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RESUMO 

 

Neste trabalho são apresentadas a síntese e caracterização das propriedades 

luminescentes dos sistemas vítreos TeO2-ZnO e TeO2-ZnO-PbO-Na2O dopados com 

íons de európio e térbio contendo nanopartículas (NPs) metálicas de prata, ouro e 

cobre, para aplicações em dispositivos fotônicos. 

Estes vidros possuem uma larga região de transmissão (350-6500 nm), 

elevada estabilidade química, resistências mecânica e térmica, baixa energia de 

fônon (em torno de 700 cm-1) e alto índice de refração (~ 2,0). Por meio de medidas 

de absorção óptica foi observada a incorporação dos íons de terras-raras na forma 

trivalente, responsável pelo fenômeno de luminescência nos vidros e a presença de 

bandas de absorção relacionadas à ressonância dos plasmons superficiais (RPS), 

localizadas em aproximadamente 490 nm (no caso das NPs de prata), em 500 nm 

(no caso das NPs de ouro) e em torno de 800 nm (no caso das NPs de cobre). 

A caracterização das NPs metálicas foi realizada por meio da Microscopia 

Eletrônica de transmissão auxiliada pelas técnicas de difração de elétrons e 

espectrometria de energia dispersiva (EDS) e permitiu a observação de NPs 

metálicas, cristalinas e de diversos formatos e tamanhos. As medidas de emissão 

foram realizadas excitando as amostras em 405 nm para as dopadas com Eu3+ e 

377 nm para as amostras dopadas com Tb3+, por meio de um espectrômetro de 

fluorescência, com lâmpada de Xenon de pulsos de 2 a 3 µs. Foram medidas 

bandas de emissão associadas à emissão do Eu3+ em 580 nm, 590 nm, 614 nm, 650 

nm e 695 nm devidas às transições 5D0→7FJ (com J = 0 até 4). A banda situada em 

614 nm, associada a uma transição de dipolo-elétrico é a mais intensa, por ser mais 

sensível às mudanças do campo local provocado pela presença das NPs metálicas. 

Para as amostras dopadas com Tb3+ foram observadas emissões em 485 nm, 

550 nm, 590 nm e 623 nm, associadas às transições 5D4→7FJ (com J = 6 até 3), 

sendo a emissão em 550 nm associada também a uma transição de dipolo-elétrico e 

portanto a mais sensível às alterações do campo local provocado pela presença das 

NPs metálicas. 

Para as amostras codopadas com íons de Eu3+ e Tb3+, foram observados 

aumentos significativos da luminescência referente à emissão em 614 nm na 

presença de NPs de prata. A obtenção de aumento da luminescência dos íons de 

Eu3+ somente pela transferência de energia proveniente do Tb3+ não é um 



 

 

mecanismo trivial. Entretanto, foi observado em amostras preparadas com diferentes 

concentrações de íons aceitadores e doadores e intensificada também na presença 

de NPs de prata. 

Os aumentos ocorridos na luminescência são provavelmente causados pelo 

aumento do campo local nas proximidades dos íons de terras-raras e por processos 

de transferência entre as NPs metálicas e os íons de terras-raras. Nestes casos a 

distância entre os íons de terras-raras e as NPs está compreendida entre 5 nm e 20 

nm. Portanto, a presença das NP desempenha um papel importante para o aumento 

da luminescência, permitindo o desenvolvimento de novos materiais com aplicações 

em nanofotônica. 

 

 

Palavras-chave: Nanopartículas metálicas, íons de terras-raras, európio, 

térbio, vidros de telureto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This work presents the synthesis and characterization of luminescent 

properties of vitreous systems TeO2-ZnO e TeO2-ZnO-PbO-Na2O doped with ions of 

europium and terbium containing silver, gold and copper nanoparticles (NPs), for 

applications in photonic devices.  

These glasses have a large window transmission (350-6500 nm), chemical 

stability, mechanical and thermal resistance, low phonon energy (around 700 cm-1) 

and high refraction index (~2,0). The optical absorption measurement showed the 

incorporation of rare–earths ions in the trivalent form, responsible for the 

luminescence phenomenon in the glasses and the presence of absorption bands 

related to the surface plasmons resonance (SPR), located in approximately 490 nm 

(in the case of silver NPs) in 500 nm (in the case of gold NPs) and around 800 nm (in 

the case of copper NPs). 

The characterization of the metallic NPs was perfomed with transmission 

electron microscopy (TEM) with the aid of electron diffraction and energy dispersive 

spectroscopy techniques that allowed the observation of metallic NPs, crystalline with 

several shapes and sizes. The measurements were made through with excitation of 

405 nm for samples doped with Eu3+ and 377 nm for samples doped with Tb3+, using 

a fluorescence spectrometer, with Xenon lamp with pulses varying from 2 to 3 µs. 

The bands associated to Eu3+ emission were measured at 580 nm, 590 nm, 614 nm, 

650 nm and 695 nm due to the transitions 5D0→7FJ (with J = 0 to 4). The band 

situated at 614 nm related to electric dipole transition is the most intense because it 

is sensitive to changes in the local field, caused by the presence of metallic NPs.  

For samples doped with Tb3+ it was observed emissions at 485 nm, 550 nm, 

590 nm and 623 nm, associated with the transitions 5D4→7FJ (with J = 6 to 3) being 

the 550 nm emission also related to electric dipole transition and consequently the 

most sensitive to changes in the local field, caused by the presence of metallic NPs.  

For the samples codoped with Eu3+ and Tb3+ ions it was observed significative 

enhancement of the luminescence at 614 nm emission in the presence of silver NPs.  

The achievement of the enhancement of the luminescence of Eu3+ ions only 

by energy transfer from Tb3+ is not a trivial mechanism. However, it was observed in 



 

 

samples prepared with different concentrations of acceptor and donors ions and 

intensified in the presence of NPs silver. 

The enhancement of the luminescence is probably caused by the increase of 

the local field around the rare earth ions and by processes of energy transfer 

between the metallic NPs and the rare earth ions. In these cases the distance 

between the rare earth ions and the metallic NPs ranges from 5 to 20 nm. Thus, the 

presence of metallic NPs plays an important role for the enhancement of the 

luminescence, allowing the development of new materials with application in 

photonic. 

 

 

Keywords: Metallic Nanoparticles, rare-earth ions, europium, terbium, tellurite 

glasses. 
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Objetivos 

 
Este projeto tem como objetivo produzir e caracterizar amostras vítreas de 

metais pesados da família dos teluretos com nanopartículas (NPs) metálicas (de 

ouro, prata e cobre) e dopados com íons de európio e térbio visando o 

desenvolvimento de novos materiais para aplicações em fotônica tais como fibras 

ópticas e filmes finos para produção de guias de onda. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para a nucleação de 

nanoestruturas em amostras vítreas de diferentes composições de teluretos dando 

continuidade ao trabalho de Iniciação Científica. Nesta etapa foram também 

definidos os melhores parâmetros para a obtenção de amostras vítreas com boa 

qualidade óptica e verificada a influência das NPs nas propriedades luminescentes 

dos íons de terras-raras Eu3+ e Tb3+. 

O estudo da interferência das NPs metálicas nos processos de transferência de 

energia em amostras codopadas com Tb3+ e Eu3+ também faz parte deste trabalho. 

Entre as técnicas de caracterização utilizadas, destacam-se as medidas ópticas 

de absorção e emissão, cujos objetivos consistem em verificar a incorporação dos 

íons de terra-rara no sistema vítreo, nucleação das NPs metálicas e investigação 

das alterações da luminescência. A verificação da nucleação das NPs, possível 

formação de agregados metálicos além da verificação de tamanho, forma e 

distribuição das NPs será investigada através da microscopia eletrônica de 

transmissão (MET); a difração eletrônica será utilizada para a identificação da 

estrutura das NPs e a determinação da composição presentes no vidro, 

respectivamente. 
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Introdução 

 
Novos materiais contendo nanopartículas (NPs) metálicas tem atraído muita 

atenção dos pesquisadores no mundo inteiro devido às propriedades químicas e 

físicas causadas pela presença dessas NPs, em função de seus tamanhos, formas e 

distribuição. A possibilidade de se obter materiais com NPs bem distribuídas na 

matriz e que promovam os efeitos desejáveis já é uma realidade e já eram 

produzidos desde a antiguidade, sem que seus fabricantes soubessem das suas 

propriedades [1]. No século IV d.C., por exemplo, os romanos fabricavam 

ornamentos contendo NPs de ouro, como a  taça de Lycurgus, devido à excitação 

das NPs, a taça absorve e espalha luz azul e verde. Assim, quando vista em luz 

refletida, a taça possui uma coloração esverdeada. Mas, se uma fonte de luz for 

colocada dentro da taça, ela apresentará uma coloração avermelhada, pois esta 

absorve os comprimentos de onda do verde e azul, transmitindo apenas os 

comprimentos de onda maiores (vermelho) [2]. 

Materiais baseados em NPs do 11º grupo de metais (cobre, prata e ouro) 

também fascinam pessoas no mundo todo devido a beleza de vitrais de catedrais 

medievais e castelos do mesmo período, cabe citar como exemplo, um dos vitrais 

mais antigos do mundo situado no Castelo de Sułkowski, na cidade de Bielsko-Biała 

(Polônia), mostrada na Figura 1. Em muitos desses vitrais, a presença de NPs 

proporciona um efeito de variação da luz transmitida, semelhante a taça de 

Lycurgus. 
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Figura 1. Vitral do Castelo de Sułkowski, na Polônia [3] 

 

Vidros de telureto combinam os atributos de uma larga região de transmissão, 

de 340-6500 nm, boa estabilidade vítrea, resistência mecânica e térmica, baixa 

energia de fônon, quando comparados com vidros de sílica, alto índice de refração 

linear e não-linear. O alto índice de refração não-linear e a baixa energia de fônon 

tornam as fibras de vidros de telureto convenientes para aplicações com laser e 

dispositivos fotônicos [4, 5, 6], além de serem candidatos adequados à nucleação de 

NPs metálicas e favorecerem a alta solubilidade dos íons de terras-raras. 

Os materiais vítreos contendo íons de európio têm atraído muita atenção dos 

pesquisadores devido às suas várias aplicações em dispositivos ópticos como 

lasers, LEDs e dispositivos de armazenamento de dados [7] devido à forte emissão 

no vermelho (em torno de 615 nm), que permite substituir os dispositivos contendo 

fósforo, que apresentam emissão em torno de 610 nm [8]. Vidros de telureto e 

compósitos dopados com íons de térbio têm aplicações promissoras em dispositivos 

amplificadores, lasers, lâmpadas fluorescentes e telas de alta definição. Na região 

do espectro de luz visível, os íons de Tb3+ apresentam intensa fluorescência na faixa 

do azul até vermelho (com emissão mais intensa em torno de 550 nm) [9].  

Materiais vítreos com NPs metálicas têm sido pouco estudados; a literatura 

carece de informações que expliquem certos fenômenos relacionados à interferência 

destas NPs nas propriedades ópticas lineares e não-lineares de vidros das famílias 



 

 

25

dos teluretos. As publicações existentes relativas a esse assunto pertencem a 

trabalhos realizados pelo Laboratório de Vidros e Datação da FATEC-SP e seus 

colaboradores [10, 11, 12]. A resposta não-linear desses vidros também foi alvo de 

estudo do grupo, pioneiro em pesquisas nessa linha [13, 14, 15].  

Propriedades elétricas, magnéticas, susceptibilidade óptica não-linear em 

vidros são algumas dentre as várias características que sofrem alterações com a 

presença de NP metálicas no meio vítreo [16]. Essas novas propriedades oferecem 

um vasto campo de pesquisa, possibilitando a aplicação destes materiais em uma 

grande variedade de dispositivos fotônicos, como chaves ópticas, limitadores 

ópticos, fibras ópticas para aplicações nas regiões do visível e infravermelho, guias 

de onda, entre outros [17, 18, 19]. 

Este projeto tem como objetivo produzir e caracterizar amostras vítreas de 

metais pesados da família dos teluretos com nanopartículas (NPs) metálicas (de 

ouro, prata e cobre) e dopados com íons de európio e térbio visando o 

desenvolvimento de novos materiais para aplicações em fotônica tais como fibras 

ópticas e filmes finos para produção de guias de onda. As amostras vítreas foram 

produzidas no Laboratório de Vidros e Datação da FATEC-SP. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para a nucleação de 

nanoestruturas em amostras vítreas de diferentes composições de teluretos dando 

assim continuidade a trabalhos anteriores do grupo [4, 5]. Nesta etapa foram 

também definidos os melhores parâmetros para a obtenção de amostras vítreas com 

boa qualidade óptica e verificada a influência das NPs nas propriedades 

luminescentes dos íons de terras-raras Eu3+ e Tb3+. 

O estudo da interferência das NPs metálicas nos processos de transferência de 

energia em amostras codopadas com Tb3+ e Eu3+ também faz parte deste trabalho. 

Entre as técnicas de caracterização utilizadas, destacam-se as medidas ópticas 

de absorção e emissão, cujos objetivos consistem em verificar a incorporação dos 

íons de terra-rara no sistema vítreo, nucleação das NPs metálicas e investigação 

das alterações da luminescência. A verificação da nucleação das NPs, possível 

formação de agregados metálicos além da verificação de tamanho, forma e 

distribuição das NPs será investigada através da microscopia eletrônica de 

transmissão (MET); a difração eletrônica será utilizada para a identificação das NPs 

presentes no vidro, respectivamente. A técnica de EDS (espectroscopia de energia 
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dispersiva de Raios X) foi utilizada para determinar todos os elementos presentes no 

vidro  

No Capítulo 1, é apresentada uma revisão bibliográfica, bem como os 

fundamentos teóricos para o entendimento deste trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta a metodologia utilizada para a preparação das 

amostras e as técnicas utilizadas para a caracterização das mesmas. 

No Capítulo 3 são apresentados e discutidos os resultados experimentais 

obtidos. Por fim, as conclusões são apresentadas no Capítulo 4. 

As propostas de continuidade do trabalho são apresentadas no Capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27

Histórico do grupo 

 
As recentes pesquisas em nanociência e nanotecnologia vêm apresentando 

resultados importantes e novas aplicações em diversos setores, como por exemplo, 

na medicina (em sistemas de diagnósticos e implantes), na construção (materiais 

mais reforçados e de maior durabilidade), nas tecnologias da informação (com novas 

tecnologias de visualização, guias de onda mais eficientes, novos “biochips” e 

“chips” quânticos), na alimentação e meio ambiente (resultando em menor gasto de 

matérias-primas e métodos de detecção de pragas), atraindo a atenção de muitos 

grupos científicos, empresas e pesquisadores [20]. 

A síntese de materiais formados por agregados atômicos com dimensões da 

ordem de nanômetros tem sido tema de muitos estudos no campo da ciência dos 

materiais e na engenharia. Como conseqüências destas dimensões reduzidas, 

esses materiais apresentam propriedades ópticas, termodinâmicas, mecânicas, 

magnéticas e elétricas que diferem das observadas nos materiais macroscópicos 

[21]. Estudos mostram ainda que tais propriedades dependem do tamanho e da 

forma dos agregados [22, 23]. 

Esses novos materiais são potenciais candidatos para aplicação em 

dispositivos ópticos, devido às propriedades ópticas lineares e não-lineares 

observadas nos nanocristais semicondutores e metálicos [22, 23, 24]. Um dos 

desafios de produzi-los com as propriedades desejadas é a necessidade de evitar a 

aglomeração das NPs e encontrar meios opticamente transparentes onde elas 

possam ser efetivamente incorporadas. Entre os materiais que satisfazem essa 

necessidade estão os vidros [25, 26]. 

 A fusão dos reagentes e o resfriamento do material fundido, seguido de 

processos de tratamento térmico, para promover a nucleação e o crescimento de 

nanocristais, é o método mais simples e mais utilizado na preparação de vidros 

contendo NPs metálicas [27, 28] ou semicondutoras [29, 30]. 

Materiais vítreos com nanoestruturas metálicas têm sido pouco estudados, de 

forma que a literatura carece de estudos de NPs metálicas em vidros das famílias de 

teluretos dopados com íons de terras-raras. As nanoestruturas metálicas causam o 

aumento da luminescência dos íons de terras-raras usados como dopantes e da não 

linearidade do índice de refração, características importantes para dispositivos 

fotônicos, o que também motiva a pesquisa em questão. 
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Estudos recentes feitos pelo Laboratório de Vidros e Datação da Faculdade 

de Tecnologia de São Paulo (LVD – FATEC-SP) em parceria com laboratórios de 

outras universidades (Escola Politécnica da USP, Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares - IPEN) e de laboratórios internacionais (Dlugosz University Czestochowa 

– Polônia) com materiais vítreos nanoestruturados têm sido pioneiros. Dois grupos 

de materiais vítreos são estudados atualmente pelo grupo: teluretos e germanatos e 

apresentam algumas propriedades ópticas semelhantes. A seguir, serão 

apresentados alguns resultados obtidos até o momento. 

Em 2005 foi publicado o primeiro estudo da interferência da presença de NPs 

de prata na emissão de íons de Pr3+ em vidros de germanato. Foram observadas 

NPs de diâmetro médio de 2 nm e agregados menores que 100 nm. Os íons de Pr3+ 

apresentam intensa emissão em torno de 480 nm e em 610 nm. Foi observada uma 

intensa banda de plasmon das NPs de prata em torno de 464 nm, como mostra a 

Figura 2 [31]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Espectro de absorção de amostra de germanato dopada com Pr3+ e NPs de prata [Erro! 

Indicador não definido.]. Os círculos fechados representam amostra tratada por 9h, os quadrados, 
por 8h, os triângulos por 6h e a linha cheia, a amostra sem tratamento térmico de nucleação. 

 
A presença de NPs de prata de 2 nm em vidros de germanato dopados com 

íons de érbio foi reportada pela primeira vez pelo grupo. Nesse estudo, foi 

observado aumento da emissão luminescente dos íons de Er3+ proveniente de um 

processo de conversão ascendente de energia. As amostras vítreas foram 

submetidas por diversas horas de tratamento térmico (metodologia adotada pelo 

grupo na obtenção dessas NPs) e observou-se um aumento superior a 100% da 

Comprimento de onda (nm) 

Níveis eletrônicos Pr3+ 
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emissão em 550 nm característica dos íons de Er3+. Nesse estudo também foi 

observado pela primeira vez a presença da banda de plasmon da prata, em torno de 

460 nm, fenômeno característico na presença das NPs [31, 32], como é possível 

observar na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Espectro de absorção de uma amostra de germanato. As transições indicadas na figura são 

referentes aos íons de Er3+. A banda de plasmon da prata está situada em 460 nm [31]. 
 

As propriedades ópticas não-lineares de filmes finos de germanato contendo 

NPs de cobre de tamanho variando entre 1 a 15 nm, obtidos a partir da técnica de 

deposição “sputtering”, também foram estudadas pelo grupo [33]. Nessas amostras 

foi medido o índice de refração não-linear (n2) através da técnica Z-scan de filmes 

submetidos a tratamentos térmicos de 7 e 17 horas. Um aumento de uma ordem de 

magnitude do índice de refração não-linear desses filmes foi observado. Foram 

observadas também pela primeira vez a presença das bandas de plasmon das NPs 

de cobre em filmes finos, como mostra a Figura 4. 

