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Resumo 

Neste trabalho, apresentamos resultados da caracterização Magneto-Óptica de 

íons terras-raras (Nd3+ e Yb3+) em monocristais de niobato de lítio (LiNbO3). 

Medidas de Dicroísmo Circular Magnético (MCD) e de Emissão Circularmente 

Polarizada em Presença de Campo Magnético (MCPE) foram realizadas pela 

primeira vez nesses sistemas. Os resultados foram obtidos à temperatura de 2K, e 

em campos magnéticos de até 5 T. Através desses estudos, foi possível identificar 

os números quânticos cristalinos (μ) dos subníveis Zeeman desses íons. A partir da 

dependência do sinal de MCD com a intensidade de campo magnético, determinou-

se o fator giromagnético efetivo g// do estado fundamental de cada íon, obtendo-se 

os valores: g// Nd = (1,4 ± 0,1) e g// Yb = (4,7 ± 0,1). Esses valores foram confirmados 

através de medidas de espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica 

(EPR), realizadas a baixa temperatura (4-8 K), em banda X. Os espectros de EPR 

foram tomados em função da orientação relativa do campo magnético externo com 

o eixo c cristalino dos cristais, em 3 planos perpendiculares entre si. Os espectros 

de EPR mostram a existência de diferentes sítios ocupados pelos íons terras-raras. 

O sítio mais populado tem simetria axial, e para esse centro determinaram-se os 

fatores g efetivos g// Nd = (1,440 ± 0,005) e g⊥ Nd = (2,959 ± 0,004), para o íon Nd3+, e 

g// Yb = (4,705 ± 0,008) e g⊥ Yb = (2,693 ± 0,005) para o íon Yb3+. Espectros de MCD 

e MCPE obtidos para um cristal de rubi ilustram as convenções utilizadas e atestam 

que o sistema experimental funciona adequadamente. Os espectros obtidos nessa 

amostra também são originais, tendo sido resolvidas as transições permitidas com 

luz circularmente polarizada entre os subníveis Zeeman correspondentes aos níveis 

de energia 4A2 e Ē (2E) do íon Cr3+. 



Abstract 

In this work we present Magneto-Optical characterizations of rare-earth ions (Nd3+ e 

Yb3+) in lithium niobate (LiNbO3) single crystals. Magnetic Circular Dichroism (MCD) 

and Magnetic Circularly Polarized Emission (MCPE) measurements were performed 

for the first time on those systems. Spectra were obtained at 2K and at magnetic 

field strength up to 5T. From these studies, it was possible to assign the crystal 

quantum number (μ) of the Zeeman sublevels of these ions, so that the sign and 

allowance of the electronic transitions could be predicted. From the dependence of 

suitable MCD spectral lines on the magnetic field strength, the effective parallel 

gyromagnetic factor (g//) of the ground state for each of the rare earth ions has been 

determined to be: g// Nd = (1,4 ± 0,1) e g// Yb = (4,7 ± 0,1). These values are in close 

agreement to those obtained by means of Electron Paramagnetic Resonance (EPR) 

spectroscopy, at 4-8 K, and at X-band frequency. EPR spectra were recorded as a 

function of the external magnetic field orientation relative to the c crystalline axis in 

three mutual perpendicular planes. These spectra show evidence of multiple sites 

occupied by the rare-earth ions. For the most intense line seen in the spectra of 

each ion, it could be clearly assigned a site with axial symmetry, with effective g 

factors of g// Nd = (1,440 ± 0,005) and g⊥ Nd = (2,959 ± 0,004), for the Nd3+ ion, and g// 

Yb = (4,705 ± 0,008) and g⊥ Yb = (2,693 ± 0,005) for the Yb3+ ion. MCD and MCPE 

spectra recorded for a ruby crystal shows the experimental conventions used so far 

in this work, as well as assure that the experimental system works properly. These 

results are original ones, by means of which, the spectral transitions between the 

Zeeman sublevels of the 4A2 and Ē (2E) energy levels of the Cr3+ ions in ruby could 

be resolved. 



Introdução 

O estudo de impurezas em sólidos isolantes é interessante em função das 

aplicações tecnológicas nas quais eles são utilizados, como sensores, lasers, etc. 

As tendências atuais na área de lasers de estado sólido direcionam-se para a 

pesquisa e desenvolvimento de sistemas compactos, utilizando para tanto um único 

elemento ativo na cavidade, com a função múltipla de gerar a emissão laser e 

produzir emissões coerentes adicionais. Para tanto, utilizam-se cristais que, sendo 

não lineares, autodobrem a própria emissão, exibindo também características de 

automodulação e autochaveamento (auto Q-switch). Integrando num mesmo cristal 

o meio ativo laser e aquele que atua como dobrador/modulador/chaveador de 

freqüência, consegue-se reduzir o número de elementos necessários para se obter 

várias linhas de luz coerente, resultando num sistema compacto e com 

possibilidade de miniaturização, sem necessidade de elementos adicionais. 

Por outro lado, a pesquisa básica em materiais promissores para utilização 

em aplicações tecnológicas continua sendo importante. Nesse sentido, este 

trabalho aborda a pesquisa básica de um material bastante interessante, do ponto 

de vista das aplicações a que pode se prestar: o niobato de lítio (LiNbO3). O estudo 

desse material vem despertando cada vez mais interesse devido ao grande número 

de propriedades físicas que ele apresenta, puro ou dopado. O LiNbO3 é um cristal 

não-linear utilizável em várias aplicações: dispositivos fotorefrativos, amplificadores, 
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osciladores paramétricos, guias de onda. Monocristais de LiNbO3 dopados com 

íons opticamente ativos (e convenientemente codopados para inibir o efeito 

fotorefrativo) podem ser utilizados como meio ativo para lasers de estado sólido, 

operando em diferentes regiões do espectro óptico, dependendo de qual seja o íon 

dopante. A determinação dos níveis de energia dos íons dopantes e das interações 

que provocam os desdobramentos desses níveis de energia é essencial para o 

correto entendimento das propriedades desses íons na matriz cristalina. Mesmo 

sendo um cristal que está sendo estudado há muito tempo, esse sistema ainda não 

é completamente entendido. 

Neste trabalho é colocada em evidência a utilidade do uso da 

espectroscopia magneto-óptica como ferramenta auxiliar para o estudo de 

impurezas paramagnéticas em ambientes cristalinos. Particularmente foram 

utilizadas as técnicas espectroscópicas de Dicroísmo Circular Magnético (MCD, do 

inglês: Magnetic Circular Dichroism) e Emissão Circularmente Polarizada em 

Presença de Campo Magnético (MCPE, do inglês: Magnetic Circularly Polarized 

Emission). As técnicas de MCD e MCPE foram aplicadas pela primeira vez neste 

trabalho para a caracterização detalhada dos níveis de energia e das transições 

eletrônicas, na região do visível e do infravermelho próximo, de íons Nd3+ e Yb3+ em 

LiNbO3. Essas técnicas têm sido pouco aproveitadas no estudo de sólidos 

dielétricos, e na caracterização dos dopantes desses materiais. No entanto, podem 

fornecer detalhes importantes a respeito da estrutura dos níveis de energia do 

dopante no sólido, já que permitem discriminar diretamente a polarização das 

transições eletrônicas. Do sinal (positivo ou negativo), posição em comprimento de 

onda/energia e intensidade das transições observadas é possível não só confirmar 

o caráter das transições observadas como também identificar outras para as quais 

apenas a informação do espectro óptico convencional não é suficiente, além de 

permitir o cálculo de parâmetros do Hamiltoniano de Spin, como o fator 
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giromagnético, g. 

A técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR, do inglês: 

Electron Paramagnetic Resonance), por sua vez, tem uso consagrado na 

caracterização de impurezas paramagnéticas em cristais, sendo utilizada para a 

discriminação da simetria dos sítios cristalográficos ocupados pelos dopantes. Essa 

técnica foi aplicada aos sistemas Nd3+ e Yb3+ em LiNbO3. Os espectros evidenciam 

a existência de mais de um tipo de centro cristalográfico ocupado pelas impurezas, 

tendo sido obtidos os valores dos fatores g (paralelo e perpendicular) do estado 

fundamental dos sítios mais populados. 

 

Os principais objetivos/contribuições desta tese foram, portanto: 

• investigação básica dos estados e níveis de energia, na região do visível e 

do infravermelho próximo, dos íons Nd3+ e Yb3+ na matriz de niobato de lítio, 

utilizando técnicas magneto-ópticas (MCD, MCPE e EPR); 

• identificação de sítios não-equivalentes ocupados pelos íons terras-raras 

(Nd3+ e Yb3+); 

• determinação do fator-g do estado fundamental desses íons dopantes. 

 

Esta tese está estruturada da seguinte forma: 

No capítulo 1, apresentamos uma revisão sucinta acerca da amostra e dos 

dopantes. Detalhamos o problema a ser encarado no trabalho, explicitando as 

características da amostra, dos dopantes, etc. 

No capítulo 2 estão descritas as técnicas experimentais. Em particular, 

detalha-se mais as técnicas de MCD e MCPE, e informações importantes sobre a 

convenção de sinais para a polarização circular. Apresentamos os materiais e 
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métodos, e mostramos as montagens experimentais utilizadas e demais 

informações pertinentes.  

O sistema de medidas de MCD e MCPE foi testado utilizando-se um 

monocristal de rubi. No capítulo 3, apresentamos os espectros de MCD e MCPE 

obtidos para essa amostra de rubi. Esses resultados, originais, foram utilizados não 

apenas para testar e ilustrar o comportamento do sistema experimental, mas 

ajudam a entender o desdobramento Zeeman dos níveis 4A2 e Ē (2E) do íon Cr3+ no 

rubi. 

No capítulo 4 apresentamos os resultados e discussões referentes às 

medidas de EPR e MCD para o íon Nd3+ em LiNbO3. Igualmente, no capítulo 5 

estão os resultados e discussões para o íon Yb3+ em LiNbO3. 

Em seguida, apresentamos as conclusões e algumas sugestões para outros 

trabalhos. 



Capítulo 1 – Apresentação do Problema 

1.1 – O Niobato de Lítio 

O niobato de lítio (LiNbO3, ou linbo) tem excelentes propriedades não 

lineares, que fazem dele um dos melhores candidatos para instrumentos eletro-

ópticos, bem como armazenamento de informações e holografia, utilização em 

instrumentos fotorefrativos, como substrato de guias de onda, osciladores 

paramétricos, e como meio ativo para lasers de estado sólido auto dobradores de 

freqüência e “Q-switched” [Lallier 1992, Xu 1991, Günter 1989]. No entanto, ainda 

há aspectos básicos desse material que não são entendidos, por exemplo, a 

questão dos sítios ocupados pelos íons dopantes, em particular quando há 

codopantes. 

O niobato de lítio foi sintetizado na forma cristalina pela primeira vez em 

1949, por Matthias e Remeika [Matthias 1949]. Só em 1965 conseguiu-se obter 

cristais maiores, utilizando o método de Czochralski [Ballman 1965]. 

Em 1966, Ashkin [Ashkin 1966] descobre a existência do efeito fotorefrativo 

em niobato de lítio. Esse efeito, que consiste na variação do índice de refração 

induzida opticamente, mostrou-se como uma característica indesejável para a 

utilização desse cristal como meio ativo para laser, pois a mudança local dos 
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índices de refração faz com que o feixe de luz incidente se disperse e mude de 

direção. Mais tarde, no entanto, essa característica passou a ser aproveitada em 

holografia, memórias ópticas, filtros de interferência, etc [Müller 1994]. 

Na tentativa de utilizar esses cristais para a aplicação laser, descobriu-se 

que a adição de MgO ao fundido inibia o efeito fotorefrativo [Zhong 1980, Bryan 

1984], tendo sido obtida ação laser nos sistemas LiNbO3(MgO):Nd3+ [Fan 1986, 

Cordova-Plaza 1987] e LiNbO3(MgO):Yb3+ [Montoya 1999a, 2000a]. 

Maiores detalhes acerca das propriedades do linbo podem ser encontrados 

nas referências [Raüber 1978] e [Prokhorov 1990].  

1.1.1 - Estrutura Cristalina 

O niobato de lítio é um cristal que apresenta uma estrutura cristalina trigonal. 

Acima da temperatura de Curie (≈1210°C), exibe sua fase paraelétrica [Nassau 

1966, Weis 1985]. Nessa fase, a estrutura do material é romboédrica, com grupo 

espacial R 3 c e grupo puntual 3 m, nos sítios sobre o eixo c cristalino (simetria 

D3d). O eixo óptico está ao longo do eixo de ordem 3. Os íons Nb5+ ocupam o 

centro de um de cada 3 octaedros, e os íons Li+ ocupam o centro do triângulo de 

oxigênios comum a dois octaedros vazios (figura 1.1.a). Essa estrutura não 

apresenta momento dipolar permanente. Abaixo da temperatura de Curie, que é a 

situação que nos interessa, o niobato de lítio está na fase ferroelétrica. A estrutura é 

hexagonal, com grupo espacial R3c e grupo puntual 3m, sobre o eixo c (simetria 

C3v). Agora os cátions estão deslocados das posições que ocupavam na fase 

paraelétrica, e aparece um momento dipolar líquido, na direção do eixo c [Weis 

1985] (figura 1.1.b). Em uma descrição mais detalhada, há que se notar uma 

pequena distorção dos triângulos de oxigênios, o que reduz a simetria sobre o eixo 

c a C3. Os íons Li+ estão coordenados quase octaedricamente com 6 oxigênios, 

assim como o Nb5+. Há ainda um octaedro vazio, que é uma vacância na rede. Ao 
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longo do eixo c, tem-se a seqüência: Li, Nb, vacância, Li, Nb, vacância,... A 

simetria, tanto no sítio do íon Li+ quanto no sítio do Nb5+ e da vacância, é C3. Os 

parâmetros de rede, para a rede hexagonal, valem aH = 5,1483 Å e cH = 13,863 Å 

[Abrahams 1966]. 

Figura 1.1 – Diagrama esquemático do cristal de LiNbO3 mostrando as 

posições dos átomos de Li e Nb e da vacância nas fases (a) paraelétrica e (b) 

ferroelétrica (adaptada de [Weiss 1985]). 

1.1.2 - Propriedades Ópticas 

O niobato de lítio puro tem aspecto transparente e incolor. A região de 

transparência óptica vai da borda de absorção no UV (± 330nm) até ± 5 μm, no 

infravermelho [Prokhorov 1990]. As propriedades ópticas do cristal dopado 

dependerão de qual seja o íon dopante. Para o caso específico dos íons terras 

raras, o espectro de absorção consiste de um conjunto de linhas relativamente 

estreitas que se estendem, dependendo do íon dopante, do infravermelho próximo 

até a região dos 350 nm, onde se inicia a borda de absorção da matriz cristalina do 

linbo. 

Devido à simetria axial, o índice de refração do cristal de niobato de lítio 

(a) (b)

eixo c vacância

vacância
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apresenta duas componentes, a ordinária (n0) e a extraordinária (ne). Como 

conseqüência, apresenta birrefringência linear, que, no caso, é negativa (n0 > ne). 

Para um comprimento de onda de 514,5 nm e temperatura ambiente (25oC), n0 = 

2,33 e ne = 2,24. 

O Efeito Fotorefrativo 

A explicação mais usual para esse efeito é a de que existem impurezas ou 

defeitos no cristal que agem como doadores de cargas. Quando o cristal é 

iluminado não homogeneamente, esses doadores são ionizados, liberando 

fotoelétrons. Os elétrons resultantes desse processo migram da região iluminada 

para a região escura, via efeito fotovoltaico. Aparece, então um gradiente de carga 

entre a zona iluminada e a não iluminada, surgindo um campo elétrico. Como o 

cristal de niobato de lítio é eletro-óptico, o índice de refração varia. Pode-se 

“apagar” os danos produzidos pelo efeito fotorefrativo iluminando-se a amostra 

homogeneamente com luz ultravioleta ou esquentando o material homogeneamente 

a uma temperatura em torno de 200 a 250oC [Raüber 1978, Xu 1991]. 

O efeito fotorefrativo é a base para aplicações em holografia e memória 

ópticas [Günter 1988,1989], porém quando o material se destina à utilização como 

meio ativo laser, torna-se um efeito indesejável, porque a variação dos índices de 

refração provoca perda de focalização, e de direção do feixe laser, falando-se 

nesse caso, de dano fotorefrativo ou dano óptico. A codopagem com MgO [Bryan 

1984] e com ZnO [Volk 1994] inibe o efeito, e pode-se conseguir ação laser. 

