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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE VIDROS DE ÓXIDOS
DE METAIS PESADOS DOPADOS COM TERRAS-RARAS E
NANOPARTÍCULAS METÁLICAS
Francisco Araújo Bomfim Júnior

RESUMO
Vidros de óxido de metais pesados dopados com érbio têm sido estudados e
utilizados em diversas aplicações. Entretanto, a eficiência de absorção óptica destes
vidros em 980 nm é limitada pela baixa secção de choque de absorção, a qual pode
ser aumentada pela presença de íons Yb3+ e de nanopartículas metálicas, as quais
contribuem significativamente para o aumento da eficiência das emissões de
conversão ascendente. No presente trabalho é investigada a influência da presença
de nanopartículas metálicas na luminescência de conversão ascendente de
freqüência do íon Er3+ em vidros co-dopados com Er3+/Yb3+. Vidros com composição
GeO2-PbO e PbO-GeO2-Ga2O3 co-dopados com 0,5% de Er2O3 e diferentes
concentrações de Yb2O3 foram produzidos. Para avaliar os efeitos da presença de
nanopartículas metálicas na luminescência de conversão ascendente de freqüência,
foram também produzidos vidros co-dopados com Er2O3/ Yb2O3 contendo AgNO3,
Au2O3 e Cu2O. O aumento nas emissões de conversão ascendente de freqüência na
região de visível dos íons Er3+ foi observado para os vidros GeO2-PbO e PbO-GeO2Ga2O3 co-dopados. Vidros GeO2-PbO co-dopados contendo prata apresentam um
aumento substancial nas emissões de CAF influenciado pelo aumento do campo
atômico local na vizinhança das nanopartículas. Este efeito não foi observado nos
vidros PbO-GeO2-Ga2O3 co-dopados contendo ouro e nem nos vidros GeO2-PbO codopados contendo Cu2O. Todas as medidas de conversão ascendente de freqüência
foram realizadas por meio da excitação das amostras por um laser de diodo
operando em 980 nm.
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF RARE-EARTH
AND METALLIC NANOPARTICLE DOPED HEAVY METAL
OXIDE GLASSES
Francisco Araújo Bomfim Júnior

ABSTRACT
Erbium doped –heavy metal oxide glasses have been previously studied and used in
several applications. However, the Er3+ optical absorption efficiency around 980 nm is
restricted by its low absorption cross-section. To overcome this drawback Yb3+ ions
and metallic nanoparticles have been added in the glass matrices which can
effectively contribute to increase the efficiency of the frequency upconversion
emissions. In the present work the effects of nanoparticles in the frequency
upconversion luminescence of Er3+ in Er3+/ Yb3+ co-doped glasses were investigated.
GeO2-PbO and PbO-GeO2-Ga2O3 glasses co-doped with 0.5

wt

/o of Er2O3 and

different concentrations of Yb2O3 were produced. To evaluate the effects of metallic
nanoparticles in the frequency upconversion luminescence, AgNO3, Au2O3, and
Cu2O were also added to the glass compositions. The increase of the visible Er3+
frequency upconversion luminescence emissions was observed for Er3+ /Yb3+ codoped PbO-GeO2-Ga2O3 and GeO2-PbO glasses. The GeO2-PbO glasses containing
silver NPs presented a substantial increase of the Er3+ frequency upconversion
luminescence emissions. This is probably due to the local atomic field increase in the
vicinity of the metallic NPs, which affects the rare-earth ion transitions. However, this
effect was not observed in co-doped PbO-GeO2-Ga2O3 glasses containing Au2O3
and co-doped GeO2-PbO glasses containing Cu2O. All frequency upconversion
luminescence emissions were stimulated by exciting samples with a diode laser
operating in 980nm.
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1. INTRODUÇÃO

A nanotecnologia tem como marco a célebre palestra intitulada “There's
Plenty of Room at the Bottom – Há mais espaço lá embaixo”, tradução livre,
proferido pelo físico norte-americano Richard P. Feynman1, em 1959. Feynman
defendia que não havia limite teórico para a construção de dispositivos em escala
atômica, mas existiam limites práticos e tecnológicos que deveriam ser superados.
Somente na década de 80, a palavra “nanotecnologia” se popularizou, por meio das
idéias propostas pelo também cientista norte-americano Eric Drexler2, no qual
propunha a construção de robôs e motores em escala nanométrica, além de
computadores menores do que uma célula [1-2]. Todas essas idéias foram sugeridas
e são estudadas até os dias de hoje, pelo mesmo cientista e por diversos outros
entusiastas ao redor do mundo.
Dentre as diversas possibilidades do emprego da nanotecnologia para o
desenvolvimento científico e tecnológico, a área do conhecimento conhecida como
plasmônica, que lida com iteração da luz com nanopartículas metálicas (NPs),
possui propriedades e fenômenos ainda não bem compreendidos, demandando
extensos estudos. Entretanto, algumas aplicações estão se concretizando, como a
obtenção de lasers e amplificadores ópticos mais eficientes [2-3], e não muito
distante, as nanoesferas para tratamento de câncer e marcadores biológicos [4].
O uso de terras-raras tem sido extensivamente empregado em diversas
aplicações tecnológicas, desde telas de monitores coloridos contendo túlio, térbio e
európio capazes de emitir as cores primárias quando estimulados com luz
ultravioleta [5], a fibras ópticas amplificadoras dopadas com praseodímio e érbio,
operando em 1300 nm e 1530 nm, respectivamente, possibilitando a extensão do
alcance do sinal em fibras ópticas a distâncias cada vez maiores [6-9]. O érbio, além
de possuir emissões no infravermelho, também emite em diversos comprimentos de
onda na região do visível (~530, 550 e 660 nm) quando estimulado por um laser a
1
1

Prêmio Nobel de Física, em 1965, devido aos seus estudo relacionados com a Eletrodinâmica
Quântica.
2
Autor de diversos trabalhos, dentre eles o livro “Engines of creation – Máquinas da Criação”,
tradução livre.

980 nm. Este processo é conhecido como conversão ascendente de freqüência
(CAF) e será o alvo de estudo do presente trabalho.
Os íons de Er3+ possuem baixa secção de choque de absorção de luz no
comprimento de onda de 980 nm, tornando-o um meio emissor de baixa eficiência.
Tal deficiência pode ser suprida pela presença dos íons de Yb3+, que possuem alta
secção de choque de absorção nessa região do espectro e um mecanismo eficiente
de transferência de energia Yb3+ (2F5/2 → 2F7/2) → Er3+ (4I15/2 → 4I11/2) [10-11]. Tais
mecanismos de transferência de energia do itérbio para érbio já foram
extensivamente estudados, mas não é de nosso conhecimento publicações que
reportem os efeitos plasmônicos provenientes da redução de NPs em vidros codopados com érbio e itérbio.
Vidros dopados com terras-raras e NPs têm recebido grande atenção devido
ao aumento das taxas de emissão radiativas e do campo local na vizinhança das
NPs [1]. Nesse sentido, vidros de óxidos de metais pesados são considerados bons
hospedeiros para a nucleação de NPs, além de possuírem alto índice de refração
(~2), baixa energia de fônon (~700 cm-1), larga janela de transmissão (400 nm até
4500 nm), alta resistência mecânica e alta durabilidade química [12].
Os vidros produzidos neste trabalho foram caracterizados por meio de
medidas de absorção, transmissão e emissão óptica, e espectroscopia Raman. Além
da caracterização óptica, também foram realizadas análise de Fluorescência de
Raios X por Energia Dispersiva (EDX) e Difração de Raio X (DRX), com a finalidade
de se determinar a composição e a estrutura das amostras, respectivamente, e
Análise Térmica Diferencial (ATD), com intuito de se determinar as temperaturas e
transição vítrea, cristalização e fusão das fases cristalinas e Microscopia Eletrônica
de Transmissão (MET), para se determinar o tamanho e morfologia das NPs.
Este trabalho consiste de cinco capítulos, iniciando-se pela introdução,
revisão bibliográfica, onde são introduzidos os conceitos de vidros de óxidos de
metais pesados, terras-raras e NPs (Capítulo 2 – Revisão da Literatura), as técnicas
experimentais para a fabricação e caracterização dos vidros (Capítulo 3 - Materiais e
Métodos), a apresentação e discussão dos resultados (Capítulo 4 - Resultados e
Discussões), e finalmente as conclusões do trabalho.
2

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo a produção e caracterização de vidros óxidos de
metais pesados co-dopados com Yb2O3 e Er2O3 contendo nanopartículas metálicas
para possíveis aplicações em fotônica.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Noções básicas sobre vidros

Os vidros são muitas vezes considerados como sendo líquidos superresfriados. Entretanto apenas alguns poucos líquidos podem ser super-resfriados e
formarem vidros [13]. Uma das possíveis definições é considerar os vidros como
sólidos não cristalinos que apresentam o fenômeno de transição vítrea [14]. A Figura
1 mostra um esquema bidimensional de uma estrutura ordenada representando um
cristal e uma estrutura e uma estrutura desordenada, semelhante à de um vidro.

(a)

(b)

Figura 1 – Analogia bidimensional esquemática, segundo Zacariasen, para ilustrar a
diferença entre: (a) estrutura regular repetida de um cristal e (b) rede caótica do vidro
de mesma composição [15].
Para a formação de vidros é necessário que um líquido seja resfriado até o
estado sólido sem cristalizar-se. Durante o resfriamento do líquido, ocorre a
passagem por uma temperatura conhecida como temperatura de transição vítrea (ou
4

Tg), na qual um líquido super-resfriado passa por mudanças nas taxas de variações
das propriedades físicas e termodinâmicas. O gráfico da Figura 2 mostra o volume
de um material em função da temperatura, com destaque para a temperatura de
transição vítrea (Tg), isto é, a temperatura de transformação líquido-vidro, e a
temperatura de cristalização (Tc) [16].

Figura 2 – Diferentes taxas de resfriamento para formação do vidro e cristal.

