscom, 1971). Esta característica 

não é ordinariamente observada nos vidros contendo a mistura natural dos isótopos de boro. 

    Assim, podemos aceitar a hipótese de que para a formação deste defeito,  os foto-elétrons 

arrancados do oxigênio pela irradiação são promovidos da banda de valência (BV) para a banda 

de condução (BC) figura 2.2.1.3a, migrando nela até serem capturados por um orbital flutuante 

("dangling bond") do boro tetracoordenado (figura 2.2.1.3b), localizado na vacância de um 

oxigênio. 

 
                                             Figura 2.2.1.1 – Esquema do BEC       
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Fig.2.2.1.2 Espectro do vidro BABAL dopado com Ce3+. Neste caso os íons de Ce3+ absorveramos 

buracos deixados na banda de valência formando íons Ce4+. O resultado que se observa é a quase 

completa supressão, dos BOHC´s tornando visíveis todas as quatro linhas da estrutura hiperfina do BEC. 

(Pontuschka, 1979). 

 

    De acordo com o modelo de estados localizados nas caudas das bandas, sugerido por Anderson 

em 1975 (Anderson, 1975) no qual a migração de elétrons ocorre através de saltos ("hopping") 

entre os estados localizados situados na cauda da BC, conforme o modelo de transporte proposto 

por Pfister e Scher (Pfister and Scher, 1971), também esses estados podem integrar o conjunto 

dos BEC´s, cujas profundidades abrangem uma distribuição contínua de energias que vai de zero 

a 0,2 eV (Teixeira, 1997).  

    Nos vidros BABAL quando ocorre excitação térmica podemos ter um outro processo de 

recombinação entre o BEC e o BOHC conforme figura 2.2.1.3d. 

    Os processos descritos nesta secção referem-se a temperaturas iguais ou inferiores a 100ºC. 

Para temperaturas maiores aparecem os picos TL de recombinação dos BOHC´s remanescentes, 

como foi obtido nos resultados conforme será discutido posteriormente. 
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Fig. 2.2.1.3 – Mecanismos de formação e recombinação envolvendo vidros BABAL irradiados, admitindo-

se a ausência de impurezas de qualquer outro centro. Todos os mecanismos descritos acima ocorreu para 

temperaturas menores de 100ºC. 

 

2.2.2 BOHC – Centro de lacuna do boro e oxigênio 

 

    Griscom et al. em 1968 estudaram os vidros boratos de lítio irradiados com raios gamma à 

temperatura de 77 K e verificou através de RPE uma estrutura hiperfina de cinco linhas mais um 

ombro, chamada de BOHC. Esta estrutura foi definida como sendo uma lacuna aprisionada em 

um orbital p-π de um oxigênio ligando uma unidade estrutural triangular com outra de um 

tetraedro, sendo que somente o boro com coordenação tetraedral contribui para a observação da 

interação hiperfina (figura 2.2.2.1). 
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               Fig. 2.2.2.1 – Esquema do BOHC conforme Griscom (1968) e Teixeira (1993). 

 

    A formação do BOHC pode ser esquematizada de uma forma simples ao considerar que um 

elétron, sob a ação da radiação ionizante, passa da BV para a BC deixando uma lacuna que se 

propaga através das ligações covalentes até ser capturada em um sítio de máxima profundidade, 

logo acima da BV, conforme mostra a figura 2.2.1.3c, com profundidade de 1,0 eV (Teixeira, 

1997). Neste caso, não temos evidências de transporte de cargas por meio de saltos. 

 

2.3 Estudo de absorção óptica (AO) na região do ultravioleta (UV), visível (VIS) e 

infravermelho (IR) 

     

    A espectroscopia de absorção óptica é utilizada na investigação das transições eletrônicas das 

bandas de energia, fornecendo informações sobre os estados de energia eletrônica dos átomos. 

a) Espectroscopia de AO no UV  

    Para vidros boratos a absorção no UV depende fundamentalmente do alcance das ligações B-

O. A distância média do B circundado por três O é de 1,37 - 1,39 Å (Sigel, 1977),  formando a 

estrutura geométrica triangular planar (figura 2.1.2.1a). 

b) Espectroscopia de AO no VIS 

    Nos vidros óxidos não dopados e não irradiados temos somente pequenas contribuições 

provenientes de traços de impurezas na região do visível, devido as energias das ligações destes 

vidros situarem-se fundamentalmente no UV distante. Desta forma, a absorção óptica nesta 

região possui interesse pela possibilidade de identificação de certas unidades estruturais 

moleculares irradiadas contendo centros atômicos de defeitos, bem como centros de cor 

associados a impurezas, envolvendo transições eletrônicas conhecidas e excitáveis. 

c) Espectroscopia de AO no IR 
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    Certas terminações da rede vítrea como os NBO´s, as hidroxilas e pontes de hidrogênio 

provenientes de impurezas decorrentes da incompleta eliminação da água possuem um certo 

número de modos de vibração característicos determinados pelas massas dos átomos 

constituintes, das forças interatômicas e da sua estrutura. Devido ao fato dessas vibrações 

situarem-se na região de frequências do IR, a sua interação com ondas eletromagnéticas leva à 

produção de bandas de absorção, o que pode fornecer informações adicionais sobre a natureza de 

certas ligações covalentes envolvendo as estruturas mais específicas da rede vítrea. 

    Um exemplo típico ocorre nos vidros contendo água hidrolizada que absorve fortemente a 

radiação IR na região espectral de 2700 a 4500 nm. Maiores informações da espectroscopia de 

AO em vidros podem ser encontradas em Sigel (1977). 

    Para uma análise quantitativa do fenômeno de AO utilizamos as duas leis abaixo. 

 

2.3.1 Lei de Beer 

     

    Esta lei fornece a transmitância de uma placa transparente e suficientemente delgada que 

consiste na relação entre a luz transmitida através da amostra e a luz monocromática incidente. 

Esta relação, conhecida como lei de Beer, obedece à lei exponencial be
I
IT α−==
0

 (2.3.1.1) onde 

T é a transmitância, α é o coeficiente de absorção linear, b o caminho óptico determinado pela 

espessura da amostra, Io é a intensidade da luz incidente e I a intensidade da luz transmitida. 

 

2.3.2 Lei de Lambert-Beer 

    A forma logarítmica de expressar a lei de Beer, definindo a densidade óptica A como 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

T
A 1log10  (2.3.2.1), sendo A = abc (2.3.2.2), é conhecida como a lei de Lambert-Beer. Nos 

parâmetros acima a é a absortividade característica da substância e depende da freqüência da luz, 

c a concentração do material absorvedor e b o comprimento óptico percorrido (espessura da 

amostra). 
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    Substituindo a equação (2.3.1.1) em (2.3.2.1), tem-se  (2.3.2.3), de onde 

obtém-se a relação 

ebe b
1010 loglog αα =

b
A

=
303,2
α  (2.3.2.4). 

    Considerando pequenas concentrações e caminhos ópticos curtos, tem-se dI diretamente 

proporcional à intensidade e ao número de moléculas do soluto.  

   Definindo a’=
e

a

10log
 (2.3.2.5) e dI = -I0a’cdx (2.3.2.6), sendo dI’ = I0+dI (2.3.2.7), obtemos a 

relação diferencial cdxa
I

dI ''
−=  (2.3.2.8). Integrando temos ∫ ∫−=

I

I

b

cdxa
I

dI

0 0

''  (2.3.2.9) ou 

ln cba
I
I '
0

−=  (2.3.2.10). Aplicando a exponencial na equação (2.3.2.10) chegamos à lei de Beer: 

I = I0e-a’cb (2.3.2.11). 

   Como as medidas de absorção óptica fornecem absorção em função do comprimento de onda, 

pode-se calcular a concentração de impurezas da amostra com a equação (2.3.2.1). 

 

2.3.3 Equação de Smakula 

     

    Assumindo que um centro absorvedor de luz não interage com outro, a área abaixo da curva de 

absorção é diretamente proporcional à concentração dos centros de absorção. Sendo W a meia 

largura da banda de absorção em eV e considerando αmax o coeficiente de absorção do pico da 

banda de absorção, a concentração de centros absorvedores é dada pela equação: 

     
( ) ( )

W
n

nxW
n

n
e
mcNf max22

17
max222 2

1029,1
22

9 αα
+

=
+

=                               (2.3.3.1) 

onde “N” é o número de centros por cm3; “f” é a força osciladora que é a medida da 

probabilidade de um elétron ser excitado para um estado energeticamente mais alto por fótons 

incidentes; “n” é o índice de refração do cristal para o comprimento de onda do pico da banda de 

absorção; “m” é a massa; “e” é a carga elementar e “c” a velocidade da luz. Força osciladora é 

um fator introduzido da relação entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, devido à 
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polarização do sistema, dependendo este do modelo e do sistema empregado na formulação 

teórica. 

        Dexter em 1956 efetuou um tratamento da equação 2.3.3.1 e estabeleceu que a largura da 

banda de absorção surge da interação do centro com a vibração da dispersão clássica considerada 

e que a banda observada se aproxima de uma forma gaussiana, como se assume no tratamento 

clássico. 

    A equação 2.3.3.1 fornece somente o valor de Nf. Se quisermos obter o valor de n, é necessário 

obter um valor teórico para a força osciladora ou determinar este valor experimentalmente através 

de medidas químicas, suscetibilidade magnética ou por ressonância paramagnética eletrônica.  