Foi observado também nesses filmes a formação de dois tipos de NPs de 

cobre: Cu2O e Cu. A Figura 4 mostra a banda de plasmon das NPs de Cu2O na 

região compreendida entre 400 e 570 nm [34]e uma pequena banda de plasmon das 

NPs de Cu em torno de 580 nm [35].   
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Figura 4. Espectro de absorção de filmes finos de germanato contendo NPs de cobre e de Cu2O. 
FGF-7 corresponde ao filme fino tratado por 7 horas e FGF-17, ao filme tratado por 17 horas [33]. 

 

Vidros de germanato dopados com íons de Er3+ e NPs de prata foram alvo de 

estudo para a geração do segundo harmônico (SHG – Second harmonic generation) 

[36], fenômeno não-linear observado a baixas temperaturas (4,2 K), que é 

proporcional à susceptibilidade não-linear de segunda ordem dos materiais 

baseados na duplicação de freqüências, o que permite a obtenção de dispositivos 

baseados na conversão óptica não-linear de freqüências [37]. Materiais vítreos 

normalmente não apresentam o fenômeno SHG, pois são observados com 

freqüência em materiais cristalinos produzidos por processos caros e sofisticados 

[38]. As amostras vítreas tratadas termicamente por 72 horas geraram um alto sinal 

de polarização, atribuídas à simetria interna do campo elétrico local influenciado pelo 

formato e tamanho das NPs de prata. A presença dos íons de Er3+ também 

aumentou o fator de polarizabilidade das amostras. Na Figura 5 é possível observar 

a banda de plasmon das NPs de prata no detalhamento do espectro, no canto 

superior direito. A banda situa-se em torno de 450 nm e sofre alterações na 

intensidade e na posição em função do tratamento térmico. Nesse caso, o tamanho 

médio das NPs na amostra tratada por 1 hora é de 2,5 nm e teve seu tamanho 

médio aumentado para 9,5 nm na amostra tratada por 72 horas. Esta última 

apresentou o melhor resultado na produção de SHG [32]. 
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Figura 5. Espectro de absorção de uma amostra de germanato tratada termicamente de 1 a 72 

horas. As transições identificadas no espectro correspondem aos íons de Er3+. A banda de plasmon 
das NPs de prata pode ser observada pelo detalhamento no canto superior direito do               

espectro [32, 36]. 
 

Os vidros de telureto começaram a ser estudados pelo grupo em 2004 [4]. 

Foram desenvolvidas sete matrizes vítreas, sendo três binárias, uma ternária e três 

quaternárias e que apresentam alto índice de refração linear, quando comparados 

com vidros de germanatos e os tradicionais vidros de sílica. As composições dos 

vidros e seus respectivos índices de refração (n) são mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Composições e índices de refração dos vidros de telureto [4]. 

 
Composição (% em peso) Código n 

85,5 TeO2 – 15,5 ZnO B1 2,10 
83,93 TeO2 – 16,61 BaO B3 2,06 

82,77 TeO2 – 17,23 Nb2O5 B4 2,14 
33,3 TeO2 – 33,3 GeO2 – 33,3 PbO T1 1,96 

85,4 TeO2 – 6,97 ZnO – 4,43 Na2O – 3,2 PbO Q1 2,06 

88,35 TeO2 – 7,5 ZnO – 2,65 Na2O – 1,5 GeO2 Q2 1,98 
41,9 TeO2 – 20,6 GeO2 – 14,7Nb2O5 – 20,1 BaO Q3 1,89 

 

O primeiro trabalho do grupo publicado a respeito da interferência das NPs 

metálicas nas propriedades ópticas dos vidros de telureto foi publicado em 2006 

[39]. Naquela ocasião, foram observadas a formação de centros diméricos e 

poliméricos de Pb2+ na matriz T1, responsáveis respectivamente por bandas de 

emissão entre 500 nm e 800 nm. A presença de NPs de prata de tamanho médio de 

3 nm foi responsável por um aumento de 100% da referida luminescência em 

Comprimento de onda (nm) 
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amostras tratadas termicamente por 57 horas. A Figura 6 apresenta uma micrografia 

desta amostra com NPs de prata (pontos brancos) com tamanho médio de 3nm. 

 
Figura 6. Imagem de MET da amostra T1 com NPs de prata tratada por 57 horas [39]. 

 
 Em 2007 foram publicados diversos estudos referentes à interferência da 

presença de NPs metálicas nas propriedades luminescentes de íons de terras-raras 

em vidros de telureto. O primeiro estudo baseou-se na interferência de NPs de ouro 

na luminescência de íons de Eu3+ no sistema T1 [11]. Materiais luminescentes 

dopados com esta terra-rara apresentam emissões na região do vermelho, sendo a 

emissão principal em torno de 614 nm, uma transição de dipolo-elétrico, 

hipersensitiva às alterações do campo local promovidas pela presença das NPs de 

ouro. É possível com esses vidros, produzir sensores luminescentes, filmes finos 

para guias de onda, lâmpadas tricromáticas e televisores de alta definição [40, 41]. 

Foi observado um aumento em torno de 100% desta emissão em amostras tratadas 

termicamente por 41 horas. A Figura 7 mostra a imagem de TEM da amostra T1 

dopada com 0,5% em peso de Eu2O3 e 0,5% em peso de Au2O3, tratada 

termicamente por 41 horas. O tamanho médio das NPs de ouro presentes nessa 

amostra é de 4 nm. 
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Figura 7. Imagem de TEM da amostra T1 com NPs de ouro com tamanho médio de 4 nm [11]. 

 
 A influência das NPs de prata na luminescência nos íons de Pr3+ também foi 

observada na matriz T1 [12]. Os íons de Pr3+ são bons candidatos para aplicações 

em lasers do estado sólido [42], contadores quânticos no infravermelho [43] e 

dispositivos de conversão ascendente [44]. Esses vidros apresentam emissões em 

nove comprimentos de onda de luz visível, quando excitadas em 454 nm: 486, 530, 

544, 596, 615, 647, 685, 709 e 731 nm. A emissão em 486 nm (azul) é a mais 

intensa. A presença das NPs de prata , nas amostras tratadas termicamente por 17 

horas, promoveu um aumento de 100% da emissão em 486 nm. Também foi 

estudado nesse trabalho a influência das NPs no processo de conversão 

ascendente de energia (luminescência anti-Stokes) dos íons de Pr3+. Ao excitar as 

amostras com 520 nm, são observadas transições em 454 e 485 nm, além de 

emissões na região do vermelho (em 605, 625, 645 e 670 nm). Um aumento três 

vezes maior na emissão em 605 nm foi observado nas amostras tratadas por 7 

horas. Na Figura 8 é possível observar a presença das NPs de prata na amostra 

tratada termicamente por 7 horas, com tamanho médio em torno de 3 nm. 
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Figura 8. Imagem de TEM da amostra T1 dopada com íons de Pr3+ e NPs de prata e tratada 

termicamente por 7 horas. 
 

 Estudos da não-linearidade em vidros de telureto também foram feitos pelo 

grupo. 

As suscetibilidades ópticas de segunda ordem foram estabelecidas para 

amostras do sistema T1 dopado com Er2O3, através de excitação com laser Nd:YAG 

com comprimento de onda de 1320 nm e pulso de 30 ps [12]. As propriedades 

observadas, neste sistema vítreo, particularmente sua alta condutividade, indicam 

sua possível aplicação em moduladores e detectores do espectro de luz na região 

do infravermelho. 

Para as amostras do sistema T1 dopadas com Eu2O3 as propriedades ópticas 

não–lineares foram investigadas [14]. Uma eficiente suscetibilidade de segunda 

ordem, em torno de 2,1 pmV-1 no comprimento de onda fundamental, 1907 nm, foi 

alcançada a temperaturas próximas à transição vítrea. O máximo sinal de SHG 

ocorre para amostras contendo 0,5 % de Eu2O3 (em peso). As propriedades 

observadas, particularmente a alta suscetibilidade óptica não-linear, indicam que 

estes vidros podem ter uso operacional como moduladores e detectores de luz na 

região espectral da radiação ionizante. 

As propriedades ópticas não-lineares de terceira ordem dos sete sistemas de 

telureto foram também investigadas em regime de femtosegundos em 810 nm, 

através da técnica de I-scan [45]. Foi observado que estes vidros apresentam 

índices de refração não-linear positivos de aproximadamente 10-15 cm2/W, e baixo 

coeficiente de absorção não-linear (< 0,1 cm/GW). Estes resultados indicam que os 

vidros em questão são excelentes candidatos para aplicações em fotônica ultra-

rápidas. 
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Foram ainda determinadas, para todas as composições, as propriedades 

térmicas através da técnica de lente térmica, para quantificar os coeficientes termo-

ópticos ds/dT (mudança do trajeto óptico com a temperatura), difusividade térmica e 

condutividade dos vidros de telureto dopados com Yb3+ [46], apresentados na 

Tabela 2. Os íons de Yb3+ foram usados para determinar a fração da energia 

convertida em calor e consequentemente, o parâmetro ds/dT. Os parâmetros ds/dT, 

difusividade (D) e condutividade (K) térmica desempenham um importante papel no 

projeto de lasers e dispositivos fotônicos que devem exibir alta difusividade e 

condutividade térmica quando considerada a alta potência de operação. Além disso, 

ds/dT deve ser o menor possível para que não haja distorções ópticas, 

especialmente a altas temperaturas. Os resultados obtidos (Tabela 2) indicam que a 

composição Q3 é a mais adequada para ser usada em dispositivos fotônicos de alta 

temperatura devido aos altos valores de D, K e pequeno valor de ds/dT, quando 

comparados com os valores de outros teluretos produzidos pelo grupo. 

 
Tabela 2. Parâmetros termo ópticos dos vidros de telureto produzidos pelo grupo [46]. 

Sistema 
tc 

(ms) 

c 

(J/K.cm3) 

D 

(x10-3cm2/s) 

K 

(x10-3W/cm.K) 
(%) (%)

ds/dT 

(x10-5K-1) 

B1 2,30 2,30 2,04 4,69 79 62 0,21 

B3 1,90 2,10 2,47 5,19 81 60 0,35 

B4 - 2,30 - - 70 65 - 

T1 2,20 2,40 2,13 5,11 72 64 0,74 

Q1 2,15 2,00 2,18 4,36 79 61 1,26 

Q2 2,90 1,97 1,62 3,19 74 61 1,08 

Q3 1,60 2,30 2,93 6,75 78 63 0,59 

 
Na Tabela 2, tc representa o tempo de decaimento,  representa a densidade, 

c o calor específico, a eficiência quântica dada pela relação entre os tempos de 

vida radiativo e experimental (rad /exp), e   a fração de energia absorvida e 

convertida em calor. 

A seguir, são apresentados na Tabela 3, os parâmetros termo ópticos de 

alguns vidros de telureto encontrados na literatura. Comparando os resultados da 

Tabela 2 com os da Tabela 3, observa-se que o vidro Q3 acima destacado possui 

valores de condutividade e difusividade térmica, similares ao vidro com composição 
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TeO2-Li2O-TiO2 [47]. Isto é atribuído ao fato de que o sistema Q3 contém os 

reagentes GeO2, Nb2O5 e BaO, os quais não estão presentes nas demais 

composições quaternárias. Além disso, a amostra Q3 apresenta para ds/dT valor 

inferior, indicando que o mesmo sofreria baixa distorção óptica quando submetido a 

altas temperaturas. Cabe acrescentar que a amostra B3 de composição binária, 

também apresenta parâmetros termo ópticos satisfatórios. 

 
 

Tabela 3: Parâmetros termo ópticos de vidros de telureto reportados na literatura [47-49]. 

Composição (mol%) 
D 

(x10-3 cm2/s) 
K 

(x10-3 W/cm.K) 
ds/dT 

(x10-5 K-1) 

80TeO2-20Li2O [47] 2,7 6,4 1,1 

80TeO2-15Li2O -5TiO2 [47] 3,0 6,8 1,2 

80TeO2-10Li2O-10TiO2 [47] 2,9 6,5 1,4 

TeO2-Na2O-(Al2O3, GeO2, TiO2) [48] 5,8 a 7,2 - - 

70TeO2-19WO3-7Na2O-4Nb2O5 [49] 2,9 - - 

 

 Amostras do sistema T1 dopadas com 0,5% em peso de Eu2O3 e 0,5 e 1,0% 

em peso de Au2O3 foram alvo de estudo de suas propriedades piezoópticas em 

função da variação de temperatura [50]. O efeito piezoóptico consiste na variação 

das propriedades refringentes dos materiais, principalmente nos cristais, sob ação 

das tensões mecânicas exteriores estáticas ou variáveis (incluindo os defeitos ou 

estruturas de defeitos criados por essas tensões) [51]. Através de análises de 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), verificou-se que as amostras desse 

sistema apresentam duas temperaturas que delimitam as propriedades piezoópticas 

do vidro: uma temperatura mínima, que varia entre 655 e 695 K e uma temperatura 

máxima, em torno de 850 K. Acima dessa temperatura, o coeficiente piezoóptico se 

torna mínimo, ou seja, há uma dependência das propriedades térmicas do vidro em 

função das propriedades piezoópticas. A presença de NPs de ouro aumentaram 

significativamente as propriedades piezoópticas do vidro, que podem influenciar 

também as propriedades não-lineares de terceira ordem desses vidros [52]. 

Estudos recentes, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, 

ainda não conclusivos, realizados para a gravação de trilhas através de um laser de 

nanofemtosegundos na amostra Q1 (matriz) e Q1 dopada com 0,5% em peso de 

Er2O3. Foi possível verificar que esses vidros apresentam uma boa superfície de 
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gravação e excelentes propriedades ópticas, que evitam o espalhamento da luz, 

como é possível observar na Figura 9, que apresenta o guiamento da luz em 980 

nm. 

 

 
Figura 9. Gravação na amostra Q1. 

 
 
 A gravação da trilha é realizada por um laser de femtosegundos, que produz 

uma região de alto índice de refração no vidro, o que permite que o material se torne 

um potencial guia de onda [53]. A possibilidade de se produzir guias de onda a partir 

de vidros de óxidos de metais pesados tem atraído a atenção de pesquisadores, 

pois podem ser aplicados em amplificadores ópticos e dispositivos fotônicos, como 

por exemplo, divisores de potência, acopladores ópticos monomodo, acopladores 

direcionais, acopladores direcionais 3D, fibras de Bragg, comutador óptico baseados 

em interferômetros Mach–Zehnder, lentes de Fresnel birrefringentes e cristais 

fotônicos e nanoestruturas [54].  

Também estão sendo realizados estudos preliminares com a matriz B1 para a 

deposição de filmes finos através da técnica sputtering para a produção de guias de 

onda. A técnica consiste no bombardeamento de íons sobre um alvo (no caso, o 

vidro B1), e a conseqüente ejeção de partículas do material que se quer depositar. 

Os íons são formados a partir de um gás inerte e seus movimentos são controlados 

por um campo magnético de radiofreqüência, o que os induz a irem até o alvo, que 

está num dos pólos (o catodo) e produzir as partículas. Por sua vez, o material 

expelido adere ao substrato, que está no outro pólo (o anodo), formando a película 

ou filme [55]. Na Figura 10, pode-se observar o sistema de deposição por sputtering 

do Laboratório de Vidros e Datação da FATEC-SP. 

 

guiamento 
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Figura 10. Evaporadora PV 300 Prest Vácuo. À esquerda, a câmara de vácuo, onde se situa a 
amostra vítrea e o substrato. À direita, o painel de controle do sistema de vácuo e geração de rádio 

freqüência. 
 

Foram produzidos dois alvos (B1 matriz e B1 dopado com 2% em peso de 

Au2O3) a fim de se estudar os parâmetros de processo de deposição, as 

propriedades ópticas dos filmes, rugosidade, estequiometria e espessura. 

 Para se obter um filme de espessura de 5000 Ǻ, foi usado uma potência de 

50W, durante aproximadamente 2 horas, a pressão de 3,5 mTorr e distância entre 

alvo e substrato de 15 cm. Resultados iniciais mostraram que a taxa de deposição 

desse sistema vítreo é maior quando comparada com os vidros de germanato. Na 

Figura 11 verifica-se a geração de plasma de argônio durante o processo de 

deposição dos filmes finos. Testes realizados com a inserção de oxigênio no sistema 

também estão sendo realizados, para melhorar as propriedades ópticas do filme e 

investigar as alterações causadas na estequiometria. 

 

 
Figura 11. Plasma de argônio gerado durante a deposição de filmes finos da matriz B1. 
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1. Revisão bibliográfica 

1.1. Formação dos vidros 

 

Entre os materiais ópticos, os vidros sempre se destacaram, pois apresentam 

um papel extremamente importante, tanto na ciência como na tecnologia. Na 

antigüidade, os vidros foram usados primeiro na região da Mesopotâmia como 

objetos decorativos, antes de 3000 a.C.. A arte de fazer vidros era conhecida, 

aproximadamente em 1500 a.C., no Egito e Oriente [56]. 

Os vidros de óxido de telúrio começaram a ser estudados por Stanworth [57] 

na década de 50, quando houve o início do interesse dos vidros para lasers e 

dispositivos ópticos. Em 1834, Berzeliu [58] reconheceu que o óxido de telúrio 

(TeO2) podia formar vidros binários com a adição de óxidos metálicos, como V2O5, 

WO3, BaO, etc. Mais tarde, em 1913, Lehners relatou partes da formação vítrea no 

sistema Na2O-TeO2 e K2O-TeO2 [59].   

Depois disso vários sistemas foram estudados para determinar a região de 

formação vítrea nos teluretos. A grande maioria dos sistemas estudados era binária, 

composta por: 

- Alcalinos e óxidos de alcalinos terrosos; 

- ZnO, Al2O3, PbO, Nb2O5, Ta2O3, WO3, La2O3, TiO2, etc; 

O desenvolvimento do laser levou ao conhecimento das propriedades ópticas 

não lineares de materiais. O emprego da luz, ou seja, fótons, para a fabricação de 

dispositivos ópticos para transmissão, processamento e armazenamento de 

informações, teve como maior conseqüência o grande aumento do número de 

pesquisas na área destes materiais, fazendo com que pesquisadores se voltassem 

para os vidros, que são excelentes materiais ópticos lineares, principalmente por sua 

transparência em larga faixa espectral e qualidade óptica tanto na forma de lâminas 

como na de fibra ou guias de onda planares [56]. 

Alguns materiais quando na forma vítrea apresentam, além das propriedades 

lineares, outras não lineares associadas com a intensidade da luz incidente. Estas 

propriedades não lineares associadas às lineares e também às mecânicas dos 

vidros, têm mostrado que eles podem ser empregados na fabricação de dispositivos 

ópticos com excelentes qualidades [56]. 
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Do ponto de vista básico, os primeiros estudos sobre vidros foram realizados 

por Michael Faraday, em 1830, o qual definiu vidros como sendo materiais “mais 

aparentados a uma solução de diferentes substâncias do que um composto em si 

[60]”. 