Os vidros podem ser tanto inorgânicos como orgânicos e têm como
característica a ausência de ordenamento atômico em longas distâncias, possuindo
ordenamento atômico somente em pequenas distâncias.
Uma técnica experimental extremamente útil para caracterização dos vidros é
a Análise Térmica Diferencial (ATD) [17]. Trata-se de uma técnica que permite
comparar a temperatura de uma amostra (objeto de estudo) em relação a um
material de referência (material inerte) por meio de um aquecimento ou resfriamento
linear em um forno elétrico. A diferença de temperatura entre a amostra e a
referência é a função armazenada. Transições que envolvam trocas de calor podem
então ser detectadas como uma mudança na linha de base (background) da curva
ou como picos exotérmicos ou endotérmicos. Transições de segunda ordem, como a
transição vítrea [18], são associadas à mudanças na linha de base da curva. Picos
endotérmicos podem ser associados a reações de fusão como também a reações de
5

decomposição ou dissociação. Por outro lado, picos exotérmicos são associados a
mudanças de fase cristalina, ou cristalização.
A Figura 3 mostra uma típica curva obtida por ATD para o vidro PbO-GeO2Ga2O3, tomado como exemplo. Nessa Figura observa-se claramente a temperatura
de transição vítrea Tg, temperatura de cristalização Tc e temperatura de fusão Tf .
Obtém-se a temperatura que determina o início de cada transição pela intersecção
de uma linha que extrapola a linha base com outra linha tangente à curva no ponto
de inflexão, (linhas tracejadas) [18].
10
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Figura 3 – Típica curva de ATD para um vidro PbO-GeO2-Ga2O3. [19].

Observa-se neste caso particular por meio da curva de ATD acima, que há
duas temperaturas de cristalização (TC1 e TC2), e duas temperaturas de fusão (TF1 e
TF2), relacionadas com as transições exotérmicas e endotérmicas, respectivamente.
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2.2 Vidros de óxidos de metais pesados

Os vidros de óxido de metais pesados [20] têm características específicas,
pois são formados por cátions com massa atômica superior a 50, e com baixas
energias de ligação entre estes cátions e os átomos de oxigênio. Estas baixas
energias de ligação proporcionam transmissão de luz com longos comprimentos de
onda na região do infravermelho (até 8 µm). A influência da ligação cátion-oxigênio
no limiar de transmissão no infravermelho é dada pela Equação 1 :

ଵ



ߥ = ଶగ ට

(1)

onde f é freqüência de vibração, κ é a força elástica de restauração e µ é massa
reduzida dos íons, dada por:

ߤ=

 

 ା

(2)

Onde mc é a massa do cátion e m0 é a massa atômica de oxigênio

A baixa energia de ligação tem como conseqüência a obtenção de vidros com
baixas energias de fônon, de aproximadamente 750 cm-1, que são inferiores a de
outros vidros, como mostrado na Tabela 1. Esses vidros também apresentam
densidades superiores a 6 g/cm3 e índice de refração superiores a 2,0, tendo muitas
aplicações em fotônica e em circuitos optoeletrônicos. O alto índice de refração é
também proveniente da presença de elementos com grande massa atômica na
composição química [20].
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Tabela 1 - Energia de fônon de diferentes sistemas vítreos [21-22].
Vidros
Energia de fônon (cm-1)
Boratos

1400

Fosfatos

1100

Silicatos

1000

Teluretos

750

Germanato

750

Fluoretos

500

Calcogenetos

320

Deste modo, as perdas por processos não-radiativos são pequenas e a
eficiência da luminescência produzida pelas terras-raras são mais significativas.
Apesar dos vidros de Fluoretos e Calcogenetos apresentarem baixas energias de
fônon, tais vidros possuem durabilidade química e estabilidade térmica inferiores em
relação a outros vidros. Isso faz com que os vidros de óxidos de metais pesados
sejam mais apropriados em aplicações práticas [22].

2.3 Vidros de Germanato
2.3.1 Estrutura e propriedades dos vidros formados por GeO2

O dióxido do germânio é um forte candidato para formação de novas matrizes
e meios ópticos. A capacidade do dióxido de germânio em formar vidro é conhecida
há muito tempo. Em 1926, Dennis e Laubengayer [23] sintetizaram o vidro de dióxido
de germânio seguido por Krakau [24] em 1939. Estudos mais detalhados sobre os
vidros de germanato, entretanto, foram realizados somente nas últimas décadas.
Um dos fenômenos que ainda tem sido investigado é a descontinuidade das
curvas de densidade (Figura 4 a) quando modificadores de rede (em geral óxidos
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alcalinos) são introduzidos ao vidro binários de GeO2. Ivanov e Evstropiev [25,26]
atribuíram

tal descontinuidade a formação

de

octaedros GeO6 na faixa

compreendida entre 0-15 % em mol de R2O ligado ao aumento da densidade; para
concentrações acima de 15 % em mol de óxidos alcalinos ocorre a formação de
tetraedros de GeO4 e a de oxigênios não ligados. Uma evidência experimental do
aumento do número de coordenação do Ge pode ser compreendida pelo aumento
na distância de ligação Ge-O mostrado na Figura 4 (b) [27].

% molar de alcalinos

% molar de alcalinos

Figura 4 – (a) Densidade em função da concentração de modificadores e (b)
distância de Ge-O determinada experimentalmente por espalhamento de Raio X e
EXAF [27].

2.3.2 Propriedades ópticas de vidros de germanato

Uma série de estudos foram conduzidos [28,29] para obter novos materiais
ópticos, especialmente estudos de vidros com características específicas de
dispersão. Poluklin [28,29] descobriu que o formador de vidro por dióxido de
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germânio tem uma pequena constante de dispersão, a qual é menor na região azul
do espectro visível, similar aos vidros boratos.
Quando os vidros a base de germanato são comparados aos sistemas silicato
e borato, observa-se que altos índices de refração podem ser obtidos adicionandose

teores

de

óxidos

de

metais

pesados

(PbO,

TiO2,

Nb2O5,

Ta2O5)

consideravelmente mais baixos. Para índices de refração na faixa de 1,60-1,65,
estes óxidos não são necessários. O dióxido de germânio permite a obtenção de
vidros com alto índice de refração que não podem ser obtidos em vidros
borossilicatos [30,31].

2.4 Íons de Terras-Raras
Desde a década de 60, diversas aplicações envolvendo íons de terras-raras
vêm sendo desenvolvidas, como dispositivo fotônicos na região do visível e
amplificadores ópticos na região do infravermelho. Tais aplicações só são possíveis
devido a propriedades únicas, caracterizadas por linhas estreitas e bandas de
emissão e absorção característica de cada íon de terra-rara.
Os elementos terras-raras possuem a camada 4f fortemente blindada [32]
pelos elétrons mais externos que formam uma camada chamada “xenon” com dois
elétrons na camada 5s e seis na camada 5p. A camada 4f é vizinha e interna à
“camada xenon”. Enquanto a camada 4f não completamente preenchida com 14
elétrons, um dado número de níveis 4f permanecerá desocupado; os elétrons
presentes na camada 4f podem ser levados por absorção de radiação
eletromagnética para estes níveis vazios. Estas transições originam os espectros de
absorção e de emissão das terras-raras. Tais espectros são mais estreitos do que os
relativos às transições de metais de transições. Isto se deve ao fato de que durante
a transição, o elétron fica na região interna à “camada xenon” e interage fracamente
com íons externos.
Na Tabela 2 é mostrada a configuração eletrônica dos íons lantanídeos. A
distribuição eletrônica pode ser facilmente compreendida a partir da estrutura
10

eletrônica do átomo de xenônio, cujo número atômico (Z) é 54 e configuração
eletrônica representada abaixo:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
Os estados eletrônicos dos íons de terras-raras podem ser descritos a partir
dos números quânticos L, S e J para formar a notação espectroscópica

2s+1

LJ, onde

L é igual à somatória do momento angular da camada 4f (L=∑li), especificado pelas
letras S, P, D, F, G..., podendo assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4..., respectivamente; S
(S=∑ si) representa o momento do spin total, podendo assumir valores de acordo
com o principio de exclusão de Pauli, e J é o momento angular total, dado pela soma
vetorial de L + S.
Tabela 2 – configuração eletrônica dos íons lantanídeos [32].
Número atômico
Elemento
Íon trivalente
Estado
(Z)

(Símbolo)

Fundamental

58

Cério (Ce)

Xe4f 1

59

Praseodímio (Pr)

Xe4f 2

3

60

Neodímio (Nd)

Xe4f 3

4

61

Promécio (Pm)

Xe4f 4
5

62

Samário (Sm)

Xe4f

63

Európio (Eu)

Xe4f 6

64

Gadolínio (Gd)

Xe4f 7

65

Térbio (Tb)

Xe4f 8

66

Disprósio (Dy)

Xe4f 9

67

Hólmio (Ho)

Xe4f 10
11

68

Érbio (Er)

Xe4f

69

Túlio (Tm)

Xe4f 12

70

Itérbio (Yb)

Xe4f 13

71

Lutécio (Lu)

Xe4f 14

2

F5/2
H4

I9/2

5

I4

6

H5/2

7

F0

8

S7/2

7

F6

6

H15/2
5

I8

4

I15/2

3

H6

2

F7/2

1

S0
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2.5 Interação
teração da luz com a matéria

Os processos de iinteração da radiação com a matéria podem ser explicados,
considerando as transições energéticas entre dois estados energéticos de um átomo
(E2 e E1) na presença de um campo eletromagnético e que são descritos através da
relação de Bohr (Equação 3
3).
). Tais processos são classificados em absorção,
emissão espontânea e emissão estimulada e são explicados a partir dos diagramas
mostrados na Figura 5 e 6
6.
݄ν = ܧଶ െ ܧଵ

(3)

onde h é a constante de Plank, e ν a freqüência da radiação
O processo de absorção ocorre quando um fóton com energia equivalente a
transição E2 - E1 é absorvido pelo átomo (Figura 5), levando a uma transição do
estado de menor energia (E1) para um estado de maior energia ou excitado (E2).
Após um determinado tempo característico, o átomo pode decair espontaneamente
emitindo radiação na forma radiativa ou não-radiativa, retornando assim para seu
estado fundamental ou de menor energia (E1).