1.1.3 – Defeitos e Dopagens 

Defeitos Intrínsecos 

O niobato de lítio puro, sem dopantes, apresenta defeitos intrínsecos que 

são devidos ao crescimento não–estequiométrico dos cristais. O cristal cresce, 
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preferencialmente, na composição congruente, na qual mantêm-se as mesmas 

concentrações de Li e Nb tanto no fundido como no sólido. Nessa composição, o 

cristal cresce com falta de Li, com uma relação [Li]/[Nb] de 0,945. Dessa forma, 

para que o cristal seja eletricamente neutro, devem aparecer defeitos que 

compensem a falta de íons Li+. Embora a natureza desses defeitos não seja 

completamente esclarecida, é geralmente aceito que a deficiência de átomos de 

lítio é compensada por uma certa quantidade de íons Nb5+ localizados em sítios de 

Li+. Esses são os chamados antisítios. No entanto, nesse caso há necessidade de 

criar outros defeitos que compensem o excesso de carga introduzido por íons de 

valência +5 (Nb5+) no lugar de íons de valência +1 (Li+). Há dois modelos que 

tentam explicar essa segunda compensação de cargas. Um deles é o modelo de 

vacâncias de nióbio, no qual a compensação de cargas é conseguida através da 

formação de vacâncias de íons Nb5+. No outro modelo, obtém-se a compensação 

de cargas com a formação de vacâncias de íons Li+. Para qualquer um desses 

modelos, verifica-se a existência de aproximadamente 4,6% de sítios de Li+ não 

regulares (antisítios no modelo das vacâncias de Nb5+ ou antisítios e vacâncias de 

Li+ no modelo das vacâncias de Li+) na estrutura cristalina [Solé 1998]. 

Defeitos Extrínsecos – Dopagens 

Os defeitos extrínsecos são aqueles provenientes da adição de impurezas.  

Em princípio, há quatro sítios da rede que podem ser ocupados pelos íons 

dopantes. São três sítios (quase) octaédricos (localizados sobre o eixo c, na 

vacância e substituindo o Li+ ou o Nb5+) e um sítio tetraédrico, que é uma vacância 

intersticial da rede cristalina (figura 1.2) [Solé, 1996,1998]. A incorporação de íons 

de metais de transição (com valências entre +2 e +4) e íons terras-raras 

(tipicamente com valência +3) gera outros problemas de compensação de cargas, 

pois essas valências não correspondem às valências dos íons originais, Li+ e Nb5+, 
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ou à ausência de cargas da vacância. 

Figura 1.2 – Estrutura cristalina do niobato de lítio, mostrando os possíveis 

sítios para as impurezas. 

Em geral, os íons de impurezas trivalentes têm preferência pelo sítio do Li. 

Os metais de transição ocupam a posição regular do íon Li+ [Zaldo 1989, Rebouta 

1991, Prieto 1992], mas os íons terras-raras sofrem um deslocamento proporcional 

ao tamanho do íon, em direção à vacância octaédrica, como foi observado por 

Lorenzo [Lorenzo 1995] utilizando dados de RBS (Rutherford Backscattering 

Spectrometry), (figura 1.3). 

Nos casos de codopagem com MgO, há evidências de que os íons de 

terras-raras ou metais de transição passam a ocupar o sítio do Nb5+, também 

[Corradi 1991, Díaz-Caro 1996, Bravo 1999, Bonardi 2001]. Essas questões acerca 

dos sítios ocupados pelo íon ativo têm sido investigadas por meio de 

espectroscopia ótica [Solé 1998 e referências aí], RBS/canalização iônica [Lorenzo 

1995, Rebouta 1997, Lorenzo 1997] e também por EPR [Grachev 2000, Bravo 

1999, Bonardi 2001]. 

eixo c

Li Nb O

vac. tetr. vac. oct.

+ 5+ 2-
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Figura 1.3 – Deslocamento da posição do íon Li+ em função do raio iônico da 

impureza [Lorenzo 1995]. 

Nos espectros ópticos observam-se estruturas que revelam a presença de 

centros não equivalentes para as impurezas de terras-raras. Esses centros 

correspondem a deslocamentos diferentes ao longo do eixo c em torno da posição 

média determinada por RBS, dentro do octaedro correspondente ao íon Li+ [Solé 

1998]. Esses deslocamentos ocorrem por causa das diferenças locais ao redor do 

íon ativo, em decorrência dos defeitos intrínsecos, necessários para a 

compensação local de cargas. Dessa forma, os íons das impurezas ficam sujeitos a 

campos cristalinos ligeiramente diferentes, dando origem a conjuntos de níveis de 

energia diferentes, resultando em espectros ópticos distintos para cada centro.  

1.2 – Íons Terras-Raras 

Íons lantanídeos possuem a camada eletrônica 4f semipreenchida. 

Apresentam configuração eletrônica [Xe]4fn. O estado de oxidação mais comum é o 

trivalente (+3). O comportamento espectroscópico dos íons trivalentes na região do 
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visível e infravermelho próximo é estudado através das transições eletrônicas f-f 

entre seus níveis de energia. 

Devido à interação entre os elétrons da camada semipreenchida 4f, os íons 

possuem vários níveis de energia para a mesma configuração eletrônica (4f). Os 

elétrons 4f não são os elétrons mais exteriores dos íons terras-raras. Além da 

camada 4f há duas outras camadas eletrônicas (5s2 e 5p6) que exercem um efeito 

de blindagem sobre esses elétrons. Dessa forma, os elétrons 4f têm mais ou menos 

o mesmo esquema de níveis de energia em diferentes materiais. Por isso, para 

uma primeira inspeção da posição dos níveis de energia de um íon lantanídeo, 

utiliza-se muito uma figura [Dieke 1968] na qual estão os níveis de energia medidos 

para esses íons em LaCl3 (figura 1.4). 

Ao introduzir um íon terra-rara em uma matriz cristalina, os níveis de energia 

do íon livre, desdobrados até aqui apenas pela interação spin-órbita, se desdobram 

em outros níveis, os níveis Stark, como conseqüência da interação com o campo 

cristalino. A quebra de degenerescência dos estados 2S+1LJ dependerá da simetria 

do campo cristalino e do número quântico J. 

As linhas de absorção/emissão na região do visível e do infravermelho 

próximo são atribuídas a transições dentro da camada incompleta 4f (transições f-f). 

As transições dipolar-elétricas 4f-4f são proibidas pela regra de seleção de 

paridade. Porém, elas se tornam parcialmente permitidas devido à mistura de 

estados com outra paridade, como 4fn-15d e 4fn-15g, através de perturbações não 

centrossimétricas ou distorções assimétricas da rede cristalina. Para os íons terras-

raras, a maior parte das transições espectrais observadas na região visível do 

espectro eletromagnético se deve a transições dipolar-elétricas parcialmente 

permitidas. 
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Figura 1.4 – Diagrama de níveis de energia dos íons lantanídeos em LaCl3. No 

eixo vertical, está colocada a energia (cm-1) [Dieke 1968]. 
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No caso específico do LiNbO3, devido à não existência de simetria de centro 

de inversão nos sítios ocupados pelos íons terras-raras, as transições ópticas 

(eletrônicas) de caráter dipolar elétrico entre os subníveis Stark são permitidas. Da 

mesma forma, transições proibidas por spin também podem tornar-se relativamente 

permitidas, pois o número quântico S não é um bom número quântico para estados 

4fn. Há misturas de estados, via interação spin-órbita, tornando a transição 

parcialmente permitida. 

1.2.1 – Os íons Nd3+ e Yb3+ 

O íon Nd3+ é, até agora, o íon terra-rara mais estudado para aplicações 

laser, pois seu digrama de níveis de energia propicia a construção de sistemas 

laser de 4 níveis, aproveitando a transição (4I11/2 ← 4F3/2). Tem a configuração 

eletrônica 4f3 e o nível fundamental (para o íon livre) é o 4I9/2, de acordo com a regra 

de Hund. O nível fundamental se abre em 5 dubletos de Kramers em campos 

cristalinos de simetria menor que a cúbica (trigonal, por exemplo, como a simetria 

do sítio do Li+ no niobato de lítio). Na figura 1.5 podemos observar um diagrama 

com os níveis de energia do íon livre Nd3+. 

O íon Yb3+ tem um diagrama de níveis de energia bastante simplificado, 

consistindo de apenas dois multipletos, o de mais baixa energia (2F7/2), e o de mais 

alta energia (2F5/2), que estão separados por mais ou menos 10.000 cm-1 (figura 

1.6). O íon Yb3+ tem a configuração eletrônica 4f13 e um nível fundamental (para o 

íon livre) 2F7/2, pela regra de Hund. 

Por possuir uma seção de choque grande, pode-se utilizar o íon Yb3+ como 

“ativador/sensibilizador” para outros íons terras-raras para obter luz visível a partir 

de bombeio na região do infravermelho, através de mecanismos de transferência de 

energia e conversão ascendente de energia (up-conversion) e também para 

aumentar a eficiência do bombeio, como no caso do sistema Yb3+-Er3+. 
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Figura 1.5 – Diagrama parcial dos níveis de energia do íon livre Nd3+. 

Figura 1.6 – Diagrama parcial dos níveis de energia do íon livre Yb3+. 
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Íons Yb3+ apresentam tempos de vida radiativos maiores que os 

correspondentes para os íons Nd3+ e isso permite maior eficiência de bombeio para 

os sistemas que utilizam lasers de diodos. Também como o diagrama de energia é 

muito simples, com poucos níveis, a taxa de decaimentos não radiativos é bastante 

pequena, assim não há processos não radiativos competindo com as transições 

laser.  

Em simetria C3, na qual se supõe que tanto o íon Nd3+ quanto o íon Yb3+ 

estejam no cristal de niobato de lítio, a degenerescência dos multipletos do íon livre 

está completamente levantada, exceto a degenerescência de Kramers. 

1.3 – O Hamiltoniano 

Para um íon livre, a simetria é esférica, e cada nível de energia é (2J+1) 

vezes degenerado, sendo J o momentum angular total (J = L + S), L o momentum 

angular total orbital e S o momentum angular de spin total. Colocando esse íon num 

cristal, a simetria esférica é quebrada, e os níveis de energia se abrem sob 

influência do campo elétrico produzido pela vizinhança, o campo cristalino. O 

campo cristalino possui simetria definida, menor que a simetria esférica do íon livre. 

A quantidade de níveis desdobrados dependerá da simetria do campo cristalino e 

do valor do número quântico J. Se J é semi-inteiro, há uma degenerescência 

residual que não é levantada pelo campo cristalino, a degenerescência de Kramers, 

que só é quebrada por um campo magnético externo. 

Os níveis de energia associados a um íon terra rara em um cristal podem 

ser analisados em termos de um hamiltoniano 

 CFFI HHH +=  (1.1) 

sendo HFI o hamiltoniano de íon livre (FI: free ion), e HCF o hamiltoniano de campo 
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cristalino (CF: crystal field), que incorpora as componentes do potencial de campo 

cristalino sentido pelos íons terras-raras.  

1.3.1 – O Hamiltoniano de Íon Livre 

O Hamiltoniano apropriado para o sistema íon terra-rara livre é constituído 

de vários termos: 

 soeeoFI HHHH ++=  (1.2) 

sendo HO um termo que inclui a energia cinética dos elétrons mais a contribuição do 

potencial esférico do núcleo e dos elétrons internos à camada f, Hee a interação 

elétron-elétron e Hso o acoplamento spin-órbita. 

A interação elétron-elétron dá origem aos Termos, caracterizados pelos 

números quânticos L e S. Se a interação spin-órbita atuar como uma perturbação, 

os níveis de energia terão parte de sua degenerescência quebrada, com os seus 

estados sendo agora descritos pelos números quânticos SLJ, chamados de Termos 

de Russell-Saunders [Henderson 1989, Hüfner 1978, DiBartolo 1968]. No caso 

onde as interações elétron-elétron e spin-órbita são da mesma ordem de magnitude 

(acoplamento intermediário, como para os íons terras-raras), ambas as interações 

devem ser tratadas simultaneamente como perturbação dos níveis de energia 

degenerados da configuração 4fN do íon livre. Nesse caso, a aproximação de 

Russell-Saunders deixa de ser válida, pois os termos LS estão energeticamente 

muito próximos. Com isso os níveis de energia podem ser descritos a partir de 

estados que são combinações lineares dos estados Russell-Saunders. A 

designação do estado de acoplamento intermediário é aquela do Termo Russell-

Saunders que contribui com maior peso à combinação linear. 

Para efeitos de cálculos de parâmetros de íon livre e campo cristalino, é 

necessário refinar esse tratamento e levar em conta outras interações, como as 
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interações interconfiguracionais e as interações magnéticas de ordem superior 

(spin-spin e spin-outras órbitas). 

1.3.2 – O Hamiltoniano de Campo Cristalino 

O campo cristalino é um campo elétrico não homogêneo devido à 

distribuição de cargas do cristal. O campo cristalino rompe, total ou parcialmente, a 

degenerescência dos níveis de energia do íon livre. Cada nível de energia que é 

(2J+1) vezes degenerado se desdobra em subníveis, chamados de componentes 

ou níveis Stark, caracterizados por uma representação irredutível Γα do grupo de 

simetria do campo cristalino no sítio sob estudo. Para cada nível de íon livre, a 

quantidade de níveis Stark desdobrados depende da simetria na qual se encontra o 

íon terra-rara e pode ser prevista através da teoria de grupos. As regras de seleção 

determinam as transições esperadas [Henderson 1989, DiBartolo 1968]. Contudo a 

teoria dos grupos não é capaz de predizer a posição dos níveis resultantes. 

A interação íon-matriz (HCF) pode ser representada na forma: 

 ∑=
qki

k
q

k
qCF iCBH

,,

)( )(ˆ  (1.3) 

sendo os s'Bk
q  os parâmetros de campo cristalino e os k

qĈ ’s operadores 

tensoriais. Se apenas elétrons f estão envolvidos, os termos com 6≤k  são os 

únicos não nulos. Além disso, os termos para os quais os valores k são números 

ímpares se anulam para as configurações que contêm apenas elétrons 

equivalentes [Wybourne 1965]. 

A teoria dos grupos diz quais são os termos k
qC  que podem ser diferentes 

de zero para cada uma das simetrias puntuais e essas informações podem ser 

encontradas tabeladas na monografia de Prather [Prather 1961]. 

Neste trabalho, interessa-nos a simetria C3, já que esta é a simetria pontual 
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do sítio que os íons Nd3+ e Yb3+ ocupam no niobato de lítio. Nessa simetria estão 

presentes os seguintes termos [Prather, 1961]: 

 6
6

6
3

6
0

4
3

4
0

2
03 ,,,,,: ±±± CCCCCCCsimetria  (1.4) 

1.3.3 – Números Quânticos Cristalinos e Regras de Seleção 

A simetria C3 é uma simetria baixa, e nela a degenerescência de todos os 

níveis de energia dos íons está levantada, restando apenas a degenerescência de 

Kramers. 

Os níveis de energia dos íons terras-raras em uma dada simetria podem ser 

discriminados mediante as representações irredutíveis correspondentes. Porém é 

freqüente discriminar os níveis de energia com os chamados números quânticos 

cristalinos, μ [Wybourne 1965]. Com a introdução desses números é possível dividir 

os estados do íon livre em classes, ou famílias de estados MJ, de modo que os 

estados de uma classe (com o mesmo número quântico cristalino μ) só se misturam 

entre si, e não com os de outra classe (outro valor de μ). Ou seja, as matrizes de 

energia de campo cristalino são reduzidas a um conjunto de submatrizes 

irredutíveis. 

Para determinar o número quântico cristalino, deve-se ter em conta que os 

elementos da matriz de energia devem satisfazer a regra de seleção qMM JJ =− ''  

para que sejam não nulos, sendo q o número inteiro que aparece nos operadores 

de campo cristalino k
qC  [Wybourne 1965]. A condição para associar a um 

determinado MJ um número quântico cristalino μ (que será sempre igual a um dos 

MJ dados) é que se cumpra a condição: 

 qMJ =− )( μ  (1.5) 

sendo q um dos valores possíveis para a simetria em questão. Como essa condição 
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é satisfeita para vários valores de μ, toma-se o menor valor absoluto, agregando-se 

o sinal correspondente. Por exemplo, em simetria C3, os possíveis q são 0, ±3, ±6 

(segundo a relação (1.4)). Para um 2
11−=JM , em simetria C3, o valor 

correspondente de μ será 2
1+=μ , pois os valores possíveis de μ para 2

11−=JM  

são: 2
11−=μ  (para 0=q ), 2

17−=μ  e 2
5−=μ  (para 3±=q , respectivamente) e 

2
23−=μ  e 2

1+=μ  (para 6±=q , respectivamente). Escolhe-se o menor valor 

absoluto (1/2) com o respectivo sinal, neste caso, positivo. Em simetria C3 os 

valores possíveis de μ são 2
1±=μ  e 2

3±=μ , para um J semi-inteiro. Os sinais ± 

são relativos aos dubletos de Kramers. Na tabela I.1 estão compilados os valores 

de μ para os diferentes estados JMJ, J semi-inteiro, para um íon livre em simetria C3 

[Wybourne 1965]. 