 

2.4 Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

     

    Estudos de centros de cor já realizados em materiais vítreos e radicais orgânicos comprovam 

que a ressonância paramagnética eletrônica (RPE) é uma das técnicas mais poderosas para 

caracterização dos elementos presentes nesses materiais (Ikeya, 1993; Teixeira et al, 1996; Costa, 

1999 e Raffi et al, 2002). 

    Vamos apresentar aqui um breve resumo da aplicação da teoria do campo cristalino atuando 

sobre um íon de Mn2+ em um sítio octaédrico. 

    Os íons de Mn2+, assim como os de Fe3+ possuem a última camada 3d5 semi-preenchida e estão 

usualmente sujeitos a um campo cristalino de intensidade intermediária (maior do que a interação 

spin-órbita). Os 5 elétrons não emparelhados somam o valor de S=5/2 para o número quântico do 

spin total. Este é o caso de íons de estado 6S5/2 que consiste em um caso especial da teoria do 

campo cristalino, com a degenerescência de 6 níveis de spin eletrônico (estrutura fina). Essa 

degenerescência é parcialmente separada sob a ação de um campo cristalino de simetria cúbica 

em três dubletos (dubletos de Kramers) separados de aproximadamente 0,1 cm-1. Nos casos em 

que se observa a estrutura hiperfina, a sua análise se procede com a inclusão do termo de 

interação hiperfina entre S  e I  na hamiltoniana de spin. 

    A única maneira de separar os níveis degenerados dos dubletos de Kramers é mediante a 

aplicação de um campo magnético (efeito Zeeman) possibilitando, assim, a realização do estudo 

com a aplicação da técnica de RPE conforme figura 2.4.1. 
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    A explicação mais detalhada sobre a interação do íon possuindo o estado fundamental 6S5/2 

com o campo cristalino exige um cálculo envolvendo perturbações de ordens superiores, o qual 

não será detalhado nesse contexto.  

    Como 100% dos núcleos de manganês possuem o número quântico de spin I=5/2, observa-se 

uma estrutura de 6 linhas hiperfinas em cada transição de RPE quando as condições de sua 

observação forem satisfeitas. 

    A Hamiltoniana de Spin do Mn2+ deve incluir, além do termo de Zeeman, os termos 

provenientes do campo cristalino local octaédrico compreendendo as contribuições: axial, 

rômbica e a componente cúbica, mais o termo referente à interação hiperfina (Poole,1996): 

 

( ) ( )+−+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−+=Η 222 1

3
1.. yxz SSESSSDSgHβ  

 ( ) ( )[ ]++−++−+ 162513035
180

1 224 SSSSSSSF zzz  

( )( ) IASSSSSSSSa zyx ..1331
5
1

6
1 2444 +⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −++−++ ,                                         (2.4.1) 

Onde =g  tensor da interação fina; 

 β= magneton de Bohr ; 

H = campo magnético ; 

S = operador de spin dos elétrons desemparelhados acoplados ; 

D, E, F, a= parâmetros do campo cristalino ; 

A = tensor hiperfino e 

I = operador do spin nuclear. 
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Fig. 2.4.1 Diagrama esquemático da separação dos níveis degenerados 6S5/2 em três dupletos de Kramers, 

sob o efeito do campo cristalino, e a posterior separação dos dupletos com a aplicação de um campo 

magnético externo. Sendo D ~0,1 cm-1 o desdobramento produzido pelo campo cristalino. 

 

2.4.1 Parâmetros da teoria do campo cristalino e diagrama de Tanabe-Sugano (TS) 

 

    Nos íons dos metais de transição as interações elétricas da camada d incompleta (3dn) dão 

origem aos estados eletrônicos dos íons. Para cada número de elétrons na camada 3d, pode-se 

traçar um diagrama de energia mostrando a variação dos níveis desdobrados sob a ação de um 

campo cristalino com o parâmetro Δ (intensidade do campo ligante), relacionado com a 

intensidade de campo ligante que atua sobre o íon metálico. Nos vidros óxidos o oxigênio é o 

elemento ligante.  

    Os diagramas ExΔ são conhecidos como diagramas de Orgel que iniciou tal estudo e, 

posteriormente, foram expandidos por Tanabe e Sugano (Tanabe e Sugano, 1954) cujos trabalhos 

mostraram como o campo cristalino separa os estados, predizendo teoricamente os níveis de 

energia e a variação com a intensidade do campo ligante para íons como o manganês em campos 

com simetria octaédrica. 

    A complexidade do diagrama de energia aumenta com o número de elétrons na camada 3d do 

íon metais de transição. Nos vidros óxidos a simetria em torno do íon (metal de transição) que 
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tende a ser octaédrica não é perfeita ocorrendo distorções de ordem trigonal, tetragonal ou 

rômbica.  

    O valor de Δ para arranjos octaédricos é de tal forma muito maior do que para arranjos 

tetraédricos, indicando que predomina a energia de preferência de posição. Para uma 

comprovação mais rigorosa desta teoria considera-se a distribuição de cátions nos espinélios. Os 

espinélios são óxidos completos de fórmula geral M2+M2
3+O4, onde M2+ pode ser Mg2+, Mn2+, 

Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, etc., e M3+ pode ser Al3+, Cr3+, Mn3+, Fe3+, Co3+, etc. A estrutura 

regular dos espinélios consiste em um empacotamento compacto numa rede de íons oxigênio, na 

qual 1/3 dos íons metálicos estão acomodados em posições tetraédricas e o restante em posições 

octaédricas. Um espinélio é dito normal, quando os íons M2+ ocupam as posições tetraédricas e os 

íons M3+ ocupam as posições octaédricas e é dito invertido quando os íons M3+ ocupam as 

posições tetraédricas, metade das posições octaédricas e os íons M2+ ocupando as posições 

octaédricas restantes e são parcialmente invertidos no outro caso. 

    Um exemplo de espinélio normal é o Mn3O4 e de espinélio invertido o Fe3O4. A explicação 

para este comportamento consiste no fato de que o íon Mn3+ estabiliza-se melhor em um campo 

cristalino e, portanto, tenderá a ir para a posição que proporcionará a estabilização máxima do 

campo cristalino que é a simetria octaédrica. Já no caso do Fe3O4, o íon Fe2+ é sensível ao campo 

cristalino, ocupando metade das posições octaédricas e o íon Fe3+ ocupando o restante das 

posições octaédricas e tetraédricas. Este raciocínio pode ser desenvolvido quantitativamente em 

termos das energias preferenciais de posição, se for conhecido o valor do Δ  com suficiente 

precisão, para diferentes íons, para cada uma das duas espécies de sítios. Quando as energias 

preferenciais de posição são calculadas usando-se valores de Δ, determinados opticamente, 

obtém-se uma concordância boa entre os graus de inversão calculados e observados (Orgel, 

1970). 

    Originalmente, TS apresentaram os diagramas em termos de E/B para as energias associadas às 

transições eletrônicas e D/B para a intensidade do campo cristalino, sendo B o parâmetro de 

Racah . 

    O parâmetro Δ é dado, para o arranjo octaédrico, pela relação: 

                                        5

4

3
5

R
req=Δ                                                                 (2.4.1.1) 
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         com e sendo a carga do elétron;  

         r a distância média entre núcleo e o elétron da camada 3d; 

         R a distância íon central do metal de transição-ligante e 

         Q a carga induzida. 

    A intensidade do campo ligante Δ está relacionada com a intensidade do campo cristalino D 

pela relação: 

                                                Δ=10D                                                                 (2.4.1.2) 

a qual pode ser determinada experimentalmente através do espectro de absorção óptica. 

    Pela expressão, pode-se extrair que devido à perturbação dos níveis de energia do íon central 

cair com a quinta potência da distância entre o íon MT e o ligante, os espectros são determinados 

quase completamente pelos íons vizinhos mais próximos, os ligantes, razão pela qual é possível 

aplicar a teoria de campos ligantes a vidros. 

    O estudo dos espectros de absorção eletrônica dos íons metálicos, em seus compostos 

coordenados octaedricamente, permite deduzir o valor de ∆ para qualquer íon metálico e série de 

ligantes (Orgel, 1970). Interpretando o espectro óptico, podemos obter uma série de 

generalizações : 

→ Os complexos de um dado ligante com íons de um período da tabela periodica, de mesma 

valência, possuem valores ∆ que variam entre limites bastante estreitos ; 

→ Para os complexos de um dado ligante, ∆ aumenta, até certo ponto rapidamente, com a 

valência do íon metálico ; 

→ Os ligantes comuns podem ser dispostos em ordem crescente de intensidade do campo ligante, 

de forma que ∆ aumenta através da série. Assim, o valor relativo do ∆ é uma característica do 

ligante. 

    Os espectros de absorção correspondem às transições eletrônicas entre os níveis do estado 

fundamental e outros estados de maior energia.                       

 

2.5 Termoluminescência (TL) 

 

    Inicialmente, quando irradiamos uma amostra formamos pares elétron-lacuna, mas dependendo 

se a dose aplicada for baixa teremos o preenchimento das armadilhas mais rasas com elétrons 
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(formando BEC´s), pois a sua secção de choque é maior (figura 2.5.1). Por serem mais rasas, 

estas armadilhas também são esvasiadas mais rapidamente por iluminação ou aquecimento, 

passando os elétrons para a banda de condução para depois serem capturados por centros 

absorvedores de elétrons como o BOHC ou por íons de manganês, com a probabilidade de 

recombinação reforçada pela atração colombiana entre o par elétron-buraco. A natureza 

geralmente aceita que essas armadilhas são os orbitais sp3 remanescentes nos lugares das 

vacâncias de oxigênio dos boros tetra-coordenados, análogos aos centros E´descritos por (Weeks, 

1956) em vidros de silica. 