Figura 5 – Emissão Espontânea.
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A emissão estimulada ocorre quando um fóton com energia hν = E2 – E1
incide sobre um átomo que está no estado excitado E2, estimulando seu decaimento
ao estado E1 com emissão de um fóton de energia h
hν = E2 – E1. Neste processo de
emissão estimulada, o fóton emitido é idêntico ao incidente (são coerentes, isto é,
têm a mesma energia, movem
movem-se
se na mesma direção e possuem a mesma fase de
radiação). O resultado do processo é que 2 fótons idênticos emergem do átomo de
uma só vez, o incidente e o estimulado
estimulado,, como mostrado na Figura 6. O processo de
emissão estimulada é o fundamento da geração de luz laser.

Figura 6 – Emissão Estimulada.

2.5.1 Conversão ascendente de freqüência (CAF)

O fenômeno de CAF consiste, basicamente, na emissão de fótons com
energia maior do que a energia dos fótons de bombeio. Atualmente, existem
diversas aplicações baseadas nos processos de conversão ascendente, tais como
sensores de temperatura, emissão laser na região do visível e “displays
displays” 3D [33-37].
Na Figura 7 são mostrados alguns dos possíveis mecanismos de CAF que podem
ocorrer em íons de terras
terras-raras, conhecidos como: conversão
onversão ascendente de
freqüência por transferência de energia ((acrônimo em inglês ETU),
ET
absorção do
estado excitado (AEE), sensitização cooperativa (SC) e luminescência cooperativa
(LC), com eficiência (η)
η) igual a 103, 105, 106 e 10 em W/cm2, respectivamente [38].
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n3

n3

n2

n2

n2

n2

n1

n1

n1

n1

ETU

n'2

AEE

n2
n1

SC

n1
LC

Figura 7 – Esquema representando alguns processos de CAF. (ETU) conversão
ascendente de freqüência por transferência de energia; (AEE) absorção do estado
excitado; (SC) sensitização cooperativa; (LC) luminescência cooperativa [38].

Os dois primeiros processos (ETU e AEE) são os mais conhecidos e
estudados envolvendo sistemas co-dopados com Er3+ e Yb3+. Por este motivo serão
discutidos mais detalhadamente no item abaixo, a partir do esquema apresentado na
Figura 8.

•

ETU: Este mecanismo envolve a interação entre dois ou mais íons distintos, o
primeiro íon, já no estado metaestável (n2), interage com um segundo íon,
que também está no estado metaestável; o segundo íon decai para o estado
fundamental (n1), transferindo sua energia para o primeiro íon, levando-o para
um estado de maior energia (n3). A partir deste nível ocorre a emissão de um
fóton com maior energia, resultante da interação de dois fótons;

•

AEE: Neste processo, um único íon no estado fundamental (n1), absorve
seqüencialmente dois fótons provenientes da excitação, levando-o para um
estado metaestável (n2) e posteriormente ao nível de maior energia (n3). A
partir deste último nível ocorre o decaimento para o estado fundamental,
resultando na emissão de um fóton de maior energia (Figura 7).
A partir da seguinte expressão é possível determinar, experimentalmente, a
quantidade de fótons que participam do processo de CAF:
ICAF α IIRn

(4)
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A intensidade de emissão de CAF (ICAF) é proporcional à potência de
excitação do infravermelho, IIR, ou seja, ICAF α IIRn, onde n representa o número de
fótons absorvidos e necessários para popular os estados emissores [39]; n é
determinado pelo coeficiente angular da reta do gráfico da intensidade de CAF em
função da potência de bombeio.

2.5.2 Sistemas co-dopados com Er3+ e Yb3+

Vidros dopados com íons de érbio têm sido usados em diversas aplicações
fotônicas, tais como emissões lasers na região do visível, baseados na emissão de
CAF do érbio, e de emissões na região do infravermelho para aplicações na terceira
janela de telecomunicações, “displays” coloridos e sensores [33-37]. Entretanto, o
bombeio eficiente desse sistema é limitado pela baixa seção de choque de absorção
do Er3+ em 980 nm que pode ser aumentada com a co-dopagem de íons de Yb3+
[40-42].
O termo co-dopagem é utilizado quando em um material existem mais de um
tipo de íon; neste caso pode ocorrer transferência de energia de íons doadores para
aceitadores. Neste trabalhado será estudada a transferência do íon doador Yb3+
para o íon aceitador Er3+. A transferência de energia em íons de terras-raras é
causada por interação entre dois íons, geralmente através do acoplamento dipolodipolo.
Uma importante propriedade do íon Yb3+ é a sobreposição espectral de sua
banda de emissão (2F5/2 → 2F7/2) com a banda de absorção do íon Er3+ (4I15/2 →
4

I11/2), o que permite um eficiente mecanismo de transferência de energia entre os

referidos íons (Yb3+ → Er3+) [21,43]. Além disso, íons Yb3+ colaboram para minimizar
a potência necessária para iniciar a emissão laser do Er3+ em torno de 1530 nm [42].
Outra vantagem da co-dopagem é que com uma pequena quantidade de íons
aceitadores (Er3+) consegue-se melhorar as características do laser apenas
aumentando a quantidade de íons doadores (Yb3+). Essas melhorias podem ser
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significativas, fazendo com que uma matriz co-dopada com baixo teor de érbio tenha
uma eficiência laser superior a uma matriz dopada apenas com um elemento de
terra-rara mesmo com maiores teores [42].
A Figura 8 mostra, de forma simplificada, a transferência de energia entre
íons Yb3+ e Er3+ (2F5/2 → 4I11/2).

Figura 8 – Diagrama de energia dos íons Er3+/Yb3+ e os mecanismos de CAF para
vidros co-dopados com Er3+/ Yb3+. As linhas sólidas indicam o comprimento de onda
de bombeio, as transições de CAF, e as transições radiativas, respectivamente. As
linhas pontilhadas e em azul estão relacionadas aos processos de transferência de
energia e a relaxação não radiativa, respectivamente.

Para as emissões na região do verde, o íon Yb3+ é excitado do nível 2F7/2 para
o nível 2F5/2 pelo bombeio em 980 nm; a seguir, este íon decai para o estado
fundamental, e então transfere essa energia ao íon Er3+ que é conduzido do estado
fundamental 4I15/2 para o estado excitado 4I11/2, sendo em seguida promovido ao nível
excitado

4

F7/2 (processos 1 e 2, Figura 8) [39, 41-43]. Em seguida, ocorre o
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decaimento não-radiativo para os níveis 2H11/2 e 4S3/2 de onde ocorrem as transições
2

H11/2 → 4I15/2 e

4

S3/2 → 4I15/2, responsáveis pelas emissões em torno de 520 nm e

em 545 nm, respectivamente. A emissão vermelha em 660 nm resulta da transição
4

F9/2 → 4I15/2. A população do nível 4F9/2 ocorre de duas formas: uma delas a partir do

nível 4S3/2 por meio de uma relaxação não-radiativa para o nível 4F9/2, a outra está
relacionada com o nível 4I13/2, que é populado por relaxação não-radiativa a partir do
estado excitado 4I11/2. Assim, o íon Er3+ no nível 4I13/2 pode ser excitado ao nível 4F9/2
(processo 3, Figura 8) pela mesma transferência de energia do Yb3+ mencionada
anteriormente. O quarto caminho mostrado na Figura 8 está relacionado com a
emissão em 408 nm, associada com a transição do 2H9/2 para o estado fundamental.

2.6 Nanopartícula Metálicas

Nanopartículas (NPs) metálicas têm sido objeto de extensos estudos devido
às características únicas relacionadas com a interação da luz e a oscilação coletiva
dos elétrons de condução [1]. Este novo campo recebe o nome de plasmônica e
possui diversas aplicações práticas, tais como, marcadores biológicos, nanoesferas
para tratamento de câncer e diversas aplicações em fotônica [1-4]. O interesse deste
trabalho está nas aplicações fotônicas provenientes do aumento do campo local na
vizinhança dos íons das NPs.
Muitos modelos teóricos foram propostos [1] para descrever as propriedades
ópticas de materiais contendo NPs metálicas. No entanto, o modelo clássico de Mie
é o mais utilizado. Este modelo descreve a interação da radiação eletromagnética,
que resulta na oscilação coletiva dos elétrons de condução, denominado plasmons
de superfícies, que induz o surgimento de momento de dipolo (Figura 9), e como
conseqüência, uma força de restauração nas NPs que tenta compensar, resultando
na banda de ressonância (Figura 10) [1].
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Figura 9 - Esquema da oscilação dos plasmons de superfície em NPs metálicas [1].

Quando

os

plasmons

de

superfície

são

excitados

com

radiação

eletromagnética correspondente a sua freqüência de ressonância, há normalmente,
o surgimento de uma banda de absorção ou ressonância em resposta ao campo
eletromagnético da radiação incidente (Figura 10). Diversas características
relacionadas com a banda de ressonância plasmon (freqüência e largura) estão
diretamente relacionadas com a composição (prata, ouro, platina, etc.), morfologia
(tamanho e forma) e mais recentemente, pelo processo de preparação das NPs [4447].

Figura 10 - banda de ressonância do plasmon de partículas de prata em vidros de
germanato dopado com Er3+ para diferentes tratamentos térmicos [48].
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A característica do pico de absorção relacionado à ressonância dos plasmons
de superfície é explicada a partir da teoria clássica de espalhamento de luz de Mie e
da teoria do elétron livre de Drude [49-50]. Abaixo de um tamanho característico (15
nm para Ag e 25 nm para o Au) o efeito eletrodinâmico do aumento do campo local,
descrito pela teoria de Mie, torna-se dependente do raio R da partícula [50]. Deste
modo, a seção de choque de extinção para NPs menores que o comprimento de
onda incidente (2R<<λ) é dada por:
9ܸ݊ଷ ߱
߳ଶ ሺ߱ሻ
ߙሺ߱ሻ =
ܿ [߳ଵ ሺ߱ሻ + 2݊ଶ ]ଶ + ߳ଶ ሺ߱ሻଶ

ሺ5ሻ

onde, ݊ é o índice de refração do meio hospedeiro, ܸ é o volume da NP, dada por:
ܸ = ሺ4ߨ/3ሻܴ ଷ, ߱ é a frequência angular da radiação incidente e ߳ = ሺ߳ଵ + ݅߳ଶ ሻ é
a função dielétrica da NP, formada pela parte real ሺ߳ଵ ሻ e parte imaginária ሺ݅߳ଶ ሻ.