Tabela I.1 – Número quântico cristalino, μ, para um número ímpar de elétrons 

(J semi-inteiro) em simetria C3 [Wybourne 1965]. 

 2
1μ ±=  2

3μ ±=  

J MJ MJ 

2
1  

2
1
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2
3  

2
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±  
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±  
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2
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Os números quânticos de campo cristalino, 2
1±=μ  correspondem às 

representações irredutíveis Γ4 e Γ5, respectivamente, em simetria C3, e os números 

2
3±=μ  correspondem a Γ6, nessa mesma simetria, na notação de Koster et al 

[Koster 1963]. 

A partir das regras de seleção para transições dipolares elétricas sabe-se 

com que tipo de polarização (circular, neste caso) as transições eletrônicas são 

permitidas. Observadas as transições eletrônicas experimentalmente, pode-se 

determinar os números quânticos cristalinos dos estados de energia dos íons. As 

regras de seleção para as transições dipolares elétricas podem ser obtidas através 

da Teoria de Grupos e neste trabalho utilizamos as tabelas e a notação de Koster et 

al [Koster 1963] (tabela I.2). 

Tabela I.2 – Regras de seleção para simetria C3, indicando as transições 

possíveis com luz circularmente polarizada [Koster 1963]. 

μ (Γ) 3/2  (Γ6) 1/2  (Γ4) -1/2  (Γ5) -3/2  (Γ6) 

3/2  (Γ6)  Γ3 Γ2  
1/2  (Γ4) Γ2  Γ3  
-1/2  (Γ5) Γ2  Γ3 
-3/2  (Γ6)  Γ3 Γ2  

 

1.3.4 – Interação com Campo Magnético Externo 

Na presença de um campo magnético externo, aparece outro termo no 

Hamiltoniano, que leva em conta a interação do sistema com o campo magnético 

aplicado, a interação Zeeman. 

Quando as transições ocorrem dentro de um grupo de estados relativamente 

isolados dos demais, há a possibilidade de trabalharmos com um spin efetivo 'S , 
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cuja multiplicidade é igual ao número de níveis de energia que efetivamente 

participam da ressonância. No subespaço do dubleto de Kramers para o qual se vai 

estudar a transição Zeeman, como no caso de experimentos de EPR, a interação 

pode ser escrita em termos desse hamiltoniano efetivo, na forma: 

 BgSHZeeman

rr
⋅⋅= 'β  (1.6) 

sendo β  o magneton de Bohr, S’ o spin efetivo do sistema, g  o tensor 

giromagnético e B
r

o campo magnético aplicado. 

Em sistemas anisotrópicos, o valor do fator giromagnético depende da 

orientação do campo magnético externo em relação aos eixos do sistema. As 

direções principais do tensor g  refletem a simetria do campo cristalino local. No 

sistema de eixos principais, podemos escrever o campo magnético como [Poole 

1972]: 

 ( ) ( ) ( )[ ]zyxBB ˆcosˆsensenˆcossen0 θφθφθ +⋅+⋅=
r

 (1.7) 

sendo θ o ângulo polar e ϕ o ângulo azimutal do campo magnético B
r

 nesse 

sistema de coordenadas. 

A interação Zeeman (equação 1.6) fica re-escrita como: 

 ( ) ( ) ( )[ ]θθφθφβ cossensensencos 3210 gSgSgSBH zyxZeeman ++=  (1.8) 

na qual: 

 ( ) θθφφ 22
3

222
2

22
1

2 cossensencos ⋅+⋅+⋅= gggg  (1.9) 

sendo g1, g2 e g3 os valores principais do tensor g . 

A equação (1.9) é a expressão do fator g em coordenadas polares 

relativamente ao sistema de eixos principais. Para um sistema com simetria axial, 
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⊥== ggg 21  e //3 gg = . Então: 

 θθ 22
//

222 cossen ⋅+= ⊥ gggaxial  (1.10) 

1.4 – Os Operadores de Dipolo Elétrico para Luz 

Circularmente Polarizada 

Estamos interessados na interação de um campo de radiação que aja num 

sistema quântico provocando transições eletrônicas induzidas entre um estado 〉a|  

e um estado 〉j|  (figura 1.7). Para fontes de luz convencionais, de baixa potência, 

essa interação pode ser tratada como uma perturbação (dependente do tempo), e 

pode-se utilizar a Teoria de Perturbação Dependente do Tempo. As perturbações 

que são de interesse são reais e oscilatórias no tempo, na forma: 

 ( ) ( )tiVtiVH ⋅⋅+⋅−⋅= ∗ ωω expexp  (1.11) 

sendo V uma função das coordenadas espaciais, apenas. Para os processos de 

absorção, o primeiro termo é o efetivo e para os processos de emissão induzida o 

segundo termo é o efetivo [Henderson 1989 – capítulo 4, Piepho 1983 – capítulo 2]. 

Figura 1.7 – Ilustração de uma transição de absorção/emissão para os níveis 

a  e j . 

Em nosso caso, em relação às medidas de MCPE, estamos tratando de 

emissão espontânea (luminescência). Porém, como analisamos a luz apenas na 

absorção emissão

a

j
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direção do campo magnético externo, que é a mesma direção da emissão induzida, 

podemos utilizar as mesmas considerações anteriores, e considerar termos do tipo 

do segundo termo da relação 1.11 como efetivos para o caso de MCPE. 

1.4.1 – Luz Circularmente Polarizada à Direita - RCP 

O campo elétrico de uma luz circularmente polarizada à direita (σ+ ou RCP, 

do inglês: Right Circularly Polarized,) que se propaga na direção ẑ  é escrito como: 

 ( ) ( )yt
E

xt
E

ERCP ˆ2cos
2

ˆcos
2

00 πωω −⋅⋅+⋅⋅=
r

 (1.12) 

 ( ) ( ) ( ) ( )yixti
E

yixti
E

ERCP ˆˆexp
22

ˆˆexp
22

00 −⋅⋅⋅++⋅⋅−⋅= ωω
r

 (1.13) 

Escrevendo a interação de dipolo elétrico ( )DEH  utilizando a expressão 

(1.13), temos: 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑ ⋅⋅−⋅
⋅

+⋅−⋅+⋅
⋅

=
j

jj
j

jjDE tiiyx
eE

tiiyx
eE

H ωω exp
22

exp
22

00  (1.14) 

que tem a forma da relação 1.11, ( ) ( )tiVtiV ⋅⋅+⋅−⋅ ∗ ωω expexp . Então, para o 

processo de absorção de luz RCP, onde o termo em ( )ti ⋅− ω  é o efetivo, o 

operador de momento de dipolo é ( )∑ +⋅
j

jj iyxe
2

, enquanto que para o processo 

de emissão induzida de luz RCP o operador de momento de dipolo é 

( )∑ −⋅
j

jj iyxe
2

, que é o complexo conjugado do anterior [Henderson 1989, 

Piepho 1983]. 

1.4.2 – Luz Circularmente Polarizada à Esquerda - LCP 

Para luz circularmente polarizada à esquerda (σ– ou LCP, do inglês: Left 
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Circularly Polarized), o campo elétrico se escreve: 

 ( ) ( )yt
E

xt
E

ELCP ˆ2cos
2

ˆcos
2

00 πωω +⋅⋅+⋅⋅=
r

 (1.15) 

e seguindo um desenvolvimento análogo ao anterior, chega-se a operadores de 

dipolo elétrico que são os complexos conjugados daqueles para luz RCP. 

Para os casos de luz não polarizada ou mesmo linearmente polarizada, o 

operador de dipolo elétrico é real e, portanto, o complexo conjugado é o próprio 

operador. No caso de polarização circular, os operadores para absorção/emissão 

são complexos conjugados entre si, e o operador que será utilizado no caso da 

emissão induzida é o complexo conjugado daquele utilizado na absorção (a partir 

da relação 1.11). Logo, a transição de emissão tem a mesma regra de seleção 

(ocorre com luz de mesma polarização) que a transição de absorção [Piepho1983]. 

As tabelas de caracteres de grupo que usaremos correspondem a uma 

simetria bastante baixa, C3, que é a simetria na qual o íon terra-rara se encontra no 

cristal de niobato de lítio. Por ser uma simetria baixa, as representações também 

são complexas. Como os operadores de dipolo elétrico para absorção e emissão 

são complexo-conjugados entre si e também são conjugados entre si os 

operadores para luz RCP e luz LCP, na leitura da tabela é preciso saber em qual 

situação (absorção ou emissão) nos encontramos. Citando como exemplo a 

simetria C3, ( )iyx +  transforma como  a representação Γ2 e ( )iyx −  transforma 

como a representação Γ3. Se estivermos falando de absorção (MCD), Γ2 

representará o operador para transição com luz RCP e Γ3 representará o operador 

para transição com luz LCP. Se estivermos falando de emissão (MCPE), Γ2 

representará o operador para luz LCP e Γ3 para luz RCP, como sumarizado na 

tabela I.3. 
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Tabela I.3 – Correspondência entre as representações Γ2 e Γ3 e os operadores 

dipolares elétricos para luz RCP e LCP.  

Γ2 Γ3 

MCD RCP, σ+ MCD LCP, σ – 

MCPE LCP, σ– MCPE RCP, σ+ 

 



Capítulo 2 - Materiais e Métodos 

Neste capítulo apresentamos uma breve descrição dos cristais usados no 

trabalho, bem como das montagens experimentais e equipamentos que foram 

utilizados para obtenção dos espectros. 

2.1 – Monocristais Usados no Trabalho 

A maior parte dos cristais utilizados neste trabalho foi crescida no 

Laboratório de Espectroscopia Laser do Departamento de Física de Materiales da 

Universidad Autonoma de Madrid. Dois deles foram crescidos pelo Grupo de 

Crescimento de Cristais do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP). Na 

Tabela II.1, estão dados sobre concentração, dopagens, co-dopagem e 

estequiometria dos cristais. Todos os cristais foram crescidos pelo método 

Czochralski, ao longo do eixo cristalino c. 

Para as medidas de magneto-óptica é fundamental que a amostra esteja 

bem orientada, pois deve existir um plano isotrópico perpendicular à direção do 

campo magnético. Ou seja, o eixo c cristalino deve estar orientado na mesma 

direção do campo magnético externo. Via de regra, as amostras que vieram da 

Espanha foram orientadas pelo método de padrões de Laue. Sempre que tivemos 
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oportunidade, o que significa ter um pedaço de cristal suficientemente grande, 

enviávamos as amostras para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 

que as orientava pelo método de Bond [Bond 1976]. A utilização do método de 

Bond pressupõe que a amostra já esteja razoavelmente orientada (por exemplo, 

pelo método de Laue). A utilização desse método, então, permite orientação da 

amostra com grande precisão, com erros da ordem de minutos de arco. 

Depois de orientadas as amostras eram cortadas em fatias 

perpendicularmente ao eixo c, com espessura de aproximadamente 1 mm. Para as 

medidas de EPR, foram cortados pequenos cubos a partir das fatias, com medidas 

finais de 1,5 x 1,5 x 1,0 mm. 

Tabela II.1 – Cristais de LiNbO3 usados neste trabalho. 

Amostra Concentração de 
dopantes (%) 

Estequiometria 

 * LiNbO3:Nd3+ 0,5 [Li]/[Nb]=1 

LiNbO3:Nd3+ 0,33 [Li]/[Nb]=0,88 

LiNbO3:Nd3+:Mg 6% MgO 

1% Nd3+ (fundido) 

[Li]/[Nb]=0,945 

* LiNbO3:Yb3+ 1,2 [Li]/[Nb]=0.945 

LiNbO3:Yb3+ 0,5 [Li]/[Nb]=0.945 

LiNbO3:Yb3+ 3 [Li]/[Nb]=0.945 

LiNbO3:Yb3+:Mg 6% MgO 

1% Yb3+ (fundido) 

[Li]/[Nb]=0.945 

 

Das amostras acima, trabalhamos mais intensamente com aquelas 
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assinaladas com asterisco, que proporcionaram resultados com melhor relação 

sinal/ruído nas medidas ópticas. As medidas de EPR foram realizadas nessas 

mesmas amostras. 

2.2 – Montagens Experimentais: 

Absorção e Luminescência 

Para as medidas ópticas feitas neste trabalho foram utilizadas as instalações 

do Laboratório de Magneto Óptica do IFSC–USP. As medidas foram realizadas 

utilizando-se um criostato da Intermagnetics, contendo uma bobina supercondutora 

de NbTi. Nesse criostato, a amostra fica imersa em hélio superfluído a uma 

temperatura de aproximadamente 2 K. O estado de superfluidez se consegue 

através de bombeamento do líquido. 

Nos casos de medidas de absorção (figura 2.1) ou MCD (figura 2.9), as 

medidas são obtidas por transmissão, utilizando-se como fonte de excitação uma 

lâmpada de filamento de tungstênio de 12 W de potência. 

Para as medidas de luminescência (figura 2.2) ou MCPE (figura 2.10), 

podemos utilizar como fonte de excitação um laser de argônio Spectra Physics, cw, 

modelo 166, ou um laser de Titânio Safira, cw, sintonizável, da Lexel, modelo 710, 

bombeado por um laser de argônio da Lexel, modelo 95. 

A análise da luz transmitida/emitida é feita por um monocromador Jarrel–

Ash de 0,5m de distância focal. Para as medidas na região do visível, utiliza-se uma 

fotomultiplicadora Hamamatsu modelo R636 e uma rede de difração de 1180 linhas. 

A resolução do sistema nessa região é de 1,6 Å (em média, 3 a 4 cm-1 na região 

das medidas no visível). Para as medidas realizadas na região do infravermelho, 
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entre 900 e 1000 nm, usou-se o mesmo monocromador Jarrel–Ash com uma rede 

de difração de 295 linhas, sendo a absorção detectada por uma fotomultiplicadora 

Hamamatsu 406. Nesse caso, a resolução do sistema é de 19,2 Å 

(aproximadamente 20 cm-1 na região de 900 a 1000 nm). Sempre que se troca a 

rede de difração do monocromador, o sistema é calibrado, usando uma lâmpada de 

calibração de mercúrio (para o visível) ou de criptônio (para o infravermelho). 

Figura 2.1 - Representação esquemática do aparato experimental usado para 

as medidas de absorção. 

Figura 2.2 – Esquema da montagem experimental para medidas de 

luminescência. 

lock-in

"chopper"
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fotomultiplicadora

monocromador
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lock-in
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AC
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Uma vez detectada, a luz gera em sinal elétrico, que será medido por um 

amplificador lock-in Stanford, modelo SR 530. Do modulador (chopper), da 

Stanford, modelo SR 540, vem o sinal de referência para o amplificador lock-in. A 

intensidade do sinal medido é função do comprimento de onda e proporcional ao 

número de fótons que incidiu no detector. Os dados obtidos são enviados a um 

microcomputador, que controla o sistema de aquisição e armazenamento de dados. 

Como as medidas foram sempre feitas em hélio superfluído, a medida da 

temperatura foi feita através da pressão de vapor do He, medida por um 

pressostato eletrônico da Edwards. 

2.3 – As Técnicas Magneto-Ópticas: MCD e MCPE 

Uma substância é opticamente ativa se interage diferentemente com luz 

circularmente polarizada à direita (RCP, σ+) e à esquerda (LCP, σ–). Essa interação 

pode ser detectada ou como uma diferença na velocidade de propagação de cada 

feixe de luz através da amostra, decorrente dos diferentes índices de refração (n+ e 

n–) para cada polarização (dispersão rotatória) ou como absorção diferenciada 

(coeficientes de absorção α+ e α–) de cada uma das polarizações (dicroísmo 

circular). 

Pode-se induzir atividade ótica em uma substância (mesmo que 

naturalmente não ativa) pela aplicação de um campo magnético externo 

longitudinal. Esse fato foi inicialmente observado por Faraday, em 1846, e por isso, 

o fenômeno da rotação do plano de polarização de uma onda eletromagnética 

linearmente polarizada, que se propaga através de uma substância homogênea na 

presença de um campo magnético, é conhecido como Efeito Faraday (ou Dispersão 



Capítulo 2 – Materiais e Métodos 32 

Rotatória Magnética). A parte relativa à diferença na absorção das polarizações 

circulares em presença de campo magnético é o Dicroísmo Circular Magnético 

(MCD). 