Um vidro, ou substância vítrea ou estado vítreo, é um material formado do 

resfriamento do estado líquido sem mudança descontínua de volume (tal como 

cristalização ou separação em mais de uma fase) e que se torna mais ou menos 

rígido através do aumento progressivo de sua viscosidade. Assim, pode-se definir o 

vidro como um sólido não-cristalino que apresenta uma temperatura de transição 

(Tg), estrutura amorfa e encontra-se no estado metaestável [55]. 

Os vidros não têm um ponto de fusão definido e não apresentam ordem 

estrutural de longo alcance, como os cristais. Como os líquidos, os vidros fluem 

quando estão sob tensão e são isotrópicos. A Figura 12 mostra um esquema 

bidimensional de uma estrutura ordenada representando um cristal e uma estrutura 

desordenada, semelhante à de um vidro [4]. 

 
Figura 12. Estruturas cristalina e amorfa. (a) cristal; (b) e (c) vidro [4]. 

 

 Em 1932, Zachariasen publicou um artigo, intitulado The Atomic Arragement 

in Glass (O Arranjo Atômico em Vidros), e afirmava que a base estrutural para a 

formação de vidros por fusão/resfriamento gera um arranjo atômico caracterizado 

por uma rede tridimensional estendida, a qual apresentava ausência de simetria e 

periodicidade [60]. 

Pelo gráfico da Figura 13 podemos verificar que se o arrefecimento produzir o 

aparecimento de cristais, o volume diminuirá de maneira brusca para a temperatura 

TL. Já o mesmo não acontece no caso do vidro amorfo. TG é uma temperatura 

característica para os vidros e corresponde à temperatura de transição vítrea, 

definindo a passagem de estado vítreo para o estado viscoelástico, através da 
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chamada relaxação estrutural. Abaixo de TG o volume continuará a diminuir como 

consequência das menores amplitudes de vibração dos átomos em torno das 

posições fixas. 

 Como a formação de um vidro requer o arrefecimento de TL até TG, valores 

próximos de TG e TL são indicativos de maior facilidade para formar vidro. Isto 

porque, sendo o intervalo entre TG e TL pequeno, a perda da mobilidade das 

cadeias ocorre com bastante rapidez. A estabilidade do vidro é determinada pela 

resistência à cristalização durante o reaquecimento do vidro [4, 5]. 

 
Figura 13. Representação da formação de vidros e cristais [5]. 

 

1.2. Estrutura dos vidros de telureto 

 

Vidros obtidos de óxidos de metais pesados têm muita importância científica, 

já que as teorias estruturais mais difundidas são aquelas que conseguem explicar e 

prever, com maior sucesso, a formação destes vidros. A mais simples e mais antiga 

teoria de formação de vidros baseou-se na observação de Goldschmidt, de que 

vidros com fórmula geral RnOm formam-se mais facilmente quando a razão dos raios 

iônicos do cátion R e do oxigênio se encontra na faixa entre 0,2 e 0,4. As razões 

nesta faixa tendem a produzir cátions circundados por quatro átomos de oxigênio, 

em uma configuração tetraédrica. Em 1932, Zachariasen estendeu os estudos de 

Goldschmidt, e notou que os óxidos têm a capacidade de formar cadeias na forma 

de conjuntos de tetraedros conectados entre si pelos vértices [60]. 

 Os vidros de óxido de telúrio começaram a ser estudados por Stanworth [57] 

na década de 50 e com o aumento do interesse nos vidros para lasers e dispositivos 
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ópticos. As pesquisas neste sistema vítreo, vêm se desenvolvendo cada vez mais 

nesta área. A estrutura dos vidros de óxido de telúrio sofreu durante anos 

controvérsias sobre sua constituição, pois a mesma é completamente diferente dos 

vidros à base de sílica. Neov et al, em 1979, foi o primeiro pesquisador a encontrar, 

o dióxido de telúrio, por intermédio de difração de nêutrons em vidros de telureto 

TeO2-Li2O [61]. 

 Na década de 70 foram estudados lasers de sistemas de telúrio, neodímio e 

outras terras-raras, como mostram algumas patentes [56, 62, 63]. Sistemas binários 

e ternários envolvendo óxido de telúrio, como os que combinam alcalinos, MoO3, 

TiO2, PbO, foram estudados visando-se a fabricação de novos materiais [64, 65]. 

Eles apresentam diversas propriedades para aplicações como dispositivos ópticos; 

têm uma região de transmissão larga, boa estabilidade vítrea e resistência à 

corrosão, altos índices de refração linear e não-linear e alta solubilidade com relação 

à dopagem com íons de terras-raras. Além disso, não necessitam de atmosfera 

especial para a produção da fase vítrea possuindo baixa temperatura de transição 

vítrea, o que facilita a sua fabricação na forma de fibra. As Tabela 4, 5 e 6 mostram 

a comparação das propriedades dos vidros de telureto com outros tipos de vidros 

estudados recentemente [66]. 

 
Tabela 4. Comparação entre as propriedades ópticas de diversos vidros [66]. 

Propriedades ópticas Teluretos Sílica Fluoretos Calcogenetos 

Índice de refração (nd) (589.9 nm) 1,8-2,3 1,46 1,5 2,83 

Número de Abbe (ν) 10-20 80 60-110  

Índice de refr. não linear (n2,m2/W) 2,5 x 10-19 10-20 10-21 6,5 a 11,0 x 10-18 [67] 

Janela de transmissão (µm) 0,35-6,5 0,2-2,5 0,2-7,0 0,8-16 

Energia de fônon (cm-1) 800 1000 500 300 
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Tabela 5. Comparação entre as propriedades físicas de diversos vidros [66]. 
Propriedades físicas Teluretos Sílica Fluoretos Calcogenetos 

Transição vítrea (Tg, ºC) 300 1000 300 300 

Expansão térmica (10-7 ºC) 120-170 5 150 140 

Densidade (g/cm3) 5,5 2.2 5.0 4.51 

Constante dielétrica (ε) 13-35 4.0   

Atenuação (dB/km) 1,9 µm 1,5 µm 1,5-2,75 µm 6,5 µm 

Ligação covalente-

iônica 

iônica-

covalente 

iônica covalente 

Solubilidade em água < 10-2 < 10-3 solúvel < 10-4 

 
Tabela 6. Máxima energia de fônons para diversos vidros [66]. 

Vidros  (cm-1) 

Borato 1350-1480 

Fosfato 1100-1350 

Silicato 1000-1100 

Germanato 800-975 

Telureto 600-850 

Fluoreto 500-600 

Calcogeneto 200-300 

 

 Os índices de refração linear e não-linear só são menores que os vidros de 

calcogenetos [55], mas estes últimos apresentam a desvantagem de necessitar de 

atmosfera especial para fusão e têm região de formação vítrea bem restrita. A 

energia de fônons e o valor de constante dielétrica são importantes na dopagem do 

material. Convém ressaltar que a energia de fônons, que está ligada a emissão não 

radiativa, indica as perdas de energia do material. A constante dielétrica é 

importante porque dela depende a taxa de relaxação cruzada do íon dopante. Como 

a taxa de relaxação é inversamente proporcional à constante dielétrica, o alto valor 

desta constante para os vidros de telureto em comparação com o valor para os 

vidros de silicato, mostra sua superioridade na quantidade de dopante que pode ser 

utilizada [56]. Estas baixas energias de fônon são características dos vidros que 

apresentam transmissão na região do infravermelho médio. Tal fato é devido às 

fracas energias de ligação entre os cátions com grande massa atômica e os átomos 

de oxigênio [6]. 



 

 

44

Estudos com vidros de telureto realizados pela Universidade de Campinas 

obtiveram sucesso para o desenvolvimento de um dispositivo fotônico [6]. A primeira 

grande vantagem deste material é a possibilidade de aumentar a largura da banda, 

na fibra óptica, multiplicando o número de canais e, portanto a velocidade. A 

segunda vantagem é ser um meio ativo, permitindo chaveamento e amplificações, 

mesmo em dispositivos de um ou dois centímetros de comprimento. A fibra óptica é 

um meio passivo, não permite chaveamento e só faz amplificações em dispositivos 

de 30 a 40 metros de comprimento, o que não é problema numa rede de longa 

distância, mas inviabiliza o ganho de velocidade dentro de um computador [6]. 

A análise da estrutura da rede vítrea permite explicar muitas propriedades dos 

vidros de telureto e para esta análise tem-se como referência a estrutura do cristal α-

TeO2. Segundo Neov et al [61], o cristal α-TeO2 é formado basicamente por TeO4 na 

forma de bipirâmides trigonais, como mostra a Figura 14 [65]. Os elementos 

modificadores de rede, como no caso dos alcalinos terrosos, entrariam a partir da 

região quimicamente mais ativa do cristal (onde estão os “lone pairs” – pares 

solitários), quebrando as ligações entre as bipirâmides, deixando o óxido de telúrio 

na forma TeO3, pirâmide trigonal e com isto, a rede se tornaria mais aberta.   

 
Figura 14. Estrutura do cristal α-TeO2 [65]. 

  

No estudo do sistema binário TeO2-ZnO, descobriu-se que o zinco entraria na 

rede e se ligaria entre as bipirâmides na forma octaedral, como mostra a Figura 15 

[65]. A forma octaedral do óxido de zinco torna a rede mais empacotada, como o 

TeO4. 
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Figura 15. Estrutura do sistema binário TeO2-ZnO [65]. 

  

Com relação à estrutura da rede de sistemas vítreos contendo TeO2 [68], é 

sabido que a adição de outros elementos é feita a partir da região quimicamente 

mais ativa da rede e rompe as ligações das bipirâmides trigonais, fazendo com que 

o óxido de telúrio passe de TeO4 para TeO3+1 e depois para TeO3, na forma de 

pirâmide trigonal, como mostra a Figura 16 [68]. Com isto, a densidade e o índice de 

refração diminuem, mas esta diminuição pode ser menor ou maior, dependendo do 

peso atômico, estrutura ou polarizabilidade do elemento que está sendo adicionado 

[56]. 

 
Figura 16. Estruturas do óxido de telúrio em sistemas vítreos: (a) TeO4 bipirâmide trigonal; (b) 

TeO3+1; (c) TeO3 pirâmide trigonal [68]. 
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1.3. O uso de terras-raras em vidros 

 

A dopagem de vidros com íons de terras-raras é utilizada visando à 

fabricação de dispositivos para amplificação de sinal. Vários trabalhos têm sido 

feitos que mostram a vantagem dos vidros de teluretos com dopagem de terras-

raras [13, 14, 15]. Para a emissão na região de interesse, muitos fatores influenciam. 

De acordo com as teorias de Judd [69] e Ofelt [70], o material que está servindo 

como hospedeiro é um fator importante. Neste aspecto, os vidros de teluretos 

apresentam muitas vantagens, pois possuem constante dielétrica com valor alto, o 

que diminui a taxa de relaxação cruzada, e uma estrutura que permite melhor 

arranjo dos íons de terras-raras [56]. 

 As terras-raras apresentam-se na natureza na forma de 14 elementos 

compreendidos entre o Cério (número atômico Z = 58) e o Lutécio (Z = 71) da tabela 

periódica. Esses elementos não são raros no que diz respeito à abundância, e sim 

no que diz respeito à pureza, porque ocorrem na natureza na forma de mistura de 

seus óxidos; devido à semelhança de propriedades químicas, havia uma enorme 

dificuldade de separação de cada óxido [71]. Atualmente, óxidos comerciais de 

terras-raras apresentam alta pureza, em torno de 99,999%. Na matéria condensada, 

o estado trivalente (3+) é o mais estável dos íons de terras-raras e muitos 

dispositivos ópticos utilizam os íons trivalentes [56].  

Os elementos de terras raras têm as camadas 4f incompletas [72]. As 

transições eletrônicas para estas camadas conferem propriedades luminescentes 

que têm muitas aplicações, desde que a terra-rara seja incorporada na forma 

trivalente [55]. Os elétrons mais externos dos íons de terras raras formam uma 

camada chamada "xenon" com dois elétrons na camada 5s e seis na 5p; esta 

camada é opticamente inativa. A camada 4f é vizinha e interna à "camada xenon". 

Enquanto a camada 4f não é completamente preenchida com 14 elétrons, um dado 

número de níveis 4f fica desocupado; os elétrons presentes na camada 4f podem 

ser levados por absorção da radiação eletromagnética para estes níveis vazios. 

Estas transições originam os espectros de absorção e de emissão das terras raras. 

Tais espectros são muito mais estreitos do que os relativos às transições 

observadas em metais de transição. Isto se deve ao fato de que durante a transição 
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o elétron fica na região interna à "camada xenon" e interage fracamente com os íons 

externos.  

Os íons terras-raras, em vidros e cristais, geralmente encontram-se nas 

valências +2 e +3, onde para os dois tipos de íons a camada opticamente ativa é a 

4f. Para cada íon divalente existe um íon trivalente com o mesmo número de 

elétrons na camada 4f. Os íons de terras-raras trivalentes têm a camada 4f 

fortemente blindada pelos elétrons das camadas 5s e 5p, o que faz com que estes 

íons apresentem uma interação fraca com o campo ligante, e consequentemente 

suas bandas de emissão e absorção são estreitas. Um dos efeitos do campo ligante 

sobre os íons terras raras consiste em causar uma pequena separação nos 

multipletos dos níveis J. Pelo fato dos cristais terem uma estrutura regular, as linhas 

de absorção e emissão desses íons em cristais são mais definidas do que em 

vidros. Na natureza não são encontradas terras-raras na valência +2, sendo estas 

obtidas através dos íons trivalentes por processo de bombardeamento por raios X, 

raios gama ou processos químicos. Os íons de terras -raras divalentes têm bandas 

de absorção largas, pois a camada opticamente ativa é a camada 4f5d, a qual é 

externa ao íon. A Figura 17 apresenta os níveis de energia originados da 

configuração 4f para íons trivalentes [73]. 
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Figura 17. Níveis de energia da configuração 4f dos íons trivalentes [73]. 
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Em princípio, os íons terras-raras podem ser classificados em três grupos 

[74], em virtude de suas faixas de emissão: 

1) Er3+, Pr3+, Nd3+, Ho3+, Tm3+ e Yb3+ emitem luz na região do infravermelho 

próximo. A luminescência desses íons é atribuída ao fato de que eles têm níveis 

eletrônicos muito próximos uns dos outros, fazendo com que as transições não 

radiativas sejam favorecidas. Muitos destes íons também emitem luz na região do 

visível por meio de processos de conversão ascendente de freqüência, que depende 

principalmente da matriz utilizada. Nesse processo, dois ou mais fótons de baixa 

energia são absorvidos, ocasionando a liberação de um fóton de maior energia.  

 2) Sm3+, Eu3+, Tb3+ e Dy3+ emitem luz na região visível (Tb3+: 545 nm, 
5D4→7F4; Dy3+: 573 nm, 4F9/2→6H13/2; Eu3+: 614 nm, 5D0→7F2; Sm3+: 643 nm, 
4G5/2→6H11/2); 

3) La3+, Gd3+ e Lu3+ não exibem emissão porque seu primeiro nível excitado 

está muito acima dos níveis de tripleto de qualquer matriz ou ligante usado 

comumente. 

 

A composição da matriz influi na facilidade com que o íon de terra-rara 

absorve a luz da fonte de excitação, armazena esta energia e a amplifica. A matriz 

ideal é aquela que quando dopada com íons de terras–raras permite uma boa 

combinação das seguintes propriedades espectroscópicas: alta absorção no 

comprimento de onda do bombeio, alta emissão no comprimento de onda em que 

ocorre a amplificação da luz, tempo de vida de fluorescência longo, boa estabilidade 

química e resistências mecânica e térmica que suportem a potência do laser de 

excitação, sem fraturar o material [6]. As terras-raras possuem comportamento mais 

interessante nos vidros do que nos cristais, pois suas transições espectrais 

apresentam um alargamento não homogêneo, devido à distribuição de sítios 

ligeiramente diferentes resultantes da estrutura vítrea [75]. Cada íon sofre a 

perturbação de um campo ligante ligeiramente diferente, resultante das diferenças 

de vizinhança química, o que acontece em menor escala no cristal, devido à sua 

estrutura periódica, dando origem a espectros com estrutura mais resolvida. Por 

outro lado, os vidros permitem uma flexibilidade muito maior quando à concentração 

do íon incorporado (dopante) podendo-se chegar a concentrações bastante 

elevadas, se comparados com as matrizes cristalinas [75]. 
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 Algumas aplicações importantes com íons de terras-raras são os dispositivos 

emissores de luz (LEDs). O problema com compostos emissores de bandas largas 

pode ser evitado com a utilização de compostos de íons lantanídeos trivalentes. 

Como vimos nas seções precedentes, uma das maiores vantagens da aplicação de 

complexos contendo estes íons como centros emissores é devida ao seu 

comportamento espectroscópico singular, oriundo da blindagem efetiva do ambiente 

químico dos elétrons 4f pelos elétrons das subcamadas preenchidas 5s2 e 5p6. Isso 

faz com que os íons TR3+ exibam espectros luminescentes característicos com 

presença de bandas de emissão extremamente finas e bem definidas na região do 

visível, tornando-os excelentes candidatos a integrarem sistemas fotoluminescentes 

e eletroluminescentes. Por exemplo, compostos contendo os íons trivalentes európio 

(Eu3+) e térbio (Tb3+) são excelentes emissores de luz vermelha e verde, 

respectivamente, e seus espectros de emissão são geralmente dominados pelas 

bandas finas oriundas das transições 5D0→7F2 (ao redor 612 nm) e 5D4→7F5 (~ 545 

nm) [76]. 

Na elaboração desta pesquisa, foram estudadas as propriedades 

luminescentes dos íons de európio e térbio nas matrizes vítreas de telureto e a 

seguir, serão expostas as propriedades e aplicações dessas terras-raras. 

 

1.3.1.  Óxido de európio (Eu2O3) 

 

Descoberto em 1901 por Eugène-Anatole Demarçay, o európio (Eu) tem 

número atômico 63 (63 prótons e 63 elétrons) e apresenta massa atómica 152 u; é 

um metal de transição interna fazendo parte do grupo das terras-raras (lantanídeos) 

e é o mais reativo dos elementos terras-raras. 

Sob forma de óxido (Eu2O3), é empregado principalmente como absorvente 

de neutrons, no controle de reatores nucleares desde 1960. Nesta data ocorreu uma 

revolução na indústria de terras-raras, originada pelo anúncio do desenvolvimento 

de um novo fósforo vermelho para televisões a cores. Este consistia de ortovanadato 

de ítrio ativado por európio, que veio substituir o sulfureto de cádmio-zinco ativado 

por prata. Graças a esta descoberta o consumo de európio teve um aumento 

fenomenal na indústria de televisões a cores. Atualmente é usado em lâmpadas 

tricromáticas e em telas de televisores de alta definição [77]. Também é usado como 
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um agente para a produção de vidros fluorescentes e tem atraído muita atenção dos 

pesquisadores devido suas várias aplicações em dispositivos ópticos como lasers, 

LEDs e dispositivos de armazenamento de dados devido sua forte emissão no 

vermelho (615 nm), que está substituindo dispositivos contendo fósforo, que tem 

emissão em torno de 610 nm, como mostra a Figura 18 [78]. 