A freqüência de ressonância é determinada pela condição ߳ଵ ሺ߱ሻ = െ2݊ଶ ,

quando ߳ଶ ሺ߱ሻ não for grande e não variar próximo à freqüência de ressonância.
Existem dois tipos de contribuição para a função dielétrica do metal, a primeira é dos
elétrons da camada d, que descrevem transições interbandas (do orbital d para a
camada de condução), e dos elétrons livres que é descrito pela Equação 6:
߳ ሺ߱ሻ = 1 +

߱ଶ
߱ሺ1 െ ݅߱߬ሻ

ሺ6ሻ

onde, ߬ é a constante de amortecimento (damping) e ߱ = ሺܰ ݁ ଶ /߳ ݉ ሻଵ/ଶ é a
freqüência de plasma do metal (ܰ , ݁ e ݉ são densidade eletrônica, carga e a

massa efetiva do elétron, respectivamente). Na teoria clássica, a constante de
amortecimento do elétron livre do metal é devido ao espalhamento elétron-elétron,
elétron-fônon, elétron-defeito ou elétron-impureza.
Para uma partícula esférica muito menor do que o livre caminho médio do
elétron em um material, ݈ஶ , as colisões dos elétrons de condução com a superfície
da partícula tornam-se importantes, como um processo de relaxação adicional e o
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livre caminho médio, ݈, é restrito pelo tamanho da partícula, 2R. Deste modo, o

tempo de relaxação  ݐpode ser substituído pela constante de amortecimento:
߬ =

ଶோ

௩

(7)

onde ݒ (1,39x10଼ ܿ݉/ݏሻ é a velocidade de Fermi
A localização e forma da banda de ressonância plasmônica, depende da
função dielétrica ሺ߳ ሻ, que por sua vez depende do tamanho e da forma da NP.
Portanto, NPs de mesma composição e diferentes tamanhos apresentarão bandas
de ressonância distintas.

2.6.1 Influência do tamanho e forma

Para NPs relativamente grandes, distorções com significativa magnitude na
nuvem eletrônica (como quadrupolo) tornam-se importantes. Estas contribuições
induzem um deslocamento ainda maior das condições de ressonância, à medida
que a NP fica maior. Este efeito para as NPs grandes corresponde ao efeito
extrínseco de tamanho [2].
A posição e forma da banda de absorção das NPs dependem da função
dielétrica do meio envolvente. Portanto, um aumento da função dielétrica acarreta
em um aumento na intensidade e largura da banda de plasmon, além de favorecer o
deslocamento do comprimento de onda de ressonância para valores maiores (em
direção ao infravermelho). O efeito da forma das NPs e a interferência na posição da
banda de ressonância plasmônica são mostrados na Figura 11. A Figura 12 mostra a
dependência da banda de absorção dos plasmons superficiais com o tamanho das
NPs [51].
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Figura 11 - Interferência da forma das NPs na posição das bandas de absorção dos
plásmons superficiais, em colóides com NPs de prata [51].

Figura 12 - Espectro de absorção de NPs de ouro com diferentes tamanhos [2].
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2.6.2 Influência das NPs nos íons de terras-raras

Poucos estudos relacionando os efeitos das NPs na luminescência de íons de
terras-raras, mais especificamente o érbio, foram reportados na literatura [52-55].
Entretanto, existem diversas propriedades bastante promissoras para aplicações
fotônicas. Dentre as várias aplicações podemos citar chaves e limitadores ópticos, e
“displays”, além do aumento na eficiência dos lasers.
Entre os efeitos que podem influenciar a emissão dos íons de terras-raras,
estão a transferências de energia, aumento do campo local na proximidade das
partículas metálicas e o aumento das taxas radiativas, descritas a seguir:
Aumento do campo local: o aumento do campo local na vizinhança dos íons de
terras-raras devido à presença das NPs metálicas concentra a densidade de
excitação local ao redor dos íons, aumentando a emissão luminescente.
Transferência de energia entre as NPs e o íons de terras-raras: esta interação
introduz um canal adicional de decaimento não-radiativo, que depende da distância
entre o íon e a NP. Assim, íons mais próximos do que 5 nm da superfície das NP
têm geralmente sua luminescência diminuída.
Aumento da taxa radiativa: se o aumento do campo local e das taxas radiativas
forem maiores que as taxas não-radiativas, observa-se o aumento na luminescência
dos íons de terras-raras. Caso o aumento da taxa radiativa seja muito maior do que
o aumento do campo local, observa-se uma diminuição significativa do tempo de
vida. Por outro lado, se a taxa de decaimento não-radiativo predominar em relação
ao aumento do campo local e ao aumento das taxas radiativas ocorrerá uma
redução na luminescência.
A transferência de energia entre os íons de terras-raras para as NPs,
responsável pela diminuição da luminescência, predomina quando a distância entre
os íons de terras-raras e as NPs é muito pequena (<5 nm) [1]. Para distâncias entre
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5 e 20 nm, o aumento da luminescência pode ser favorecido, tanto pelo aumento do
campo local, como pelo aumento das taxas radiativas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Obtenção dos vidros

Foram produzidos dois tipos de vidros germanatos, cujas composições
nominais são: 72,76PbO-17,07GeO2-10,17Ga2O3 (GPG) e 59,0GeO2-41,0PbO (GP)
(% em peso). Os vidros foram co-dopados com diferentes teores de Yb2O3, de
acordo com a Tabela 3, e mantendo-se o teor de 0,5% de Er2O3 fixo. Para avaliar o
efeito da introdução de NPs sobre a luminescência desses vidros foram produzidas
cinco amostras (GP-Y3, GP-A3, GP-YC3, GPG-O3, GPG-Y3) co-dopadas com 0,5%
Er2O3 e com diferentes teores de Yb2O3 e reagentes metálicos (Au2O3, AgNO3 e
Cu2O), conforme mostrado na Tabela 4.

Tabela 3 – Concentrações de Yb2O3 para as matrizes GP e GPG dopadas com 0,5%
em peso de Er2O3.
Matriz GP
Matriz GPG
(% de Yb2O3)

(% de Yb2O3)

Nominal

Nominal

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

2,5

4,0

3,0

5,0
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Tabela 4 – Teores de Yb2O3 e de reagentes metálicos adicionados às matrizes GP e
GPG. Todos os vidros foram preparad
preparados com 0,5% em peso de Er2O3.
Matriz
Concentração de dopantes
(denominação)

(em % de peso)

GP-(Y3)

3,0 Yb2O3

1,0 AgNO3

GP-(A3)

1,0 Yb2O3

3,0 AgNO3

GP-(CY3)
3)

3,0 Yb2O3

0,1 Cu2O

GPG-(Y3)
(Y3)

3,0 Yb2O3

1,0 Au2O3

GPG-(O3)
(O3)

1,0 Yb2O3

3,0 Au2O3

Com o intuito de avaliar a influência da presença de SiO2 provenientes do
cadinho de Al2O3-SiO2, foi produzido um vidro com composição GP-Y3,
GP
denominado
GP-Y3N,, mas utilizando cadinho de a
alumina de

alta pureza. Além disso, foram

produzidos dois vidros do tipo GP (em cadinho de alumina) e GPG (em cadinho de
platina) dopados com 3,0% e 5,0%, respectivamente, de forma a avaliar
avali
as
características estruturais e ópticas desses sistemas.
A Figura 13 mostra um fluxograma das etapas de processo e a Tabela 5
apresenta os parâmetros utilizados para a produção dos vidros. O cadinho para
cada matriz é indicado em cada caso
caso.

Figura 13 – Etapas utilizadas para produção dos vidros.
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Tabela 5 – parâmetros e tipo de cadinho utilizados na produção das amostras.
Amostra
Temperatura de
Temperatura de
Tempo de
Cadinho
Fusão (ºC)

tratamento (ºC)

fusão (h)

GP

1200

420

2

Al2O3-SiO2

PGG

1200

390

1

Platina

Segue abaixo detalhes do procedimento utilizado para a obtenção dos vidros.
1. Mistura dos reagentes: Os reagentes de alta pureza, de acordo com a Tabela 6,
são pesados em béqueres, limpos com álcool, numa balança digital com precisão de
±10-4g. Os reagentes que formam o vidro foram pesados e misturados dentro dos
respectivos cadinhos.
Tabela 6 – Pureza dos reagentes utilizados.
Reagente
Pureza (%)
GeO2

99,999

PbO

99,9

Ga2O3

99,99

Er2O3

99,9

Yb2O3

99,9

Au2O3

85-86

AgNO3

99,9999

Cu2O

99,99

2. Fusão dos reagentes: O cadinho contendo os reagentes é colocado dentro de
um forno em ar e mantido durante o tempo necessário para a fusão e
homogeneização de acordo com a Tabela 5.
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3. Solidificação rápida em molde de latão pré-aquecido: O material é vertido
rapidamente em um molde de latão pré-aquecido. Antes do seu uso, o molde é
lixado e lavado para evitar a contaminação da amostra por resíduos que
eventualmente possam estar retidos na superfície. O molde também é pré-aquecido
para reduzir o choque térmico da amostra de acordo com a temperatura de
tratamento térmico mostrada na Tabela 5.

4. Tratamento Térmicos: Após a solidificação rápida, os vidros GPG e GP são
submetidos a um

tratamento térmico durante 1h e 2h, respectivamente,

à

temperaturas de tratamento térmico mostradas na Tabela 5. Em seguida, o forno é
desligado até atingir a temperatura ambiente. Este tratamento deve ser realizado
para minimizar tensões internas; após a solidificação da amostra, os átomos
encontram se desordenados e geram tensões na estrutura do material, favorecendo
o surgimento de trincas.