Para a análise de um material via MCD e/ou MCPE, é necessário que ele 

seja isotrópico no plano perpendicular à direção de propagação da luz. Se não há 

isotropia, um feixe de luz circularmente polarizado propagando-se nesse material 

não manterá o estado de polarização. 

A espectroscopia de Dicroísmo Circular Magnético atualmente tem sido 

utilizada no estudo de proteínas e outros materiais de interesse biológico 

[Hollebone 1993] e semicondutores e supercondutores, nesse caso, na região de 

raios-x [Chen 1992, Kapusta 1999]. Ainda que o princípio da técnica seja o mesmo, 

os objetivos de utilizá-la em cada um desses assuntos são bastante diferentes. 

Especialmente no caso dos raios-X, a instrumentação também é consideravelmente 

diferente. A técnica foi usada com objetivos similares aos deste trabalho há algum 

tempo, para o estudo de centros de cor em halogenetos alcalinos [Weakliem 1970]. 

Um trabalho consagrado que veio a tratar o fenômeno de um ponto de vista mais 

teórico foi o de Stephens [Stephens 1976], e posteriormente o de Piepho [Piepho 

1983]. Trabalhos mais recentes nessa linha de pesquisa têm sido feitos por um 

grupo de químicos belgas, que publicaram uma série de artigos sobre estudos em 

matrizes vítreas dopadas com terras-raras e caracterizadas por espectroscopia 

ótica e MCD [Binemmans 1997, 1999]. As medidas de MCPE são menos comuns, 

tendo sido utilizadas em estudos de porfirinas [Gasyna 1995] e de cristais de rubi 

[Sato 1992a,b] e garnets [Abdullaev 1998]. 

O Dicroísmo Circular Magnético (MCD) é definido como sendo a diferença 

na absorção de luz circularmente polarizada à esquerda (LCP, (σ –)) e à direita 

(RCP, (σ+)), diferença essa induzida pela aplicação de um campo magnético 
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externo, paralelo à direção de propagação da luz [Henderson 1989, Stephens 1976, 

Stephens 1974]. A técnica de MCD tem, em princípio, uma maior sensibilidade a 

mudanças de campo cristalino local que a absorção, pois permite discriminar 

polarização, na absorção e emissão [Hollebone 1993], complementando, assim, 

resultados obtidos via espectroscopia óptica convencional e EPR [Binnemans 

1998]. Analogamente, define-se a Emissão Circular Induzida por Campo Magnético, 

MCPE, como sendo a diferença entre as intensidades emitidas de luz circularmente 

polarizada à esquerda e luz circularmente polarizada à direita [Piepho 1983]. 

O MCD/MCPE é uma conseqüência do fato de que luz RCP e luz LCP são 

absorvidas/emitidas em diferentes energias na presença de campo magnético, em 

decorrência do Efeito Zeeman (figura 2.3). Sob a ação de um campo magnético 

externo, ocorrem três efeitos em uma transição de absorção ótica: 

a) Efeito Zeeman: quebra da degenerescência dos estados (inicial e/ou final) 

ligados pela transição na presença do campo magnético (figura 2.3). A esse efeito 

está associada uma contribuição ao MCD que se conhece como termo A. 

Figura 2.3 – Ilustração do Efeito Zeeman. 

b) Mistura de funções de onda. É um efeito que sempre existe e depende da 

separação em energia dos estados envolvidos na mistura. À mistura de estados 
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associa-se uma contribuição que se conhece como termo B. 

c) Efeito paramagnético. Estando em equilíbrio térmico com um reservatório, os 

níveis de energia desdobrados pelo campo magnético estarão diferentemente 

populados (segundo a distribuição de Boltzmann), alterando a relação de 

intensidades entre as transições (σ –) e (σ+), figura 2.4. Este efeito depende da 

temperatura e é normalmente dominante a baixas temperaturas. Associa-se a esse 

efeito uma contribuição conhecida como termo C. 

Figura 2.4 – Ilustração do Efeito Zeeman juntamente com o Efeito 

Paramagnético. 

A relação entre os parâmetros A, B e C  é: 
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onde Γ  é a largura de linha e EΔ  é a separação em energia entre estados 

misturados pelo campo magnético. 

Stephens [Stephens 1976, Piepho 1983], formalizou um modelo 

semiclássico, baseado na aproximação de Born-Oppenheimer e Franck-Condon, 
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( +−−=Δ AAA ), ou seja, o MCD, para uma amostra com luz propagando-se 

paralelamente à direção do campo magnético: 

 lBc
kT

fC
fB

dE
df

E
A βγ ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ ++Α=
Δ 0

01  (2.2) 

onde γ  é um fator constante, ωh=E  é a energia, f é a forma de linha, k é a 

constante de Boltzman, β  é o magneton de Bohr, B é o campo magnético, c é a 

concentração de centros e l  é a espessura da amostra. Essa expressão é válida 

no limite em que kTBg <β , ou seja, longe da saturação. Os três parâmetros, A1, 

B0 e C0, estão relacionados às contribuições A, B e C, respectivamente. 

Para campos magnéticos altos e baixas temperaturas ( kTBg >β ), o termo 

C é dominante, e o sinal de MCD é proporcional à diferença de populações (em 

equilíbrio térmico) entre os subníveis Zeeman, segundo a distribuição de 

Boltzmann. Se o estado fundamental é um dubleto de Kramers, essa diferença de 

populações se dá com a tangente hiperbólica de )
2

(
kT

Bgβ
, )

2
(

kT
Bgtgh β

. 

2.3.1 – Sobre a Convenção dos Sinais 

Na literatura são utilizadas duas convenções de sinais para a descrição da 

polarização circular. Uma delas, que chamaremos a Convenção Usual, ou 

Convenção da Óptica, ou Convenção da Química, define o estado de polarização 

da luz circularmente polarizada à direita (RCP, (σ+)) como sendo aquele para o qual 

o vetor campo elétrico descreve uma rotação em sentido horário, para um 

observador que olha em direção à fonte de luz (figura 2.5). Ou seja, definido um 

sistema de eixos cartesianos, com a luz se propagando na direção ( )ẑ+ , o 

observador olha segundo a direção ( )ẑ− . Analogamente, a luz com polarização 
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circular à esquerda (LCP, (σ –)) é aquela para a qual o vetor campo elétrico 

descreve uma rotação em sentido anti-horário, observado nas mesmas condições. 

Figura 2.5 – Ilustração da convenção da óptica para o sentido de rotação do 

vetor campo elétrico em luz circularmente polarizada. 

Na outra convenção, chamada de Convenção da Mecânica Quântica, ou 

Convenção do Momentum Angular, ou Convenção da Física, o observador olha 

segundo a direção ( )ẑ+ , ou seja, no mesmo sentido de propagação da luz. A luz é 

circularmente polarizada à direita (RCP, σ+) quando o vetor campo elétrico descreve 

uma rotação em sentido horário, e circularmente polarizada à esquerda (LCP, σ –) 

quando o campo elétrico gira em sentido anti-horário (figura 2.6). Ou seja, segue a 

regra da mão direita num sistema destrógiro. 

Figura 2.6 – Ilustração da convenção da Mecânica Quântica para o sentido de 

rotação do vetor campo elétrico em luz circularmente polarizada. 

Observe que essas convenções são opostas entre si, e embora nenhuma 

delas esteja conceitualmente “errada”, é preciso manter coerência nas definições. 

Nas análises que iremos apresentar, optamos por utilizar a Convenção da 
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Mecânica Quântica, já que utilizaremos as regras de seleção, elementos de 

matrizes de transição e tabelas da Teoria de Grupos definidos segundo o 

formalismo da Mecânica Quântica. Dessa forma, uma transição que seja permitida, 

pelas regras de seleção da Mecânica Quântica, com luz circularmente polarizada à 

direita, (σ+), significa nessa convenção, uma polarização (σ+), enquanto que na 

Convenção da Óptica a mesma polarização seria (σ –). 

2.3.2 – Método de Medida 

A medida do dicroísmo circular magnético implica a determinação de 

)]()([)( ωαωαωα +−−=Δ , sendo )(ωα ±  os coeficientes de absorção da amostra 

para luz circularmente polarizada à esquerda (–) /direita (+) na freqüência ω, na 

presença de um campo magnético externo aplicado paralelamente à direção de 

propagação da luz. 

No limite de pequenas absorções [Henderson 1989]: 

 )(
)()(

)]()([2)]()([)( ω
ωω

ωωωαωαωα S=
++
−+⋅

≈⋅+−−=⋅Δ -
-

II

II
ll  (2.3) 

onde )(ω±I são as intensidade de luz circularmente polarizada transmitida através 

da amostra e l  é a espessura da amostra. S( )ω  é o sinal de MCD medido1. 

Para a medida do sinal S( )ω , necessita-se um sistema consistindo de um 

polarizador linear e uma lâmina cuja birrefringência linear possa ser modulada 

(modulador fotoelástico). O conjunto formado pelo modulador fotoelástico e o 

analisador (polarizador linear com ângulo de 45o em relação ao eixo da lâmina 

                                                 
1 A relação entre o coeficiente de absorção (α) e a absorbância (A), utilizada na equação 2.1 

é dada por: eA 10log⋅= lα , sendo l  a espessura da amostra. 
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fotoelástica) analisa a luz transmitida (com polarização circular) e gera no detector 

um sinal elétrico periódico com a freqüência de oscilação do modulador fotoelástico 

(figura 2.7). A amplitude desse sinal elétrico que será medido pelo amplificador 

lock-in, representa a diferença )]()([ ωω -II −+  entre as intensidades de luz 

circularmente polarizada à direita e à esquerda. A soma )]()([ ωω -II ++  mantém-

se constante no tempo, resultando em uma componente DC do sinal. 

Figura 2.7 – Esquema do arranjo experimental do modulador fotoelástico e 

polarizador linear para análise da luz transmitida pela amostra. 

2.3.3 – Sistema Experimental para Medida de MCD/MCPE 

As medidas magneto-ópticas são obtidas utilizando a mesma infraestrutura 

descrita no item 2.2. As medidas são obtidas a temperatura de 2K, na região do 

visível e do infravermelho próximo. No caso de MCD (figura 2.9), usamos a 

lâmpada de filamento de tungstênio de 12 W como fonte de iluminação, e para o 

MCPE (figura 2.10), utilizamos os lasers (argônio da Spectra Physics para o caso 

do rubi, e o laser de Titânio-Safira sintonizável para os íons terras-raras Nd3+ e 

Yb3+). O campo magnético pode atingir intensidades de até 5T. A amostra é 

montada no criostato, no centro do ímã supercondutor, com o eixo óptico paralelo à 

direção do campo magnético, e com as faces maiores perpendiculares à direção de 
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propagação da luz. Para analisar a luz circularmente polarizada, utilizamos um 

modulador fotoelástico Hinds, modelo JCK-CU, que opera a uma freqüência de 56 

kHz, juntamente com um polarizador linear Glan-Thomson (Melles-Griot). A luz é 

analisada pelo monocromador Jarrel-Ash, de 0,5 m, acoplado a uma das 

fotomultiplicadoras (dependendo da região espectral que está sendo analisada). A 

componente DC do sinal elétrico é amplificada por um amplificador DC EGG 113 

(com filtro passa-baixo, 0-30 Hz), e a componente AC é detectada pelo amplificador 

lock-in. O modulador fotoelástico fornece o sinal de referência para o amplificador 

lock-in. Ambos os sinais processados (DC e AC) são armazenados em um 

computador. O computador monitora ainda o motor de passos do monocromador e 

armazena o valor da temperatura e do campo magnético aplicado na amostra. 

Durante a realização deste trabalho, foram utilizados dois sistemas ópticos 

diferentes para a medida de MCD. No primeiro deles, utilizávamos um sistema 

acromático consistindo de espelhos esféricos e planos, com superfície refletora de 

alumínio, de alta qualidade óptica, para iluminar a amostra e coletar a luz 

transmitida. Nesse primeiro sistema, o feixe de medida é composto pelo espelho 

esférico E3 que forma a imagem da fonte de luz na amostra (figura 2.8). Na 

seqüência, o espelho esférico E2, através do espelho plano E1, envia o feixe de 

medida para o monocromador, passando antes pelo modulador fotoelástico e pelo 

polarizador linear Glan-Thomson. 

Na segunda montagem, o sistema de espelhos foi substituído por lentes. O 

motivo principal para tal substituição foi que, a partir do momento que começamos a 

trabalhar na região do infravermelho (IR), a absorção pelos espelhos de alumínio 

era grande o suficiente para que pouco, ou nenhum sinal, fosse detectado, tanto na 

excitação, como na emissão pela amostra. Atualmente, essa é a montagem 

utilizada e o diagrama esquemático está apresentado na figura 2.9. A luz da 

lâmpada de tungstênio é coletada por uma lente e focalizada na amostra, dentro do 



Capítulo 2 – Materiais e Métodos 40 

criostato. A luz transmitida é coletada por outra lente e focalizada na entrada do 

monocromador. As lentes são de quartzo (ou vidro tipo BK7), permitindo a 

passagem do IR. 

Figura 2.8 - Esquema simplificado do primeiro sistema ótico para medida de 

dicroísmo circular magnético. 

Figura 2.9 - Esquema simplificado do sistema ótico atual para medida de 

dicroísmo circular magnético. 

Para as medidas de MCPE, o esquema experimental está apresentado na 
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figura 2.10. É basicamente o mesmo esquema utilizado para as medidas de MCD, 

porém a excitação é feita com um dos lasers, perpendicularmente à direção do 

campo magnético aplicado. 

Figura 2.10 - Esquema simplificado do sistema ótico para medida de MCPE. 

2.4 – Procedimento para Calibração do Sistema 

O procedimento para a calibração do sistema de aquisição de dados é o 

mesmo, seja para as medidas de MCD como para as de MCPE. Consiste em 

utilizar um polarizador circular à esquerda para polarizar a luz da lâmpada 

incandescente de tungstênio (figura 2.9). O sinal elétrico da luz circularmente 

polarizada à esquerda (σ –) que chega ao detector (fotomultiplicadora) é ajustado 

para ser lido como um sinal positivo pelo lock-in. A interpretação do significado 

desse sinal positivo, no entanto, difere para os casos de absorção (MCD) e emissão 

(MCPE), como veremos a seguir. 

O sinal de MCD/MCPE consiste na medida da diferença entre as 

intensidades dos sinais associados a cada polarização circular. Na absorção 
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(MCD), quando a polarização do feixe de luz detectado é predominantemente do 

tipo (σ –), o estado de polarização associado à parte que foi absorvida é 

complementar a esse, ou seja, (σ+). Desse modo, a transição em questão foi 

efetuada com luz de polarização (σ+). Assim, um sinal positivo no MCD indica que, 

predominantemente, uma polarização do tipo (σ+) foi absorvida. 

Inversamente, no caso de emissão (MCPE), se a polarização de luz 

detectada é predominantemente do tipo circular à esquerda (σ –), significa que está 

sendo emitida mais luz com essa polarização, e em conseqüência, a transição de 

emissão é predominantemente (σ –). Assim, a detecção de um sinal positivo no 

sistema eletrônico, em MCPE, indica uma polarização emitida do tipo (σ –). 

No entanto, no nosso sistema, a corrente elétrica na bobina supercondutora 

circula de forma que o campo magnético gerado está no sentido contrário (segundo 

a regra da mão direita, sistema destrógiro) ao sentido de propagação da luz, o que 

introduz uma inversão nos sinais. Então, o sinal positivo no MCD indica, 

efetivamente, uma transição do tipo (σ –), enquanto que o sinal positivo no MCPE 

significa uma transição do tipo (σ+). Essas observações estão sintetizadas na tabela 

II.2 

Tabela II.2: Indicação da polarização da transição observada nos casos de 

MCD/MCPE. 

 MCD MCPE 

Sinal positivo LCP ou (σ –) RCP ou (σ+) 

Sinal negativo RCP ou (σ+) LCP ou (σ –) 
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2.5 – EPR 

A técnica de EPR é aplicada na caracterização de impurezas, defeitos e 

radicais paramagnéticos em compostos sólidos, líquidos, e sólidos cristalinos 

diamagnéticos dopados com íons paramagnéticos, como é o caso do niobato de 

lítio dopado com os íons Nd3+ e Yb3+, 

As medidas foram obtidas em um espectrômetro Bruker EleXsys, E580 em 

banda X (9 GHz). A temperatura foi mantida constante em cada caso (4-8 K) 

utilizando-se um sistema de fluxo controlado de Hélio num criostato Oxford 

Instruments ESR 900. Os cristais (dopados com íons Nd3+ e Yb3+) foram montados 

em um suporte acoplado a um goniômetro (ER 218 PG1) que girava 

automaticamente ao comando do espectrômetro. Foram tomadas medidas de 2 em 

2 graus, em 220 graus, em 3 planos ortogonais entre si. 