    Já os buracos são auto-capturados nos orbitais moleculares das ligações dos íons 

substitucionais com os oxigênios da rede vítrea nos pontos de mais baixo potencial, geralmente 

situados nos vértices que ligam duas unidades estruturais distintas. As profundidades desses 

poços de potencial são de aproximadamente uma ordem de grandeza maiores do que para os 

centros de elétrons (Teixeira et al., 1997) e os seus valores são determinados pela natureza do íon 

substitucional alojado na unidade tetraédrica vizinha (B3+, Al3+ ou Mn3+). 

    Se a amostra for irradiada com doses maiores, haverá uma probabilidade maior de que BEC´s 

mais profundos e mais estáveis sejam criados através de um processo contínuo de capturas e 

recapturas de foto-elétrons, como mostra a figura 2.5.2. 

    Em alguns materiais, a resposta TL cresce linearmente como função da exposição até atingir a 

saturação. Em outros, após uma região linear, nota-se um crescimento mais rápido do que o linear 

e, a seguir, a saturação. A esse comportamento intermediário dá-se o nome de supralinearidade. 
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Fig. 2.5.1  Modelo para o mecanismo de recaptura de elétrons em armadilhas mais profundas e portanto 

mais estáveis. 

 
    Figura 2.5.2 – Processo esquemático da criação do BEC´s através de contínuas capturas e recapturas 

de foto-elétrons. 
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2.5.1 Ocorrência e aniquilação da luminescência 

 

    Em materiais isolantes e semicondutores foi observado que a adição de impurezas como o 

ferro, manganês, níquel e cobalto contribui para a aniquilação da luminescência. Com o intuito de 

explicar tal fenômeno várias teorias têm sido propostas. 

    Para explicar o fenômeno de cor na luminescência por variação da temperatura, Schon (1942) e 

Klasens (1946), independentemente propuseram um modelo no qual a  diminuição da intensidade 

luminescente, devida a um determinado centro, é causada pela captura competitiva de elétrons 

livres em outros centros que emitem luz de comprimento de onda diferente daqueles do primeiro 

centro. Devido à presença de centros inibidores, ocorre o efeito aniquilador, o qual é tratado 

particularmente como sendo a competição na captura de elétrons livres entre centros 

luminescentes e centros inibidores. A recombinação elétron-lacuna através de um percurso mais 

provável, nos níveis mais profundos na BP, foi denominado de “by passing” podendo ser ou não 

radioativo. 

    Nos materiais semicondutores, Gold e Weisberg (1964), apresentaram o processo de 

recombinação não radioativa de portadores através de centros profundos, onde os fônons 

liberados após a recombinação não radioativa estimulariam a criação de um defeito na região de 

carga espacial. Sumi, em 1988, propõe que com a injeção de portadores minoritários nos 

semicondutores, após ocorrer uma captura coerente elétron-lacuna, ocorrerá uma outra captura, a 

de um portador minoritário, não radioativa, proporcional ao quadrado da corrente injetada. 

Considerando essa teoria, a superlinearidade na taxa de captura em centros profundos, quando o 

processo é não radioativo, acarretaria em emissão luminescente sublinear.  

    Nos casos estudados de impurezas inibidoras, provavelmente ocorre uma luminescência no 

vermelho (devido ao ferro), no infravermelho (devido ao Fe2+, Ni2+ e Co2+) e laranja (devido ao 

Mn2+), ao mesmo tempo em que a luminescência de comprimento de onda curta está diminuindo 

por transferência de energia. Essa luminescência nem sempre poderá ser explicada pela 

recombinação através de centros profundos. A diminuição da luminescência por elementos 

inibidores também pode ser explicada pelo mecanismo de transferência de energia ressonante, 

efetuada não radioativamente, dos centros luminescentes para os centros inibidores, por interação 

dipolo-dipolo, dipolo-quadrupolo ou outro tipo de interação, possível de se verificar quando há 
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superposição dos espectros de absorção dos elementos inibidores com os espectros de emissão 

dos centros luminescentes (Tabei, 1975). 

    O modelo para explicar o abafamento da TL vermelha dos vidros  BABAL dopados com ferro, 

foi proposto por Teixeira (1993), no qual se o centro de recombinação lacuna-Fe2+ estiver situado 

a uma distância menor que 15Å de um íon de Fe3+ ou Fe2+, o centro de recombinação estará 

sujeito ao raio de ação do orbital molecular do referido íon de ferro vizinho e os seus respectivos 

oxigênios de coordenação. Se as características acima forem cumpridas teremos a presença de um 

nível de energia que cria as condições “by passing” descritas anteriormente. Neste processo é 

eliminada a possibilidade de ocorrer transições de recombinação da lacuna do BOHC com o 

elétron do estado fundamental Fe2+, ou seja, o próprio ferro atua como agente aniquilador da 

luminescência emitida pela recombinação lacuna-Fe2+. 
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3. PREPARO DE AMOSTRAS E MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Preparo de amostras 

     

    As amostras de vidros aluminoboratos de bário contendo diferentes concentrações de  

manganês foram preparadas utilizando uma mistura dos compostos Al2O3, H3BO3 e 

Ba(OH)2.8H2O (para a matriz vítrea) numa proporção calculada para obter (20 Al2O3. 50 B2O3. 

30  BaO) mol%  para a amostra do grupo A, xMnO (20 Al2O3. 50 B2O3. 30  BaO) mol% para as 

amostras do grupo B dopadas com MnO e xMnO2 (20 Al2O3. 50 B2O3. 30  BaO) mol% para as 

amostras do grupo C dopadas com MnO2, conforme tabela 1. Assim, nas amostras B o manganês 

entra inicialmente sob a forma de íons Mn2+ e nas amostras C, como íons Mn4+. 

    O grau de pureza dos materiais utilizados segue na tabela 2. 

 

Tabela 1 - Especificações das amostras de vidro Babal 

Amostras MnO (x 10-1 mol%) MnO2 (x 10-1 mol%) 

A1    ----------    ---------- 

B1 0,2    ---------- 

B2 0,4    ---------- 

B3 0,7    ---------- 

B4 7    ---------- 

B5 10    ---------- 

B6 17    --------- 

C1    ---------- 0,2 

C2    ---------- 0,4 

C3    ---------- 0,9 

C4    ---------- 3 

C5    ---------- 5 

C6    ---------- 7 
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                  Tabela 2 – Pureza dos materiais. 

Materiais 

utilizados 

Grau de 

pureza  

MnO2 99,7% 

MnO 99,5% 

H3BO3 99,5% 

Al2O3 97% 

Ba(OH)28H2O 99% 

 

    A fusão de cada mistura foi efetuada em seu próprio cadinho de alumina para que não 

ocorresse contaminação entre os diferentes íons de manganês, em um forno elétrico tipo mufla 

marca Quimis a aproximadamente 1150º durante três horas. Em seguida, o vidro fundido foi 

depositado em moldes pré-aquecidos (ver figura 3.1.1) solidificando-se em forma de discos de 

diâmetro 25mm e espessura de 4mm. Após a solidificação, os discos foram recozidos em um 

outro forno a 500º C durante duas horas, para minimizar as tensões internas.  

    Objetivando efetuar as medidas de AO e constante dielétrica fez-se necessário diminuir as 

dimensões das amostras para espessuras de 3mm e diâmetro de 21mm. O  polimento foi efetuado 

utilizando diferentes tipos de lixa de água. 

    Já para as medidas de TL foi necessário triturar as amostras em um almofariz com pilão, 

ambos de porcelana e em seguida foi feita uma separação granulométrica utilizando peneiras com 

malhas de 0,075mm e 0,180mm. Tomou-se sempre o cuidado de lavar o almofariz e as peneiras 

com água destilada, para que não ocorresse contaminação das amostras.  
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Fig.3.1.1 - Fundido depositado no molde  pré-aquecido com 4mm de espessura (círculo onde a amostra 

foi depositada) e 25 mm de diâmetro. 

 

3.2 Equipamento Experimental de Absorção Óptica 

   

    Um equipamento de absorção óptica é basicamente composto de várias partes como: fonte, 

rede de difração, porta-amostra, detectores, monocromadores, etc. Na figura 3.2.1 está 

representado um diagrama simplificado dos principais componentes do espectrofotômetro Carry 

500. 

 
Fig. 3.2.1  Esquema simplificado de funcionamento do modelo Carry 500. 

 

    Foi utilizado neste trabalho um espectrômetro Varian, modelo Cary 500 de feixe duplo no 

modo de absorbância, cujos comprimentos de onda variam desde 200 até 3000 nm do 

Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação – LACIFID do Instituto de Física – USP.  

    As funções básicas da dupla de monocromadores são: dividir a dispersão linear recíproca em 

duas aberturas para uma dada banda espectral e fazer com que as aberrações sejam canceladas 

para todos os comprimentos de onda. Existe ainda uma segunda função, no caso da utilização de 
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líquidos com solvente submetido em um feixe e o solvente puro no outro, para medir a 

quantidade de concentrações de impurezas nas amostras. 

    Neste aparelho, utiliza-se uma lâmpada de deutério na região do UV e uma lâmpada de quartzo 

halogênio na região do visível e infravermelho. Quando se efetua a varredura ao longo do 

intervalo de comprimento de onda de 175nm a 900nm, usa-se como detector uma célula 

fotomultiplicadora e para o intervalo de 900nm a 2500nm uma célula fotocondutora de PbS. 