5. Polimento e corte: Após o resfriamento, as amostras são retiradas do forno para
serem polidas, com lixas d’agua (de diferentes granulações) até atingir uma
espessura aproximada de 2 mm e com faces paralelas. Cabe acrescentar que todas
as amostras são submetidas a este processo. Na seqüência as amostras contendo
NPs são cortadas em várias partes iguais, para, na seqüência, serem submetidas à
próxima etapa de nucleação das NPs.
Nas Figuras que seguem são mostradas as fotografias dos vidros dopados
com 0,5% Er2O3 e diferentes concentrações de Yb2O3. Também são mostradas as
fotografias dos vidros GP e GPG, contento NPs.
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1,0% de Yb2O3

1,5% de Yb2O3

2,0% de Yb2O3

2,5% de Yb2O3

3,0% de Yb2O3

Figura 14 – Fotografia dos vidros GP dopado com 0,5% de Er2O3 e diferentes
concentrações de Yb2O3.

2h

24h

48h

72h

Figura 15 – Fotografia do vidro GP-Y3, contendo 0,5% de Er2O3, 3,0% de Yb2O3 e
1,0% de AgNO3.
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24h

48h

72h

Figura 16 – Fotografia do vidro GP-A3, contendo 0,5% de Er2O3, 1,0% de Yb2O3 e
3,0% de AgNO3.
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24h

48h

72h

Figura 17 – Fotografia do vidro GP-Y3, contendo 0,5% de Er2O3, 3,0% de Yb2O3 e
1,0% de AgNO3 produzido em cadinho de alumina pura.
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24h

48h

72h

Figura 18 – Fotografia do vidro GP-CY3, contendo 0,5% de Er2O3, 3,0% de Yb2O3 e
0,1% de Cu2O.

1,0% de Yb2O3

2,0% de Yb2O3

3,0% de Yb2O3

4,0% de Yb2O3

5,0% de Yb2O3

Figura 19 – Fotografia dos vidros GPG dopado com 0,5% de Er2O3 e diferentes
concentrações de Yb2O3.
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24h

48h

72h

Figura 20 – Fotografia do vidro GPG-Y3, contendo 0,5% de Er2O3, 3,0% de Yb2O3 e
1,0% de Au2O3.

1h
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28h

40h
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Figura 21 – Fotografia do vidro GPG-O3, contendo 0,5% de Er2O3, 1,0% de Yb2O3 e
3,0% de Au2O3.
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6. Tratamento Térmico para nucleação das NPs: As amostras contendo
precursores metálicos foram submetidas a diferentes tempos de tratamento térmico
nas temperaturass indicadas na Tabela 5 para cada matriz vítrea.. Esta última etapa
tem como finalidade a reduçã
redução
o dos íons metálicos, para que na seqüência possam
formar as NPs metálicas
metálicas, como mostrado no exemplo da Figura 22,
22 no qual os íons
Ag+ são reduzidos a Ag0.

ܱܰ݃ܣଷ ՜ ݃ܣା + ܱܰଷି

Figura 22 – Representação esquemática da nucleação de NPs.

O ciclo do tratamento térmico para redução e nucleação
ação é mostrado na Figura
23. Observa-se
se que são realizados vários ciclos de tratamentos e resfriamentos.
Cabe acrescentar que a capacidade de nucleação das NPs depende do tratamento
térmico e da matriz hospe
hospedeira
deira utilizada que limita e controla o processo de
crescimento das NPs [49
[49].
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Figura 23 – O ciclo do tratamento térmico utilizado para nucleação das NPs. As
temperaturas, TA, TT, TF, são as temperaturas ambiente, de tratamento e de fusão,
respectivamente [49].

3.2 Técnicas utilizadas para caracterização
3.2.1 Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva
(EDX)
A composição química de todas as amostra produzidas foram determinadas
por meio da técnica de EDX utilizando-se um equipamento da marca Shimadzu,
modelo 720. Utilizou-se a técnica Quali-quanti e os parâmetros fundamentais da
calibração do equipamento para determinação do elemento. A composição dos
vidros apenas co-dopados com Er2O3 e Yb2O3 foi determinada uma única vez, ao
passo que para os vidros co-dopados contendo NPs, a análise foi executada em
cada parte da amostra cortada para os diferentes tratamentos térmicos. Todas essas
análises foram realizadas no Centro de Ciências e Tecnologia de Materiais - CCTM IPEN.
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3.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)

Está técnica propicia imagens diretas de NPs, possibilitando a determinação
do tamanho, da distribuição, da forma, além da estrutura cristalina. Para a
caracterização dos vidros GP-Y3, GP-A3, GP-CY3 e GPG-Y3 foi utilizado um
microscópio eletrônico de transmissão do Laboratório de Microscopia Eletrônica do
Instituto de Física da USP - IFUSP, modelo Philips CM 200 operado a 200 KV e no
caso do vidro GPG-O3, foi utilizado o microscópio eletrônico de transmissão do
IPEN, da marca Jeol, modelo JEM 200C e tensão operacional de 200 KV.
O tamanho e quantidade das NPs foi determinado manualmente por meio da
análise das micrografias com auxílio do software CorelDraw 12.

3.2.2 Analise Térmica Diferencial (ATD)

As temperaturas de transformação exotérmica e endotérmica foram
determinadas através da técnica de Análise Térmica Diferencial, utilizando o
equipamento da marca Perkin/Elmer, modelo DTA 7 da Missouri University - Rola EUA. Para tanto, as amostras foram moídas e aquecidas a 10°C/min, a partir da
temperatura ambiente até a temperatura final de 950°C e 1200°C para os vidros
GPG e GP, respectivamente. Todas as análises foram realizadas em cadinho de
alumina e em atmosfera dinâmica de argônio.

3.2.3 Medidas de absorção óptica

Para as medidas de absorção óptica é necessário que as amostras tenham
suas faces paralelas e polidas para as perdas relativas a refração sejam
minimizadas. O diagrama experimental para este tipo de medida é mostrado na
Figura 24.
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Comparador

Figura 24 – Arranjo experimental para as medidas de absorção óptica.

Um feixe de luz passa por uma rede de difração no monocromador que o
separa em vários comprimentos de onda; cada comprimento depende do ângulo
formado entre a fonte de luz e a rede de difração. Este monocromador gira
sincronizado com uma registradora. O feixe de luz, com comprimento de onda
determinado pelo monocromador, passa por um divisor de feixe (semi-espelho);
parte da luz atravessa a amostra, é detectada pelo sensor e a outra parte, pelo
sensor de referência. Os sinais de ambos os sensores são comparados tendo como
saída, um sinal proporcional à transmissão óptica, que é gravado pela registradora.
Todas essas medidas foram realizadas no Laboratório de Cristais Iônicos do Instituto
de Física da USP.

3.3.4 Medidas de emissão na região do visível

Para as medidas de luminescências na região do visível utilizou-se o arranjo
experimental mostrado na Figura 25. A fonte de excitação é um laser contínuo de
diodo, operando em aproximadamente 960 nm. O feixe incidente é colimado por
uma lente, de modo que a amostra seja bombeada perpendicularmente á direção de
detecção (bombeio lateral). A luz emitida pela amostra é colimada por outra lente e
33

passa pelo disco do “chopper”. O “chopper” tem como função controlar a freqüência
em que o laser atinge a amostra. Isto é feito para evitar o risco de detectar a luz
ambiente (60 hz).
A luz emitida é então, filtrada por um monocromador, e por fim coletada por
uma fotomultiplicadora (GaAs). O sinal detectado é amplificado por lock-in e os
dados são enviados para o computador. Tais medidas foram realizadas no Centro
de Lasers e Aplicações - CLA - IPEN.

Laser de Diodo
Lente (1)

Computador
Chopper
Fotomultiplica
dora
Lock-in

Monocromador
Amostra
Lente (2)

Figura 25 – Diagrama experimental para medidas de emissão no visível e
infravermelho.

3.2.5 Medidas de potência

Para a realização das medidas de intensidade de CAF em função da potência
do laser em 980 nm, foi calibrada previamente utilizando-se um medidor de potência
para diferentes correntes da fonte do laser. Desta maneira, variando-se a corrente
da fonte, obtém-se uma variação da potência do feixe que chega à amostra. Por fim,
o feixe que sai da amostra é coletado por um osciloscópio para determinação da
potência de saída. Tais medidas foram realizadas no Centro de Lasers e Aplicações
(CLA) – IPEN. Cabe acrescentar que as medidas dos vidros GP-Y3N foram feitas
através de filtros com transmitância de 40, 80, 90% no Laboratório de Vidros e
Datações (LVD) da Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC-SP.
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3.2.6 Raman e transmissão óptica

As medidas de transmitância dos vidros foram realizadas por meio do
equipamento FT-IR da marca THERMO, modelo THERMO NICOLET 6700, do
Centro de Lasers e Aplicações do IPEN; as medidas de espalhamento Raman foram
realizadas para determinação da máxima energia fônon, por meio da excitação das
amostras por um laser de diodo em 800 nm e coletada por um sistema eletrônico
associado. Tais análises foram realizadas na Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).

3.2.7 Difração de Raios X (DRX)

A técnica de difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para identificar halos
relacionados com a estrutura amorfa dos vidros produzidos e os possíveis picos
relacionados à fases cristalinas presentes no vidro. As amostras foram analisadas
sob a forma de pós, utilizando-se um difratograma da marca Rigaku X-Ray
Diffractometer, modelo DMAX100. Estes pós foram adequadamente compactados
possibilitando o posicionamento em um suporte do goniômetro do equipamento. O
intervalo de varredura foi de 10o a 80o, com velocidade de 2o/min e a radiação
incidente foi Kα do cobre.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos para os
vidros produzidos neste trabalho. Os primeiros resultados que serão mostrados
dizem respeito à caracterização química e física tais como, a caracterização por
EDX, DRX, Raman, ATD e transmissão óptica. Em uma segunda etapa serão
discutidos os resultados relacionados com as características ópticas (absorção e
emissão óptica) e determinação da composição, estrutura e distribuição das NPs
encontradas.