Capítulo 3 – Resultados I: o caso do Rubi 

Este capítulo tem a intenção de familiarizar o leitor com as técnicas e as 

análises que podem ser feitas a partir dos espectros de MCD e MCPE. Os 

espectros que serão apresentados foram obtidos, originalmente, com o objetivo de 

verificar se o sistema experimental funcionava corretamente, além de permitirem 

verificar as convenções de sinal. A amostra utilizada foi um cristal de rubi 

(Al2O3:Cr3+), cujas transições na região do visível são largamente conhecidas. No 

entanto, até onde pudemos verificar, resultados de MCD e MCPE na intensidade de 

campo magnético e temperatura que utilizamos não foram encontrados na 

literatura. 

Resultados anteriores de MCD em rubi foram brevemente descritos por 

Baturin [Baturin 1988], a temperatura ambiente, para a região das linhas R e B, em 

uma única intensidade de campo magnético (1,4T) e por Aoyagi, nas linhas B do 

Cr3+, em temperatura ambiente [Aoyagi 1968]. Resultados de MCPE foram 

descritos por Sato [Sato 1992a,b], para as linhas R, em temperatura de 25K e 

intensidade de campo magnético de até 1,3T. Os campos mais altos (até 5T) e a 

baixa temperatura (2K) usados aqui permitem separar as linhas observadas e 

mostram mais detalhes da estrutura dos níveis. 
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3.1 – A Amostra e Detalhes Experimentais 

O rubi é um cristal de Al2O3 dopado com íons Cr3+. O íon Cr3+ substitui o Al3+ 

e fica rodeado por seis íons O2- que formam, aproximadamente, um octaedro. No 

entanto, esse octaedro apresenta uma distorção trigonal e a simetria ao redor do 

íon Cr3+ é a do grupo puntual C3, sendo o eixo C3 paralelo ao eixo c do cristal 

[Henderson 1989]. Devido à distorção trigonal e à interação spin-órbita, o nível de 

energia 2E se abre em dois outros níveis, 2Ā e Ē, separados por 29 cm-1 [Sugano 

1970]. O nível fundamental, 4A2, também se abre em outros 2 níveis, separados por 

uma diferença de energia pequena (δ=0,38 cm-1 [Sugano 1970]) (figura 3.1). Como 

δ é muito pequeno, os dois estados do nível fundamental 4A2 podem ser 

considerados como se continuassem degenerados, e as transições entre os dois 

níveis de 2E e o estado fundamental são vistas como duas linhas, apenas, 

chamadas de linhas R. R1 é a transição de mais baixa energia (Ē → 4A2) e R2 a de 

maior energia (2Ā → 4A2), como está esquematizado na figura 3.1. 

Figura 3.1 – Diagrama de níveis de energia do Cr3+ em Al2O3. 

Na figura 3.2, o parâmetro Dq/B indica a força do campo cristalino. 

Considera-se campo cristalino fraco aquele abaixo do valor Dq/B para o qual 
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acontece o cruzamento dos níveis 4T2 e 2E e campo cristalino alto para valores 

acima desse ponto. O rubi se encontra no caso de campo cristalino alto, com Dq/B 

≈ 2,8. Nesse caso, o nível 2E é o único nível luminescente a baixas temperaturas. 

Como no rubi esse nível está desdobrado, o nível luminescente, em baixas 

temperaturas, é o de mais baixa energia, Ē. Assim, em baixa temperatura só 

observamos a luminescência correspondente à linha R1. 

Figura 3.2 – Diagrama parcial de níveis de energia do íon Cr3+ (adaptado de 

[Henderson 1989]). 

Os espectros de MCD e MCPE foram obtidos na região visível do espectro 

eletromagnético, à temperatura de 2 K, e em campos magnéticos de até 5 Teslas, 

nos sistemas experimentais descritos no capítulo anterior. 

Nas medidas de absorção/MCD, foi utilizada uma lâmpada de filamento de 

tungstênio como fonte luminosa. Nas medidas de emissão/MCPE, utilizou-se um 

laser de argônio (Spectra Physics) para a excitação. A amostra de rubi estava 

montada de forma que o eixo c cristalino ficasse paralelo à direção do campo 

magnético e da propagação da luz. 

Na análise das transições observadas nos espectros de MCD e MCPE, 

estaremos utilizando a tabela com os elementos de matriz de transição para o Cr3+ 
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em Al2O3, tabela III.1 [Sugano 1970]. 

Tabela III.1 – Regras de transição para o Cr3+ em Al2O3 (simetria C3), indicando 

as transições possíveis com luz circularmente polarizada. [Sugano 1970, 

Koster 1963]. 

 +½ u+   (2Ā) –½ u–   (2Ā) –½ u+   (Ē) +½ u–   (Ē) 

3\2  (Γ6) (π) - - Γ2 

1\2  (Γ4) Γ2 Γ2 (π) Γ3 

-1\2  (Γ5) Γ3 Γ3 Γ2 (π) 

-3\2  (Γ6) - (π) Γ3 - 

3.2 – Resultados e Discussão 

Na ausência de campo magnético obtivemos espectros de absorção e 

emissão para a amostra de rubi, também a 2 K. Esses espectros estão 

apresentados nas figuras 3.3 e 3.4, a seguir. 

Figura 3.3 – Espectro de absorção da amostra de rubi, à temperatura de 2K. 
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Figura 3.4 – Espectro de luminescência da amostra de rubi, a 2K. 

Esses espectros são coincidentes com os encontrados na literatura [Sugano 

1970 e outros]. As posições das linhas R1 e R2 estão dadas na tabela III.2: 

Tabela III.2 – Valores das posições das linhas R1 e R2 no rubi. 

 posição (cm-1) posição (nm) 

R1 14416 693,7 

R2 14445 692,3 

 

Quando se aplica campo magnético, a degenerescência de Kramers é 

quebrada, e também se induz a atividade ótica. O diagrama de níveis de energia 

pode ser esquematizado como na figura 3.5. Cada um dos níveis se abre em dois. 

No estado fundamental, 4A2, há uma região onde os níveis se cruzam (figura 3.8), 

resultando em características observadas nos espectros de MCPE que 

discutiremos na seqüência. 
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Figura 3.5 – Diagrama dos níveis de energia do Cr3+ em Al2O3, em presença de 

campo magnético. 

3.2.1 – MCD 

Na figura 3.6 apresentamos o espectro de MCD obtido na região das linhas 

R1 e R2. Inicialmente, como já comentamos, era nossa intenção verificar se o 

sistema funcionava corretamente, além de confirmar as convenções de sinal. O 

espectro mostra dois picos mais intensos, positivos. Pelas nossas convenções, um 

pico positivo no espectro de MCD se deve a uma absorção de luz circularmente 

polarizada à esquerda. Consultando a tabela com as regras de seleção (tabela V.1) 

pode-se verificar que a transição –3/2 → (–1/2 u+) só é permitida para luz com 

polarização circular à esquerda (σ –), pois devido à configuração do nosso 

experimento (c
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direita (sinal negativo, portanto). Analogamente, o sinal de maior energia, 

correspondente à linha R2, tem sinal positivo, e corresponde às transições do nível 

(4A2 –1/2) para os níveis desdobrados do nível 2Ā (–1/2 u– e +1/2 u+), que são 

permitidas com polarização σ – (figura 3.5 e tabela III.1). 

Figura 3.6 – Espectros de MCD, em várias intensidades de campo magnético, 

para o Cr3+ em Al2O3 (temperatura: 2K). 

Observe que as intensidades da linha correspondente a R2 e a da linha de 

menor energia inicialmente aumentam com o campo, e posteriormente decrescem a 

partir de um valor de campo magnético de 3T. Essas transições têm, ambas, estado 

inicial –1/2, que fica cada vez menos populado, em relação a –3/2, conforme a 

intensidade de campo magnético aumenta (aumenta a separação Zeeman), o que 

explica a diminuição da intensidade. 

3.2.2 – MCPE 

Para ilustrar a utilização da técnica na determinação de transições, nas 

figuras 3.7, a seguir, comparamos um espectro de luminescência com um espectro 
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de MCPE, na mesma intensidade de campo, para a transição R1 do rubi. Vemos 

que os picos podem ser mais prontamente identificados nos espectros de MCPE, 

apresentando ainda a vantagem de que o sinal discrimina, diretamente, a 

polarização de luz correspondente. 

Figura 3.7 – Espectros de luminescência e MCPE, tomados na mesma 

intensidade de campo magnético: (a) 5T, (b) 1T. 
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conforme se aumenta a intensidade de campo magnético. Na figura 3.8 

apresentamos com mais detalhe a região onde ocorrem os cruzamentos, e as 

transições que são permitidas. Em azul, estão indicadas as transições permitidas 

com luz LCP e em vermelho, as transições permitidas com luz RCP. 

Figura 3.8 – Diagrama de níveis de energia para o íon Cr3+ em rubi na região 

de campos baixos. Em azul, transições permitidas com luz LCP, em vermelho, 

transições permitidas com luz RCP. 

Nas figuras 3.9 e 3.10 apresentamos os espectros para campo alto e campo 

baixo, respectivamente. 

Para analisar o espectro para baixa intensidade de campo magnético, 

estaremos observando o diagrama de níveis de energia apresentado na figura 3.8 e 

a tabela das regras de seleção (Tabela III.1). As quatro transições estão presentes 

no espectro da figura 3.9, porém a diferença de energia entre as linhas de 

polarização circular à direita e à esquerda é pequena nessa intensidade de campo, 

pois os níveis de energia não estão suficientemente abertos (o campo não é 

suficientemente alto) para que se observe o desdobramento de todas as linhas. As 
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formas de linha gaussianas usadas para ajustar o espectro (neste caso, duas 

gaussianas) estão ilustradas em vermelho (transição com luz RCP) e azul 

(transição com luz LCP). 

Figura 3.9 – Espectro de MCPE para o rubi em campo baixo (0,4T). Em azul, as 

transições permitidas com luz LCP e em vermelho, as transições permitidas 

com luz RCP. 

Já para o espectro tomado em campo alto (5T), mostrado na figura 3.10, as 

linhas aparecem separadas. A análise das polarizações correspondentes pode ser 

mais bem visualizada a partir do diagrama de níveis de energia esquematizado 

para a situação de campo alto (figura 3.11) e da Tabela III.1. Na figura 3.10, as 

formas de linhas gaussianas utilizadas para ajustar o espectro estão representadas 

com cores diferentes. As mesmas cores são usadas na figura 3.11 na indicação das 

transições correspondentes. O sinal correspondente a cada transição está de 

acordo com o que se esperaria a partir da Tabela III.1, ou seja, as transições que 

aparecem como sinais positivos são permitidas com polarização σ+, e as de sinal 
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negativo à polarização σ–. 

Figura 3.10 – Espectro de MCPE para o rubi em campo alto (5T). As formas de 

linha gaussianas utilizadas no ajuste do espectro estão indicadas em cores, 

correspondentemente ao diagrama de níveis de energia da figura 3.11. 

Figura 3.11 – Diagrama de níveis de energia para o íon cromo em rubi 

mostrando o desdobramento Zeeman na situação de campo alto. 
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A análise dos espectros nos permite identificar 3 regiões distintas: uma 

primeira região de campos baixos (até 0,2 T) tendo área proporcional ao campo 

magnético, a seguir a região onde acontecem os cruzamentos de níveis de energia 

do estado fundamental, e a região de campos altos (até 5 T). Na figura 3.12 

apresentamos o gráfico da intensidade integrada do sinal de MCPE versus a 

intensidade de campo magnético. 

Figura 3.12 – Integral do sinal de MCPE em função da intensidade de campo 

magnético aplicado. 

Na região de campo muito baixo (até 0,5T), a integral do MCPE segue um 

comportamento aproximadamente linear com a intensidade de campo magnético, 

assumindo valores mais negativos conforme a intensidade de campo magnético é 

maior. Esse é o comportamento esperado, assumindo que nessa região a transição 

que está prevalecendo é uma transição com luz LCP (sinal negativo), conforme se 

vê da figura 3.8, no diagrama de energia para campos baixos, com os níveis pouco 

abertos. Nessa região ocorrem os dois cruzamentos de níveis de energia. 

Conforme a intensidade de campo magnético aumenta, os subníveis 
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separando no espectro. As transições que partem do subnível de mais baixa 

energia do dubleto de Kramers excitado (Ē) são as mais favorecidas, uma vez que 

a população desses níveis deve ser consideravelmente maior, nas condições de 

temperatura e intensidade de campo do espectro. A partir das figuras 3.10 e 3.11, 

observa-se que as duas linhas que partem do subnível de mais baixa energia do 

dubleto de Kramers excitado (Ē) têm polarização oposta, porém a permitida com luz 

RCP (sinal positivo) ganha em intensidade, contribuindo para que a área seja 

positiva. 

Na análise de Sato [Sato 1992a,b], somente foi possível observar a integral 

do sinal de MCPE da transição R1 até a região de campos magnéticos de 1,3T. 

Para essa intensidade de campo magnético, e à temperatura de 25 K, na qual eles 

trabalharam, a integral do MCPE está praticamente se anulando. Tal 

comportamento foi chamado de “anômalo”, pois o que se espera é que a 

intensidade integrada cresça com o aumento da intensidade do campo magnético 

devido à diferença de população entre os níveis correspondentes às transições, de 

acordo com a distribuição de Boltzmann. Nessa temperatura (25 K) também é 

possível observar a linha R2. Para essa linha o comportamento chamado anômalo 

não acontece. Segundo a tabela dos elementos de matriz de transição de Sugano 

[Sugano 1970], tabela III.1, para o caso de R2 não há transições para o subnível 

com ms = ±3/2, que é um subnível envolvido no cruzamento (figura 3.8). Dessa 

forma, eles relacionaram essa “anomalia” aos cruzamentos que ocorrem entre os 

subníveis Zeeman. Medindo a campos muito mais altos, e a baixa temperatura, 

como aqui, pode-se ver que a integral não se mantém nula, mas continua 

crescendo com a intensidade de campo magnético, porém com o sinal positivo. 

Na tentativa de entender melhor o comportamento desse sistema em 

campos intermediários, simulamos o espectro que seria obtido, a partir de formas 

de linha gaussianas, para vários valores de campo magnético. O espectro da figura 
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3.10 pode ser ajustado por quatro gaussianas. É de se esperar que a relação de 

população entre os níveis do dubleto de Kramers de onde partem as transições de 

emissão siga o fator de Boltzmann, se eles estiverem em equilíbrio térmico. Isso 

acontecerá se o tempo de relaxação spin-rede entre os níveis de 2E for 

suficientemente maior que o tempo de vida radiativo. Nesse caso, a relação entre 

as áreas correspondentes a cada nível deve ser também proporcional ao fator de 

Boltzmann. A simulação, em princípio, não reproduziu fielmente o espectro obtido 

experimentalmente, especialmente as intensidades. 

O resultado da simulação indica que a temperatura local é maior que a 

temperatura do banho de hélio superfluído do criostato, indicando que o sistema 

não termaliza tão rapidamente. De fato, Geschwind [Geschwind 1965, 1972] mediu 

tempos de relaxação spin-rede nesse sistema da ordem de 10 ms, à temperatura 

de aproximadamente 2,7 K. Calculando a temperatura “real” do sistema, de forma 

que o espectro simulado e o experimental sejam próximos entre si, obtém-se um 

valor de 6 K. 

Para completar as análises que podem ser feitas nesse caso, calculamos os 

fatores g efetivos tanto para o estado excitado (ge) como para o estado fundamental 

(g0), a partir das equações (3.1) para os desdobramentos Zeeman de cada 

multipleto. Na figura 3.13 estão indicadas as diferenças de energia (ΔEi) associadas 

com as equações 3.1. 
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Figura 3.13 – Diagrama de níveis de energia do íon Cr3+ ilustrando as 

diferenças de energia (ΔEi), correspondentes às transições observadas no 

espectro de MCPE para campos altos (figura 3.10). 

 Resolvendo o sistema de equações, obtivemos os valores expostos na 

tabela III.3, na qual também constam os valores de Tanabe-Sugano para 

comparação. 

Tabela III.3 – Valores dos fatores g calculados a partir dos espectros de 

MCPE. 

 nossos Tanabe/Sugano 

g0 2,02 1,98 

ge 2,83 2,44 
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Capítulo 4 – Resultados II 
LiNbO3:Nd3+ 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos para o íon Nd3+ em 

LiNbO3. 