    As medidas foram efetuadas utilizando o ar como referência, mantendo sempre as mesmas 

condições do aparelho quanto à geometria e a largura das fendas, posicionando as amostras 

sempre perpendicularmente à direção do feixe de luz incidente.  

 

3.3 Equipamento experimental de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) 

     

    Foi utilizado um espectrômetro BRUKER EMX (figura 3.3.1) homodino, com cavidade 

retangular operando no modo TE102, com freqüência de microondas na faixa de 9,75 GHz (banda 

X) pertencente ao grupo de Multi-Usuários do Instituto de Física da Universidade de São Paulo.  

    Para as medidas de RPE foram utilizados os mesmos parâmetros de controle para todas as 

amostras. As condições de leitura do equipamento de RPE seguem na tabela 3. 

                        

    Tabela 3 -  Parâmetros de controle utilizados nas medidas de RPE. 

Parâmetros Valores 

Resolução   4096 pontos 

Potência de microondas 10,130 mW 

Ganho 2 x 104 

Fase 7,0 

Harmônico 1 

Frequência de modulação 100 KHz 

Amplitude de modulação 15 G 

Conversão 40,960 ms 

Constante de tempo 163,840 ms 
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Tempo de varredura 167,772 s 

Número de scans 1 

Campo magnético 3460 G 

Largura de varredura 7000 G 

    

    A cavidade de microondas retangular operando no modo TE102 apresenta os modos de 

oscilação dos campos elétricos e magnéticos ilustrados na figura 3.3.2.  

    A amostra na forma de pó foi colocada no tubo porta-amostra de quartzo fundido, com 

diâmetro interno de 3 mm, o qual foi posicionado no centro da cavidade, paralelamente ao eixo x 

(Fig. 3.3.2). 

 
           Fig. 3.3.1 – Espectrômetro BRUKER EMX 
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   Figura 3.3.2 - Cavidade retangular TE102, mostrando as linhas de campo instantâneas das componentes 

elétrica e magnética H da oscilação de microondas (Poole, 1996). 

 

3.4 Equipamento experimental de termolunescência (TL) e procedimento experimental 

     

    As curvas de emissão de TL foram obtidas utilizando-se uma leitora do tipo Daybreak- 1100 

Automated TL System, fabricada por Systems Inc. Daybreak Nuclear and Medical (Fig. 3.4.1) do 

Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação – LACIFID do Instituto de Física – USP. 

Este aparelho é constituído de várias partes: prancheta de aquecimento, termopar, computador, 

controlador de temperatura, amplificador, fonte de alta tensão, anodos e dinodos (Fig. 3.4.2). 

    O sistema de aquecimento consiste em uma prancheta do tipo Kanthal (alta resistência) 

alimentada por uma fonte de corrente elétrica e controlada por um termopar do tipo Cr-Al 

soldado na parte central e posterior da prancheta. O termopar está ligado a um controlador de 

temperatura que é responsável principalmente pela variação da taxa de aquecimento. 

    Quando a amostra é aquecida, a intensidade de luz emitida é diretamente analisada, 

abrangendo simultaneamente toda a faixa do espectro de sensibilidade da fotomultiplicadora que 

gera o sinal registrado. As curvas são adquiridas por um computador utilizando o software 

TLAPPLIC. A válvula fotomultiplicadora VF modelo EMI6935QA pode ser utilizada de dois 

modos: pela medida de pulsos (consiste na contagem direta  de elétrons) ou medindo as cargas 

que chegam ao anodo da VF. 
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                                         Fig. 3.4.1 – Leitora de TL Daybreak 1100.  

(http://www.daybreaknuclear.com/1100_series_spec.html) 

 

    Durante as medidas de TL o processo de aquecimento apresenta emissão de radiação de corpo 

negro pela prancheta aquecida. Para solucionar este problema são usados filtros ópticos dos tipos 

Corning 7-59 e Schott BG-39. As curvas de transmitância destes filtros (Fig. 3.4.3) indicam que 

nem toda luz emitida pela amostra será detectada pela VF, com os comprimentos de onda que 

passam limitados à faixa de 300 a 500 nm.  
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           Fig. 3.4.2  Esquema de funcionamento da leitora Daybreak modelo 1100 (Sullari, 2005). 
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          Fig. 3.4.3 Características dos filtros utilizados na leitora daybreak (Sullari, 2005). 

 

3.5  Irradiação com raios gama 

     

    Todas as amostras para serem irradiadas com raios gamma foram envolvidas em saco plástico 

transparente de espessura de 10μm, com a borda vedada com fita adesiva. As superfícies maiores 

foram cobertas com placas retangulares de acrílico de 3mm de espessura, para manter o equilíbrio 

eletrônico.  

    As amostras foram irradiadas no Instituto de Pesquisas Nucleares (IPEN), sendo expostas a  

uma fonte de Cobalto 60Co (panorâmica) com as seguintes características: atividade de 3191,124 

x 1010 Bq que fornece uma taxa de dose de 0,3497 KGy/h à distância de 10 cm; a meia vida do 
60Co é de 5261 anos e a fonte permite a irradiação simultânea de várias amostras, já que seu 

campo de radiação é de 10 x 10 cm2. As irradiações das amostras foram feitas (em 2004) à 

temperatura ambiente com doses de 100 Gy por 17,9 minutos, 1 kGy por 172 minutos e de 5 kGy 

por 858 minutos, respectivamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Medidas de AO 

 

    Para todas as medidas de AO foram usadas lâminas de 3mm de espessura com a finalidade de 

padronizar as medidas. 

    A primeira amostra estudada foi o vidro BABAL (figura 4.1.1) em forma de lâmina não 

irradiada e posteriormente irradiada com 5 kGy à temperatura ambiente. 

    Utilizando o método de Jan Tauc, com certa aproximação devido às partes parabólicas das 

margens das bandas de valência e de condução não serem acessíveis, obtemos o valor de 3,8 eV 

para a largura do gap (Tauc, 1974). 
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                                Fig. 4.1.1 Espectro de AO do vidro BABAL. 

 

    Para esta amostra, após a irradiação, observou-se o surgimento de uma banda de absorção com 

um máximo em 555 nm a qual foi associada com o BOHC, tendo por base os espectros de RPE 
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(figura 4.2.1.1) contendo as ressonâncias já bem conhecidas. O valor da absorção do BOHC é 

igual a 2,2 eV. 

    Quando adicionamos quantidades crescentes de manganês nas amostras de BABAL não 

irradiadas percebemos um aumento do pico de uma banda de absorção na região do visível que se 

distingue de 350 a 850 nm (figura 4.1.2). Assumindo que um centro absorvedor de luz não 

interage com outro ao aumentarmos a dopagem com MnO, estamos aumentando a concentração 

dos centros de absorção. O pequeno deslocamento do pico de 460 para 470 nm deve-se à 

introdução de pequenas distorções adicionais na estrutura da rede vítrea provocando o 

enfraquecimento de ligações covalentes das unidades estruturais devido à presença do íon Mn2+ 

em maior concentração (através dos resultados de RPE confirmamos estes dados) na rede. A 

introdução de maior desordem na rede deve-se ao seu grande raio iônico do Mn2+ (0,97 Å), que 

distorce um pouco mais os sítios octaédricos além do fato já bem conhecido de que a presença de 

cátions com altos números de coordenação resulta em estruturas vítreas mais abertas (Rasheed, 

1991), ou seja, as estruturas com espaços intersticiais maiores. Devido ao seu tamanho, ao se 

acomodar na estrutura, a ocupação de um espaço maior o íon Mn2+ é capaz de atuar como 

modificador da rede vítrea, ao mesmo tempo em que tem maior dificuldade em ocupar posições 

substitucionais nas unidades tetraédricas.  

    As amostras dopadas com MnO2 apresentaram o mesmo comportamento conforme figura 4.1.3 

para diferentes concentrações de dopantes, mas não apresentam deslocamento do pico central, 

mostrando que a adição dos íons Mn4+, cujo raio iônico (0,67Å) é menor do que os dos raios dos 

íons correspondentes possuindo valências menores, introduzindo menores distorções à rede 

vítrea. 

    Nas figuras 4.1.4 e 4.1.5 (zoom da figura 4.1.4) foi observado um pequeno aumento na altura 

do pico de AO em 465 nm. Como entendemos que tanto o Mn2+ como o Mn3+ contribuem para 

esta mesma banda torna-se muito difícil extrair conclusões significativas para este pequeno 

efeito.  
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                   Fig. 4.1.2 Espectro de AO do vidro BABAL com diferentes dopagens de MnO. 
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                        Figura 4.1.3 Espectro de AO do vidro BABAL com diferentes dopagens de MnO2. 
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  Figura 4.1.4 Espectro de AO do vidro BABAL dopado com 0,7 mol% de MnO irradiado e não irradiado.  
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                       Figura 4.1.5 Ampliação do espectro anterior. 
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    Rao também obteve um aumento do pico de absorção com o aumento da dopagem no vidro 

Li2O-CaF2-B2O3 como verificamos na figura 4.1.6 (Rao, 2002). As respectivas dopagens seguem 

na tabela 4. 

                         Tabela 4 - Especificações das amostras Li2O-CaF2-B2O3 (Rao, 2002). 