4.1 Espectrometria de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX)

As composições dos vidros co-dopados GP e GPG determinadas por meio da
técnica de EDX são mostradas nas Tabelas 7 e 8. Cabe lembrar que os vidros codopados GP e GPG foram produzido em cadinho de Al2O3-SiO2 e platina,
respectivamente.
Tabela 7 – Composição experimental (% em peso) determinada por EDX dos vidros
GP co-dopados com diferentes concentrações de Yb2O3.
Yb2O3 (%)

PbO

GeO2

Er2O3

Yb2O3

SiO2

Al2O3

1,0

56,63

33,96

0,40

0,81

4,00

4,20

1,5

57,54

34,91

0,40

1,32

2,73

3,10

2,0

56,83

33,61

0,41

1,70

4,21

3,24

2,5

57,34

33,44

0,38

2,10

4,11

2,63

3,0

57,33

34,00

0,31

2,23

3,01

2,71

Nominal
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Tabela 8 – Composição experimental (% em peso) determinada por EDX dos vidros
GPG co-dopados com diferentes concentrações de Yb2O3.
Yb2O3 (%)

PbO

GeO2

Ga2O3

Er2O3

Yb2O3

1,0

73,91

15,44

9,25

0,45

0,94

2,0

73,20

14,87

9,75

0,40

1,77

3,0

73,36

14,25

9,26

0,51

2,62

4,0

72,25

14,64

9,60

0,36

3,15

5,0

72,50

14,25

8,91

0,29

4,06

Nominal

Observa-se na Tabelas 7, uma boa concordância entre as composições
nominais e determinadas experimentalmente. Entretanto, é observada uma redução
substancial de GeO2 em comparação com a composição nominal, devido à
introdução de SiO2 e Al2O3 provenientes do cadinho cuja composição de 55Al2O345SiO2. A introdução desses elementos na composição do vidro limitou a codopagem do sistema GP para concentrações superiores a 2,0% em peso de Yb2O3,
provocando uma distorção nos espectros de emissão óptica desses vidros, como
será visto posteriormente.
Os resultados de EDX dos vidros co-dopados do sistema GPG mostram uma
concordância

ainda

maior

entre

os

valores

nominais

e

determinados

experimentalmente, além do mais, não é observado o ataque químico do cadinho,
visto que não foi encontrada a presença de platina nas análises de EDX. Cabe
acrescentar que não foi possível a co-dopagem desse sistema para concentrações
superiores a 5,0% de Yb2O3.
As composições dos componentes dos vidros co-dopados GP e GPG
contendo precursores metálicos (AgNO3, Au2O3 e Cu2O) determinadas no EDX são
mostradas nas Tabelas 9 e 10, respectivamente. Cabe lembrar que os vidros codopados GP-Y3, GP-A3 e GP-CY3 foram produzidos em cadinho de Al2O3-SiO2 e o
vidro GP-Y3N foi produzido em cadinho de alumina pura.
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Tabela 9 – Composição experimental (% em peso) determinada por EDX dos vidros
GP co-dopados contendo prata e cobre.
Vidro
GP

PbO

GeO2

Er2O3

Yb2O3

Ag2O

SiO2

Al2O3

GP-(Y3)

56,26 ±0,26

32,90 ±0,37

0,31 ±0,07

2,32 ±0,05

0,53 ±0,01

4,67 ±0,28

3,02 ± 0,19

GP-(A3)

54,23 ±0,82

31,63 ±0,67

0,36 ±0,03

0,62 ±0,09

1,63 ±0,16

5,88 ±0,38

5,65 ±0,08

GP-(Y3N)

58,72 ±0,12

32,37 ±0,06

0,27±0,02

2,23 ±0,05

0,60 ±0,01

-

5,71 ±0,13

GP-(CY3)

56,65 ±0,30

33,05 ±0,31

0,33 ±0,08

2,41 ±0,09

-

4,52 ±0,24

3,41 ± 0,21

Tabela 10 – Composição experimental (% em peso) determinada por EDX dos vidros
GPG co-dopados contendo ouro.
Vidro
GPG

PbO

GeO2

Ga2O3

Er2O3

Yb2O3

Au2O3

GPG-(Y3)

73,30 ±0,87

13,76 ±0,54

9,28 ±0,25

0,33 ±0,01

2,23 ±0,23

1,10 ±0,15

GPG-(O3)

74,35 ± 0,34

13,96 ±0,53

8,91 ± 0,35

0,42 ±0,01

0,92 ±0,03

1,44 ±0,22

Para o caso dos vidros GP contendo prata, é observada uma boa
concordância entre as composições nominais e determinada experimentalmente.
Entretanto, é observada uma redução substancial de GeO2 em comparação com a
composição nominal, devido à introdução de SiO2 e Al2O3, provenientes do cadinho
Al2O3-SiO2. No entanto, ao produzir-se um vidro (GP-Y3N) em cadinho de alumina,
observa-se a ausência de SiO2; a presença de Al2O3 ainda é encontrada em grande
quantidade, indicando que o cadinho continua sendo atacado.
Não foi encontrado a presença de cobre no vidro GP-CY3, que pode estar
relacionado com a baixa concentração nominal desse elemento quando adicionado
ao vidro, estando, portando, abaixo do limite de detecção da técnica utilizada.
No caso dos vidros do sistema GPG, há uma boa relação entre os valores
nominais e experimentais da matriz (Tabela 10). Entretanto, há uma discrepância na
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concentração de Au2O3 do vidro GPG-O3, que pode estar associado com a
precipitação de parte do ouro no fundo do cadinho.

4.2 Análise Térmica Diferencial (ATD)
4.2.1 ATD do sistema GP

Na Figura 26(a) e 26(b) são mostradas as curvas de ATD do vidro GP-Y3 e do
vidro GP dopado com 3,0% de prata, respectivamente.
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Figura 26 – Curvas de ATD do vidro GP-Y3 (a) e do vidro GP dopado com 3,0% de
AgNO3 (b).

Por meio das curvas de ATD do vidro GP-Y3 é possível identificar as
temperaturas de transição vítrea (Tg), em 472°C e cristalização (Tc), em 615°C. A
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temperatura de fusão da fase cristalina (Tf) não pode ser determinada e pode estar
relacionada com a baixa taxa de nucleação e crescimento de cristais, dificultando a
observação de um pico exotérmico de cristalização da fase cristalina e como
conseqüência o de fusão. A temperatura de transição vítrea do vidro GP contendo
3,0% de AgNO3 é de 468°C e a temperatura de cristalização é a mesma do vidro
GP-Y3.

4.2.2 ATD do sistema GPG

Na Figura 27 (a) e (b) são mostradas as curvas de ATD dos vidros GPG-Y3 e
do vidro GPG dopado com 5,0% de prata, respectivamente.
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Figura 27 – Curvas de ATD do vidro GPG-Y3 (a) e do vidro GP dopado com 5,0% de
Au2O3 (b).
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O vidro GPG-Y3, é um sistema vítreo mais complexo, possuindo duas Tg
(Tg1=338°C e Tg2=404°C) e três Tc (Tc1=479°C, Tc2=553°C e Tc3=566°C) e
respectivas temperaturas de fusão das fases cristalinas Tf (Tf1=683°C, Tf2=713°C e
Tf3=771°C). Cabe acrescentar que a temperatura de tratamento térmico utilizada
para nucleação das NPs foi superior a temperatura de transição vítrea.

4.3 Difração de Raios X

Na Figura 28 (a) e (b) são mostrados os difratogramas de raios X (DRX) dos
vidros GP e GPG dopados com 3,0% de AgNO3 e 5,0%Au2O, respectivamente. As
amostras foram tratadas termicamente por 1h e 48h a fim de se verificar a
manutenção do estado amorfo para os diferentes tempos de tratamento térmico.
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Figura 28 – Difratogramas de Raios X dos vidros GP (a) e GPG (b) com 3,0% de
AgNO3 e 5,0%Au2O3, respectivamente.

Como pode ser visto, não é observada a formação de nenhum pico
característico de fase cristalina em ambos os vidros. É observado apenas o halo
amorfo característico de sistemas vítreos. Entretanto, será mostrada posteriormente
por meio das observações em MET que há formação de NPs cristalinas em escala
nanométrica em ambos os sistemas.
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Nas Figuras 29 e 30 são mostrados os DRX dos vidros GPG (5,0% Au2O3) e
GPG-Y3, respectivamente, tratados termicamente nas temperaturas de cristalização
determinadas por meio da ATD. Este tratamento térmico foi realizado com intuito de
se determinar a formação de fases cristalinas distintas, relacionadas com uma
tendência de separação de fase dos vidros do sistema GPG.
V id ro G P G - 5 ,0 % A u 2 O 3

1200

Intensidade (u.a.)

tra ta d o e m :
o

479 C
o

533 C

800

o

566 C

400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

θ (g ra u s )

Figura 29 – Difratogramas de Raios X do vidro GPG dopado com 5,0% de Au2O3
tratados termicamente a 479, 533 e 566°C.
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Figura 30 – Difratogramas de Raios X do vidro GPG-Y3 tratados termicamente a
479, 533 e 566°C.
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Observa-se por meio dos DRX tanto do vidro GPG-Y3 quanto GPG dopado
com 5,0% de Au2O3, que há a formação de picos (assinalados pelas esferas azuis)
nos DRXs dos vidros tratados a 566°C que não estão presentes nos DRXs dos
vidros tratados por 479 e 533°C. Apesar das fases cristalinas não serem
identificadas, atribui-se o surgimento desses picos à formação de fases cristalinas
distintas. Essa constatação experimental associado com os resultados de ATD
indica que há separação de fase nos vidros do sistema GPG.

4.4 Espectroscopia Raman nos vidros GP e GPG

Na Figura 31 (a) e (b) são mostrados os espectros de vibração Raman das
matrizes vítreas GP e GPG sem dopante, respectivamente.
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Figura 31 – Espectro de espalhamento Raman dos vidros GP (a) e GPG (b).

Por meio da determinação do espalhamento Raman é possível identificar a
máxima energia de fônon, que pode ser associada com a vibração da ligação Ge-O
[56] com picos centrados em 757 e 744 cm-1 para os vidros GP e GPG,
respectivamente. A maior intensidade de espalhamento Raman observada no vidro
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GP está relaciona com a maior concentração de germânio contida neste vidro em
comparação ao vidro GPG. Além da banda característica da ligação Ge-O também é
encontrada um fraca banda em 863 cm-1 no vidro GP, que de acordo com a literatura
pode ser relacionada com a vibração da ligação Si-O-Ge [57], já que nesse vidro há
um pequena teor de SiO2 proveniente do cadinho de Al2O3-SiO2 usado para a
preparação desses vidros.
A localização da máxima energia de fônon é importante, pois o decaimento
multifônon do íon Er3+ depende fundamentalmente da máxima energia de fônon da
matriz; quanto maior a energia de fônon de um material, maior será a perda de
energia, e por conseqüência, menor será a eficiência das emissões de CAF [58].