 

 
Figura 18. Fotografia de um LED de GaN:Eu emitindo luz vermelha [79]. 

 
 Recentes estudos realizados pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), mostraram que o óxido de európio pode ser utilizado em sistemas de 

detecção de câncer de mama, de próstata e de leishmaniose, pois das terras-raras, 

o európio é uma das que apresenta espectro de emissão mais bem definido [80] e a 

possível detecção de células cancerígenas torna-se mais eficiente. 

O diagrama de energia do Eu3+, descrito na  

Figura 19, apresenta uma peculiaridade que é a grande distância entre os 

níveis 5D0 e 7FJ (J = 0 → 6) quando comparamos com as distâncias entre os níveis 

superiores a 5D0 e as distâncias entre os níveis 7FJ (J = 0 → 6). Essa peculiaridade 

faz com que as excitações que ocorrem acima de 5D0 decaiam de forma não 

radiativa até este nível, e as excitações em 7F6 ou inferior decaiam também de forma 

não radiativa até 7F0. Assim os processos radiativos ficam limitados a decaimentos 

do nível 5D0 para um dos níveis 7FJ (J = 0 → 6) [81]. 
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Figura 19. Diagrama de níveis de energia do Eu3+. 

 

A terra-rara európio apresenta algumas particularidades interessantes que 

permitem o estudo da interferência das NPs metálicas em suas emissões. As 

transições de dipolo elétrico, 5D0→7F2,4 têm intensidades sensíveis ao campo local 

em torno dos íons de Eu3+. Isto não ocorre para as transições de dipolo magnético, 
5D0→7F1,3. Em geral, a razão de intensidade entre as transições de dipolo-elétrico e 

dipolo-magnético é usada para estudo da ligação química entre anions e os íons de 

terras-raras. A transição dipolo elétrico é sempre mais afetada pelo efeito do campo 

local na presença de estruturas metálicas, pois são transições hipersensitivas. Este 

é um critério para identificar-se a modificação na simetria local em torno dos íons de 

Eu3+ quando se faz modificações na composição da amostra. O európio é útil para 

este estudo devido à proximidade de energia das transições 5D0→7F1 (dipolo-

magnético) e 5D0→7F2 (dipolo-elétrico) [82]. 

 

1.3.2. Óxido de térbio (Tb4O7) 

 

O térbio foi descoberto pelo químico sueco Carl Gustaf Mosander em 1843 , 

que o detectou como uma impureza no mineral "Ytria" óxido de ítrio, Y2O3. Este 
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elemento só foi isolado na forma pura com o desenvolvimento recente de uma 

técnica denominada troca iônica. O nome foi dado em homenagem a uma vila sueca 

denominada Ytterby [83]. 

Materiais vítreos dopados com íons de Tb3+ têm atraído atenção dos 

pesquisadores devido ao elevado potencial para aplicações na área óptica, como 

lasers, fibras amplificadoras, dispositivos eletroluminescentes e dispositivos de 

gravação de dados de alta densidade. A emissão mais intensa dos íons de Tb3+ é a 

de 550 nm (verde), mas também são observadas transições em 485 nm (azul), 585 

nm (amarelo) e 623 nm (vermelho), quando excitado com comprimento de onda na 

região do azul (377 nm) [84]. O térbio é utilizado também para dopar fluoreto de 

cálcio, tungstato de cálcio e molibdato de estrôncio , materiais que são usados em 

dispositivos semicondutores, e como estabilizador cristalino das células de 

combustíveis que funcionam em temperaturas elevadas, junto com o óxido de 

zircônio IV , ZrO2. É usado em ligas metálicas para a produção de dispositivos 

eletrônicos e seu óxido é usado no fosfório verde em lâmpadas fluorescentes e 

tubos de televisões coloridas, ou seja, é um ativador da coloração verde em tubos 

de imagem [85, 86]. 

A configuração eletrônica do estado fundamental do térbio é Xe 4f85d16s2 e 

como nas outras terras-raras, os elétrons 4f são portadores de momento magnético. 

Os elétrons das camadas completas 5s e 5p têm funções de onda mais expandidas 

e blindam parcialmente os efeitos eletrônicos e magnéticos dos elétrons 4f. Os 

elétrons 5d e 6s2 tem funções de onda com diâmetro médio muito maior do que as 

distancias interatômicas e, no metal, são cedidos para a banda de condução. Nos 

sólidos, a interação dos elétrons 4f com o campo cristalino é pequena, devido a 

blindagem parcial. Os íons Tb3+ são quase livres e formam uma rede hexagonal 

compacta simples. O estado fundamental do íon Tb3+ é 7F6 e está separado do 

primeiro estado excitado (7F5) de 0,26 eV, uma energia muito maior do que a 

interação spin-órbita e do que as das outras interações possíveis em um sólido [87]. 

Os íons de Tb3+ absorvem em torno de 480 nm devido a transição eletrônica 

4f-4f (7F0→5D4). O espectro de emissão dos íons de Tb3+ à excitação de 377nm, 

correspondente a transição 7F6  5G5, apresenta intensas bandas correspondentes 

às transições: 5D4 → 7F6 (485 nm), 5D4 → 7F5 (550 nm), 5D4 → 7F4 (590 nm) e 5D4 → 
7F3 (623 nm). Devido a larga energia de gap entre os níveis 5D4 e 7F0 (17300 cm-1), 

a eficiência quântica originária da luminescência do nível 5D4 é próxima de 100 %. 
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Não são observadas transições originadas do nível 5D3 devido a relaxação cruzada        

(5D3, 7F6) → (5D4, 7F0) com os íons de Tb3+ nos íons vizinhos no estado fundamental 
5D3. O processo de relaxação cruzada é observado em diferentes tipos de vidro 

contendo concentrações de Tb3+ superior a 0,5 % [88]. A probabilidade de relaxação 

de fônons entre os níveis 5D3 e 5D4 é muito pequena, devido ao valor de gap entre os 

níveis (5800 cm-1). O diagrama de níveis de energia dos íons de Tb3+ pode ser 

observado na Figura 20 e relaciona as emissões na região do visível. 

 

 
Figura 20. Diagrama de níveis de energia do Tb3+. 

 

A emissão mais intensa, em 550 nm (5D4→7F5) é denominada transição 

proibida de Laporte. As transições proibidas de Laporte são transições eletrônicas f-f 

características de alguns íons lantanídeos e que são geradas por dipolos-elétricos, 

causadas por distribuição de cargas entre as camadas do elemento [89]. A transição 
5D4→7F6 (485 nm) é uma transição de dipolo-magnético. Assim como nos íons de 

Eu3+, a amplitude da transição proibida de Laporte é sensível à polarizabilidade das 

alterações da simetria local em torno dos íons de Tb3+, ocasionada pela presença 

das NPs metálicas. Por outro lado, as transições de dipolo-magnético não são muito 

influenciadas por essas alterações de campo local [39]. Em geral, as razões entre as 

intensidades integradas das transições de dipolo-elétrico e dipolo-magnético são 

usadas por diversos autores para se estudar as alterações no ambiente químico e 
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físico de suas amostras. Para a pesquisa em questão, o uso das comparações é de 

suma importância, para explicar os fenômenos de aumento da luminescência de 

transições específicas dos íons de Eu3+ e Tb3+ na presença de NPs de ouro, prata e 

cobre, que alteram as propriedades do campo local ao redor desses íons. 

 

1.4. Nanopartículas metálicas e plasmônica 

1.4.1. Metodologias de nucleação  

 
Embora materiais nanoestruturados apresentem perspectivas promissoras 

para aplicações tecnológicas e industriais resta ainda a necessidade de produzí-los 

com propriedades adequadas, isto é, com distribuição homogênea das NPs. Dentre 

os materiais com características apropriadas para este fim estão os vidros. Vários 

métodos são apresentados na literatura para a fabricação destes sistemas vítreos: 

método sol-gel, método de implantação iônica, método de sputtering e método de 

fusão e tratamento térmico. Este último consiste na fusão dos reagentes e rápido 

resfriamento do material fundido, seguido de processos de tratamento térmico; o 

desenvolvimento destes processos é fundamental para controle das dimensões e 

distribuição das NPs [5]. Embora já sejam descritos na literatura processos para 

obtenção de NPs metálicas coloidais de diferentes formas, tais como cubos, cilindros 

e discos, os mecanismos envolvidos na formação e crescimento dessas morfologias 

ainda não são bem conhecidos.  

 A etapa de tratamento térmico para a formação das nanoestruturas metálicas 

influencia no tamanho das NPs. A disperção de tamanho é de extrema importância 

para que as não linearidades sejam suficientemente altas; quanto menor for a 

referida dispersão, maior será a não linearidade. A literatura reporta casos de 

tratamentos térmicos formados por duas etapas para a redução da dispersão de 

tamanho das NPs [90]: um pré-tratamento que propicie alta taxa de nucleação 

seguido de um tratamento a uma temperatura mais alta, onde a taxa de crescimento 

das NPs seja maior. 

 Assim sendo, é preciso determinar as condições necessárias para que ocorra, 

simultaneamente, a formação do vidro, a formação das NPs e a preservação das 
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qualidades ópticas, através de procedimentos de tratamentos térmicos adequados 

[90]. 

De maneira geral, as NPs tendem a adquirir, a exemplo das gotas de água, 

formas esféricas, que correspondem à situações de menor energia. A obtenção 

preferencial de partículas não-esféricas exige, portanto, interferência externa.  Para 

obter a forma desejada, no caso os nanoprismas triangulares de prata, é preciso se 

valer de duas propriedades inerentes aos metais nanoestruturados: os defeitos 

cristalográficos e os plasmons superficiais. 

A partir da caracterização da estrutura cristalina das NPs em escala atômica – 

através de microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução e difração de 

raios x – identifica-se que defeitos cristalográficos induzem uma direção de 

crescimento preferencial, levando ao crescimento anisotrópico. Mas ainda há a 

necessidade de controlar o tamanho das partículas. Então há uma correlação direta 

entre o tamanho dos nanoprismas e o comprimento de onda da luz utilizada na 

síntese fotoquímica: por se tratar de um processo fotoquímico, a luz incidente tem 

um papel ativo na determinação do tamanho dos nanoprismas, devido à excitação 

de plasmons, que determinam a absorção de luz pelas NPs em faixas específicas do 

espectro visível, que dependem do tamanho e forma das mesmas [95].  

Entre as várias aplicações das NPs metálicas, destacam-se três. A 

construção de sensores químicos e biológicos de alto desempenho, em que as 

moléculas de interesse são detectadas por mudanças na região de absorção de luz 

pelas NPs. O emprego das NPs metálicas permite a construção de sensores bem 

mais sensíveis e rápidos que os utilizados nos métodos convencionais, que 

envolvem apenas medidas ópticas. Outra aplicação está relacionada a uma recente 

terapia de câncer, em desenvolvimento pelo grupo da pesquisadora Naomi Halas, 

nos EUA. Nesse caso, NPs metálicas são incorporadas à região de interesse, que é 

iluminada com infravermelho. As NPs absorvem a radiação incidente e a liberam no 

local na forma de calor, matando as células cancerosas. Ataca-se, assim, apenas 

uma região específica, diferentemente do que acontece com os processos 

quimioterápicos em geral. Uma etapa importante para desenvolvimento dessa 

terapia foi o controle da forma das NPs, o que permitiu a produção de partículas que 

absorvem luz na região do infravermelho, conhecida como janela óptica dos tecidos, 

em que se tem a máxima penetração da luz através da pele [91]. 
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As NPs metálicas encontram também aplicação na manipulação da luz em 

escala nanométrica, um tema que desafia os cientistas há muito tempo. Uma das 

limitações da fotônica, ciência que estuda o desenvolvimento de dispositivos 

análogos aos eletrônicos, mas baseados na manipulação de fótons, tem sido a 

miniaturização, já que, em componentes menores que o comprimento de onda da 

luz, ocorre difração. As nanoestrutura metálicas resolvem o problema porque são 

capazes de conduzir luz abaixo do limite de difração, permitindo o desenvolvimento 

de dispositivos ópticos em escala nanométrica [32]. 

A metodologia adotada para a formação das NPs metálicas apresentada 

neste trabalho consiste no método de fusão e tratamento térmico. O tratamento 

térmico foi realizado por meio da temperatura de transição vítrea de cada matriz 

usando procedimento adotado pelo grupo em trabalhos anteriores [4-6, 32] para os 

quais o processo de nucleação foi eficiente. O procedimento usado será explicado 

no Capítulo 2. 

A Figura 21 ilustra de maneira esquemática o processo de nucleação para o 

caso dos reagentes AgNO3, Au2O3, Ag2O e Cu2O. Cabe acrescentar que a 

nucleação depende do tratamento térmico e também da matriz utilizada que limita e 

controla o processo de crescimento das NPs, facilitando ou dificultando a difusão 

dos íons metálicos.  

 
Figura 21. Representação esquemática da nucleação das NP metálicas [5]. 

 

Gustav Mie foi o primeiro a racionalizar a interação da luz com uma dispersão 

de partículas de ouro em 1908 [92]. Em sua teoria, Mie assume que a partícula e o 

meio envolvente são homogêneos; assim, ele descreve ambos pelas funções 
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dielétricas ópticas do “bulk”. Resolvendo as equações de Maxwell, deduz-se a 

expressão que relaciona a seção de choque de extinção, ext (ext=abs + esp  

seção de choque de absorção + seção de choque de espalhamento) das NPs 

metálicas como uma soma de oscilações elétricas e magnéticas [32]. 

A Teoria de Mie parte do princípio de que as partículas não possuem nenhum 

tipo de interação entre si; suposição aplicável quando se trata de partículas em 

suspensões coloidais diluídas. Entretanto, sabe-se que quando partículas metálicas 

apresentam-se desprovidas de uma camada de passivação eficiente, capaz de 

estabilizar eletrostaticamente ou estericamente, o fenômeno de agregação é 

observado. No caso do ouro, por exemplo, gera uma coloração roxa e o surgimento 

de bandas de plasmon adicionais, como mostra a Figura 22 [93]. 

 

 
Figura 22. Espectro de absorção de NPs de ouro em suspensão, mostrando a formação de banda de 

plasmon em 650nm, decorrente da aglomeração das NPs [93]. 
 

 Nesse caso, a explicação pode ser formulada a partir dos campos elétricos 

superficiais das partículas. Considera-se que a geração do plasmon dá origem a um 

campo elétrico oscilante na superfície da partícula, denominado campo elétrico 

evanescente, por decair exponencialmente com a distância da superfície. Quando a 

formação de agregados é observada, os campos evanescentes de partículas 

próximas sofrem interferências mútuas, gerando ressonâncias em energias 

menores, o que explica o surgimento do alargamento das bandas de plasmon [91]. 

 É importante que se faça a distinção entre processos de agregação e de 

fusão de partículas. No processo de fusão de duas ou mais partículas se unem 

formando uma nova partícula de tamanho maior. Nesse caso não são observadas 

bandas largas de plasmon, apenas o deslocamento máximo de absorção e o 
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alargamento suave da banda. Já o processo de agregação é observado quando 

duas ou mais partículas se aproximam o suficiente para que a interferência dos 

campos evanescentes ocorra, mas sem se fundirem. Observa-se então, o 

surgimento de uma nova banda, em 650 nm. Esse tipo de comportamento é 

observado quando a camada de passivação é suficiente para evitar a fusão, mas 

ineficiente no impedimento da aproximação [93]. 

 O mecanismo de formação e crescimento das NPs varia de acordo com o 

sistema específico e pode ser explicado pelo mecanismo de nucleação de La Mer 

[94]. Nesse mecanismo, quando a concentração de átomos e íons que irão formar a 

NP ultrapassa certo limite, conhecido como concentração crítica de nucleação, 

flutuações estatísticas levam a formação de pequenos aglomerados de átomos 

denominados núcleos ou sementes. Uma vez que ocorre a nucleação, a 

concentração de precursores disponíveis diminui, podendo ficar abaixo da 

concentração crítica de nucleação; a partir deste ponto ocorre somente o 

crescimento dos núcleos pré-formados pela incorporação das NPs. Em alguns 

casos, após essa etapa, quando a concentração de precursores torna-se maior que 

o valor crítico de crescimento, pode ocorrer também o processo Ostwald rippening 

que promove a dissolução das partículas menores e o crescimento das maiores, ou 

mesmo o crescimento por incorporação de outros núcleos (aglomeração e 

coalescência). Nessa etapa de nucleação há o limite de fragmentação térmica, 

quando as NPs se “desprendem” umas das outras e se difundem pela matriz e 

dependendo da energia interna do sistema, podem se aglomerar novamente, 

formando novas estruturas [95]. 

 O tamanho médio final das NPs depende portanto do precursor usado para 

obtê-las, do tempo de tratamento térmico, da matriz hospedeira e do ambiente 

químico. O controle da distribuição de tamanhos depende da separação temporal 

das etapas de nucleação e crescimento. Desta forma, os núcleos crescem sem que 

haja a formação simultânea de outros núcleos. Experimentalmente, a separação das 

etapas de nucleação e crescimento não é trivial e envolve a escolha correta da 

matriz e procedimento de síntese adequado [95]. 

 Dentre os metais, o ouro, a prata e o cobre tem sido extensamente utilizados 

para a nucleação em matrizes devido as novas propriedades que adquirem. Por 

exemplo, utilizando um processo químico, é possível demonstrar que não apenas os 

átomos de ouro, mas também os de prata e de cobre, podem tornar-se magnéticos. 
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Os magnetismo aparece quando esses átomos estão formando nanopartículas e são 

circundados por determinadas moléculas orgânicas. O magnetismo é permanente e 

tem uma força considerável mesmo à temperatura ambiente. O comportamento 

magnético foi observado em nanopartículas dos três metais com diâmetros de 2 

nanômetros. Há também a mudança de propriedades condutoras; ouro em 

macroescala é um dos melhores condutores de eletricidade que existem. Mas, 

quando em escala nanométrica cresce além de uma determinada dimensão, e 

simplesmente passa a se comportar como um isolante [96]. Tais alterações nas suas 

propriedades físicas e químicas e a interferência em íons de terras-raras podem ser 

explicadas pela Regra de Ouro de Fermi [32]. 

 

1.4.2.  Bandas de plasmons 

 

As NPs metálicas apresentam, em geral, propriedades ópticas, elétricas e 

mecânicas que diferem das propriedades dos materiais macroscópicos e conferem 

aos matérias que estão inseridos elevados coeficientes não-lineares de terceira 

ordem e uma rápida resposta não-linear. Em 1950 iniciaram-se os estudos das 

propriedades ópticas conferidas às NPs, dando início à plasmônica: área da fotônica 

que estuda a geração de bandas de plasmons superficiais ocasionadas pela 

presença de NPs [97]. 