Vidro Conc. De MnO (mol%) 

G0 0 

G1 0,1 

G2 0,2 

G3 0,3 

G4 0,4 

 

    Nos vidros Li2O-CaF2-B2O3, o espectro de absorção óptica dos vidros dopados com manganês 

consiste de três bandas de absorção na região do visível em : 501, 421 e 402 nm (figura 4.1.6a) 

que são identificadas (por Rao) pelas transições 6A1g(S)→4T1g(G),  6A1g(S)→ 4T2g(G) e  
6A1g(S)→4A1g(G) do íon Mn2+. 

    Outro resultado interessante obtido por Rao (figura 4.1.6 b) foi que após irradiar surgiu uma 

banda larga em 490 nm identificada pela transição 5Eg→5T2g, associada ao íon Mn3+.  

    Para a determinação das possíveis transições eletrônicas entre os níveis do estado fundamental 

e outros estados de maior energia das amostras de Rao e do vidro BABAL com as respectivas 

dopagens, vamos utilizar o diagrama TS do íon Mn2+ (3d5) e do íon Mn3+ (3d4) conforme figuras 

4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9.  
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    Figura 4.1.6  Espectros obtidos por Rao do vidro Li2O-CaF2-B2O3 dopado com MnO a) antes de 

irradiar e b) após irradiar (Rao, 2002).       

 

    O diagrama de TS obtido a partir dos dados de AO de Rao sem a adição de radiação segue na 

figura 4.1.7. O valor obtido para a intensidade do campo ligante Δ das amostras vítreas de Rao 

foi ∆=13740 ± 100 cm-1, associado ao íon Mn2+. 

    Após analisarmos os vidros de Rao através do diagrama de TS (figura 4.1.7) e compararmos 

com os trabalhos desenvolvidos por Kanashiro e principalmente por Fano (Kanashiro, 1998 e 

Fano, 1961), levantamos a seguinte hipótese: a observação de Rao que obteve um pico em 421 

nm (linha tracejada da fig. 4.1.7), atribuído à transição eletrônica 6A1g(S)→ 4T2g(G), não é 

consistente com um valor único de Δ para o íon de Mn2+ em sítio octaédrico é o pico estreito, 

simétrico e invertido, localizado em 416 ± 3 nm, e que passamos a atribuir à antiressonância de 

Fano, cuja transição é 6A1g(S)→6A1(I) e que é intraconfiguracional Portanto, as bandas 

observadas por Rao em 501 e 402 nm atribuimos as transições 6A1g(S)→4T1g(G) e 
6A1g(S)→4T2g(G), respectivamente, mais a antiressonância de Fano em 416 nm com a transição 
6A1g(S)→6A1(I). 
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                      Figura 4.1.7 Diagrama TS  do espectro de absorção óptica (figura 4.1.6a). 

 

    Para o íon Mn2+ ∆ 12610 ± 100 cm-1 no vidro BABAL e a transição eletrônica possível de se 

observar em vidro BABAL é apenas 6A1g(S)→4T1g(G) conforme podemos verificar na figura 

4.1.8, sendo as demais transições (observadas por Rao nos vidros fluretos) encobertas pela banda 

de condução mais deslocada para dentro da banda proibida.  
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Figura 4.1.8 Diagrama TS  do espectro de absorção óptica dos vidros BABAL dopados com MnO e 

MnO2. 

         

    O diagrama TS das amostras irradiadas por Rao segue na figura 4.1.9 e a transição eletrônica 

confere com a dada no artigo. O valor de ∆ obtido através dos espectros de absorção óptica é 

20030 ± 100 cm-1 associado ao íon Mn3+. Baseado nas generalizações para a dedução do valor de 

∆ para qualquer íon metálico e série de ligantes descrita na seção 2.4.1. 

    Para o vidro BABAL a transição eletrônica obtida para o íon Mn3+ é a mesma que foi obtida 

por Rao, ou seja a transição 5Eg→5T2g. 
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     Figura 4.1.9 Diagrama TS do espectro de absorção óptica dos vidros BABAL dopados com MnO e 

MnO2 para o íon Mn3+ e das amostras dos vidros do Rao irradiados. 

      

    Neste trabalho mostramos que os espectros de absorção óptica eletrônica dos íons metálicos e 

série de ligantes o valor de ∆  possível associado ao íon Mn3+ dos vidros BABAL dopado com 

MnO e MnO2 é  21440 ± 100 cm-1 (figura  4.1.9).               
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    As amostras do vidro BABAL dopados com MnO e MnO2 não apresentaram uma mudança 

significativa com a radiação pois são vidros mais básicos (BaO é uma base forte). Devido a este 

fato observou-se apenas uma pequena tendência da redução de Mn3+ para Mn2+ com a radiação 

(fig. 4.1.5) de forma que as  transições eletrônicas do diagramas TS serão associadas aos íons 

Mn3+ e Mn2+. 

    Os vidros boratos contendo fluoretos apresentam um caráter mais ácido do que o vidro 

BABAL, devido à presença do CaF2, o que implica na presença de maior quantidade de elétrons 

disponível para reduzir o estado de oxidação médio dos íons de manganês e também para 

aumentar a largura do gap óptico do vidro proporcionado pela redução dos íons mais oxidados de 

manganês que atuam como centros de transferência de carga e que absorvem na região do ultra-

violeta. Isto permiti a observação das transições entre 450 a 350 nm nos vidros fluoretos (vidro 

do Rao), o que não é possível verificar nos vidros boratos sem este elemento. Nestes, a cauda da 

banda de condução aparece logo em torno de 380 nm, ocultando a maior parte das transições, de 

outra forma observáveis, da AO do Mn2+. 

 

4.2 Espectros de RPE 

 

    Referente às medidas de RPE foram utilizados os mesmos parâmetros de controle 

mencionados na tabela 2 com exceção da frequência que possui uma dependência com a 

temperatura ambiente. Foram utilizados os mesmos parâmetros para possibitar a comparação do 

comportamento das amostras com diferentes dopagens e doses. 

    Para garantir as condições ideais de medida mateve-se o mesmo padrão de pó (descrito no 

procedimento experimental), além da mesma altura no tubo de quartzo (2 centímetros). 

 

4.2.1 Espectros de RPE dos vidros  BABAL sem dopagens intencionais  

     

    A indução de centros paramagnéticos através de radiações gama ou raios-X nos vidros 

BABAL dá origem aos centros intrínsecos conhecidos como BEC e BOHC (podem ser vistos na 

figura 4.2.1.1). Neste espectro o BOHC é bastante evidente, já o BEC restante é o BEC residual, 

do qual aparece apenas um pequeno vestígio. Isto ocorre devido ao fato do BEC ser constituído 

 43



de armadilhas mais rasas que o BOHC e, consequentemente, podem ser esvasiadas mais 

rapidamente por iluminação ou aquecimento. Podemos também observar nos espectros o sinal (já 

bem conhecido) referente ao Fe3+ em g=4,3, o qual aparece quase sempre em maior ou menor 

grau, em praticamente todas as amostras de vidros não intencionalmente dopados. 

    O BEC residual possui uma estrutura hiperfina de quatro linhas, parcialmente encoberta pelo 

BOHC, o que está de acordo com espectros obtidos por Pontuschka em 1979 (figura 2.2.1.2), já 

que estas amostras foram irradiadas e lidas à temperatura ambiente. 
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                    Fig. 4.2.1.1 – Vidro BABAL  irradiado em: a) com 100 Gy, b) com 1 kGy e c) com 5 kGy 
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4.2.2 Espectros de RPE dos vidros BABAL dopados com MnO2 

     

    Quatro ressonâncias foram observadas nos espectros de RPE (figuras 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 e 

4.2.2.4), medidas à temperatura ambiente, dos vidros BABAL dopados com manganês em: 

g1=5,1, g2=4,3, g3=3,0 e g4=2,0. Os picos em g1 e g3 tornam-se nítidos a partir de 0,09 mol% 

conforme figura 4.2.2.2, o pico g3 está possivelmente associado ao íon Mn2+ na posição 

substitucional em sítios tetraédricos ou octaédricos, conforme analogia com trabalhos feitos com 

o ferro por Del Nery, 1990 e Teixeira, 1993. 

    Estudo de correlação entre os níveis de energia realizados por Nicklin et al., 1976 mostraram 

que a linha em g3=3,0 aparece quando o valor de g permanece aproximadamente constante em 

relação às variações de campo cristalino dos sítios envolvendo valores relativamente grandes em 

comparação com o termo de Zeeman. Assim, quando D> 2hν, a transição entre mI=±1/2 para H 

na direção Z explica a linha em g=5,1, enquanto que para H perpendicular aparece a contibuição 

em g3=3,0. Esse tipo de comportamento acontece quando se introduz na composição do vidro um 

tipo de modificador possuindo um grande raio iônico, como o Ba2+. 

    Em g2=4,3 temos a ressonância da impureza paramagnética do ferro (Fe3+) introduzida de 

forma não intencional nas amostras. Desde o trabalho pioneiro de Sands (1955) de RPE em 

vidros, as linhas têm se mostrado presente nos vidros silicatos, boratos e fosfatos (Loveridge e 

Parke, 1971), sendo uma presença difícil de ser eliminada nos vidros, em geral. Esta ressonância 

provém indistintamente de sítios do Fe3+ de simetria local tetraédrica ou octaédrica. 

    Em g3=2,0 temos a interação hiperfina do íon Mn2+ (Loveridge e Parke, 1971 e Nicklin et al., 

1976). A estrutura hiperfina somente aparece em um espectro de pó ou de vidro se o termo D for 

maior ou menor do que o termo de Zeeman. 