4.5 Transmissão óptica
As Figuras 32 (a) e (b) mostram os espectros de transmitância das matrizes
GP e GPG sem dopante, assim como os espectros de transmissão dos vidros GP e
GPG contendo diferentes concentrações de prata (Figura 32 (a)) e ouro (Figura
32(b)).
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Figura 32 – (a) transmitância do vidro GP sem dopante e co-dopados com diferentes
concentrações de prata; (b) transmitância do vidro GPG sem dopante e co-dopados
com diferentes concentrações de ouro.
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O vidro GP apresenta transmissão óptica no infravermelho até 4500 nm, e o
vidro GPG possui transmissão óptica até 6000 nm, Figura 32 (a). No caso dos vidros
do sistema GP é observada uma diminuição na janela de transmissão quando a
concentração de prata é aumentada de zero a 5,0%. Com relação ao vidro GPG,
não é observada alterações na janela de transmissão na presença de NPs. A maior
janela de transmissão do vidro GPG, em comparação ao vidro GP, está relacionada
com o maior teor de chumbo em sua composição, que possui baixa freqüência de
vibração, ou seja, vidros que possuem maior concentração de cátions com grande
massa atômica apresentaram uma janela de transmissão no infravermelho [59].

4.6 Caracterização óptica dos vidros co-dopados
4.6.1 Absorção óptica do vidro GPG
Na Figura 33 é mostrado o espectro de absorção óptica na região do visível e
infravermelho dos vidros GPG co-dopados com concentração de 0,5% de Er2O3 e
diferentes concentrações de Yb2O3 (1,0% a 5,0%, % em peso). O início da janela de
transmissão desse vidro ocorre em torno de 450 nm.
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Figura 33 – Espectros de absorção óptica na região do visível e infravermelho do
vidro GPG co-dopado com 0,5% Er2O3 e diferentes concentrações de Yb2O3.
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As bandas de absorção são atribuídas às transições 4f-4f do Er3+ do estado
fundamental 4I15/2 para o estado excitado. Observa-se dez picos relacionados às
absorções do Er3+ em 490, 522, 545, 654, 800, 980 e 1532 nm do vidro GP, devido
às transições a partir do estado fundamental 4I15/2 para os estados excitados 4F7/2,
2

H11/2, 4S3/2, 4F

9/2,

4

I

9/2,

4

I11/2 e 4I13/2. Observa-se também o aumento da banda de

absorção em torno de 980nm em função da concentração de Yb2O3.

4.6.2 Emissão óptica dos vidros GPG
A Figura 34 mostra o espectro de CAF do vidro GPG co-dopado com Er2O3 e
diferentes concentrações de Yb2O3. As bandas de emissão centradas em 523, 545,
657 nm correspondem às transições 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2, e 4F9/2 → 4I15/2 do
Er3+, respectivamente.
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Figura 34 – Espectro de emissão de CAF do vidro GPG com diferentes
concentrações de Yb2O3 excitado em 980 nm.
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Pode-se observar que o aumento da concentração de Yb2O3 causa um
aumento da emissão de CAF do Er3+. Para concentrações superiores a 4,0% de
Yb2O3 a emissão vermelha supera a verde. Com o intuito de avaliar a influência do
itérbio nas emissões do érbio, foram realizadas comparações entre as bandas
integradas das emissões do érbio como mostrado na Figura 35.
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Figura 35 – Razão das intensidades integradas em função da concentração de
Yb2O3 do vidro GPG.

A intensidade de luminescência de CAF é aumentada com a concentração do
íon Yb3+ que absorve, de forma eficiente, a radiação eletromagnética em 980 nm. A
emissão mais afetada com o aumento da concentração de Yb2O3 é a vermelha,
seguida da verde em 545 nm. Estes resultados demonstram o papel dos íons Yb3+
no processo de CAF, que ocorre fundamentalmente por meio da transferência de
energia, tendo em vista a baixa concentração de érbio na composição do vidro
As razões entre as integrais das bandas de emissão nas regiões do vermelho
(657 nm) e do verde (545 nm) mostram que o crescimento da primeira é mais
acentuado com o aumento da concentração de Yb2O3, como mostrado na Figura 35.
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O mesmo comportamento é observado para a razão entre as emissões do vermelho
(657 nm) e do verde em 523 nm também mostrado na Figura 35.
A evidência experimental do aumento da emissão em torno de 660 nm
quando comparada com a emissão verde pode ser explicada pelo processo 3
mostrado na Figura 36. A quantidade de íons de Er3+ no nível 4I11/2 que relaxa não
radiativamente para o nível inferior 4I13/2 é muito maior do que a dos íons que são
excitados para o nível 4F7/2 (pelos processos 1 e 2). O longo tempo de vida do nível
4

I13/2 quando comparado com o tempo de vida do nível 4I11/2 [41,60-61] faz com que o

processo 3 seja dominante favorecendo a emissão em 660 nm. Cabe acrescentar
que o nível emissor da luz verde não pode ser populado pelo processo 3. Além
disso, a energia de fônon também tem um papel importante e influencia a
intensidade de CAF; quanto maior for a energia de fônon em vidros co-dopados com
Er3+ e Yb3+ mais afetada será a emissão na região do vermelho [39].

Figura 36 – Diagrama de energia dos íons Er3+/Yb3+ e os mecanismos de CAF no
vidro GPG. As linhas sólidas indicam o comprimento de onda de bombeio, as
transições de CAF, e as transições radiativas, respectivamente. As linhas
pontilhadas e em azul estão relacionadas aos processos de transferência de energia
e relaxação não radiativa, respectivamente.
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Na Figura 37 são apresentados os resultados das intensidades de emissão
em 545 nm e 660 nm dos vidros GP em função da potência de bombeio em 980nm,
em escala logarítmica.
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Figura 37 – Intensidade de emissão de CAF em 545 nm (a) e em 657 nm (b),
respectivamente em função da potência de bombeio do vidro GPG.

Em todos os casos o coeficiente da reta (n) está em torno de 2, indicando que
dois fótons participam do processo de conversão ascendente. Processos não
radiativos podem ocorrer levando a redução do coeficiente da reta.

4.6.3 Absorção óptica dos vidros GP
Na Figura 38 são mostrados os espectros de absorção óptica na região do
visível e infravermelho dos vidros GP co-dopados com concentração fixa de 0,5% de
Er2O3 e diferentes concentrações de Yb2O3 (1,0% a 3,0%, % em peso). O início da
janela de transmissão desse vidro ocorre em 370 nm, comprimento de onda inferior
a do vidro GPG, possibilitando a observação de mais bandas de absorção.
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Figura 38 – Espectros de absorção óptica na região do visível e infravermelho do
vidro GP co-dopado com 0,5% Er2O3 e diferentes concentrações de Yb2O3.

Além dos picos encontrados no vidro GPG foram também observados os
picos relacionados com as transições do estado fundamental para os estados
excitados 4G11/2, 2G9/2 e 4F3/2+4F5/2, situados em 380, 410 e 450 nm. Assim como no
vidro GPG observa-se o aumento da banda em torno de 980 nm, associada com a
sobreposição espectral das transições 4I15/2→4I11/2 do íon Er3+ e 4F7/2→4F5/2 do íon
Yb3+.

4.6.4 Emissão óptica do vidro GP co-dopado
A Figura 39 mostra os espectros de CAF do vidro GP co-dopado com Er2O3 e
Yb2O3. As bandas de emissão centradas em 523, 547, 659 nm correspondem às
transições 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2, e 4F9/2 → 4I15/2 do Er3+, respectivamente.

50

Intensidade (u.a.)

6

Vidro codopado com
0,5Er2O3 e:

4

1,0 Yb2O3
1,5 Yb2O3
2,0 Yb2O3
2,5 Yb2O3

2

3,0 Yb2O3

0
560

630

700

λ (nm)

Figura 39 – Espectro de emissão de conversão ascendente do vidro GP com
diferentes concentrações de Yb2O3 excitado, em 980 nm.

O mesmo comportamento da luminescência de CAF em função da
concentração de Yb2O3 observada no vidro GPG é também observada nesse
sistema, demonstrando mais uma vez o papel fundamental do íon Yb3+ na
transferência de energia que influencia as emissões do íon Er3+. Cabe acrescentar
que para concentrações de Yb2O3 superiores a 2,0%, os vidros tornam-se
gradualmente opacas, provocando uma distorção no espectro. Propõe-se que essa
distorção no espectro é ocasionada pela saturação do vidro provocada pela grande
quantidade de impurezas provenientes do cadinho e também pela maior
concentração de Yb2O3.
As razões entre as bandas de emissão integradas em função da
concentração de Yb2O3 do vidro GP são mostradas na Figura 40.
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Figura 40 – Razão das intensidades integradas em função da concentração de
Yb2O3.

As razões entre as integrais das bandas de emissão nas regiões do vermelho
(659 nm) e do verde (547 e 523 nm) do vidro GP apresentam o mesmo
comportamento em relação ao vidro GPG. Entretanto, o crescimento da emissão
vermelha em relação ao verde é quase que linear. Cabe acrescentar que não foi
possível a co-dopagem para concentrações superiores a 2,0%.
Na Figura 41 (a) e (b) são apresentados os resultados das intensidades de
emissão em torno de 545 nm e 660 nm dos vidros GP em função da potência de
bombeio, em escala logarítmica, e na Figura 42 é apresentado o diagrama
simplificado de níveis de energia dos íons Yb3+ e Er3+.
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Figura 41 – Intensidade de emissão de CAF em 547 nm (a) e em 659 nm (b),
respectivamente em função da potência de bombeio em 980 nm.