Uma interface metal – dielétrico na escala nanométrica produz considerável 

mudanças nas propriedades ópticas que passam a depender da forma e do tamanho 

das nanoestruturas. A ressonância, chamada plasmon ou ressonância do plasmon 

superficial, localizada nas proximidades da fronteira entre a nanoestrutura metálica e 

a vizinhança dielétrica, produz, nesta interface, aumento do campo eletromagnético 

[5, 39]. 

Plasmons superficiais são ondas que se propagam na superfície de 

condutores, usualmente metais, e são essencialmente ondas de luz armadilhadas na 

superfície devido às suas interações com os elétrons livres das nanoestruturas 

metálicas. Nesta interação, os elétrons livres respondem coletivamente oscilando em 

ressonância com a onda de luz de excitação. A interação ressonante entre a 

oscilação da carga superficial e o campo eletromagnético da luz constitui o plasmon 

superficial e dá origem a propriedades únicas. Os comprimentos de onda específicos 
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de absorção da luz que produzem as oscilações plasmônicas são chamados de 

bandas de plasmon [32], como é possível observar na Figura 23. 

 

 
Figura 23. Esquema para a oscilação plasmônica de uma esfera, mostrando o deslocamento da 

nuvem dos elétrons de condução em relação ao núcleo. 
 
 

Ao excitar os plasmons superficiais com luz de mesma freqüência da 

oscilação dos plasmons, observa-se o aparecimento de uma intensa banda de 

absorção, devido à ressonância. Essa freqüência de ressonância dos plasmons 

superficiais (RPS) depende de várias características: 

 do tipo de material (tipicamente prata, ouro, cobre, platina, etc); 

 da distribuição de tamanhos das NPs; 

 da forma das NPs; 

 do ambiente químico do hospedeiro onde as NPs estão inclusas e 

 dependendo do início da janela de transmissão da matriz vítrea, estas 

bandas, muitas vezes não são observadas nas medidas de absorção óptica mas 

podem variar do ultra-violeta ao infra-vermelho [6, 32]. 

As principais aplicações fotônicas de NPs metálicas são provenientes do 

aumento do campo local decorrente da degradação da ressonância plasmon, o que 

leva ao aumento de vários processos ópticos lineares e não-lineares [59]. 

 Plasmons relativos a NPs metálicas podem alterar a luminescência produzida 

pelos íons de terras-raras. Os três diferentes tipos de efeitos plasmônicos que 

podem interferir nas propriedades radiativas e não radiativas de íons de terras-raras 

são [98]: 
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Nanopartícula 

Íons de terras-raras 

I 

II 

III 

 Aumento do Campo Local – O aumento do campo local em torno dos íons de 

terra-rara devido à presença das NPs metálicas concentra a densidade de 

excitação local ao redor dos íons, aumentando a emissão luminescente. NPs 

facetadas e de tamanho inferior a 5 nm intensificam o aumento do campo 

local [98].  

 Transferência de energia (TE) entre os íons de terra-rara e as NPs – Esta 

interação introduz um canal adicional de decaimento não-radiativo, que 

depende da distância entre o íon e a NP;.  

 Aumento da Taxa Radiativa – Interação entre o íon de terra-rara e uma 

nanoestrutura metálica que aumenta a taxa radiativa intrínseca do íon de 

terra-rara. A taxa de decaimento radiativo é descrita pela Regra de Ouro de 

Fermi [32]. Portanto, íons mais próximos do que 5 nm da superfície das NP 

têm geralmente sua luminescência diminuída (região I). Para distâncias 

compreendidas entre 5 nm e 20 nm, o aumento da luminescência pode ser 

favorecido, tanto pelo aumento do campo local, como pelo aumento das taxas 

radiativas (região II); neste último caso o tempo de vida diminui (região III), 

como mostra a Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Representação das distâncias entre NPs e íons de terras-raras [32]. 

 
Cabe ressaltar que a distribuição não homogênea das NPs no vidro ou ainda 

a formação de aglomerados (NPs de diferentes tamanhos muito próximas umas às 

outras) ocasiona o deslocamento das bandas de absorção dos plasmons superficiais 

para comprimentos de onda maiores, o que pode influenciar a intensidade de 
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emissão dos íons de terras-raras situados em diferentes comprimentos de onda. Em 

geral, são mais afetadas as emissões dos íons de terras-raras mais próximas à 

banda do plasmon superficial [6, 32].  

Também é possível obter NPs metálicas e não se observar a presença das 

suas bandas de plasmon características. Isso ocorre caso a nucleção não seja 

efetiva e completa, ou seja, caso uma parte dos íons metálicos não tenham sido 

nucleados por completo e a distribuição dessas NPs na matriz não seja inteiramente 

homogênea e de pequenas concentrações [95]. 

 

1.4.2.1.  Plasmon da Prata 

 
A Figura 25 apresenta a interferência do formato das NPs de prata no 

posicionamento das bandas de plasmon em colóides. NPs de prata esféricas 

apresentam bandas de absorção entre 300 e 450 nm; as pentagonais apresentam 

bandas entre 500 e 600 nm e as com formato de prisma triangular apresentam 

bandas entre 600 e 750 nm [99]. Quando o tamanho da NP aumenta, ocorre o 

deslocamento da banda de plasmon para comprimentos de onda maiores. Por 

exemplo, NPs de prata esféricas com raio de 90 nm tem banda de plasmon em 700 

nm. A banda de plasmon mostrada na Figura 25, compreendida entre 400 e 550 nm 

refere-se à NPs com diâmetros menores, conforme será mostrado nos resultados a 

serem apresentados. Como precursor, pode-se utilizar nitrato de prata (AgNO3) ou 

óxido de prata (Ag2O). A formação da NP (seu formato e tamanho) vai depender da 

energia de ativação do sistema (tempo e temperatura de tratamento térmico) e do 

ambiente hospedeiro na qual a NP está inserida (matriz). 
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Figura 25. Interferência da forma das NPs de prata na posição das bandas de absorção dos 

plasmons superficiais, em colóides com NPs de prata [99]. 

 

 A literatura reporta casos de nucleação de NPs de prata em vidros de sílica 

através de três procedimentos: tratamentos térmicos, irradiação através de laser na 

região do ultra-violeta e irradiação por Raios X. Em amostras tratadas termicamente, 

a probabilidade de gerar NPs combinadas com outros elementos da matriz é maior 

em relação aos outros dois procedimentos. Ao irradiar com laser, a nucleação é local 

e a dispersão das NPs pode ficar comprometida. Na irradiação por Raios X pode-se 

promover defeitos e tornar o vidro instável quimicamente. A Figura 26 mostra a 

comparação entre bandas de plasmon de NPs de prata em amostras tratadas 

termicamente e irradiada por laser [100]. 

 
Figura 26. Comparação de bandas de plasmon de NPs de prata em vidros de sílica [100]. 
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O tamanho médio das NPs e a sua distribuição na matriz varia 

significativamente. Na amostra tratada termicamente, as NPs tem tamanho médio de 

8 nm, como pode-se observar na micrografia da Figura 27 (a). Já na amostra 

irradiada por laser, o tamanho médio das NPs é de 4 nm e é possível observar na 

Figura 27(b) que as NPs estão aglomeradas [101]. 

  
Figura 27. Micrografia de silicatos com NPs de prata. (a) Amostra tratada termicamente (b) Amostra 

irradiada por laser [101]. 
 

1.4.2.2.  Plasmon do Ouro 

 

 Dos três metais empregados atualmente em nanotecnologia (prata, cobre e 

ouro), o ouro é o menos reativo e portanto, não se combina com facilidade aos 

elementos da matriz vítrea [5]. Como material precursor das NPs é comum usar 

óxido de ouro (Au2O3). 

Em vidros de sílica com NPs de ouro, com diâmetros entre 5 e 30 nm [90, 98]   

a banda de plasmon não é bem definida; para tamanhos superiores a 30 nm a 

banda de absorção torna-se mais definida e ocupa grande parte da região do visível. 

 A Figura 28 mostra a dependência da banda de absorção dos plasmons 

superficiais com o tamanho das NPs de ouro em colóides [90]. 

 

(a) (b) 
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Figura 28. Espectro de absorção de NPs de ouro com diferentes tamanhos [90]. 

 
A Figura 29 a seguir apresenta diferentes bandas de plasmon superficial 

associadas às NPs de ouro em vidros de silicato; podemos notar que ocorre melhor 

definição das bandas à medida que o tamanho das NPs aumenta [102]. Neste caso 

as bandas não são tão bem definidas como no exemplo mostrado na Figura 28.  
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Figura 29. Espectro de absorção de amostras contendo NPs de ouro, nucleadas por laser de 

femtosegundos [102]. 

 
 Estudos recentes mostram a possibilidade de composição de NPs de mais de 

um elemento. São as chamadas NPs bimetálicas, que nada mais são do que uma 
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liga nanométrica, composta por exemplo, de ouro e prata. A união dessas NPs gera 

duas bandas de plasmon, cobrindo boa parte do espectro de absorção do visível, 

ampliando as possibilidades de aumento de luminescência em diversos íons de 

terras-raras. A Figura 30 mostra um espectro de absorção de uma amostra dopada 

com NPs bimetálicas de ouro e prata, sendo a “casca” da NP de ouro (com 1 nm) e o 

núcleo (0,8 nm) de prata [103]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Espectro de absorção de NP bimetálica composta por ouro e prata [103]. 

 

1.4.2.3.  Plasmon do Cobre 

 

 NPs de cobre têm sido usadas principalmente para aperfeiçoar novos 

componentes eletrônicos, porém devido a sua instabilidade e reatividade com outros 

elementos é o metal mais difícil de se obter de forma isolada dentro de uma matriz 

[104]. O cobre oxida com facilidade e a probalidade de se obter NPs de óxido de 

cobre (Cu2O) é muito maior do que se obter uma NP de cobre puramente metálico 

[105]. 

 A banda de plasmon de cobre puramente metálico pode ser observada na 

região de 612 nm, como mostra a Figura 31 numa amostra polimérica. 

 

 

Comprimento de onda (nm) 
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Figura 31. Espectro de absorção de NPs de cobre puramente metálico [104]. 

 
 Já NPs de óxido de cobre (Cu2O) apresentam bandas de absorção 

compreendidas no intervalo de 450 nm a 600 nm, como é possível observar na 

Figura 32 de uma amostra de aluminosilicato, tratada termicamente em intervalo de 

5 a 15 minutos [106]. 

 
Figura 32. Espectro de absorção de NPs de óxido de cobre (Cu2O) [106]. 

 
 Há ainda uma outra possibilidade de formação de NPs de cobre. Quando a 

dissociação dos íons não é completa, pode ocorrer a formação de NPs compostas 

por cobre puramente metálico e uma fase de óxido de cobre I (CuO), como mostra a 

Figura 33. Neste caso, a amostra de sílica foi tratada numa atmosfera redutora de 

H2-N2 e mesmo assim não houve garantias de que a oxidação do cobre não 

acontecesse [107]. 
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Figura 33. Imagem de TEM de NP de cobre metálico e CuO em sílica [107]. 

 
 A posição da banda de plasmon é influenciada de acordo com a NP presente 

em maior quantidade na matriz, como mostra a Figura 34, na qual a amostra foi 

tratada em diferentes tempos de tratamento térmico e prevaleceu a banda em torno 

de 550 nm. 

 
Figura 34. Espectro de absorção de amostra de sílica com NP de cobre e CuO [107]. 

 

 Há ainda a possibilidade de que não ocorra a nucleação completa das NPs de 

cobre e que na matriz ainda haja a presença de íons de cobre. Neste caso, pode 

ocorrer a formação de uma intensa banda de absorção no fim do espectro visível e 
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início do infra-vermelho, começando em 500 nm, podendo chegar até 900 nm, como 

mostra a Figura 35 [108]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Espectro de absorção de colóides com NPs de cobre. A banda mais intensa, entre 500 e 

700 nm é referente aos íons de cobre na amostra [108]. 
 

 Conhecidas as posições das bandas de plasmon mais freqüentes em 

matrizes vítreas de prata, ouro e cobre, é possível elaborar os diagramas de níveis 

de energia de absorção dessas NPs, que ajudam a entender os mecanismos de 

transferência de energia e aumento das luminescência dos íons de terras-raras, 

como é possível observar na Figura 36. 
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Figura 36. Diagrama de níveis de energia das NPs metálicas [32]. 

 

2. Metodologia 

 

Foram estudados dois sistemas vítreos baseados em dióxido de telúrio, com 

as composições mostradas na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Sistemas vítreos estudados. 

Composição (% em peso) Código 

85,5 TeO2 – 15,5 ZnO B1 

85,4 TeO2 – 3,2 PbO – 6,97 ZnO – 4,43 Na2O Q1 

 

Estes vidros possuem uma larga região de transmissão (350-6500 nm), boa 

estabilidade química, resistências mecânica e térmica, e baixa energia de fônon,      

(~ 700 cm-1). A Figura 37 apresenta os espectros de absorção e de transmissão no 

infravermelho das composições dos vidros de telureto estudados neste trabalho. 
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Figura 37. Espectros de absorção nas regiões do visível (à esquerda) e infravermelho (à direita) dos 

vidros de telureto estudados. 
 

A Tabela 8 apresenta as amostras produzidas. As concentrações dos 

reagentes usados na produção das amostras são apresentadas em porcentagem de 

peso. 

 
Tabela 8. Sistemas vítreos estudados e seus respectivos dopantes e tempos de tratamento. 

Sistema 
Reagente metálico 

precursor 
Óxido de 
terra-rara 

Tratamento 
térmico (h) 

Q1 10% Ag2O, AgNO3, Au2O3 

B1 0,1% Cu2O 
5% Eu2O3 

Q1 10% Ag2O e 0,1% Cu2O  

B1 10% Au2O3 
5% Tb4O7 

2  

17  

32  

47  

62  

 

 Conforme dito anteriormente, as composições acima apresentadas (Q1 e B1) 

vem sendo estudadas pelo grupo [4-6]. Cabe acrescentar que as concentrações de 

dopante foram determinadas empiricamente por meio de resultados preliminares, 

com os reagentes Au2O3, Ag2O, AgNO3 e Eu2O3. Com relação ao reagente Cu2O, 

experiências anteriores mostraram que usado em altas concentrações causam 

opacidade na amostra e presença de largas bandas de absorção que impedem a 

emissão dos íons de terras-raras [32]. Com relação aos reagentes Au2O3, Ag2O, 

AgNO3 foram usadas altas concentrações, pois os resultados preliminares 

mostraram que pequenas concentrações não são suficientes para que a nucleação 

seja suficientemente alta a fim de que as bandas de plasmon possam ser medidas. 
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Além disso, altas concentrações dos reagentes metálicos podem favorecer o 

aumento da luminescência por processos de transferência de energia entre as NPs 

metálicas e os íons de terras-raras. 

 Segue a Tabela 9 com as amostras codopadas produzidas com e sem 

reagente metálico. Foram produzidas inicialmente amostras codopadas sem o 

reagente metálico a fim de verificarmos a eficiência do processo de transferência de 

energia Tb3+ → Eu3+. As amostras codopadas preparadas com reagente metálico 

tiveram como objetivo estudar a interferência das NPs metálicas nos processos de 

transferência de energia.   

Como podemos observar, foram usadas para o doador de energia (Tb4O7) 

concentrações superiores as do aceitador (Eu2O3). Estas concentrações foram 

determinadas empiricamente embora seja usual preparar as amostras com 

concentrações de íons doadoras maiores ou iguais as do íon aceitador. Com relação 

ao reagente metálico, foram usadas concentrações iguais ou maiores as do doador. 

Amostras produzidas com concentrações superiores a 4,0% de reagente metálico 

tornaram as amostras opacas. 

 
Tabela 9. Sistemas vítreos codopados e suas respectivas concentrações de dopantes e tempos de 

tratamento térmico. 

Sistema 
Reagente metálico 

precursor 
Óxido de terra-rara 

Tratamento 

térmico (h) 

Q1 2,0% AgNO3 
1% Eu2O3 + 2,0 %  

Tb4O7 

Q1 4,0% AgNO3 
1% Eu2O3 + 2,0 %  

Tb4O7 

2  

17  

32  

47  

62  
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2.1. Preparo 

 

As amostras foram preparadas com reagentes da Fluka e Sigma Aldrich, com 

pureza superior a 99,99 %, no Laboratório de Vidros e Datações da FATEC – SP. 

Para obtenção das amostras, inicialmente os reagentes são pesados em 

balança com precisão de  0,01 mg, introduzidos em cadinho de platina pura, 

misturados e homogeneizados, para então, serem levados ao forno de fusão. Após o 

período de fusão, o material fundido é resfriado rapidamente sendo vertido em 

molde de latão, pré-aquecido à temperatura de tratamento para, em seguida, ser 

introduzido em um segundo forno para tratamento térmico. Cabe lembrar que a 

temperatura de tratamento deve ser sempre próxima a de transição vítrea (Tg). A 

Tabela 10 apresenta os parâmetros para o processo de fusão e tratamento térmico 

(recozimento) – temperatura e tempo - para cada sistema vítreo estudado. Após este 

procedimento, o forno é desligado, e a amostra permanece em seu interior até que a 

temperatura ambiente seja alcançada. Este processo permite que as tensões 

internas sejam diminuídas e que o vidro obtenha maior resistência mecânica. 

 
Tabela 10. Tempo e temperatura de fusão e tratamento térmico dos sistemas estudados. 

Código Fusão / Tempo Tratamento / Tempo 

B1 800° C / 20 min 325° C / 2 h 

Q1 750° C / 2 h 270° C / 2 h 

 

Em seguida as amostras são lixadas até espessura de 2 mm e polidas, em 

ambas faces. Estas são cortadas em cinco partes, com dimensões similares, para 

que sejam realizados os tratamentos térmicos para a nucleação das NPs. Assim, 

cada conjunto de amostras possui cinco partes distintas que foram submetidas a 

diferentes tempos de tratamento. 

A Figura 38 mostra o processo de tratamento térmico usado para obtenção 

das NPs, onde TA é a temperatura ambiente, TT é a temperatura de tratamento 

térmico (abaixo da Tg) e TF é a temperatura de fusão. Os parâmetros exemplificados 

na figura são referentes à matriz B1. Como é possível observar, a etapa referente ao 
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tratamento térmico, para nucleação, é descontínua, isto é, são feitos sucessivos 

tratamentos até que seja atingido o tempo desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Representação esquemática dos processos de tratamento térmico utilizados para 

obtenção das NPs metálicas. 
 
 
Dentre as cinco amostras preparadas, uma delas é tratada termicamente 

somente para o alívio das tensões internas (recozimento), guardada e usada para 

comparação. As outras amostras são colocadas sobre o molde de latão e inseridas 

no forno de tratamento térmico, mantidas à temperatura usada para o tratamento 

térmico em um dado intervalo de tempo. Passado este período, o forno é desligado 

e as amostras são resfriadas lentamente até a temperatura ambiente. Uma vez 

atingida a temperatura ambiente todos as amostras são retiradas do forno; uma 

delas é então separada  e classificada pelo tempo inicial somado ao tempo de 

tratamento adicional. O processo se repete com as demais amostras até que sejam 

tratadas no intervalo de tempo máximo estipulado que variou de 15 horas. 