    Através da intensidade relativa da linha de absorção em g4=2,0 foi possível estimar a 

concentração real de Mn2+ em cada amostra e obter algumas informações sobre as reações de 

óxido-redução das amostras estudadas (seção 4.2.5).  
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                       Fig. 4.2.2.1 – Amostra C1 não irradiada medida com frequência de 9,764 GHz. 
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                        Fig. 4.2.2.2 – Amostra C3 sem radiação medida com frequência de 9,6879 GHz. 
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                          Fig. 4.2.2.3 – Amostra C4 sem radiação medida com frequência de 9,763 GHz. 
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                         Fig. 4.2.2.4 – Amostra C6 sem radiação com frequência de 9,695 GHz. 
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    Com a exposição à radiação (raios gama) observa-se o BOHC bem definido e um BEC residual 

que está parcialmente encoberto pela interação hiperfina do manganês (figuras 4.2.2.5 e 4.2.2.6). 
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                         Fig. 4.2.2.5 – Amostra C1 irradiada com 1 kGy medida com frequência de 9,764 GHz. 
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                        Fig. 4.2.2.6 – Amostra C1 irradiada com 5 kGy medida com frequência de 9,764 GHz. 
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                        Fig. 4.2.2.7 – Amostra C3 irradiada com 1 kGy medida com frequência de 9,764 GHz. 

 

    Para um estudo do comportamento das reações de oxidação ou redução das amostras sob o 

efeito da radiação temos os gráficos (figuras 4.2.2.9, 4.2.2.10 e 4.2.2.11). Observando os 

espectros após a irradiação percebe-se que a intensidade pico a pico da linha do Mn2+ em g~2 da 

amostra dopada com MnO2 aumentou em conseqüência da irradiação com dose crescente até 1 

kGy mantendo-se aproximadamente constante para doses maiores que se estendem até 5 kGy. O 

aumento da intensidade do sinal de RPE do Mn2+ em g~2 é uma evidência de que uma fração do 

manganês sofreu redução segundo as reações Mn4+ + elétron→Mn3+ e posteriormente, Mn3+ + 

elétron→Mn2+, sendo que este último íon aparece no espectro. Já o ferro em g = 4,3 (nas 

amostras dopadas com MnO2) apresenta um “fading” para doses maiores do que 1 kGy, ou seja 

inicialmente ele sofreu oxidação e posteriormente reduziu-se na presença da irradiação. 

    A partir da concentração de 0,3 mol% de MnO2 a presença do BOHC (figuras 4.2.2.7 e 4.2.2.8) 

vai desaparecendo. Não ocorre o aparecimento do BOHC devido à competição por buracos por 

parte dos íons de impurezas de manganês introduzidas na amostra. Este aspecto pode ser bem 
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visualizado através da figura 4.2.2.7 onde o BOHC começa a ser encoberto pela interação 

hiperfina do manganês. 

    Comparando as  intensidades pico a pico relativas ao íon de Mn2+ referente as reações de 

óxido-redução, observamos que o valor da amostra C4 sem radiação (figura 4.2.2.3) e o da 

amostra irradiada com 1 kGy (figura 4.2.2.8) diferem de uma quantidade muito menor do que o 

da incerteza padrão característico de ± 5%.   

    Como as amostras C5 e C6 apresentam  comportamento semelhante, os espectros não serão 

exibidos. 

    A partir de uma determinada concentração 0,7 mol% de MnO2 (aproximadamente) (figura 

4.2.2.4) a resolução das linhas hiperfinas do Mn2+ foi consideravelmente reduzida devido à 

interação dipolo-dipolo que sofrem um aumento com a concentração. 
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                         Fig. 4.2.2.8 – Amostra C4

  irradiada com 1 kGy e com frequência de 9,767 GHz. 

 

    

 50



0 1 2 3 4 5

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600 BABAL dopado com 0,02 mol% de MnO2

In
te

ns
id

ad
e 

pi
co

 a
 p

ic
o 

(u
.a

.)

Dose de radiação (kGy)

 Fe3+

 Mn2+

 
                      Fig. 4.2.2.9 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra C1 em função da irradiação. 
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                      Fig. 4.2.2.10 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra C2 em função da irradiação. 
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                        Fig. 4.2.2.11 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra C3. em função da irradiação. 
 

4.2.3 Espectros de RPE dos vidros BABAL dopados com MnO 

 

    Os espectros dos vidros BABAL dopados com MnO revelaram as mesmas ressonâncias 

exibidas pelos respectivos vidros dopados com MnO2. 

    Para o estudo do comportamento das reações de oxidação ou redução das amostras com adição 

de radiação temos os gráficos (figuras 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3). Observando os espectros após a 

irradiação para as amostras dopadas com MnO (diferentemente do que ocorreu com as amostras 

dopadas com MnO2) percebe-se que a linha do Mn2+ não sofreu nenhuma grande variação, 

mantendo-se mais ou  menos constante, o que está de acordo com as explicações da seção 4.2.5, 

ou seja as amostras não sofreram redução com a adição de radiação. Nestas amostras o Fe3+ 

reduziu-se com o aumento da radiação devido ao fato do vidro BABAL dopado com MnO ser 

menos básico que o vidro dopado com MnO2 o que significa haver maior número de elétrons 

disponíveis para o manganês ceder ao ferro. 
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    Como ocorre com os vidros dopados com MnO2 a partir de uma determinada concentração que 

está em torno de 0,1 mol% não temos mudanças significativas nos espectros irradiados de forma 

que eles não serão apresentados.  
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                                  Fig. 4.2.3.1 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra B1. 
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                          Fig. 4.2.3.2 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra B2. 
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                                Fig. 4.2.3.3 – Gráfico da intensidade pico a pico da amostra B3.. 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

-10000

-5000

0

5000

10000 BABAL dopado com 1 mol% de MnO

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

Campo magnético (G)

 
                            Fig. 4.2.3.4 – Amostra B5 sem irradiar e com frequência de 9,764 GHz. 
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    Com um aumento adicional (a partir de 0,7 mol%) da concentração de manganês (figura 

4.2.3.4) começa a aparecer a associação de íons aos pares e sucessivamente em agrupamentos de 

três ou mais componentes, através da evolução da ressonância em g~2, cuja linha vai se tornando 

muito larga devido às múltiplas interações de troca favorecidas pela grande proximidade entre os 

íons. Esta ressonância, por envolver orientações coletivas de spins, denomina-se Ressonância 

Ferromagnética (FMR). 

              

    Comparando os espectros de RPE dos vidros BABAL dopados com os elementos MnO e 

MnO2 com vidros calcogenetos dopados com manganês (Durvý, 1980) sabe-se que os primeiros 

possuem um caráter iônico (os vidros óxidos possuem o caráter do orbital do elétron p 

dominante) bastante acentuado, o que permite a exibição das interações hiperfinas do manganês. 

Já os vidros calcogenetos apresentam um elevado caráter covalente, o que dificulta o 

aparecimento das interações hiperfinas devido à falta de orbitais contendo elétrons 

desemparelhados e cuja densidade eletrônica estabeleça contato com o núcleo de manganês. 

 

4.2.4  Discussões sobre identificação dos sítios presentes nas amostras de vidros BABAL, 

por RPE 

 

    Como nos sólidos os íons e centros paramagnéticos não podem ser considerados  entidades 

isoladas, é imprescindível levar em conta o efeito causado pelos átomos vizinhos e a simetria 

local com que os mesmos se acham distribuídos. No presente estudo, estamos particularmente 

interessados no íon Mn2+ e nas suas interações com os vizinhos mais próximos que são os átomos 

de oxigênio e outros íons de manganês que o circundam dentro da matriz vítrea. Nos vidros 

aluminoboratos de bário a maior parte dos íons de manganês ocupa posições intersticiais 

(modificadores da rede) permeando a distribuição da rede vítrea estruturada por meio de uma 

infinidade de ligações de caráter fortemente covalente. A ligação entre esses íons modificadores e 

o restante da rede vítrea é geralmente de natureza iônica (ou coulombiana), mas existe uma 

tendência de que os sítios intersticiais com 6 oxigênios mais próximos forme uma simetria local 

de um octaedro distorcido. Nesta condição, os vizinhos se aproximam das direções dos lóbulos 

dos orbitais d do elemento de transição, favorecendo o aparecimento de ligações σ e, portanto, do 
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fortalecimento das ligações de modo que esses octaedros passam a fazer parte, também, da rede 

vítrea. Podemos dizer, então, que os octaedros contendo elementos de transição podem ser 

considerados como novas unidades estruturais da rede vítrea justificado pelo caráter covalente 

das suas ligações. 

    Esperamos, portanto, que a principal contribuição dos íons de Mn2+ nos vidros BABAL seja 

proveniente de íons Mn2+ em sítios octaédricos, mais uma pequena contribuição adicional de 

Mn2+ substitucional ocupando sítios de íons de boro com simetria tetraédrica e uma contribuição 

residual do conjunto de íons Mn2+ em sítios de simetria mais baixa.  