4.1 – EPR 

Para o íon Nd3+, o dubleto de Kramers fundamental tem um spin efetivo ½, 

portanto seria esperada apenas uma linha de absorção de microondas no espectro 

de EPR, e as hiperfinas associadas. Há superposição de linhas intensas (que não 

parecem ser as linhas correspondentes à interação hiperfina), de onde se conclui 

que há diferentes sítios ocupados pelos íons Nd3+. Os espectros de EPR para o íon 

Nd3+ em LiNbO3 são constituídos de várias linhas que formam um grupo que se 

move mais ou menos junto, conforme a direção do campo magnético externo muda 

em relação à posição do eixo cristalino c (figuras 4.1 a 4.3). As linhas são largas, de 

forma que as de menor intensidade que acompanham as mais intensas não podem 

ser seguidas para todas as orientações do campo magnético. As linhas muito pouco 

intensas, laterais às linhas intensas, são atribuídas à interação hiperfina.  

O átomo de neodímio tem dois isótopos com spin nuclear diferente de zero, 
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que podem dar origem à interação hiperfina. Na tabela IV.1 apresentamos as 

abundâncias relativas desses isótopos e os valores do spin nuclear (I) [Weil 1994]. 

Tabela IV.1 – Isótopos do átomo de Nd com spin nuclear (I) não nulo. 

 abundância relativa spin nuclear (I) 

143Nd 12,2% 7/2 

145Nd 8,3% 7/2 

 

Para cada um desses isótopos são esperadas 8 linhas hiperfinas. Essa 

quantidade de linhas, somado ao fato de que existe mais de um centro ocupado 

pelo íon Nd3+, resulta em um espectro com muitas linhas, cuja discriminação nem 

sempre é possível. 

Na figura 4.1 mostramos espectros, em 5 orientações diferentes do cristal 

em relação ao campo magnético, no plano para o qual o eixo c do cristal está 

sempre perpendicular ao campo magnético (plano 1, ou plano ab). Existe pelo 

menos uma linha de ressonância, ao redor de 2280 G, que não muda de posição 

com as diferentes orientações em relação ao campo magnético. Essa é uma 

indicação clara de um sítio com simetria axial (ao longo do eixo c). Há outras linhas 

menos intensas que claramente mudam de posição, indicando a possibilidade de 

outros centros não axiais. 
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Figura 4.1 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Nd3+ no plano para o qual o eixo c cristalino é sempre perpendicular à 

direção do campo magnético. Temperatura: 4K. 

Nos planos que contêm o eixo c (chamados de planos 2 e 3), os espectros 

variam como nas figuras 4.2 e 4.3. 

Figura 4.2 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Nd3+ em um plano no qual o campo magnético é rodado no plano que 

contém o eixo c cristalino e forma um ângulo θ com ele. Temperatura: 4K. 
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Analisando a figura 4.2, vemos que o espectro para a orientação na qual o 

eixo c é paralelo ao campo magnético externo (θ = 0o), é composto de duas linhas 

intensas. À medida que a direção do campo magnético muda (de paralelo a 

perpendicular (θ = 90o)), essas linhas vão se juntando, colapsam aproximadamente 

em torno do ângulo de 40o, e voltam a se separar em outras componentes no 

ângulo de 90o. Esse comportamento não se repete para os espectros relativos ao 

outro plano que contém o eixo c (figura 4.3). Nesse plano, novamente se vê as 

duas linhas intensas em (θ = 0o), porém conforme a orientação do campo 

magnético muda, em direção à condição de (θ = 90o), não se verifica o colapso 

dessas linhas. 

 Figura 4.3 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Nd3+ em um plano no qual o campo magnético é rodado no plano que 

contém o eixo c cristalino e forma um ângulo θ com ele. Temperatura: 4K. 

A linha que não se move nos espectros do plano 1 (ab) pode ser bem 

ajustada considerando um sítio para o íon Nd3+ com simetria axial e spin efetivo S’ 

= ½, segundo a relação 1.10. Na figura 4.4 estão graficados os valores de g para os 

3 planos perpendiculares entre si correspondentes a essa linha. 
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Segundo as medidas de EPR, o valor de g// é igual a (1,440 ± 0,005) e o 

valor de g perpendicular (g⊥) é (2,959 ± 0,004). Esses valores concordam bastante 

bem com os valores medidos por Burns [Burns 1968], ou seja, g// Burns = 1,42 e g⊥ 

Burns = 2,94. Nessa referência, no entanto, não há menção a outras linhas no 

espectro de EPR. O valor de g paralelo é coincidente com valor obtido através das 

medidas de MCD, como mostraremos na seção seguinte. 

Figura 4.4 – Valores de g correspondentes à linha que não se move no plano 

isotópico (plano 1 ou ab) nos 3 planos perpendiculares entre si na amostra de 

LiNbO3:Nd3+. 

O valor g médio [(g// +2g⊥)/3] é 2,20, um valor próximo dos obtidos para esse 

íon (Nd3+) em outras matrizes [Abragam 1970 e Rubins 1970].  

Tabela IV.2 – Valores do fator g para o íon Nd3+ em LiNbO3. 

 g// g⊥ gmédio 

Centro 1 (1,440 ± 0,005) (2,959 ± 0,004) 2,20 
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4.2 – Dicroísmo Circular Magnético – MCD 

Foram realizadas medidas de dicroísmo circular magnético, em função da 

intensidade de campo magnético, em amostras de LiNbO3 dopadas com íons de 

Nd3+ [Bonardi 1999]. O íon de terra-rara se encontra em uma simetria C3 [Lorenzo 

1995], e nessa simetria todas as degenerescências estão levantadas. Devido ao J 

semi-inteiro, os níveis de energia de campo cristalino desse íon são dubletos de 

Kramers, como já comentado anteriormente. Os níveis de energia de campo 

cristalino podem ser classificados de acordo com o número quântico cristalino μ e 

nessa simetria C3, e para J semi-inteiro, ele pode assumir os valores 2
3±=μ  e 

2
1±=μ  [Wybourne 1965], como se mostrou na tabela I.1. Esses números 

quânticos cristalinos correspondem, respectivamente às representações Γ6 e Γ4,5 na 

notação de Koster [Koster 1963], tabela I.2. 

Na temperatura que trabalhamos (2K), apenas o dubleto de Kramers de 

mais baixa energia está apreciavelmente populado, já que o segundo nível do 

multipleto fundamental está a 150 cm-1 do estado de mais baixa energia. Assim, as 

transições observadas são originadas no dubleto de menor energia. As transições 

eletrônicas que observamos são dominantemente de caráter dipolar elétrico, pois 

não há centro de inversão no sítio do íon terra-rara. De acordo com as convenções 

que utilizamos, explicitadas nos capítulos 2 e 3, as transições que aparecem como 

sinais negativos, em MCD, correspondem a transições eletrônicas permitidas com 

luz RCP (polarização circular à direita, (σ +)) e um sinal positivo corresponde a 

transições permitidas com luz LCP (polarização circular à esquerda (σ –)). 

Na figura 4.5 estão apresentados os espectros de MCD obtidos para vários 

multipletos do neodímio, obtidos para a amostra de LiNbO3:Nd3+ à temperatura de 2 
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K e campo magnético de 4T. 

Acima de 23000 cm-1 não conseguimos observar sinal apreciável de MCD. 

Vale lembrar, também, que o sinal de MCD é menor que o sinal de absorção por 

um fator entre 10-4 a 10-6. Os espectros com maior intensidade correspondem às 

transições 4I9/2 a (4F5/2, 2H9/2), 4I9/2 a (4F7/2, 4S3/2) e 4I9/2 a 4G5/2, a maior parte delas, 

permitidas por spin. As transições em princípio proibidas por spin, (ΔS ≠ 0), têm 

intensidade menor.  

Figura 4.5 – Espectros de MCD de vários multipletos do Nd3+ em LiNbO3. 

Para facilitar a visualização, na figura 4.6, os espectros de MCD para cada 

multipleto aparecem graficados separadamente. Nos multipletos 4F9/2, 2H11/2, 4G5/2 e 

2G7/2, 2D3/2, 2G11/2, 2K15/2 não foi possível discriminar todos os subníveis de energia 

esperados, em parte devido ao fato já comentado que o sinal de MCD é menor que 
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o correspondente sinal de absorção. Além disso, apenas 4 multipletos estão 

isolados, os demais aparecendo superpostos entre si (4F5/2 e 2H9/2), (4F7/2 e 4S3/2), 

(4G7/2, 4G9/2 e 2K13/2), (2G9/2, 2D3/2, 4G11/2 e 2K15/2). 
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Figura 4.6 – Espectros de MCD dos diversos multipletos observados para o 

íon Nd3+ em LiNbO3. 

Em alguns dos espectros pode ser observada uma estrutura dos picos 

principais (como no caso do multipleto 4F3/2, no qual essa observação é mais 

imediata, por estar com as transições completamente resolvidas). Essas estruturas 

podem ser atribuídas a sítios diferentes ocupados pelo íon terra-rara, de acordo 

com o que foi discutido no item 1.3. 

As transições envolvendo dubletos de Kramers têm sempre polarizações 

circulares opostas entre si, como está exemplificado na figura 2.3. Como estamos a 
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transição, e observamos um pico apenas1, que é o resultado líquido de duas 

transições, onde a que parte do nível fundamental contribui mais. Dessa forma, o 

caráter de polarização (σ+ ou σ–) que determinamos no espectro é aquele 

correspondente à transição que provém do nível fundamental (como no exemplo da 

figura 2.4). 

O número quântico cristalino do dubleto de Kramers fundamental foi 

determinado por nossas medidas, e confirmado com outros resultados [Loro 1995], 

como sendo ±1/2. Isso pode ser visto através da transição 4I9/2 a 4F3/2, 

esquematizada na figura 4.7. Fazendo uso das regras de seleção (tabela I.2), se o 

dubleto fundamental tivesse 2
3±=μ , veríamos somente uma linha no espectro de 

MCD da transição 4I9/2 a 4F3/2, pois a transição 2
3±=μ  → 2

3±=μ  não pode ser 

vista com polarização circular (é uma transição permitida com polarização π). O 

espectro obtido contém duas linhas, com polarização oposta. Essa situação é 

possível se o dubleto fundamental for 2
1±=μ . Essa identificação pode ser 

confirmada analisando a transição do nível fundamental para o nível 2P1/2 (figura 

4.6i), que tem o mesmo tipo de sinal (negativo) que a segunda transição do 

multipleto 4F3/2. Esses resultados também concordam com trabalhos anteriores 

[Loro 1995]. 

Já sabemos que as transições de MCD partem de um dubleto de Kramers 

(Γ5 (½, –½), Γ4 (½, ½)) que tem 2
1±=μ , e que o que vemos no espectro é a soma 

das intensidades das duas transições que partem desse dubleto, preponderando a 

transição que parte do subnível com μ= –1/2, Γ5 (½, –½), por causa da distribuição 

                                                 
1  Para um fator giromagnético g=2 e intensidade de campo magnético de 2T, a separação 

Zeeman (Z) vale Z=gβB=1,87 cm-1. As larguras de linha são, neste caso, de algumas 

dezenas de cm-1. 
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de população à baixa temperatura. Então, as transições para um dubleto com 

2
3±=μ  serão positivas. Neste caso, a linha mais intensa corresponde à transição  

μ= –1/2 → μ= –3/2 (Γ5 → Γ6), com polarização (σ –), e sinal positivo. A outra 

transição, μ= +1/2 → μ= +3/2 (Γ5 → Γ4), tem polarização (σ+), sinal negativo e 

menor intensidade. Ambas estão contidas na largura do sinal, ou seja, não estão 

resolvidas. Assim, o sinal resultante é correspondente a uma transição com 

polarização (σ–). Analogamente, as transições que apareçam como um sinal 

negativo corresponderão a um estado final 2
1±=μ . 

Figura 4.7 – Diagrama de níveis de energia para a transição 4I9/2 a 4F3/2. 

Essa análise foi feita com todos os multipletos observados 

experimentalmente. Os espectros foram ajustados com formas de linha gaussianas, 

positivas e negativas. Na tabela IV.3 apresentamos os valores de energia e os 

números quânticos cristalinos associados aos níveis de energia observados. Os 

valores em energia coincidem bastante bem com valores anteriormente publicados 

[Loro, 1995]. Os valores do número quântico cristalino não coincidem em alguns 

casos. 
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Em favor da nossa discriminação, está o fato dela ser resultante de uma 

análise direta. Em outros casos, como o da referência citada, é preciso obter o 

espectro de absorção com incidência de luz linearmente polarizada, em duas 

direções diferentes (com o vetor campo elétrico paralelo ao eixo c do cristal, 

chamado de configuração σ, e com o vetor campo elétrico perpendicular ao eixo c 

do cristal, chamado de configuração π). Se um pico de absorção aparece no 

espectro das duas configurações, ao estado final em questão está associado um 

número quântico cristalino μ=±1/2, enquanto que se um pico aparece apenas na 

configuração σ, o estado final tem μ=±3/2, sempre considerando o nível 

fundamental como tendo μ=±1/2. Esse procedimento pode apresentar problemas se 

a polarização da luz incidente não estiver bem discriminada, e também pode levar a 

uma discriminação equivocada, por exemplo, se um determinado pico corresponder 

a uma transição com baixa intensidade, porém permitida. 

Tabela IV.3 – Níveis de energia e número quântico cristalino μ para 

LiNbO3:Nd3+. 

 Energia (cm-1) μ μ [Loro 1995] 

4F3/2 11249 

11413 

3/2 

1/2 

3/2 

1/2 

 

 

4F5/2 

2H9/2 

12255 

12338 

12375 

12394 

12411 

12436 

12543 

12671 

1/2 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

3/2 

3/2 

– 

1/2 

1/2 

3/2 

1/2 
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4F7/2 

4S3/2 

13201 

13246 

13288 

13392 

13418 

13462 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

 

4F9/2 

14486 

– 

14615 

14665 

14684 

3/2 

– 

1/2 

3/2 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

3/2 

 

2H11/2 

 

15751 

– 

15860 

15891 

15931 

– 

1/2 

– 

1/2 

3/2 

1/2 

– 

3/2 

1/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

4G5/2 

 

 

2G7/2 

16753 

16853 

16911 

– 

17064 

17145 

17178 

1/2 

3/2 

1/2 

– 

3/2 

1/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

 

 

4G7/2 

 

 

 

18727 

18786 

18830 

18897 

 

19138 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

 

1/2 
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4G9/2 

2K13/2 

– 

19229 

19269 

19327 

– 

3/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

3/2 

3/2 

 

4G11/2 

2K15/2 

20679 

20760 

– 

20873 

– 

20946 

– 

– 

21232 

21415 

– 

21689 

– 

– 

3/2 

3/2 

– 

3/2 

– 

1/2 

– 

– 

3/2 

1/2 

– 

3/2 

– 

– 

3/2 

1/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

3/2 

3/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

2P1/2 22911 1/2 1/2 

 

De todos os multipletos observados para o neodímio, escolhemos o 

multipleto 4F3/2 (figura 4.6a, figura 4.7) para mostrar uma análise mais detalhada, 

em função da intensidade do campo magnético externo. A escolha se justifica no 

fato desse multipleto estar isolado, sem superposições de outras transições. Desse 

multipleto, a transição de mais baixa energia (em 11250 cm-1) foi escolhida, estando 

separada da outra transição, e com boa relação sinal/ruído. Além disso, a largura 

desse pico de MCD é de aproximadamente 20 cm-1, e comparando com o 

desdobramento Zeeman (aproximadamente 3 cm-1, em 5T), segundo a relação 2.1, 

permite concluir que o efeito paramagnético é predominante. Nesse caso, espera-
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se uma dependência simples com o campo magnético, do tipo )
2

(
kT

Bg
tgh

β . 

Na figura 4.8 mostramos o sinal de MCD da transição de mais baixa energia 

do multipleto 4F3/2 para várias intensidades de campo magnético e na figura 4.9 

mostramos o ajuste da área sob a curva de MCD (o primeiro momento) em função 

de )2( kTBβ , para os espectros da figura anterior. Os pontos são muito bem 

ajustados à tangente hiperbólica de )2( kTBgβ , como esperado para um dubleto de 

Kramers em baixa temperatura. Através desse ajuste pudemos calcular o fator 

giromagnético paralelo efetivo, ”g//ef”, do estado fundamental para esses íons. 

Obtivemos o valor de (g//ef =1,4 ± 0,1). Não foi possível chegar à saturação 

completa da curva, pois não tínhamos intensidade de campo magnético suficiente 

para isso. Para o caso do LiNbO3:Yb3+ a saturação pôde ser atingida, como 

veremos em seguida. 