Tratamento 
térmico 

(recozimento) 

Tratamento térmico para 
nucleação 

Resfriamento 
lento 

Temperatura (ºC) 

TT 
325ºC 

Fusão 

Resfriamento 
brusco 

TF 
800ºC 

TA 
25ºC 1 hora 2 horas 15, 30, 45 e  60 horas 
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A Figura 39 apresenta as etapas do processo de produção. Cabe acrescentar 

os cuidados tomados durante o preparo das amostras. Os cadinhos de platina são 

limpos com solução de água e ácido fluorídrico após a produção de cada amostra. 

Os moldes de latão são sempre lixados e limpos antes de sua utilização; são usadas 

diferentes espátulas, sendo estas descartáveis, na pesagem de cada reagente no 

intuito de evitar eventuais contaminações. Além disso, os reagentes precursores das 

NPs (nitrato de prata, óxido de ouro e óxido de cobre) são pesados sempre em sala 

escura, pelo fato de serem sensíveis à luz branca. 

 
Figura 39. Fotos das etapas do processo de produção dos vidros estudados. 

 

 

2.2. Técnicas de caracterização 

 
As técnicas de caracterização utilizadas buscaram comprovar a presença das 

NPs metálicas nos vidros de telureto e a interferência das mesmas nas emissões 

dos íons de terras-raras e nos processos de absorção óptica. 
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Fonte de Luz Fibra óptica Amostra 
Suporte 

Fibra óptica Câmera CCD Computador 

2.2.1.   Absorção óptica 

 
Para a realização das medidas de absorção óptica é necessário que as 

amostras tenham as faces paralelas e polidas para que as perdas relativas à 

refração sejam minimizadas. O diagrama experimental para este tipo de medida é 

mostrado na Figura 40. 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Arranjo experimental para as medidas de absorção óptica. 

 

Pelo diagrama acima, observa-se que, um feixe de luz passa por uma fibra 

óptica e é direcionado para o porta amostra, incidindo na amostra, que absorve 

determinados comprimentos de onda (dependendo da dopagem da amostra). A luz 

que atravessa a amostra segue por outra fibra óptica e é direcionada até uma 

câmera CCD que converte o espectro e passa para o computador, onde é possível 

fazer o tratamento dos dados. As medidas foram realizadas utilizando-se o 

equipamento Ocean Optics, à temperatura ambiente, no Laboratório de Vidros e 

Datação da FATEC-SP, mostrado na Figura 41. 
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Figura 41. Espectrômetro Ocean Optics usado para as medidas de absorção óptica. 

 

A absorção óptica é uma das técnicas que pode ser utilizada para comprovar 

a nucleação das NPs metálicas, podendo ou não, ser observada a chamada banda 

de plasmon do referente metal anteriormente explicado no item 1.4. 

 

2.2.2. Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Para a obtenção das imagens das NPs foi utilizado um de Microscópio 

Eletrônico de Transmissão em colaboração com o Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Instituto de Física da USP, modelo Philips CM 200 operado a 200 kV. 

O microscópio possui um catodo de grampo de tungstênio, que ao ser 

aquecido emite elétrons que são acelerados pelo anodo e colimadores pelo cilindro 

de Wehnelt. O feixe eletrônico divergente é focalizado sobre a amostra pelas duas 

lentes condensadoras. Assim, com o condensador duplo, os elétrons deixando a 

ponta do catodo são focalizados na posição da amostra em uma mancha pequena 

que pode variar de 2 a 10 µm de diâmetro. Com os feixes passando através da 

abertura da objetiva, é formada a primeira imagem ampliada da amostra. No plano 

desta imagem, a abertura designada seletora é focalizada. A lente intermediária e 

projetora ampliam sucessivamente a primeira imagem mais duas vezes. A ampliação 
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total é obtida pela multiplicação dos aumentos individuais da série de lentes. A 

imagem ampliada em três estágios é visível sobre o anteparo fluorescente final; 

quando o anteparo é levantado esta é registrada na placa fotográfica. Importante 

ressaltar que a colimação do feixe de elétrons só é eficaz quando o sistema está em 

alto vácuo. O que garante a identificação da composição da amostra é a difração por 

feixes de elétrons que o microscópio gera durante o ensaio e através da Equação (1) 

são identificados os elementos da difração eletrônica [5]. 

 

R
Ld hkl 2

2
                                                                                                                   (1) 

 

onde dhkl são as distâncias interplanares características de cada elemento, 2R são 

obtidos através das distâncias de pontos e/ou anéis da difração e 2λL é a constante 

de câmara característica do feixe de elétrons do microscópio. 

 A preparação das amostras para microscopia é feita através de moagem e 

diluição em água. Apenas as partículas sobrenadantes, são colocadas em uma 

microtela com carbono previamente depositado. 

As partículas metálicas espalham muito mais o feixe de elétrons do que o 

vidro, e por este motivo, podem ser identificadas pelo contraste claro-escuro das 

micrografias. A composição das nanoestruturas é também identificada pela difração 

de elétrons realizada pelo próprio microscópio. 

O diagrama de difração corresponde aproximadamente a uma secção plana 

através do espaço recíproco, perpendicular ao feixe incidente. A Figura 42 [5] 

apresenta um exemplo de uma imagem de difração de elétrons obtida durante o 

ensaio de microscopia eletrônica de transmissão, para uma amostra vítrea de 

telureto (TeO2-GeO2-PbO) dopada com Eu2O3 e Au2O3. A difração apresentada  é 

referente às NPs de ouro nucleadas na referida amostra vítrea. Estes resultados 

obtidos pelo grupo foram recentemente publicados [11]. 
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Figura 42. Difração por feixe de elétrons das NPs de ouro de uma amostra vítrea dopada com Eu2O3 

e Au2O3 [11]. 
 

A Figura 43 apresenta os principais tipos de figuras de difração que podem 

ser obtidas para os diferentes materiais: monocristais, policristais e materiais 

amorfos. A análise de figuras de difração do tipo mostrado na Figura 43a, através da 

disposição dos pontos brilhantes obtidos na imagem, permite a determinação da 

estrutura cristalina e dos respectivos parâmetros de reticulado, assim como a 

orientação da micro região analisada. Se a área selecionada para análise possuir 

duas fases, por exemplo, um precipitado disperso em uma matriz, a figura de 

difração formada será a superposição dos diagramas de difração das duas fases e, 

serão observados anéis, como mostra a Figura 43b. Neste caso é possível 

determinar, adicionalmente, as relações de orientação (epitáxie) entre os planos 

cristalinos das duas fases e concluir se o precipitado é coerente ou incoerente com a 

matriz. Já a figura de difração de um material amorfo é difusa, ou seja, não é 

possível determinar a posição, distância entre anéis de difração ou quantidade de 

anéis, como mostra a Figura 43c [6]. 

 

 
Figura 43. Desenho esquemático dos possíveis tipos de imagens obtidas pela técnica de difração de 

elétrons. a) Região monocristalina; b) região policristalina; c) região amorfa [6]. 
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 Outra técnica complementar para a identificação da composição das NPs 

metélicas é o EDS (espectroscopia de fluorescencia de raios X por energia 

dispersiva). Quando o feixe de elétrons incide sobre um material, os elétrons mais 

externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, mudando de níveis 

energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia adquirida a 

qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios-x. Um detector 

instalado na câmara de vácuo do MET (Microscopia eletrônica de transmissão) 

mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado 

átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, 

determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e assim 

identificar em instantes que estrutura está sendo observado. O diâmetro reduzido do 

feixe permite a determinação da composição de NPs em amostras de tamanhos 

muito reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. Para este 

trabalho serão apresentados os espectros de EDS de amostras vítreas dopadas com 

NPs de ouro e prata. Não foi possível obter espectros de EDS de amostras dopadas 

com NPs de cobre, pois a grade de suporte para a microscopia é constituída de 

cobre, portanto, o detector do microscópio não tem sensibilidade para discernir o 

cobre das NPs e o cobre de suporte das amostras a serem analizadas [6]. 

 

2.2.3. Medidas de luminescência 

 

As medidas de emissão na região do visível foram realizadas, 

respectivamente, com excitação de 405 nm para as amostras dopadas com Eu3+ e 

377 nm para as amostras dopadas com Tb3+, através de um espectrômetro de 

fluorescência (Cary Eclipse), com lâmpada de Xenon de pulsos de 2 a 3 µs, em 

temperatura ambiente, no Laboratório de Vidros e Datação da FATEC-SP (Figura 

44).  
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Figura 44. Espectrômetro de fluorescência usado nas medidas de emissão. 

 

A Figura 45 apresenta o esquema do arranjo experimental utilizado pelo 

fluorímetro.  

A luz da lâmpada Xenon passa por uma fenda e os comprimentos de onda 

são separados por um monocromador (de excitação). A luz que sai do 

monocromador é dividida em dois feixes: o primeiro é direcionado para uma 

fotomultiplicadora para ser usada como referência (possibilitando a redução do 

ruído); o segundo feixe é utilizado para excitar a amostra. A luz emitida pela amostra 

é direcionada para uma fenda e um segundo monocromador (de emissão), sendo 

finalmente desviada para a fotomultiplicadora que fará a leitura do sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Arranjo experimental para as medidas de emissão. 
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3. Resultados e discussão 

 

São apresentados a seguir, separadamente, os resultados referentes aos 

vidros preparados que foram apresentados nas Tabela 8 e Tabela 9. 

 

3.1. Vidros dopados com Eu2O3 e NPs de prata 

 

Foram produzidas amostras dopadas com 10% em peso de óxido de prata 

(Ag2O) e 5% de óxido de európio (Eu2O3), como mostra a Figura 46 e 10% de nitrato 

de prata (AgNO3) com a mesma concentração de Eu2O3 (Figura 47). Desta forma, 

usamos dois precursores de NPs de prata distintos e observamos as diferenças na 

formação dessas NPs e a interferência na luminescência dos íons de Eu3+. 

 
 

Figura 46. Amostras do sistema Q1 dopadas com 10% de Ag2O e 5% de Eu2O3. 
 

 
 

Figura 47. Amostras do sistema Q1 dopadas com 10% de AgNO3 e 5% de Eu2O3. 
 

 Nota-se, que ocorre uma mudança de cor com o tratamento térmico, um dos 

indícios da nucleação das NPs de prata nas amostras; tal efeito foi verificado 

anteriormente em trabalhos do grupo [6, 32]. Cabe acrescentar que normalmente o 

aumento da concentração dos íons de terras-raras também pode ocasionar a 

mudança da cor; como nas Figuras 46 e 47 foi mantida a concentração de Eu2O3 

atribui-se a mudança da cor à nucleação. As amostras dopadas com AgNO3 

apresentaram-se mais escuras em relação às amostras dopadas com Ag2O. Nas 

amostras tratadas termicamente por 32 e 62 horas é possível observar a falta de um 

pedaço das extremidades das amostras. Isso é necessário para a realização dos 

ensaios de microscopia eletrônica de transmissão (MET), para os quais é preciso 

2h 17h 32h 47h 62h 

2h 17h 32h 47h 62h 
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moer uma fração da amostra. Estes ensaios foram realizados após as medidas de 

caracterização óptica para não comprometer a eficiência luminescente das 

amostras. 

3.1.1.  Medidas de absorção óptica 

 
A Figura 48 mostra os espectros de absorção da amostra Q1 dopada com 5% 

de Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada termicamente em vários intervalos de tempo. A 

incorporação do európio na sua forma iônica trivalente é observada devido à 

presença das bandas de absorção do óxido de terra rara, cujas transições 

associadas são mostradas. Uma larga banda adicional, localizada entre 410 e 600 

nm está presente devido à ressonância dos plasmons superficiais (RPS) das NPs de 

prata. Sua intensidade aumenta para as amostras tratadas termicamente por um 

período de tempo maior. O aumento da intensidade da banda RPS indica que a 

concentração de NPs de prata aumenta com o tempo de tratamento térmico. 
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Figura 48. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

Na Figura 49 são mostradas os espectros de absorção da amostra Q1 

dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada termicamente em vários 

intervalos de tempo. Também é possível observar a incorporação do európio na sua 

forma iônica trivalente. A banda de (RPS) das NPs de prata para estas amostras 

localiza-se em 490 nm e é mais definida quando comparada com as absorções 
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referentes à Figura 48. A intensidade dessas bandas também aumenta para as 

amostras tratadas termicamente por um período de tempo maior, pelos mesmos 

motivos expostos anteriormente. 
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Figura 49. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

3.1.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 
As imagens obtidas por MET das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 

10% de Ag2O para diferentes tratamentos estão na Figura 50. Observa-se uma 

distribuição uniforme das NPs no vidro que apresentam formato arredondado na 

amostra tratada por 32 horas. Já as NPs de prata da amostra tratada por 62 horas 

são facetadas e a presença de alguns aglomerados pode ser verificada. A natureza 

estrutural das NPs foi investigada através da difração eletrônica, mostrada nas 

inserções das micrografias. A partir da referida técnica foi possível determinar a 

presença de NPs de prata na forma monocristalina. Isto foi possível pela presença 

do padrão de difração de pontos, a partir do qual é possível extrair os parâmetros de 

rede do cristal e sua orientação. 

Os histogramas, feitos a partir de uma contagem de 100 NPs das micrografias 

revelam que o tamanho médio das NPs é de 5 nm para a amostra tratada por 32 

horas e que houve um aumento do tamanho médio das NPs com o tempo de 
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tratamento térmico. Para a amostra tratada por 62 horas o tamanho médio das NPs 

é de 12 nm. Os histogramas encontram-se na Figura 51. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O tratadas por 

32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
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Figura 51. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de 

Ag2O tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 
 A Figura 52 mostra o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de 

Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada por 32h e os picos referentes às NPs de prata e de 

zinco, um dos elementos da matriz vítrea. 
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Figura 52. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada por 

32h. 
 

A Figura 53 mostra o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de 

Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada por 62h. Neste espectro pode-se observar, além dos 

picos referentes às NPs de prata, dois dos elementos da matriz vítrea: zinco e 

telúrio. 

 
Figura 53. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada por 

62h. 
 
 

 Para a amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada por 32 

horas as micrografias apresentadas na Figura 54 revelam que as NPs estão 

aglomeradas e distribuídas de forma heterogênea na matriz vítrea e apresentam um 

formato mais alongado em relação às amostras obtidas com o precursor Ag2O. Na 

amostra tratada por 62 horas há grandes aglomerados. Na região interna das 

micrografias são apresentados o padrão de difração de elétrons que indicam a 

presença de NPs policristalinas. Isto pôde ser observado pela presença de um 

padrão de difração em anéis.  
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Figura 54. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratadas por 

32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 
 

Os histogramas mostrados na Figura 55 feitos a partir de uma contagem de 

100 NPs das micrografias, revelam que o tamanho médio das NPs é de 14 nm para 

a amostra tratada por 32 horas e que também houve um aumento do tamanho 

médio das NPs com o tempo de tratamento térmico. Para a amostra tratada por 62 

horas foi possível observar NPs de 40 nm de formato triangular facetada.  
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Figura 55. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de 

AgNO3 tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
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Na Figura 56 é apresentado o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 

5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada por 32h. É possível observar a presença dos 

picos referentes às NPs de prata e de zinco, um dos elementos que constituem a 

matriz vítrea. 

 
 

 
Figura 56. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada por 

32h. 
 

 

A Figura 57 mostra o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de 

Eu2O3 e 10% de Ag2O tratada por 62h. Neste espectro pode-se observar, além dos 

picos referentes às NPs de prata, dois dos elementos da matriz vítrea: zinco e 

telúrio. 

 

 
Figura 57. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada por 

62h. 
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3.1.3.  Medidas de luminescência 

 
Para obter os espectros de emissão, as amostras foram excitadas em 405 nm 

com o fluorímetro anteriormente apresentado no item 2.3.3; com este comprimento 

de onda de excitação é possível observar as transições 5D0→7F0,1,2,3,4, 

características dos íons de Eu3+. 

A seguir, são apresentados os espectros de emissão do sistema vítreo Q1 

dopado com 5% em peso de Eu2O3 e 10% em peso de Ag2O e AgNO3.  

Os espectros de emissão para as amostras do sistema Q1 dopado com 5% 

de Eu2O3 e 10% de Ag2O e tratadas termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62 horas são 

mostrados na Figura 58. 
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Figura 58. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O e tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

A Figura 58 mostra que houve um aumento da luminescência dos íons de 

Eu3+ com o tratamento térmico. Um aumento superior a 100% foi observado na 

emissão em 614 nm. Foram calculadas as integrais das áreas das bandas de 

emissão de 590, 614 e 710 nm para todos os tratamentos térmicos; as razões entre 

as integrais (614/590 e 614/710) para os diversos tratamentos térmicos são 

ajustadas por uma curva que compara a interferência das NPs no crescimento 

relativo entre as transições de dipolo-elétrico (614 nm e 710 nm) e entre as 

transições de dipolo-elétrico e dipolo-magnético (614 nm e 590 nm). Os resultados 
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desta análise estão mostrados na Figura 59 na qual os resultados experimentais 

foram ajustados às curvas para melhor visualização. O mesmo procedimento foi 

adotado, conforme será visto para as outras amostras estudadas. 
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Figura 59. Razões das integrais associadas às emissões em 614nm e 590nm e 614nm e 710nm em 
função do tempo de tratamento térmico da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Ag2O. 

 
É possível observar que a emissão em 614 nm (transição de dipolo-elétrico) 

foi mais afetada pela presença das NPs metálicas do que a transição de dipolo-

magnético (590 nm), conforme previsto pela literatura, pois a transição 5D0→7F2 é 

hipersensitiva às alterações no campo local. O mesmo se aplica quando são 

comparadas as transições 614 nm com 710 nm. Entretanto, neste caso, como 

ambas são transições de dipolo-elétrico, a primeira é mais afetada por estar mais 

próxima da banda de plasmon da prata. 

A seguir, na Figura 60, são apresentados os espectros de emissão da 

amostra do sistema Q1 dopado com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 e tratadas 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62 horas. 
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Figura 60. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3 tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 
 Para essas amostras, pode-se observar que o aumento da luminescência foi 

de menor intensidade quando comparadas com as amostras contendo NPs de prata 

nas quais foi usado o óxido de prata como precursor. A presença de NPs maiores 

que 30 nm pode ser um dos fatores que contribuiu para que não houvesse um 

aumento maior na emissão dos íons de Eu3+.  

 As razões entre as intensidades integradas das emissões em 590, 614 e 710 

nm são mostradas na Figura 61. As transições de dipolo-elétrico (614 nm e 710 nm) 

também foram mais afetadas pela presença das NPs de prata em relação à 

transição de dipolo-magnético (590 nm). 
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Figura 61. Razões das integrais associadas às emissões em 614nm e 590nm e 614nm e 710nm em 
função do tempo de tratamento térmico da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de AgNO3. 