 

4.2.5 Modelo proposto para a nova unidade estrutural do vidro BABAL dopado com 

manganês 

 

    Quando o íon manganês ocupa uma posição externa à das unidades estruturais regulares de 

simétria tetraédrica e triangular dos vidros BABAL, ele pode assumir sítios com um número 

variável de oxigênios vizinhos, todos eles pertencendo à rede vítrea. Quando houver um número 

de seis vizinhos teremos o caso de um octaedro distorcido. Nesta situação teremos um oxigênio 

aproximadamente na direção de um lóbulo dos orbitais da camada d, cuja a densidade eletrônica 

tende a se superpor com um orbital p do oxigênio vizinho. Assim, fica estabelecido um caráter 

covalente o qual reforça as ligações entre o manganês e os seus vizinhos. Propomos, portanto, 

que estes octaedros passem a ser considerados como novas unidades estruturais da rede vítrea. Na 

figura 4.2.5.1 temos um modelo desta estrutura, onde uma unidade triangular se aproximou de 

um duplo tetraedro. 
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           Figura 4.2.5.1 Modelo proposto para a nova unidade estrutural do vidro BABAL dopado com íons 

de manganês. 

 

 4.2.6 Comparação das curvas de calibração dos vidros BABAL dopados com MnO2 e MnO 

 

    Com o intuito de analisar a diferença entre a dopagem real e a dopagem nominal, verificamos 

comparando as figuras  4.2.4.1 e 4.2.4.2 que as amostras dopadas com MnO2 exigem maior 

tempo de forno para alcançar o equilíbrio de óxido-redução peculiar a este vidro do que as 

amostras dopadas com MnO. Quanto às possíveis explicações, temos duas hipóteses a considerar: 

a) isto ocorre devido ao fato de que nas amostras dopadas com MnO2 o manganês entra 

sob a forma de Mn4+. Para chegar à condição de equilíbrio entre as concentrações de Mn4+, Mn3+ 

e Mn2+ na composição do vidro em estudo, é necessário um tempo de forno suficiente para que as 

reações de óxido-redução do sistema possam ocorrer satisfatoriamente; 

b) por se tratar de baixas concentrações de dopante, surge a possibilidade de haver 

dificuldade de homogenização ou de que uma porcentagem não desprezível do óxido de 

manganês poder evaporar durante a fusão, causando uma discrepância entre a dopagem nominal e 

a real. 
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    Comparando os gráficos 4.2.4.1 e 4.2.4.2 vemos que apenas as amostras dopadas com MnO2 

apresentam discrepância para baixas concentrações, enquanto nas amostras dopadas com MnO, 

todos os pontos permanecem alinhados com a reta que passa pela origem e que foi ajustada aos 

pontos correspondentes às dopagens acima de 0,3 mol%. Observa-se claramente na parte 

ampliada da figura 4.2.4.1, para concentrações de dopante, menores do que 0,1 mol% que todos 

os pontos indicam deficiência de Mn2+ nas amostras, indicando que as 3 horas de forno não foram 

suficientes para atingir o equilíbrio. Isto nos permite concluir que a segunda hipótese pode ser 

considerada excluída, levando-se em conta que na fig. 4.2.4.2 (vide região ampliada) todos os 

pontos permanecem sobre a reta. Concluimos, portanto, que para pequenas concentrações o 

processo da redução de Mn4+ até Mn2+ leva mais tempo do que 3 horas enquanto para 

concentrações acima de 0,3 mol% de óxido de manganês (ambos os casos) as concentrações de 

Mn2+ já atingiram o equilíbrio. Esta observação sugere que a velocidade de reação de óxido-

redução depende da concentração de dopante adicionado à composição do vidro base. 

 

 
             Fig. 4.2.4.1 Curva de calibração do vidro BABAL dopado com MnO2. No gráfico temos a 

ampliação dos pontos com concentração menor que 0,1 mol%. 
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Fig. 4.2.4.2 Curva de calibração do vidro BABAL dopado com MnO.No espectro acima temos um zoom 

das primeiras amostras com concentração menor que 0,1 mol%. 

 

4.3 Curva de emissão termoluminescente (TL) 

 

    As medidas de TL foram feitas no aparelho DAYBREAK com a taxa de aquecimento de 

10ºC/s à temperatura ambiente. 

 

4.3.1 Resultados de TL do vidro BABAL irradiado com raios gama e algumas discussões 

 

    A curva TL para a amostra irradiada com 100 Gy, 1 kGy e 5 kGy apresentam 2 picos bem 

definidos de TL às temperaturas de 140 e 302 ºC, figura 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3 

respectivamente.  

    Para uma melhor visualização dos espectros, estes foram ajustados através de três gaussianas. 

Na tabela 5 segue os respectivos parâmetros das gaussianas. 
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                Tabela 5 Parâmetros das gaussianas das figuras 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3. 

Amostra 

A1 

Centro da 

gaussiana 

Largura 

da gaussiana 

Altura  

máxima 

140 29 141 

190 54 126 

100Gy 

302 98 657 

140 31,9 2291 

284 102,5 9657 

1 Kgy 

302 54 3954 

140 41 18333 5 KGy 

284 82,8 112147 

     

    Quando a amostra foi exposta à radiação, ocorreu a produção de um par elétron-buraco em 

conseqüência da ionização de um orbital externo de um átomo de oxigênio. O buraco se 

propagou pela banda de valência e foi auto-capturado em um oxigênio que liga uma unidade 

estrutural triangular (planar) com um tetraedro de BO4 ou, eventualmente de AlO4 (com 

probabilidade menor), formando o BOHC. O elétron é promovido para a banda de condução, 

onde se propaga até ser recombinado por: 

a) uma vacância de oxigênio (orbital sp3 de um boro tetragonal que não relaxou para um 

triângulo), formando o BEC;  

b) por um íon de Fe3+ que se transforma em Fe2+ (caso haja contaminação desta impureza);  

c) por um centro BEC- paramagnético formando um centro BEC2- diamagnético ; 

d) por um íon de Ba2+ formando Ba+ ; 

e) por um íon Al3+ formando Al2+;  

f) finalmente, por um BOHC, (recombinação elétron-buraco) emitindo um fóton. 

    Os espectros do vidro BABAL obtidos por TL não se apresentam estáveis à temperatura 

ambiente, pois os elétrons que foram capturados pelos sítios mais rasos possíveis no vidro são os 

BEC's que são imediatamente eliminados à temperatura ambiente (Pontuschka, 1987), exceto 

aqueles capturados em armadilhas mais profundas onde permanecem os BEC´s residuais. O pico 
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de TL em 140ºC (figura 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3) está associado a esses BEC´s, mais profundos, 

recombinando-se com os BOHC´s. Desta forma o pico em 140ºC está associado ao BEC residual.  

    O pico de 302ºC é atribuído à mobilidade que o BOHC passa a ter, possibilitando a reação que 

o torna capaz de recuperar os elétrons perdidos. Isto é possível pois estes defeitos apresentam 

uma estabilidade que se estende acima da temperatura ambiente conforme foi provado através de 

EPR por Pontuschka em  1979. Para as doses inferiores a 5 kGy (vide figuras 4.3.1.1 e 4.3.1.2) 

observa-se a presença de uma terceira gaussiana que se desloca de 200ºC para 302ºC, à medida 

que a dose cresce de 100 Gy para 1 kGy, o que indica a produção de BOHC´s inicialmente em 

sítios mais rasos e o posterior preenchimento de sítios mais profundos. Provavelmente os sítios 

mais rasos correspondem a oxigênios ligando triângulos de BO3 com tetraedros de BO4, enquanto 

que os relativamente mais profundos ligam BO3 a tetraedros de AlO4. A energia de ativação dos 

BOHC's é da ordem de 1 eV, enquanto que a dos BEC's compreende uma faixa entre ~0,1 até 0,2 

eV. À medida que o vidro irradiado é aquecido acima da temperatura ambiente, o buraco vai 

sendo termicamente excitado no sítio onde se encontra capturado, até que adquire mobilidade na 

banda de valência ou entra em sucessivas colisões com um íon de metal vizinho que previamente 

capturou um elétron durante a irradiação, ocorrendo então a recombinação, emitindo um fóton de 

luz avermelhada (com energia consideravelmente menor do que a da recombinação direta entre 

elétrons e buracos, conforme constatado por Pontuschka, 1979. Cada pico de TL observado nas 

sucessivas temperaturas mais elevadas corresponde a uma dessas recombinações, onde o BOHC 

tem por vizinho um íon diferente que ainda requer um estudo mais detalhado para a sua completa 

identificação. Por exemplo, seria interessante observar os respectivos espectros de emissão desses 

picos, cujo comprimento de onda espera-se que seja sucessivamente mais longo à medida que os 

correspondentes BOHC's estejam em poços mais profundos (determinados pela natureza do íon 

próximo).  
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    Figura 4.3.1.1 Curva TL do vidro BABAL irradiado com 100 Gy. 

 

 
 

    Figura 4.3.1.2 Curva TL do vidro BABAL irradiado com 1 kGy. 
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        Figura 4.3.1.3 Curva TL do vidro BABAL irradiado com 5 kGy. 

 

4.3.2 Resultados de TL do vidro BABAL dopados com MnO2 e MnO irradiados com raios 

gama e algumas discussões 

 

    Quando irradiamos os vidros BABAL dopados com MnO2 verificamos que para doses 

menores a extinção da luminescência é mais intensa, de modo que restam apenas pequenos 

vesítigios com um máximo em 140˚C. Conforme a interpretação dada anteriormente trata-se de 

centros remanescentes do BEC.  

    Devido à dopagem com íons de manganês os BOHC´s sofreram maior efeito da extinção da 

luminescência. 