Figura 4.8 – Espectros de MCD para o pico de mais baixa energia do 

multipleto 4F3/2 em várias intensidades de campo magnético. 

11200 11240 11280 11320 11360

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20
   0,5 T  
   1,0 T
   1,5 T
   2,0 T
   2,5 T
   3,0 T
   3,5 T
   4,0 T
   4,5 T
   5,0 T

M
C

D
 (u

.a
.)

energia (cm-1)



Capítulo 4 – Resultados II: LiNbO3:Nd3+ 74 

Figura 4.9 – Intensidade integrada do sinal de MCD em vários campos 

magnéticos em função de )2kTβB( . Os pontos são ajustados pela função 

)2kTBgtgh( β . 

O valor do fator giromagnético obtido via MCD está em muito bom acordo 

com o que foi determinado por nossas medidas de EPR (tabela IV.2) e também 

com os resultados mais antigos de Burns et al [Burns 1968]. 
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LiNbO3:Yb3+ 

5.1 – EPR 

O espectro de EPR do íon Yb3+ em LiNbO3 consiste num grupo de linhas 

formado por pelo menos duas a três linhas intensas, dependendo da orientação do 

cristal em relação ao campo magnético, e outras linhas de intensidade menor. As 

linhas são largas, de forma que as de menor intensidade que acompanham as mais 

intensas não podem ser seguidas para todas as orientações do campo magnético. 

O sinal de EPR esperado para o íon Yb3+ deveria ser uma única linha (e as 

hiperfinas associadas), pois o nível fundamental do íon Yb3+ é um dubleto de 

Kramers, com um spin efetivo ½, de onde se espera apenas uma linha de absorção 

de microondas. Esse é o caso, por exemplo, do íon Yb3+ no cristal de BGO [Bravo 

1998]. É possível ver que há superposição de linhas (e não parecem ser as linhas 

correspondentes à interação hiperfina, devido à relação de intensidades), então a 

superposição pode ser atribuída à existência de diferentes sítios ocupados pelos 

íons Yb3+. 

O átomo de itérbio tem dois isótopos com spin nuclear diferente de zero, que 
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podem dar origem à interação hiperfina. Na tabela V.1 apresentamos as 

abundâncias relativas desses isótopos e os valores do spin nuclear (I) [Weil 1994]. 

Tabela V.1 – Isótopos do átomo de Yb com spin nuclear (I) não nulo. 

 abundância relativa spin nuclear (I) 

171Yb 14,4% 1/2 

173Yb 16,2% 5/2 

 

Tendo quase a mesma abundância relativa, o dubleto atribuído ao spin 

nuclear I=1/2, será mais facilmente observado, uma vez que a intensidade das 

linhas hiperfinas estará repartida em duas linhas, apenas, enquanto que no caso de 

I=5/2, serão 6 linhas. 

Iniciando a apresentação dos resultados, na figura 5.1 mostramos 

espectros, para 5 orientações diferentes do cristal em relação ao campo magnético, 

no plano para o qual o eixo c do cristal está sempre perpendicular ao campo 

magnético (plano 1, ou plano ab). A posição da linha mais intensa (situada em torno 

de 2500 G) não muda com as diferentes orientações do cristal em relação ao 

campo magnético. Essa é uma indicação clara de um sítio com simetria axial (ao 

longo do eixo c). Há outras linhas menos intensas que claramente mudam de 

posição, indicando a possibilidade de outros centros não axiais. 
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Figura 5.1 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Yb3+ no plano para o qual o eixo c cristalino é sempre perpendicular à 

direção do campo magnético. Temperatura: 8K. 

Nos planos que contêm o eixo c (chamados de planos 2 e 3), os espectros 

variam como nas figuras 5.2 e 5.3. 

Figura 5.2 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Yb3+ em um plano para o qual o campo magnético é rodado no plano 

que contém o eixo c cristalino e forma um ângulo θ com ele. Temperatura: 8K. 
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Figura 5.3 – Dependência angular do espectro de EPR da amostra de 

LiNbO3:Yb3+ em um plano no qual o campo magnético é rodado no plano que 

contém o eixo c cristalino e forma um ângulo θ com ele. Temperatura: 8K. 

Analisando as figuras 5.2 e 5.3, à medida que a direção do campo 

magnético muda (de paralelo (θ = 0o) a perpendicular (θ = 90o)), a linha mais 

intensa em (θ = 0o) se abre em várias componentes que se movem mais ou menos 

juntas. Atribuímos as linhas mais fracas no espectro de (θ = 0o), separadas por 670 

G, ao dubleto da estrutura hiperfina para o isótopo com I=1/2 (171Yb), em função da 

relação de intensidades e da separação entre elas. 

Para resolver a composição espectral, os espectros foram analisados com 

um procedimento de ajuste por minimização de quadrados, baseado na 

superposição de formas de linha individuais. Os espectros são compostos por uma 

superposição de linhas de absorção do tipo Lorentzianas. O ajuste resultante é 

muito bom, como pode ser observado no exemplo da figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Espectro de EPR e respectivo ajuste. 

Para o plano 1 o ajuste foi feito com 5 derivadas de lorentzianas, em média. 

Para algumas orientações há superposição de linhas, que dificulta a separação de 

todas as componentes. Esse fato é particularmente agravado nas análises dos 

planos 2 e 3, especialmente para as orientações para as quais o eixo c cristalino 

fica paralelo ao campo magnético (θ = 0o), quando a superposição é máxima (a 

grande maioria dos centros tem simetria axial). 

A linha mais intensa pode ser bem ajustada considerando um sítio para o 

íon Yb3+ com simetria axial e spin efetivo S’ = ½. Na figura 5.5 estão graficadas as 

dependências angulares de g para os 3 planos perpendiculares entre si 

correspondentes à linha mais intensa. 

O valor de g paralelo (g//) coincide com o valor que conseguimos obter 

através das medidas de MCD, como mostraremos na seção seguinte. Segundo 

estas medidas de EPR, o valor de g// é igual a (4.705 ± 0.008) e o valor de g 

perpendicular (g⊥) é (2,693 ± 0.005). Esses são valores próximos daqueles obtidos 

anteriormente por Burns [Burns 1968], ou seja, g// = 4,86 e g⊥ = 2,69. Porém nessa 

referência o autor faz indicação de uma linha apenas, sugerindo que a resolução 

dos espectros deveria ser baixa.  
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Figura 5.5 – Valores de g da linha mais intensa medidos nos 3 planos 

perpendiculares entre si na amostra de LiNbO3:Yb3+. 

O valor médio de g [(g// +2g⊥)/3] é 3,67, um valor próximo dos obtidos para 

esse íon (Yb3+) em outras matrizes [Abragam 1970 e Rubins 1970].  

Da análise das outras linhas, é possível inferir que há outros centros 

ocupados. Na figura 5.6 mostramos outra linha que pôde ser seguida em um dos 

planos que contém o eixo c. 

Figura 5.6 – Outros centros observados para o Yb3+ em LiNbO3. 
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O centro 1 é o centro correspondente à linha mais intensa, e o centro 2 é o 

outro centro que pôde ser identificado. Esse novo centro também tem simetria axial, 

e fatores g// = (4,99 ± 0,04) e g⊥ = (3,04 ± 0,03), resultando em um valor g médio de 

3,69. É possível observar também que existe outra componente que não pôde ser 

seguida para todas as orientações (o centro 3, em vermelho). Na tabela V.2 

sumarizamos os valores de g encontrados. 

Tabela V.2 – Valores do fator g para o íon Yb3+ em LiNbO3. 

 g// g⊥ gmédio 

Centro 1 (4,705 ± 0,008) (2,693 ± 0,005) 3,67 

Centro 2 (4,99 ± 0,04) (3,04 ± 0,03) 3,7 

 

Complementando esses resultados, medidas de EPR em uma amostra de 

LiNbO3:Yb3+ codopada com Mg foram feitas por nossos colaboradores na Espanha 

[Bonardi 2001]. A amostra codopada apresenta uma nova linha, além das linhas 

vistas no caso da dopagem unicamente com íons Yb3+, como pode ser observado 

na figura 5.7, na qual o campo magnético está paralelo ao eixo c cristalino. Esse 

espectro pode ser comparado aos espectros para mesma orientação (θ = 0o), nas 

figuras 5.2 e 5.3, para a amostra dopada apenas com Yb3+. 

Essa nova linha também apresenta simetria axial, porém, o valor de g// neste 

caso é menor que o valor de g⊥, diferentemente do que foi obtido com a amostra 

dopada unicamente com íons Yb3+. Os valores obtidos para essa linha são g// = (1,9 

± 0,1) e g⊥ = (2,8 ± 0,1) [Bonardi 2001]. 
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Figura 5.7 – Espectro de EPR para uma amostra de LiNbO3:Yb3+:Mg, com o 

campo magnético orientado paralelamente ao eixo c do cristal. Temperatura:  

7 K (retirado de [Bonardi 2001]). 

Analogamente ao que foi sugerido para o caso de íons Er3+ em uma amostra 

de niobato de lítio codopada com íons Mg [Bravo 1999], essa nova linha está sendo 

atribuída a um novo centro de íons Yb3+, localizado em outra posição na rede 

cristalina, o que explicaria o comportamento dessa linha, com base em um estado 

fundamental diferente. 
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5.2 – MCD 

Foram realizadas medidas de dicroísmo circular magnético, em função da 

intensidade de campo magnético, em amostra de LiNbO3 dopada com Yb3+ 

[Bonardi 1999]. Devido ao J semi-inteiro, os níveis de energia de campo cristalino 

desse íon são dubletos de Kramers, como já comentado anteriormente, e ocupam 

sítio de simetria C3 [Lorenzo 1995]. Nessa simetria todas as degenerescências 

estão levantadas, exceto a de Kramers. Analogamente ao que foi apresentado para 

o caso do íon Nd3+ no capítulo anterior, os níveis de energia de campo cristalino do 

íon Yb3+ são classificados de acordo com o número quântico cristalino μ e nessa 

simetria C3, e para J semi-inteiro, os valores possíveis são 2
3±=μ  e 2

1±=μ  

[Wybourne 1965], como se mostrou na tabela I.1. Esses números quânticos 

cristalinos correspondem, respectivamente às representações Γ6 e Γ4,5 na notação 

de Koster [Koster 1963]. 

Na temperatura que trabalhamos (2K), apenas o dubleto de Kramers de 

mais baixa energia está apreciavelmente populado, pois o segundo nível do estado 

fundamental está situado a 300 cm-1 do estado fundamental [Montoya 1999b]. As 

transições eletrônicas que observamos têm caráter dominantemente dipolar 

elétrico, pois não há simetria de inversão no sítio onde se encontra o íon Yb3+. 

Lembrando as convenções que utilizamos, explicitadas nos capítulos 2 e 3, 

as transições que aparecem como sinais negativos, em MCD, correspondem a 

transições eletrônicas permitidas com luz RCP (polarização circular à direita, (σ +)) e 

um sinal positivo corresponde a transições permitidas com luz LCP (polarização 

circular à esquerda (σ –)). 

Como o diagrama de níveis de energia para o íon Yb3+ é muito simples, são 
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poucas as transições ópticas observadas. Na figura 5.8, apresentamos o espectro 

de MCD para a amostra de LiNbO3:Yb3+, em temperatura de 2 K e campo 

magnético de 2 T. 

Figura 5.8 – Espectro de MCD do multipleto 2F5/2 do Yb3+ em LiNbO3. 

Para a transição 2F7/2→2F5/2 podem ser observadas 3 linhas, e uma estrutura 

vibracional (na região de 10600 cm-1). As linhas de mais baixa energia e de mais 

alta energia têm o mesmo caráter de polarização circular, oposto ao da linha 

central. Podemos concluir que o número quântico cristalino do dubleto de menor 

energia do multipleto 2F7/2 é 2
1±=μ , pois caso contrário (se o dubleto tivesse 

2
3±=μ ) veríamos transições de uma só polarização, a baixa temperatura, de 

acordo com as regras de seleção, tabela I.2. 

A determinação dos números quânticos cristalinos neste caso é feita da 

mesma maneira discutida no caso anterior, para o íon Nd3+. Os sinais positivos 

correspondem a transições permitidas com luz LCP (σ –), portanto a transições a 

partir do estado fundamental ( 2
1±=μ ) a estados com número quântico cristalino 

2
3±=μ . As transições permitidas com luz RCP (σ +) aparecem como sinais 
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negativos e correspondem a transições a partir do estado fundamental ( 2
1±=μ ) a 

estados com um número quântico cristalino 2
1±=μ . 

O multipleto 2F5/2 está aberto em 3 dubletos de Kramers, sendo que os 

dubletos de menor e maior energia têm número quântico cristalino 2
1±=μ , e o 

dubleto central tem 2
3±=μ , o que concorda com resultados previamente 

publicados [Montoya 1999b]. A determinação da posição dos níveis eletrônicos do 

multipleto excitado (2F5/2) é dificultada pela existência de um forte acoplamento do 

íon Yb3+ com a rede, resultando na estrutura vibrônica na região de 10600 cm-1, que 

pode ser observada tanto no espectro de MCD como de absorção (figuras 5.8 e 5.9, 

respectivamente). Sendo o último elemento da série dos lantanídeos, o Yb é o 

elemento para o qual a blindagem dos orbitais 5s e 5p é menos efetiva, resultando 

na possibilidade de maior acoplamento com a rede [Ellens 1996]. 

Figura 5.9 – Espectro de absorção para o LiNbO3:Yb3+. 
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entre os picos observados no espectro de absorção do íon Yb3+ em LiNbO3 e os 
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ordem do desdobramento Stark dos íons Yb3+ nesse cristal. Quando um fônon da 

rede tem energia próxima à separação de energia entre dois níveis Stark, a 

transição eletrônica e o fônon podem se acoplar, fazendo aparecer nos espectros 

uma estrutura vibracional Na figura, 5.10, retirada de [Montoya 2000b], estão 

reproduzidos os espectros Raman do LiNbO3 puro e o espectro de absorção para 

uma amostra de LiNbO3:Yb3+, em baixa temperatura. No eixo horizontal está o 

módulo da diferença de energia entre o valor da energia (E) dos picos observados 

na absorção e o valor da energia (E0) da linha de fônon zero (a linha de 10200 cm-1, 

ou 980 nm). Observa-se a correspondência entre vários picos da região vibrônica 

do espectro de absorção com o espectro Raman. Pode-se afirmar que a transição 

que aparece em |E-E0|= 680 cm-1, correspondente à transição em 10880 cm-1 no 

espectro de absorção, é relativa a um nível eletrônico puro, pois não encontra 

correspondente no espectro Raman. 

Figura 5.10 – Espectros Raman do LiNbO3 puro e de absorção de uma 

amostra de LiNbO3:Yb3+, mostrando a semelhança das estruturas vibrônicas 

[Montoya 2000b]. O eixo x corresponde a |E-E0|. 
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Da mesma forma, a estrutura observada no espectro de MCD na região de 

10600 cm-1 (figura 5.8) se deve às transições envolvendo o segundo nível de 

energia do multipleto 2F5/2 e fônons da rede. Não há dúvida na determinação da 

posição em energia dos níveis de mais baixa e mais alta energia desse multipleto 

excitado, que correspondem a níveis eletrônicos puros. No entanto, restam dúvidas 

em relação à determinação da posição em energia do nível central. 

Em trabalhos prévios [Lorenzo 1996, Montoya 1999b], o segundo nível do 

multipleto 2F5/2 foi atribuído ao pico em 10450 cm-1, sendo que a subestrutura que 

aparece nesse pico, é atribuída a diferentes centros ocupados pelo íon Yb3+. No 

espectro de MCD, esse pico também aparece com uma estrutura, indicando, 

também a presença de sítios ligeiramente diferentes ocupados pelas impurezas. O 

comportamento do espectro de MCD para diferentes campos magnéticos pode ser 

observado na figura 5.11. Todos os picos do espectro aumentam de intensidade 

conforme a intensidade do campo magnético aumenta. O pico em 10700 cm-1, que 

no espectro de absorção aparentemente faz parte da estrutura vibracional (figura 

5.9), no espectro de MCD aparece com uma linha fina (largura de 

aproximadamente 13 cm-1) que se destaca da estrutura vibrônica. Das medidas de 

MCD, no entanto, não é possível discriminar se esse pico poderia corresponder a 

um estado eletrônico. 