 
 Comparando-se os dois sistemas vítreos estudados com dois precursores de 

NPs de prata diferentes (óxido de prata e nitrato de prata), pode-se observar que o 

aumento na luminescência dos íons de Eu3+ ocorreu nas amostras produzidas com 

óxido de prata e que apresentaram NPs de menor tamanho e distribuídas de forma 

homogênea na matriz quando comparadas às NPs resultantes da nucleação da 

dissociação do nitrato de prata. 

 

3.2. Vidros dopados com Eu2O3 e NPs de ouro 

 
Foram produzidas amostras do sistema Q1 dopadas com 5% em peso de 

Eu2O3 e 10% em peso de Au2O3, a fim de estudar o aumento da emissão dos íons 

de Eu3+ na presença das NPs de ouro. Diferente das amostras dopadas com nitrato 

de prata e óxido de prata, não foram observadas alterações significativas na 

coloração das amostras com o tratamento térmico, como se pode observar na Figura 

62. E a seguir, são apresentadas as caracterizações espectroscópicas das amostras 

e as micrografias de MET. 
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Figura 62. Amostras do sistema Q1 dopadas com 10% de Au2O3 e 5% de Eu2O3. 

  
 
 

3.2.1.  Medidas de absorção óptica 

 
No espectro de absorção das amostras dopadas com Au2O3 (Figura 63), não 

é possível observar uma banda de RPS, como as que foram observadas nas 

amostras com AgNO3 e Ag2O. Isso ocorre quando a nucleção não é efetiva e 

completa, ou seja, quando uma parte dos íons metálicos não é reduzida 

termicamente e consequentemente a distribuição dessas NPs na matriz é de 

pequena concentração [95]. 
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Figura 63. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

3.2.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Análises por TEM e difração eletrônica foram realizadas nas amostras Q1 

dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratadas por 32 e 72 horas. Os 

resultados estão mostrados na Figura 64. A análise das difrações eletrônicas obtidas 

experimentalmente indica a presença de NPs de ouro. Como a difração obtida 

mostra um padrão em anéis, conclui-se que as NPs também são policristalinas. 

2h 17h 32h 47h 62h 
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Figura 64. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratadas por 
32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 

 
O histograma de distribuição de tamanhos das NPs de ouro foi realizado para 

a amostra tratada termicamente por 32 horas (Figura 65). Nesse caso, as NPs de 

formato arredondado, apresentam diâmetro médio de 18 nm. Para a amostra tratada 

por 62 horas não foi construído um histograma de distribuição de tamanhos, devido 

à presença de aglomerados com tamanho médio que varia de 45 a 60 nm. 
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Figura 65. Distribuição de tamanho das NPs da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de 

Au2O3 tratada por 32h. 
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As Figura 66 e Figura 67 mostram os espectros de EDS das amostras Q1 

dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratadas por 32h e 62h 

respectivamente. Pode-se observar, além dos picos referentes às NPs de ouro, 

elementos da matriz vítrea: telúrio, zinco, chumbo e sódio. 

 
 

 
Figura 66. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratada por 

32h. 

 
Figura 67. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratada por 

62h. 
 

  

3.2.3.  Medidas de luminescência 

 
As medidas de emissão das amostras Q1 dopadas com 5% de Eu2O3 e 10% 

de Au2O3 tratadas termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62 horas também foram 

realizadas excitando-se as amostras em 405 nm e são mostradas na Figura 68. 
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Figura 68. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3 tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

 Não foi observada a banda RPS das NPs de ouro muito provavelmente 

devido à pequena concentração das mesmas. Para a amostra tratada por 62 horas, 

foi observada a redução da luminescência dos íons de Eu3+. Esse fenômeno é 

chamado de quenching e ocorre quando a distância entre as NPs metálicas e os 

íons de terras-raras é inferior a 5 nm, favorecendo a transferência de energia dos 

íons de terras-raras para as NPs metálicas [98]. Portanto, para esse conjunto de 

amostras, a que apresentou maior resultado na luminescência foi aquela tratada por 

47 horas. Nota-se um aumento bastante significativo quando comparado com os 

anteriores para a emissão em 614 nm.  

As razões entre as intensidades integradas das emissões em 590, 614 e 710 

nm são mostradas na Figura 69. É possível observar que a emissão em 614 nm 

(transição de dipolo-elétrico) foi mais afetada pela presença das NPs metálicas pelos 

motivos expostos anteriormente. 
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Figura 69. Razões das integrais associadas às emissões em 614nm e 590nm e 614nm e 710nm em 
função do tempo de tratamento térmico da amostra Q1 dopada com 5% de Eu2O3 e 10% de Au2O3. 

 

3.3. Vidros dopados com Eu2O3 e NPs de cobre 

 
As amostras dopadas com óxido de cobre (Cu2O) apresentaram uma 

coloração diferenciada em relação às amostras dopadas com óxido de ouro, óxido 

de prata e nitrato de prata. Experiências anteriores realizadas pelo grupo em vidros 

de germanato dopados com íons de érbio e NPs de cobre serviram como base para 

a escolha da concentração de óxido de cobre a ser inserida nas amostras [32]. Já 

era de nosso conhecimento que amostras dopadas com 0,5% em peso de Cu2O 

tornavam as amostras opacas e prejudicavam as suas características e 

propriedades ópticas. Por esse motivo, a concentração de Cu2O foi reduzida para 

0,1% de Cu2O. Nestas amostras, não foi observada uma grande mudança na 

coloração com a variação do tempo de tratamento térmico, como mostra a Figura 70. 

 
 

Figura 70. Amostras do sistema B1 dopadas com 0,1% de Cu2O e 5% de Eu2O3. 
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3.3.1.  Medidas de absorção óptica 

 
A seguir estão mostrados os resultados de absorção óptica da amostra B1 

dopada com 0,1% de Cu2O e 5% de Eu2O3 submetidas a diferentes tratamentos 

térmicos.  

 

400 600 800 1000 1200 1400 1600

0,2

0,4

0,6

0,8

 

 

Ab
so

rb
ân

ci
a 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)

 
 

7 F 1 - 
5 D

1

7 F 0 -
 5 D

1

7 F 0 -
 5 D

2

 2 horas
 17 horas
 32 horas
 47 horas
 62 horas

RPS do cobre

 
Figura 71. Espectro de absorção da amostra B1 dopada com 5% de Eu2O3 e 0,1% de Cu2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

Os espectros de absorção das amostras dopadas com Cu2O apresentam uma 

banda RPS em 800nm, associada às NPs de cobre, presentes nestas amostras. A 

banda de RPS, neste caso, é bastante larga (600-1500nm), abrangendo a região do 

espectro visível e o início do infravermelho próximo. A literatura atribui também à 

formação dessa banda como sendo característica de íons de Cu2+, o que nesse caso 

representaria que esses íons não foram totalmente convertidos em Cu0 (cobre 

metálico) [100]. Os íons de európio foram incorporados na forma trivalente, porém 

algumas bandas de absorção não ficaram inteiramente visíveis, devido à intensa 

banda associada aos íons de cobre.  

 

3.3.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Na Figura 72 pode-se observar a micrografia da amostra B1 com 5% de 

Eu2O3 e 0,1% de Cu2O tratada por 32 horas e o histograma da distribuição de 

tamanho das NPs de cobre, que apresentou tamanho médio em torno de 6 nm. 
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Figura 72. Micrografia da amostra B1 dopada com 5% Eu2O3 e 0,1% Cu2O tratada por 32h (à esq.) e 

distribuição de tamanho das NPs (à dir.). 
 

 As micrografias da amostra tratada por 62 horas revelaram uma alteração 

significativa do formato das NPs de cobre. Enquanto que, na amostra tratada por 32 

horas as NPs apresentaram um formato aproximadamente arredondado, as NPs da 

amostra tratada por 62 horas apresentaram formato aproximadamente hexagonal e 

aglomeradas na matriz vítrea (Figura 73). Foi possível observar também uma 

alteração no tamanho dessas NPs entre as amostras. O tamanho médio aumentou 

de 6 nm para 35 nm, como mostra o histograma de distribuição de tamanhos na 

Figura 74. Foi observada também uma NP hexagonal de aproximadamente 200 nm 

(Figura 73). Conclui-se que um maior tempo de tratamento térmico favoreceu o 

crescimento das NPs, como ocorreu para casos anteriores. 
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Figura 73. Micrografia da amostra B1 dopada com 5% Eu2O3 e 0,1% Cu2O tratada por 62h. À 

esquerda aglomerados de NPs de cobre à direita, uma partícula de 200 nm. 
 

A natureza estrutural das NP foi investigada através da difração eletrônica, 

mostrada nas inserções nas micrografias. A partir da referida técnica foi possível 

determinar a presença de NPs de prata na forma monocristalina e portanto, a NP 

encontrada na amostra tratada por 62 horas é um monocristal de cobre. 
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Figura 74. Distribuição de tamanho das NPs da amostra B1 dopada com 5% Eu2O3 e 0,1% Cu2O 

tratada por 62h. 
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3.3.3.  Medidas de luminescência 

 
Embora a luminescência dos íons de Eu3+ possa ser vista a olho nu, e tenha 

sua intensidade aumentada a partir de 2 horas, as emissões dessas amostras são 

bem mais fracas do que as referentes às amostras dopadas com Ag2O, AgNO3 e 

Au2O3. Devido a alta absorção na região em torno de 600 a 1500 nm, as medidas de 

absorção apresentaram um espectro ruidoso em relação às demais amostras 

anteriormente medidas. Houve um pequeno aumento da luminescência em 614 nm, 

como mostra a Figura 75. 

A Figura 76 mostra os resultados das razões das integrais das emissões 

relacionadas às transições dos íons de Eu3+. É possível observar novamente que a 

emissão em 614 nm (transição de dipolo-elétrico) foi mais afetada pela presença das 

NPs metálicas . 
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Figura 75. Espectro de emissão da amostra B1 dopada com 5% de Eu2O3 e 0,1% de Cu2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
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Figura 76. Razões das integrais associadas às emissões em 614nm e 590nm e 614nm e 710nm em 
função do tempo de tratamento térmico da amostra B1 dopada com 5% de Eu2O3 e 0,1% de Cu2O. 

 
 Serão apresentados a seguir os resultados parciais das amostras de telureto 

dopadas com a terra-rara térbio e contendo NPs metálicas. 

 
 

3.4. Vidros dopados com Tb4O7 e NPs de prata 

 
A Figura 77 apresenta as amostras do sistema Q1 dopadas com 5% Tb4O7 e 

10% Ag2O tratadas termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62 horas. Nota-se que as 

amostras apresentaram um pequeno escurecimento, característico da nucleação 

das NPs de prata. E a seguir, são apresentadas as medidas de caracterização 

dessas amostras.  

 
 

Figura 77. Amostras do sistema Q1 dopadas com 10% Ag2O e 5% Tb4O7. 
 

3.4.1.  Medidas de absorção óptica 

 
A seguir estão mostrados, na Figura 78, os resultados de absorção óptica da 

amostra Q1 dopada com 10% de Ag2O e 5% de Tb4O7 submetidas a diferentes 

tratamentos térmicos.  
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Figura 78. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Ag2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

Assim como observado para as amostras dopadas com Eu3+, a terra-rara 

térbio também foi incorporada na matriz vítrea na forma trivalente. Isso pode ser 

comprovado pela banda de absorção em 480 nm, característica da transição 

eletrônica 4f-4f do Tb3+ (7F0→5D4). A larga banda de absorção em 490 nm é 

referente à banda de ressonância dos plasmons superficiais (RPS) das NPs de 

prata; sua amplitude aumenta com o tratamento térmico devido ao aumento da 

concentração das NPs dispersas na matriz vítrea. Largas bandas de absorção desta 

natureza são atribuídas à distribuição não homogênea e com variedade de formatos 

e tamanhos dessas NPs, como será mostrado nas medidas de microscopia 

eletrônica de transmissão no item seguinte. 

 

3.4.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Para a as medidas de microscopia eletrônica de transmissão foram 

selecionadas as amostras tratadas por 32 e 62 horas. Suas micrografias são 

mostradas na Figura 79.  
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Figura 79. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 5% de Tb4O7 e 10% de Ag2O tratadas por 

32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

As imagens de MET mostram que houve um aumento do tamanho das NPs e 

a presença de NPs grandes com o tratamento térmico e NPs de formato 

arredondado nas amostras tratadas por 32 horas e agregados de formatos variados 

na amostra tratada por 62 horas. A análise de difração por feixe de elétrons indica a 

presença de NPs de prata monocristalina. A distribuição de tamanhos das NPs é 

mostrada nos histogramas a seguir (Figura 80) e mostram que para a amostra 

tratada por 32 horas, o tamanho médio das NPs é de 6 nm. Para a amostra tratada 

por 62 horas, são observadas NPs de tamanho variado, de 3 nm à agregados de 35 

nm. 
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Figura 80. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 5% de Tb4O7 e 10% de 

Ag2O tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

A Figura 81 mostra o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de 

Tb4O7 e 10% de Ag2O tratada por 32h. Neste espectro pode-se observar, além dos 

picos referentes às NPs de prata, dois dos elementos da matriz vítrea: zinco e 

telúrio. 

 
 
 

 
Figura 81. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de AgNO3 tratada por 
32h. 
 
 

A Figura 82 mostra o espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de 

Tb4O7 e 10% de Ag2O tratada por 62h. Neste espectro pode-se observar, além dos 

picos referentes às NPs de prata, elementos da matriz vítrea: zinco, telúrio e sódio. 
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Figura 82. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de AgNO3 tratada por 

62h. 
 

3.4.3.  Medidas de luminescência 

 
Os espectros de emissão foram obtidos excitando-se as amostras em 377 nm 

(correspondendo à transição 7F6  5G5) e apresentam as seguintes bandas de 

emissão mostradas na Figura 83: 5D4 → 7F6 (485 nm), 5D4 → 7F5 (550 nm), 5D4 → 7F4 

(590 nm) e 5D4 → 7F3 (623 nm). Nota-se que houve um aumento de 100% na 

emissão em 550 nm com o tratamento térmico, comparando a amostra tratada por 2 

horas com a tratada por 62 horas. 
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Figura 83. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Ag2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 
 A emissão mais intensa dos íons de Tb3+ em 550 nm (5D4→7F5) é 

denominada transição proibida de Laporte e também é gerada por dipolos-elétricos. 
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Assim como a emissão em 614 nm, a mais intensa dos íons de Eu3+, a amplitude da 

transição proibida de Laporte é sensível à polarizabilidade das alterações da simetria 

local em torno dos íons de Tb3+, ocasionada pela presença das NPs metálicas. A 

transição 5D4→7F6 (485 nm) é uma transição de dipolo-magnético e não é muito 

influenciada por essas alterações de campo local. Para tanto, como feito 

anteriormente, foi realizado um estudo comparativo da razão entre as intensidades 

integradas das transições de dipolo-elétrico (550 nm) e dipolo-magnético (485 nm), 

para diferentes tratamentos térmicos, no intuito de comprovar a intereferência das 

NPs nessa transição hipersensitiva, como mostra a Figura 84. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

  

 

 550nm/485nm

Tratamento térmico (h)

R
az

ão
 d

as
 In

te
ns

id
ad

es
 In

te
gr

ad
as

 
Figura 84. Razão das integrais associadas às emissões em 550nm e 485nm em função do tempo de 

tratamento térmico da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Ag2O. 
 
 Cabe acrescentar que as amostras dopadas com nitrato de prata não 

apresentaram qualidade óptica adequada, portanto suas caracterizações ópticas não 

puderam ser realizadas. A seguir são apresentados os resultados das 

caracterizações da amostra do sistema B1 dopado com 5% em peso de Tb4O7 e 

10% em peso de Au2O3. 
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3.5. Vidros dopados com Tb4O7 e NPs de ouro 

 
A Figura 85 apresenta as amostras do sistema B1 dopadas com 5% de Tb4O7 

e 10% de Au2O3 tratadas termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62 horas. Nota-se que 

não houve alteração na coloração das amostras, como ocorreu para amostras 

contendo NPs de prata. 

 

 
 
 

Figura 85. Amostras do sistema B1 dopadas com 10% de Au2O3 e 5% de Tb4O7. 
 
 

3.5.1.  Medidas de absorção óptica 

 
Os espectros de absorção óptica das amostras dopadas com 5% de Tb4O7 e 

10% de Au2O3 estão dispostos na Figura 86. 
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Figura 86. Espectro de absorção da amostra B1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Au2O3 tratada 
termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 

 

 A banda em 480 nm refere-se à transição 7F0→5D4 do térbio, comprovando a 

sua incorporação na forma trivalente. Também pôde ser observada pela primeira vez 

nos vidros de telureto a banda de plasmon superficial das NPs de ouro. Estudos 

2h 17h 32h 47h 62h 
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anteriores foram realizados com diversas composições de teluretos, outras 

concentrações de dopantes e tempos de tratamento térmico. Entretanto em nenhum 

destes casos a banda de RPS do ouro foi observada [5, 6]. Esta banda está 

localizada em 500 nm e é possível observar o aumento de sua intensidade com o 

tratamento térmico, alcançando a amplitude máxima na amostra tratada por 62 

horas. 

3.5.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 
Para as medidas de microscopia eletrônica de transmissão foram 

selecionadas as amostras tratadas termicamente por 32 e 62 horas. Estas medidas 

foram realizadas no Laboratório de Microscopia e Microanálise do Instituto de 

Pesquisas Nucleares (IPEN) com um microscópio eletrônico de transmissão de alta-

resolução da empresa Jeol -200C, diferente do usado anteriormente. Com esse 

microscópio foi possível observar NPs na escala de 2 nm e observar a orientação 

cristalina das NPs de ouro na amostra tratada por 32 horas, que neste caso 

apresentaram formato arredondado, como mostra a Figura 87. 

   
Figura 87. Micrografias da amostra B1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Au2O3 tratadas por 32h. 

À esquerda, diversas NPs dispersas na matriz vítrea e à direita, uma única NP de ouro na 
 escala de 2 nm. 

 
 Para a amostra tratada por 62 horas, cujas micrografias são apresentadas na 

Figura 88, foi possível observar a formação de NPs maiores na matriz vítrea. Na 

escala de 2 nm, pode-se verificar que as NPs se encontram sobrepostas e também 

é possível observar a orientação cristalográfica das NPs de ouro. 
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Figura 88. Micrografias da amostra B1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Au2O3 tratadas por 62h. 
À esquerda, aglomerados de NPs e à direita, NPs sobrepostas na escala de 2 nm. 