     Nas figuras 4.3.2.1 e 4.3.2.2 vemos que para dose de 1 kGy o efeito da extinção da 

luminescência causado pela concentração de manganês é mais eficiente sobre os centros de 

buraco com o pico de TL em 250˚C (BOHC´s). No entanto, para dose de 5 kGy nota-se que 

foram criados centros de buracos mais resistentes ao fenômeno da extinção devida ao manganês 

do que o seu efeito sobre os BEC´s. Observa-se também a presença de um centro de buraco 

adicional com pico de TL em 400˚C o qual atribuímos a BOHC´s localizados na vizinhança de 

íons substitucionais de Mn3+ ou Mn4+ alojados no tetraedro. 
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             Figura 4.3.2.1    Curva TL do vidro BABAL dopado com MnO2  irradiado com 1 kGy. 

 
  Figura 4.3.2.2   Curva TL do vidro BABAL dopado com MnO2  irradiado com 5 kGy. 
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    Nos vidros BABAL dopados com MnO (figuras 4.3.2.3 e 4.3.2.4) houve um comportamento 

semelhante com a única diferença de que a concentração dos centros de buracos foi maior para 

todas as dopagens. 

 

 
Figura 4.3.2.3   Curva TL do vidro BABAL dopado com MnO  irradiado com 1 kGy. 
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           Figura 4.3.2.4   Curva TL do vidro BABAL dopado com MnO  irradiado com 5 kGy. 

 

4.4 Discussões finais 

 

    Comparando os gráficos de calibração da dosagem de Mn2+determinada por RPE (vide figuras 

4.2.4.1 e 4.2.4.2) vemos que as amostras dopadas com MnO seguem um comportamento linear ao 

longo de todo o intervalo de concentrações, enquanto as dopadas com MnO2 apresentam uma 

deficiência de Mn2+ em relação à linearidade para as baixas concentrações (≤0,1 mol%). 

    Buscando uma explicação para o fato, vamos começar analisando o que acontece com os íons 

antes e durante a irradiação nos vidros BABAL dopados com MnO2. 

    A referida deficiência está relacionada com o comportamento das concentrações de Mn2+ e 

Fe3+, proporcionais às intensidades de RPE medidas em função da dose de irradiação (ver figuras 

4.2.2.9, 4.2.2.10 e 4.2.2.11). 

    As intensidades dos sinais de Mn2+ e Fe3+ crescem até 1 kGy e posteriormente decrescem até a 

dose de 5 kGy. Vamos discutir o que acontece em relação aos íons de manganês e ferro: 
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1) O raio iônico do Mn4+ é o menor e, portanto, deve ocupar preferencialmente as 

posições substitucionais (centros dos tetraedros) não havendo necessidade de compensação de 

carga. 

2) Os íons de Mn4+ excedentes têm preferência por sítios octaédricos, nos quais são 

mais estáveis e devido à sua baixa concentração não puderam receber os elétrons que os levariam 

para a situação equilíbrio de óxido-redução determinado pela composição do sistema da matriz 

vítrea. 

3) Durante a irradiação com dose de 1 kGy os íons Mn4+ competem por elétrons para 

formar Mn3+ e também estes, para formar íons Mn2+ em quantidade suficiente para atingir o 

equilíbrio, atingindo a saturação. 

4) O raio iônico do Fe3+, sendo menor do que o do Fe2+, tem a preferência para ocupar 

as posições substitucionais da rede vítrea, permanecendo um excesso de íons Fe2+ nas posições 

intersticiais. 

5) Durante a irradiação com dose de 1 kGy faz com que os íons Fe2+ sejam ionizados 

contribuindo para a redução dos íons de manganês, até que ambos atinjam o equilíbrio. 

6) Durante a irradiação subseqüente até a dose de 5 kGy os estados de oxidação dos 

íons de Fe2+ recebem os elétrons dos novos pares de elétron-buraco formados, mantendo o 

equilíbrio com o estado de oxidação geral do vidro. Os íons de Mn2+ tendem a não capturar 

elétrons ou buracos durante a fase, de modo que a sua concentração permanece constante.  

    No caso dos vidros BABAL dopados com MnO (< 0,1 mol%) irradiados com doses de 1 kGy e 

5 kGy temos o comportamento das intensidades de RPE indicado nas figuras 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 

4.2.3.3. 

1) O Mn2+ tem o raio iônico maior do que os dos íons correspondentes mais oxidados, o 

Mn3+ e Mn4+. Por esse motivo, encontra maior dificuldade em entrar nos tetraedros da estrutura 

da rede vítrea que chamaremos de posições substitucionais. Entretanto, alguns dos íons Mn2+ 

podem sofrer oxidação ainda no processo de fusão e assim entrar em alguns sítios tetraédricos. 

2) A maior parte dos íons Mn2+ vai ocupar posições intersticiais, compensando cargas, 

sendo que uma fração considerável vai ocupar sítios octaédricos que mostramos serem 

relativamente mais estáveis do que as demais configurações dos íons modificadores. 
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3) Devido ao fato de que os íons de manganês encontram maior dificuldade de entrar 

nas posições substitucionais dos tetraedros, os íons de ferro passam a ter a preferência, na forma 

de Fe3+. 

4) Com a irradiação, um elétron arrancado na vizinhança de um tetraedro de FeO4 é 

capturado pelo Fe3+ que se torna Fe2+, ao lado do BOHC que se forma no oxigênio BO ligado a 

um triângulo BO3 vizinho. 

5) O Mn2+ praticamente não toma parte nas reações e o sinal de RPE correspondente 

permanece constante. 
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5.  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

    Amostras de vidro 20 Al2O3. 50 B2O3. 30  BaO mol% dopadas com MnO e MnO2 foram 

preparadas sob as mesmas condições e estudadas por AO, RPE e TL para caracterizar os íons de 

manganês apresentando diferentes estados de oxidação e basicidade, além das características 

estruturais.  

    A totalidade das amostras de vidro BABAL dopadas com MnO, assim como MnO2, apresenta 

uma absorção de AO localizada em 465 ± 5 nm. Tanto o Mn2+ como o Mn3+ contribuem para 

essa mesma banda com as respectivas transições identificadas como  6A1g(S)→4T1g(G) com 

campo ligante ΔMn2+ 12610 ±100 cm-1 e 5Eg→5T2g com ΔMn3+ 21440 ±100 cm-1, respectivamente. 

    Nos vidros Li2O-CaF2-B2O3 produzidos por Rao et al., o espectro de absorção óptica dos 

vidros dopados com manganês consiste de três bandas de absorção na região do visível em : 501, 

421 e 402 nm que são identificadas (por Rao) pelas transições 6A1g(S)→4T1g(G),  6A1g(S)→ 

4T2g(G) e  6A1g(S)→4A1g(G) do íon Mn2+. Verificamos que estas não estão consistentes com um 

valor único de Δ (da ordem de 13740 ± 100 cm-1)  para o íon de Mn2+. Após analisarmos os seus 

espectros constatamos que a banda aparente em 421 nm não existe, mas que em 416 ± 3 nm 

existe uma antiressonância de Fano. Considerando que este valor de Δ é único obtivemos para as 

bandas em 501, 416 e 402 nm às transições 6A1g(S)→4T1g(G),  6A1g(S)→6A1(I) e  6A1g(S)→ 

4T2g(G), respectivamente. As amostras irradiadas por Rao apresentaram uma banda em 490 nm 

associada a transição eletrônica 5Eg→5T2g (confere com a atribuída por Rao no artigo), com Δ de 

20030 ± 100 cm-1 associado ao íon Mn3+.  

    Nos vidros BABAL dopados com MnO2 e MnO foram observadas quatro ressonâncias nos 

espectros de RPE, em: g1=5,1, g2=4,3, g3=3,0 e g4=2,0, consistentes com as ressonâncias de íons 

Mn2+ e do íon Fe3+ distribuídos pelos diferentes sítios. 

    O pico de TL em 140ºC está associado aos BEC´s mais profundos recombinando-se com os 

BOHC´s. O pico de 302ºC é atribuído à mobilidade que o BOHC passa a ter, possibilitando a 

reação que o torna capaz de recuperar os elétrons perdidos aos íons que se localizam nos centros 

de sítios tetraédricos vizinhos. O pico de 400˚C, menos intenso, atribuímos aos BOHC´s 

associados a íons de manganês. 
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    Quando irradiamos os vidros BABAL dopados com MnO2 verificamos que para doses 

menores a extinção da luminescência é mais intensa, de modo que restam apenas pequenos 

vesítigios com um máximo em 140˚C. Conforme a interpretação dada anteriormente trata-se de 

centros remanescentes do BEC.  

    Devido à dopagem com íons de manganês os BOHC´s sofreram maior efeito da extinção da 

luminescência causada pela aproximação de um íon de manganês. 

    Nas figuras 4.3.2.1 e 4.3.2.2 vemos que para dose de 1 kGy o efeito da extinção da 

luminescência causado pela concentração de manganês é mais eficiente sobre os centros de 

buraco com o pico de TL em 250˚C (BOHC´s). No entanto, para dose de 5 kGy nota-se que 

foram criados centros de buracos mais resistentes ao fenômeno da extinção devida ao manganês 

do que o seu efeito sobre os BEC´s. Observa-se também a presença de um centro de buraco 

adicional com pico de TL em 400˚C o qual atribuímos a BOHC´s contendo íon de Mn3+ou Mn4+ 

o tetraedro do centro super-estrutural correspondente. 

    Como perspectivas futuras um estudo aprofundado da influência do caráter básico e ácido da 

matriz vítrea sobre os estados de oxidação das impurezas será realizado nas próximas 

investigações. 
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