Na discussão que faz Montoya em [Montoya 2000b], sobre as estruturas 

vibrônicas, esse pico não contém um similar, em mesma energia, no espectro 

Raman do niobato de lítio puro. Porém o autor o interpreta como um estado 

vibrônico acoplado ao pico situado em 10450 cm-1, com um fônon da rede de 505 

cm-1. Independentemente da discriminação do primeiro nível excitado de 2F5/2, todo 

o conjunto “central” de linhas aparece como sinal positivo, de forma que o número 

quântico cristalino será 2
3±=μ . 
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Figura 5.11 – Espectros de MCD para o LiNbO3:Yb3+ em diferentes 

intensidades de campo magnético. 

Na figura 5.12 estão esquematizadas as transições que podem ser 

observadas a partir do estado fundamental do multipleto 2F7/2, em MCD, a baixas 

temperaturas. Também estão indicadas as polarizações e os números quânticos 

cristalinos de cada nível de energia. 

Figura 5.12 – Diagrama de níveis de energia para a transição 2F7/2 a 2F5/2. 
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Na tabela V.3 estão os valores das posições em energia e dos números 

quânticos cristalinos para as transições observadas nos espectros de MCD. O 

segundo nível do multipleto 2F5/2 é considerado em torno de 10450 cm-1. 

Tabela V.3 – Valores das posições em energia e do número quântico cristalino 

obtidos a partir dos espectros de MCD. 

E (cm-1) μ μ [Montoya 1999b] 

10198 1/2 1/2 

10457 3/2 3/2 

10880 1/2 1/2 

 

Para efeitos do cálculo do fator g do estado fundamental, observamos que a  

primeira linha, em mais baixa energia, é fina (7 cm-1), então, neste caso o termo A é 

da mesma ordem de grandeza que o termo C  ( -1cm7=Γ  e -1cm4,1=kT , para 

T=2K), pois, 71.0:14,01:1
≈

Γ
=

kT
C:A , e assim, o termo A não pode ser 

desprezado, segundo a relação 2.1. Para a linha de maior energia, volta a ocorrer a 

situação para a qual o termo paramagnético é dominante, pois -1cm64=Γ  e nesse 

caso o termo C  é quase duas ordens de grandeza maior que o termo A, que pode, 

então, ser desprezado. 

Neste caso, tomamos a transição de mais alta energia do multipleto 2F5/2, e 

graficamos os espectros de DCM para vários campos magnéticos, na figura 5.13. 

Em seguida, na figura 5.14, mostramos o ajuste do sinal de MCD em função de 

)2( kTBβ . Os pontos se ajustam muito bem à tangente hiperbólica de )2( kTBβ , 
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como esperado para baixa temperatura e altos campos magnéticos. Através desse 

ajuste pudemos calcular o fator ”g//ef” do estado fundamental para esses íons. 

Obtivemos o valor g//ef = (4,7 ± 0,1) para o íon Yb3+. 

Figura 5.13 – Espectros de MCD em função da intensidade de campo 

magnético para a linha de maior energia do multipleto 2F5/2. 

Figura 5.14 – Ajuste do sinal de MCD à )2kTBgtgh( β . 

O valor de gef // obtido para o Yb3+ em LiNbO3 através das medidas de MCD 
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concorda muito bem com o valor obtido através das medidas de EPR, g// = (4,705 ± 

0,008), tabela V.2, considerando a linha mais intensa (centro 1). Também concorda 

razoavelmente com o valor antigo de Burns [Burns 1968], de g = 4,86. 

5.3 – MCPE 

As análises de MCPE são dificultadas, neste caso, em virtude de um 

comportamento próprio do íon Yb3+, que é a reabsorção. A reabsorção pode ocorrer 

sempre que existam bandas de absorção e emissão coincidentes, de forma que um 

fóton emitido numa transição de luminescência é prontamente absorvido numa 

transição de absorção. Esse tipo de fenômeno gera mudanças nos espectros de 

luminescência, e conseqüentemente nos espectros de MCPE, em função da 

geometria do experimento, da espessura da amostra e da temperatura. No nosso 

caso, a temperatura não é um fator importante a ser considerado, pois a 2K, 

apenas o estado fundamental está populado, como já foi discutido anteriormente. 

O íon Yb3+ apresenta uma forte reabsorção para a linha de menor energia 

da absorção, 10198 cm-1 (980 nm), figura 5.9. A linha de emissão do nível de menor 

energia do multipleto excitado, 2F5/2, para o estado fundamental também está 

situada nessa posição. Na figura 5.15 apresentamos espectros de luminescência da 

amostra de LiNbO3:Yb3+ obtidos nas mesmas condições experimentais, exceto pela 

posição do feixe de excitação. Na figura 5.15 (a) a amostra foi iluminada próximo à 

superfície na qual recolhemos o sinal de luminescência. Em (b) o feixe de excitação 

está no lado oposto ao que recolhemos o sinal de luminescência. O pico em 10200 

cm-1 apresenta diminuição de intensidade em função da reabsorção. 
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Figura 5.15 – O fenômeno de reabsorção em LiNbO3:Yb3+. Em (a), em 

vermelho, um espectro de luminescência com o feixe de excitação 

posicionado próximo à superfície onde se recolhe o sinal de luminescência. 

Em (b), em preto, com o feixe de excitação posicionado próximo à superfície 

oposta àquela na qual se recolhe o sinal de luminescência. 

Segundo nossa convenção, nos casos de MCPE, a um sinal positivo é 

associada uma polarização σ+ e a um sinal negativo, uma polarização σ – (tabela 

II.2) . No caso do íon Yb3+ em LiNnO3, já determinamos que o número quântico 

cristalino do dubleto de Kramers fundamental é 2
1±=μ , e que o dubleto de menor 

energia do estado excitado, de onde partem as transições de emissão, tem um 

número quântico cristalino associado 2
1±=μ . A transição correspondente entre 

esses níveis (a transição de 10200 cm-1), em MCD, é permitida com luz RCP. Em 

MCPE espera-se que a transição seja permitida com luz de mesma polarização, ou 

seja, com um sinal positivo. Seguindo a determinação dos números quânticos 

cristalinos feita por Montoya [Montoya 1999b], reproduzida na tabela V.4, os demais 

picos de menor energia seriam correspondentes a transições permitidas com luz de 

polarização σ+, σ – e σ+, respectivamente. 
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Tabela V.4 – Níveis de energia e número quântico cristalino do nível 

fundamental (2F7/2) do íon Yb3+ em LiNbO3 [Montoya 1999b]. 

Energia (cm-1) μ 

0 ±1/2 

303 ±1/2 

495 ±3/2 

769 ±1/2 

 

Nos espectros de MCPE o fenômeno da reabsorção não se reflete apenas 

numa diferença de intensidades entre os sinais para diferentes posições da 

excitação. Ocorrem inversões de sinais (positivo ↔ negativo) no pico de 10200cm-1, 

para alguns valores de campo magnético. Porém, de forma análoga ao MCD, o 

sinal (positivo/negativo) no espectro de MCPE indica a polarização da luz, de forma 

que uma inversão de sinal significa que uma transição passaria a ser permitida com 

luz de polarização oposta. 

Na tentativa de entender melhor esse comportamento, tentamos 

sistematizar o procedimento de iluminação (excitação) para podermos ter uma idéia 

de quão importante estaria sendo o processo de reabsorção. Adaptou-se um 

parafuso micrométrico ao espelho que reflete o feixe de excitação para a amostra. 

Dessa forma, foi possível controlar em qual parte da amostra estávamos excitando. 

Nas figuras que seguem, estão apresentados os espectros de MCPE em 3 

situações distintas: com excitação na frente da amostra (onde se espera pouca 

reabsorção), com excitação no meio da amostra e excitação atrás da amostra 

(situação na qual se espera que a reabsorção tenha um papel importante). 

Juntamente com os espectros de MCPE estão graficados os espectros de 
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luminescência correspondentes, para se fazer uma idéia qualitativa do fenômeno. 

Figura 5.16 – Espectros de MCPE (a) em diferentes campos magnéticos e de 

luminescência (b) com o feixe de excitação na frente da amostra. 

 

No gráfico de MCPE da figura 5.16, observamos que o pico em 10200 cm-1 

inverte de sinal: em campos altos (5T e 4T) o pico é positivo e conforme o campo 

abaixa, o sinal passa a ser negativo, aumenta de intensidade (a maior intensidade 

negativa é obtida para 2T), e depois (em 1T) volta à intensidade que tinha em 3T. 

Os demais picos seguem o comportamento esperado, de aumentar de intensidade 

conforme o campo aumenta de intensidade. As polarizações dos outros picos de 

menor energia estão de acordo com o que é previsto, ou seja, os dois picos 

correspondendo a transições com polarização σ+ e o pico em 9700 cm-1 

correspondendo à transição com luz LCP. 

Na figura 5.17 apresentamos os gráficos de MCPE e de luminescência para 

o caso no qual a excitação é feita na parte de trás da amostra, favorecendo a 

reabsorção. 
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Figura 5.17 – Espectros de MCPE (a) em diferentes campos magnéticos e de 

luminescência (b) com o feixe de excitação atrás da amostra. 

Neste caso, a reabsorção é grande, como pode ser observado do gráfico da 

luminescência, que está graficado nas mesmas unidades relativas que no caso 

anterior (figura 5.16). A intensidade dos espectros de MCPE em função do campo 

magnético também é menor, e os picos na região de 9600 a 9900 cm-1 aparecem 

muito timidamente, apenas para uma intensidade de campo magnético de 5T eles 

se tornam mais pronunciados. O pico em 10200 cm-1 não inverte de sinal, porém 

não tem o comportamento esperado, ou seja, o sinal deveria se positivo, indicando 

uma transição permitida com luz RCP. Além disso, a intensidade do sinal de MCPE 

deveria crescer com a intensidade de campo magnético. O sinal de MCPE aumenta 

até 3T, com intensidade negativa, e então começa a diminuir de intensidade, 

conforme o campo aumenta. O sinal para 4T tem a mesma intensidade que o sinal 

para 1T. Os picos de menor energia estão, todos, com o sinal invertido (positivo ↔ 

negativo) em relação ao esperado. 

Finalmente, para o caso onde a excitação foi feita no meio da amostra, 

temos os gráficos da figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Espectros de MCPE (a) em diferentes campos magnéticos e de 

luminescência (b) com o feixe de excitação no meio da amostra. 

A reabsorção não é pequena, como pode ser visto comparando os 

espectros de luminescência das figuras 5.16 – 5.17. No entanto, os gráficos de 

MCPE correspondentes têm o comportamento mais próximo do esperado, tanto em 

termos da análise da polarização, como em termos do comportamento com o 

aumento da intensidade do campo magnético. 

Uma hipótese para a explicação desses resultados é que a reabsorção seja 

eficiente para a transição que parte do nível inferior do dubleto de Kramers do 

estado fundamental, permitindo, dessa forma, que a transição de polarização 

oposta, correspondente ao nível de maior energia desse dubleto passe a ser 

observada, o que em geral não é possível em virtude da distribuição de população 

entre os níveis, em baixa temperatura, como exemplificado nas figuras 2.2 e 2.3. 

Outra hipótese seria a existência de sítios diferentes para o Yb3+ nessa matriz. A 

reabsorção seria eficiente apenas para determinado tipo de sítio, e nesse caso, 

outra espécie estaria emitindo. Essa espécie seria de natureza muito diferente da 

outra, pois os sinais estão invertidos, indicando que as transições são permitidas 

com luz de polarizações opostas. No entanto, ainda não temos explicação 

conclusiva para os resultados de MCPE. 
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Conclusões 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, teve-se por objetivo principal o 

estudo de cristais de niobato de lítio dopados com íons terras-raras Nd3+ e Yb3+, 

buscando discriminar a polarização das transições eletrônicas observadas e a partir 

daí, identificar os números quânticos cristalinos dos estados eletrônicos envolvidos. 

Para alcançar esses objetivos, foi utilizada como ferramenta a 

espectroscopia Magneto-Óptica, especificamente Dicroísmo Circular Magnético 

(MCD) e Emissão Circularmente Polarizada Induzida em Presença de Campo 

Magnético (MCPE). É a primeira vez que essa técnica é aplicada ao estudo de 

impurezas de terras-raras (Nd3+ e Yb3+) em niobato de lítio. Os resultados dessas 

técnicas foram complementados com outros obtidos com a técnica de Ressonância 

Paramagnética Eletrônica (EPR). 

O sistema experimental utilizado para a detecção do MCD e MCPE não é 

comercial e foi testado utilizando-se uma amostra do bem conhecido cristal de Rubi. 

Essas medidas preliminares indicaram que o sistema montado funciona como 

esperado, além de deixar claras as convenções usadas nos experimentos. Apesar 

de se tratar de uma amostra já conhecida, os resultados são originais, já que não 

foram encontradas referências na literatura indicando medidas realizadas na 

temperatura e com as intensidades de campo magnético (5T) que utilizamos. 



Conclusões 98 

Nessas condições, foi possível resolver as transições permitidas com luz 

circularmente polarizada entre os subníveis Zeeman 4A2 e Ē (2E). 

Os espectros de EPR nas amostras de LiNbO3:Nd3+, Yb3+ mostram 

claramente a existência de diferentes centros ocupados pelos íons. Os valores do 

fator giromagnético nos 3 planos ortogonais entre si para a linha mais intensa 

puderam ser ajustados com a equação para a simetria axial, com uma 

concordância bastante boa entre o ajuste e os pontos experimentais, de onde 

concluímos que o sítio mais populado tem simetria axial. No caso da amostra 

dopada com o íon Yb3+, foi possível identificar outro sítio, também axial, mas com 

valores de g levemente diferentes do centro mais populado. Nos espectros para a 

amostra codopada com Mg, foi observada uma nova linha de ressonância. Essa 

linha apresenta um comportamento distinto daquele anteriormente observado para 

as linhas da amostra sem codopante, tendo associado a ela um fator g muito 

diferente dos sítios da amostra não codopada. Isso indica que o estado 

fundamental desse sítio é diferente dos estados fundamentais dos outros sítios 

previamente observados, sendo atribuído a íons Yb3+ em sítio de Nb5+. 

As medidas de MCD a baixa temperatura nos sistemas de LiNbO3:Nd3+, Yb3+ 

permitiram a identificação dos números quânticos cristalinos (μ) dos subníveis 

Zeeman desses íons em LiNbO3. Esse método tem a vantagem de proporcionar 

uma identificação clara e imediata dos números μ através da simples verificação do 

sinal (positivo/negativo) correspondente à transição em questão. A maior parte das 

determinações feitas através desse método concorda com valores previamente 

publicados, especialmente no caso do íon Yb3+. Nos casos onde há desacordo, a 

identificação através da análise dos espectros de MCD é, em geral, mais segura. 

A partir da dependência do sinal de MCD com o campo magnético foi 

possível determinar o fator giromagnético efetivo paralelo do estado fundamental 
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desses íons nessa matriz. Os valores obtidos concordam excelentemente com 

aqueles obtidos a partir de espectros de EPR, considerado o centro mais populado 

(de simetria axial). 

As análises dos espectros de MCPE para os íons terras-raras (Nd3+ e Yb3+) 

em LiNbO3 ainda demandam mais estudos. No caso do íon Yb3+, os resultados até 

agora obtidos indicam que a reabsorção é um fator importante para a análise dos 

resultados. Minimizando a reabsorção, os espectros são quase completamente 

entendidos, porém ainda não explicamos o comportamento da linha de emissão 

mais fina, de maior energia,  com a qual está associado o fenômeno da reabsorção. 

No caso do Nd3+, obtivemos espectros que são reprodutíveis. A linha de mais alta 

energia também é fina, e a aparência típica de uma derivada de forma de linha 

gaussiana sugere que estamos observando o desdobramento Zeeman diretamente. 

 

Como sugestões para trabalhos futuros podemos propor: 

- Aplicar as técnicas à caracterização de outros íons na matriz de niobato de lítio. 

Em particular, já iniciamos o estudo dos íons Er3+ e Cr3+. 

- Medir os espectros de EPR da amostra de LiNbO3:Nd3+ codopada com Mg, 

procurando verificar a existência de um outro sítio, diferente dos já observados, em 

função da existência do codopante. 

- Medir os tempos de vida das transições circulares à esquerda e à direita 

correspondentes ao pico de mais alta energia nos espectros de MCPE do íon Yb3+, 

com intensidades de campo magnético nas quais observamos a inversão do sinal. 

- Calcular os parâmetros de campo cristalino, para o caso do íon Nd3+, para o qual o 

número de transições observadas é grande, utilizando os resultados das medidas 

de MCD. 
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- Calcular parâmetros de campo cristalino dentro do formalismo dos Operadores de 

Stevens, para os casos dos íons Nd3+ e Yb3+ em niobato de lítio, utilizando os 

resultados de EPR e luminescência. 
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