 
 Os histogramas de distribuição de tamanho das NPs de ouro são 

apresentados na Figura 89. Para as amostras tratadas por 32 horas o tamanho 

médio das NPs ficou em torno de 4 nm. Já as NPs encontradas na amostra tratada 

termicamente por 62 horas apresentaram um tamanho médio de 20 nm. 
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Figura 89. Distribuição de tamanho das NPs das amostras B1 dopadas com 5% de Tb4O7 e 10% de 

Au2O3 tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

3.5.3.  Medidas de luminescência 

 
As medidas de emissão são apresentadas na Figura 90. Houve aumento da 

luminescência conforme o aumento do tempo de tratamento térmico, sendo que a 

amostra tratada por 62 horas foi a que apresentou maior intensidade de emissão. 
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Figura 90. Espectro de emissão da amostra B1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Au2O3 tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 
 A razão normalizada entre as emissões em 550 nm e 485 nm, mostrada na 

Figura 91, comprova que a transição proibida de Laporte (dipolo-elétrico, em 550 

nm) é a mais afetada pelo aumento do campo local gerado pela presença das NPs 

de ouro. 
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Figura 91. Razão das integrais associadas às emissões em 550nm/485nm em função do tempo de 

tratamento térmico da amostra B1 dopada com 5% de Tb4O7 e 10% de Au2O3. 
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3.6. Vidros dopados com Tb4O7 e NPs de cobre 

 
A seguir serão apresentados os resultados das caracterizações das amostras 

do sistema Q1 dopado com 0,1% em peso de Cu2O e 5% em peso de Tb4O7. Assim 

como as amostras dopadas com óxido de európio, as amostras contendo NPs de 

cobre apresentaram coloração esverdeada, mas não houve alterações significativas 

na sua coloração com o tratamento térmico, como mostra a Figura 92. 

 
 
 

Figura 92. Amostras do sistema Q1 dopadas com 0,1% Cu2O e 5% Tb4O7. 
 

3.6.1.  Medidas de absorção óptica 

 
Os espectros de absorção óptica das amostras dopadas com 5% de Tb4O7 e 

10% de Au2O3 estão dispostos na Figura 93. 
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Figura 93. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 0,1% de Cu2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 
 Assim como nas amostras dopadas com Eu3+ e contendo NPs de cobre, foi 

possível observar a presença de uma larga banda de absorção entre 600 e 1500 

nm, atribuída à banda de absorção de íons de Cu2+. Esta banda tem sua intensidade 

2h 17h 32h 47h 62h 
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aumentada com o tempo de tratamento térmico. A banda em 480 nm refere-se à 

transição 7F0→5D4 do térbio, comprovando a sua incorporação na forma trivalente. 

 

3.6.2.  Microscopia eletrônica de transmissão 

 
Para as medidas de microscopia eletrônica de transmissão foram 

selecionadas as amostras tratadas termicamente por 32 e 62 horas. Na amostra 

tratada por 32 horas, observa-se que as NPs de cobre estão distribuídas de forma 

mais uniforme na matriz vítrea e apresentam um formato arredondado. Já as 

amostras tratadas por 62 horas apresentam-se mais próximas, facetadas e 

alongadas. Em ambos os casos, a análise de difração por feixe de elétrons mostra 

que as NPs são monocristalinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Figura 94. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 5% Tb4O7 e 0,1% Cu2O tratadas por 32h      

(à esq.) e por 62h (à dir.). 
 
 A análise de distribuição de tamanho das NPs de cobre estão apresentadas 

nos histogramas a seguir. O tamanho médio das NPs de cobre na amostra tratada 

por 32 horas é de 12 nm; para o tratamento de 62 h o tamanho médio é de 28 nm. 
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Figura 95. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 5% de Tb4O7 e 0,1% de 

Cu2O tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

3.6.3.  Medidas de luminescência 

 
As medidas de emissão são apresentadas na Figura 96. Houve aumento da 

luminescência conforme o aumento do tempo de tratamento térmico principalmente 

para a emissão em 550 nm. A amostra tratada por 62 horas foi a que apresentou 

maior intensidade de emissão. 
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Figura 96. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 0,1% de Cu2O tratada 

termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

 Assim como nas amostras dopadas com Eu3+ contendo NPs de cobre o 

espectro de emissão apresentou-se ruidoso. A razão entre as intensidades das 

emissões em 550 nm e 485 nm é mostrada na Figura 97. 
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Figura 97. Razão das integrais associadas às emissões em 550nm e 485nm em função do tempo de 

tratamento térmico da amostra Q1 dopada com 5% de Tb4O7 e 0,1% de Cu2O. 
 
 

3.7. Vidros codopados com Eu2O3 e Tb4O7 

 
A literatura apresenta alguns trabalhos de codopagem das terras-raras Eu3+ e 

Tb3+ em diversas matrizes [109]. Os íons de Tb3+ são doadores de energia dos íons 

de Eu3+.  

Dado que nenhuma emissão na região do laranja-vermelho foi observada a 

partir da amostra que não contenha Tb3+, assumimos que a excitação em 355 nm 

não está em ressonância com as transições do Eu3+ a partir do estado fundamental. 

Assim, considerando excitação dos íons Tb3+, dois percursos diferentes para 

a energia absorvida podem ser seguidos. 

Um caminho se dá a partir da transferência de energia (TE) do nível 5D3 (Tb3+) 

para o nível energético 5L6 (Eu3+). A partir deste nível, após a relaxação não 

radiativa, a excitação do íon Eu3+ atinge o nível 5D0 de onde transições radiativas 

para os níveis Eu3+ 7FJ (J = 0-4) podem ocorrer. Outro percurso começa com 

relaxação não radiativa do nível 5D3 (Tb3+) para 5D4 (Tb3+). 

Em seguida, relaxação radiativa de níveis 5D4 (Tb3+) para 7FJ (J = 0-6), pode 

ocorrer correspondente às emissões na região azul-vermelho do espectro visível; 

também pode ocorrer uma relaxação cruzada quasi-ressonante (RC) para níveis 5DJ 
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(J = 0,1,2) do Eu3+ como indicado na Figura 98. Este processo é muito provável de 

acontecer devida à alta concentração de íons de terras-raras. 

Na sequência da RC, decaimento radiativo correspondente às transições 5D0 

para 7FJ (J = 0-4) dos íons Eu3+ ocorre. Nesse mecanismo, observam-se as 

emissões em 485 nm (transição 5D4 - 7F6) e 545 nm (transição 5D4 - 7F5) do Tb3+. É 

importante notar que estas emissões são mais fracas do que nas amostras dopadas 

apenas com Tb3+, devido à TE para os íons Eu3+.  

Conseguir aumento da luminescência dos íons de Eu3+ pela transferência de 

energia proveniente do Tb3+ não é um mecanismo trivial. Não são todas as matrizes 

que permitem que a transferência seja bem sucedida e é comum ocorrer o efeito 

inverso: o quenching, ou a redução da luminescência [110]. 

 
Figura 98. Representação esquemática da transferência de energia entre os íons de Tb3+ e Eu3+. As 

linhas tracejadas indicam processo de relaxação-cruzada [109]. 
 

 Com objetivo de aumentar a emissão dos íons de Eu3+ em amostras 

codopadas com Tb3+, foram produzidas amostras dos sistemas B1 e Q1 mantendo-

se fixa a concentração de Eu2O3 em 1% em peso e variando a concentração de 

Tb4O7 de 1 a 5% em peso. Os espectros de emissão das amostras produzidas são 

apresentados a seguir. 
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Figura 99. Espectros de emissão das amostras B1 (à esq.) e por Q1 (à dir.). 

 
 É possível observar pelos espectros apresentados na Figura 99 que para a 

amostra B1 dopada com 1% Eu2O3 e 5% Tb4O7 houve queda da emissão, portanto a 

transferência de energia ocorreu do Eu3+ para Tb3+; fenômeno contrário ocorreu com 

as amostras do sistema Q1, onde não houve queda de emissão. Para ilustrar de 

forma mais clara o comportamento da emissão em 614 nm (5D0→7F2), são 

apresentadas na Figura 100 as intensidades integradas da referida emissão em 

função da concentração de Tb4O7 nas amostras B1 e Q1. 
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Figura 100. Intensidades integradas da emissão em 614 nm em função da concentração de Tb4O7. 

 
 
 Com o objetivo de otimizar e amplificar ainda mais essas emissões, o 

conjunto Q1 dopado com 1,0% em peso de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 foi 

escolhido arbitrariamente para ser dopado com NPs de prata e verificar qual a 
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influência do aumento luminescência desse sistema. Os resultados são 

apresentados no item a seguir. 

 

3.8. Vidros codopados com 1,0% Eu2O3: 2,0% Tb4O7: 2,0% AgNO3 

 
A Figura 101 mostra o espectro de absorção da amostra do sistema Q1 

codopado com 1,0% em peso de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 2,0% em peso 

de AgNO3 e tratado termicamente usando a mesma metodologia de nucleação, com 

intervalos de tempo de 15 horas, portanto, são amostras tratadas por 2, 17, 32, 47 e 

62 horas. A banda de absorção situada em 480 nm está associada a transição 

eletrônica dos íons trivalentes de Tb3+ (7F0→5D4); as demais bandas, estão 

associadas às transições eletrônicas dos íons de Eu3+. A larga banda situada entre 

400 e 550 nm está associada a banda de plasmon da prata. A largura da banda está 

associada à inomogeneidade de tamanho e forma das NPs de prata. 
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Figura 101. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 
2,0% de AgNO3 tratada termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 

 
 

As imagens obtidas por MET das amostras Q1 dopadas com 1,0% em peso 

de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 2,0% em peso de AgNO3 tratadas por 32 

horas e 62 horas estão na Figura 102. A difração de elétrons mostra que as NPs são 

de prata. 
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Figura 102. Micrografias das amostras Q1 dopadas com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 2,0% de 

AgNO3 tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

Os histogramas, feitos a partir de uma contagem de 100 NPs das micrografias 

revelam que o tamanho médio das NPs é de 28 nm para a amostra tratada por 32 

horas e que houve um aumento do tamanho médio das NPs com o tempo de 

tratamento térmico. Para a amostra tratada por 62 horas o tamanho médio das NPs 

é de 34 nm. Ambos podem ser observados na Figura 103. 
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Figura 103. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% 

de Tb4O7 e 2,0% de AgNO3tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

A análise de EDS das amostras (Figura 104), apresenta além da presença de 

NPs de prata, outros elementos da matriz, como telúrio, sódio, zinco e chumbo. 
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Figura 104. Espectros de EDS da amostra Q1 dopada 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 2,0% de 

AgNO3 tratada por 32h (acima) e 62h (abaixo). 
 
 

O espectro de emissão da amostra do sistema Q1 dopada com 1,0% em peso 

de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 2,0% em peso de AgNO3 excitada em 355 nm 

é apresentado na Figura 105. Observa-se um aumento significativo na 

luminescência da emissão em 614 nm, quando comparada a amostra preparada 

sem NPs com a tratada por 47 horas; houve ainda quenching na emissão da 

amostra tratada por 62 horas. 
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Figura 105. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 

2,0% de AgNO3 tratada termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 

 

As intensidades integradas das emissões em 614 nm e 590 nm para os 

diferentes períodos de tratamento são apresentadas na Figura 106. A emissão em 

614 nm é mais afetada que a emissão em 590 nm, devido a maior sensibilidade que 

a transição de dipolo-elétrico apresenta na presença das NPs em relação à transição 

de dipolo-magnético.  
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Figura 106. Intensidades integradas associadas às emissões em 590nm e 614nm em função do 
tempo de tratamento térmico da Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 2,0% de AgNO3. 
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A fim de otimizar o aumento da luminescência e sem observar o fenômeno de 

quenching, foi produzido um outro conjunto de amostras da mesma matriz, porém 

com aumento da concentração de reagente metálico. Os resultados são 

apresentados no item a seguir. 

 

3.9. Vidros codopados com 1,0% Eu2O3: 2,0% Tb4O7: 4,0% AgNO3 

 

A Figura 107 mostra o espectro de absorção da amostra do sistema Q1 

codopado com 1,0% em peso de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 4,0% em peso 

de AgNO3 e tratado termicamente usando a mesma metodologia de nucleação, com 

intervalos de tempo de 15 horas, portanto, são amostras tratadas por 2, 17, 32, 47 e 

62 horas. A banda de absorção situada em 480 nm está associada à transição 

eletrônica dos íons trivalentes de Tb3+ (7F0→5D4); as demais bandas, estão 

associadas às transições eletrônicas dos íons de Eu3+. A larga banda situada entre 

400 e 550 nm está associada à banda de plasmon da prata. Sua amplitude aumenta 

com o aumento do tratamento térmico indicando aumento da concentração de NPs. 

A largura da banda está associada a inomogeneidade de tamanho e forma das NPs 

de prata. 
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Figura 107. Espectro de absorção da amostra Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 

4,0% de AgNO3 tratada termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
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As imagens obtidas por MET da amostra Q1 dopada com 1,0% em peso de 

Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 4,0% em peso de AgNO3 tratadas por 32 horas e 

62 horas estão na Figura 108. A difração de elétrons mostra que as NPs são de 

prata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 108.  Micrografia das amostras Q1 dopadas com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 4,0% de 

AgNO3 tratadas por 32h (à esq.) e 62h (à dir.). 
 
 

Os histogramas, feitos a partir de uma contagem de 100 NPs das micrografias 

revelam que o tamanho médio das NPs é de 10 nm para a amostra tratada por 32 

horas e que houve um aumento do tamanho médio das NPs com o tempo de 

tratamento térmico. Para a amostra tratada por 62 horas o tamanho médio das NPs 

é de 20 nm. Ambos podem ser observados na Figura 109. 
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Figura 109. Distribuição de tamanho das NPs das amostras Q1 dopadas com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% 

de Tb4O7 e 4,0% de AgNO3tratadas por 32h (à esq.) e por 62h (à dir.). 
 

A análise de EDS da amostra (Figura 110), apresenta além da presença de 

NPs de prata, outros elementos da matriz, como telúrio, sódio, zinco e chumbo. 
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Figura 110. Espectro de EDS da amostra Q1 dopada 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 4,0% de 

AgNO3 tratada por 62h. 
 
 
 
 O espectro de emissão da amostra do sistema Q1 dopada com 1,0% em peso 

de Eu2O3 e 2,0% em peso de Tb4O7 e 4,0% em peso de AgNO3 excitada em 355 nm 

é apresentado na Figura 111. Observa-se um aumento de aproximadamente 100% 

na luminescência da emissão em 614 nm, quando comparada a amostra sem NPs 

com a tratada por 62 horas. 
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Figura 111. Espectro de emissão da amostra Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 

4,0% de AgNO3 tratada termicamente por 2, 17, 32, 47 e 62h. 
 
 

As intensidades integradas das emissões em 614 nm e 590 nm para os 

diferentes períodos de tratamento são apresentadas na Figura 112. A emissão em 

614 nm é mais afetada que a emissão em 590 nm, devido a maior sensibilidade que 

a transição de dipolo-elétrico apresenta na presença das NPS em relação à 

transição de dipolo-magnético.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 112. Intensidades integradas associadas às emissões em 590nm e 614nm em função do 
tempo de tratamento térmico da Q1 dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 4,0% de AgNO3. 
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4. Conclusões 

 

Vidros de telureto apresentam características interessantes, que associadas 

às propriedades dos íons de  terras-rara na presença de NPs metálicas, prometem 

aplicações interessantes em nanofotônica e optoeletrônica. 

A metodologia empregada para a formação de NPs metálicas mostrou-se 

eficiente, pois foi possível observar NPs em todas as amostras tratadas 

termicamente. Foi possível observar NPs com tamanho mínimo de 3 nm e máximo 

de 35 nm. Também observou-se NPs de diversos formatos: arredondadas, 

facetadas e hexagonais. 

Nas amostras dopadas com íons de Eu3+, comparando-se os melhores 

resultados de emissão de todos os conjuntos estudados, observa-se que o maior 

aumento, de fator 4, foi observado na amostra do sistema Q1 dopada com 5% de 

Eu2O3 e 10% de Ag2O. 

Em todos os sistemas, a emissão mais afetada pela presença das NPs foi a 

de 614 nm (5D0→7F2); isto era esperado, já que esta é uma transição de dipolo-

elétrico e sua intensidade é mais sensível às alterações do campo local em torno do 

íon de Eu3+. 

Nas amostras dopadas com íons de Tb3+, também foi observado aumento da 

emissão dos íons de terra-rara na presença das NPs metálicas. O   maior aumento, 

de um fator 3, foi observado para  amostra Q1 dopada com 5% Tb4O7 e 10% Ag2O. 

Assim como nas amostras dopadas com Eu3+, a transição de dipolo-elétrico 

(transição proibida de Laporte), em 550 nm foi a mais influenciada na presença das 

NPs metálicas, devido ao aumento do campo local. 

Para as amostras do sistema Q1 codopadas com íons de Eu3+ e Tb3+, foram 

observados aumentos na luminescência na presença de NPs de prata. Para a 

amostra dopada com 1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 2,0% de AgNO3 foi 

observado quenching para tratamento de 62 horas; porém, um aumento significativo 

da luminescência da emissão em 614 nm, de um fator 2 referente aos íons de Eu3+, 

para a amostra tratada por 47 horas, foi observado. O mesmo sistema, dopado com 

1,0% de Eu2O3 e 2,0% de Tb4O7 e 4,0% de AgNO3 não apresentou quenching; 
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entretanto o aumento da luminescência não foi tão intenso quanto o da amostra 

citada anteriormente. 

Amostras codopadas com NPs de prata apresentaram maior aumento de 

luminescência dos íons de Eu3+ do que as amostras preparadas  com NPs de ouro, 

prata e cobre, em maiores concentrações; 

A distância entre os íons de terra-rara e as NPs é um parâmetro importante que 

interfere nos processos de luminescência. Para distâncias entre as NPs e os íons de 

terra-rara muito pequenas (< 5 nm), conforme mostrado na literatura [98], os 

processos de transferência de energia dos íons de terra-rara para as NPs são 

favorecidos e ocorre diminuição na luminescência do íon de terra-rara; para 

distâncias compreendidas entre  5 e 20 nm o efeito de campo local e a transferência 

de energia entre as NPs e os íons de terras-raras são favorecidas causando um 

aumento na luminescência do íon de terra-rara.   

Por fim, pode-se dizer que os resultados de luminescência obtidos são 

decorrentes de todos os efeitos descritos acima, como aumento do campo local, 

transferência de energia entre íons de terras-raras e NPs e a transferência de 

energia entre as NPs e os íons de terras-raras. Como a radiação de incidência 

encontra-se em ressonância, em todos os casos, com o plasmon das NPs, a 

transferência de energia entre NPs e íons de terras-raras sempre ocorre, pois a 

secção de choque de absorção das NPs é maior do que dos íons de terras-raras. Da 

mesma forma como o tamanho médio das NPs não ultrapassa 36 nm o aumento do 

campo local é provavelmente muito significativo [98]. Esses dois efeitos são então 

predominantes em praticamente todas as amostras estudadas neste trabalho, 

indicando também que a maior parte das NPs encontra-se aproximadamente entre 5 

e 20 nm de distância dos íons de terras-raras. 

Concluímos com este trabalho que as NP desempenham um papel importante 

para o aumento da luminescência, permitindo o desenvolvimento de novos materiais 

com aplicações em nanofotônica. 
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5. Propostas de trabalhos futuros 

 

Definidas as melhores amostras (as que apresentam os melhores resultados 

de emissão), pretende-se produzir filmes finos nanoestruturados, guias de onda 

gravados por laser de femtosegundos e a possibilidade de se produzir fibras ópticas 

dopadas com Eu3+ e Tb3+. 
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