Figura 42 – Diagrama de energia dos íons Er3+/Yb3+ e os mecanismos de CAF no
vidro GP. As linhas sólidas indicam o comprimento de onda de bombeio, as
transições de CAF, e as transições radiativas, respectivamente. As linhas
pontilhadas e onduladas estão relacionadas aos processos de transferência de
energia e relaxação não radiativa, respectivamente.
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Em todos os casos o coeficiente das retas (n) na Figura 41 está em torno de
2, indicando que dois fótons participam do processo de conversão ascendente.
Entretanto há uma redução dos coeficientes das retas (n) para valores próximos a
1,5, provocado por processos não-radiativos, devido a maior intensidade da vibração
Ge-O e também pela presença de uma fraca banda associada a vibração Si-O-Ge,
observadas através da espectroscopia Raman.
Na Figura 42 são mostrados os níveis de energia 4G11/2, 2G9/2 e 4F3/2 + 4F5/2
não observados no vidro GPG. Entretanto, os mesmos processos de CAF são
observados em ambos os tipos de vidro.

4.7 Resultados dos vidros GP co-dopados com NPs prata
4.7.1 Análise de MET do vidro GP-Y3 e GP-A3

Foram realizadas observações em microscopia eletrônica de transmissão com
o intuito de determinar o tamanho das NPs em função do tratamento térmico. As
Figuras 43 e 44 mostram as micrografias e distribuição do tamanho de partícula para
o vidro GP-Y3 tratado termicamente por 2 (Figura 43) e 48h (Figura 44),
respectivamente. Nas Figuras 43 e 44 são mostradas as micrografias e a distribuição
de tamanho de partículas do vidro GP-A3 tratado termicamente por 2h e 48h,
respectivamente.
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Observa-se por meio das análises das micrografias do vidro GP-Y3 tratado
por 2h e 48h que o tamanho médio das NPs é 1,6 e 2,6 nm, respectivamente,
possuindo formato mais próximo do esférico (Figura 43 e 44). Além disso, pode-se
observar o aumento no número de NPs na amostra tratada por 48h em comparação
com a amostra tratada durante 2h. Cabe acrescentar que não há uma
homogeneidade na distribuição das NPs, e também é observada a formação de
aglomerados com tamanho médio aproximado de 10nm.
Por meio das análises de MET dos vidros GP-A3 tratados termicamente por 2
e 48h, apresentados na Figura 45 e 46, observa-se que há um aumento
considerável no tamanho médio das NPs em função do tratamento térmico, sendo
2,5 e 5,5 nm, respectivamente e que também apresentam um formato
aproximadamente esférico. Em ambos os casos é possível notar a presença de
alguns aglomerados de NPs, com tamanhos ainda maiores do que aqueles
encontrados no vidro GP-Y3, de ~20 nm, no caso do vidro tratado por 2h, e NPs de
até 300 nm, como mostrado na micrografia do vidro GP-A3 tratado por 48h (Figura
46).
A formação de aglomerados pode afetar negativamente a luminescência,
fazendo com que haja uma diminuição do campo local e o alargamento da banda de
ressonância plasmônica, assim como o deslocamento dessa banda para
comprimentos de onda maiores. Com isso, aumenta a probabilidade de que haja a
transferência de energia dos íons de terras-raras para as NPs, tendo em vista que a
distância entre o íon e a NPs provavelmente é inferior a 5 nm, levando a uma
redução da luminescência [1] como será visto posteriormente pelas medidas de
emissão óptica desses vidros.
Os padrões de difração eletrônica mostradas nas inserções de todas as
micrografias apresentadas anteriormente confirmam estrutura cristalina das NPs
precipitadas na matriz vítrea.
As análises de espectroscopia de fluorescência de raios x por energia
dispersiva acoplado ao MET (EDS), realizadas com um equipamento acoplado ao
microscópio eletrônico de transmissão do vidro GP-A3 tratados por 2h e 48h são
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mostradas nas Figuras 47 e 48, respectivamente. A análise de EDS do vidro GP-Y3
não foi realizada devido a problemas no equipamento EDS.

Figura 47 – Espectro de EDS da NP do vidro GP-A3 tratado termicamente por 2h.

Figura 48 – Espectro de EDS da NP do vidro GP-A3 tratado termicamente por 48h.

Os resultados das análises de EDS mostram que as NPs são formadas
fundamentalmente por prata, caracterizada pelo pico em ~2,6KeV, mas como pode
ser notado, também são encontrados picos de menor intensidade relacionados aos
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constituintes da matriz vítrea (Ge e Pb) e contaminantes (Si e Al). Isso se deve a
iteração do feixe eletrônico com regiões vizinhas das NPs. Cabe acrescentar que o
pico de cobre encontrado é atribuído a grade de suporte da amostra.
Apesar de não ter sido possível realizar as medidas de EDS do vidro GP-Y3,
pode-se assumir que a composição das NPs desses vidros é semelhante a do vidro
GP-A3, visto que, a única diferença entre esses vidros é a concentração de prata
(1,0% e 3,0%) para os vidros GP-Y3 e GP-A3, respectivamente.

4.7.2 Absorção óptica do vidro GP-Y3 e GP-A3
Nas Figuras 49 e 50 são mostrados os espectros de absorção óptica na
região do visível e infravermelho dos vidros GP-Y3 e GP-A3, respectivamente,
tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.
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Figura 49 – Espectros de absorção óptica na região do visível e infravermelho dos
vidros GP-Y3 tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.
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Figura 50 – Espectros de absorção óptica na região do visível dos vidros GP-A3
tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.

Em ambos os vidros, as bandas de absorção são atribuídas às transições 4f4f do Er3+ do estado fundamental 4I15/2 para o estado do íon Er3+ em 490, 522, 545,
654, 800, 980 e 1532 nm do vidro GP, devido às transições do estado fundamental
4

I15/2 para os estados excitados 4F7/2, 2H11/2, 4S3/2, 4F 9/2, 4I 9/2, 4I11/2 e 4I13/2.
Diferentemente de outros estudos [46,52], a banda de ressonância

plasmônica não é observada nos vidros GP-Y3 e GP-A3. Isto pode estar relacionado
com a pequena quantidade de NPs encontras no vidro e também pela formação de
aglomerados, que pode provocar o alargamento da banda de ressonância
plasmônica para comprimentos de onda maiores. Por meio da função dielétrica da
prata e do índice de refração do vidro GP (~2), estima-se que a banda de
ressonância plasmônica esteja localizada entre ~420 e ~500 nm [54].
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4.7.3 Emissão óptica do vidro GP-Y3 e GP-A3

Nas Figuras 51 e 52 são mostrados os espectros de emissão na região do
visível do vidro GP-Y3 e as razões entre as áreas integradas das bandas de emissão
do mesmo vidro, respectivamente; nas Figuras 53 e 54 são mostrados os espectros
de CAF do vidro GP-A3 e a razão entre as bandas de emissão integradas,
respectivamente. Todos os vidros, como já citado anteriormente, foram tratados por
2, 24, 48 e 72h e as emissões apresentadas nas Figuras 51 e 53 correspondem às
transições 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2, e 4F9/2 → 4I15/2 do íon Er3+ .
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Figura 51 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GP-Y3 tratado
termicamente por 1, 12, 28, 40 e 72h.
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Figura 52 – Razão entre as áreas das bandas de emissão do vidro GP-Y3 em função
do tempo de tratamento térmico. A curva foi ajustada para auxiliar na orientação e
não está relacionada com nenhum modelo teórico.
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Figura 53 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GP-A3 tratado
termicamente por 2, 24, 48 e 72h.
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Figura 54 – Razão entre as áreas das bandas de emissão do vidro GP-A3 em função
do tempo de tratamento térmico. A curva foi ajustada para auxiliar na orientação e
não está relacionada com nenhum modelo teórico.

Mesmo com a ausência da banda de ressonância plasmônica no vidro GP-Y3,
há um aumento significativo de todas as emissões de CAF em função do tratamento
térmico (até 48h) e uma redução na seqüência (72h), como mostrado na Figura 51.
Além disso, pode-se observar que não há distorção no espectro, como observado no
vidro GP sem AgNO3, com concentrações superiores a 2,0% de Yb2O3 (Figura 39).
A proximidade das transições da emissão do verde do íon Er3+ (2H11/2 → 4I15/2
e 4S3/2 → 4I15/2) com a banda de ressonância plasmônica favorece o aumento dessas
emissões, que é resultado do aumento do campo local na vizinhança das NPs. Por
outro lado, a emissão do vermelho associadas com a transição 4F9/2→ 4I15/2 do Er3+ é
influenciada pela formação de aglomerados de NPs de prata como observado para
vidro dopado com Pr3+ [39-40], fazendo com que a banda de ressonância se
desloque em direção ao infravermelho. A emissão em 523 nm é mais afetada do que
a emissão em 547 nm devido à proximidade com o plasmon da prata.
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Por meio dos espectros da Figura 53 pode-se observar que há um aumento
da luminescência de CAF do érbio do vidro GP-A3, mas com um aumento na
intensidade de emissão menor do que aquela observada para o vidro GP-Y3. Nesse
caso, ocorre uma competição nos processos de transferência de energia entre as
NPs e os íons de érbio, com leve favorecimento da transferência de energia das NPs
para os íons de érbio.
Analisando-se as razões entre as bandas de emissão observa-se que a
emissão em 660nm é mais influenciada pela presença das NPs. Isso pode estar
associado com a formação de NPs em maior número e com maiores tamanhos,
além da formação de aglomerados, já que a concentração de prata nesse vidro é
consideravelmente maior do que a do vidro GP-Y3 como observado por MET que
desloca a banda de ressonância para comprimentos de onda maiores.
Nas Figuras 55 e 56 são apresentados os resultados de intensidade de
emissão em torno de 545 nm e 660 nm dos vidros GP-Y3 e GP-A3 em função da
potência de bombeio em 980 nm (em escala logarítmica).
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Figura 55 – Intensidade de emissão de CAF em 523, 547 e 659 nm do vidro GP-Y3
em função da potência de bombeio em 980 nm.
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Figura 56 – Intensidade de emissão de CAF em 523, 547 e 659 nm do vidro GP-A3
em função da potência de bombeio em 980 nm.

Em todos os casos os coeficientes das retas (n) estão em torno de 2,
indicando que dois fótons participam do processo de conversão ascendente e que a
presença das NPs de prata não contribui para alterar tal mecanismo. Processos não
radiativos podem ocorrer com uma maior probabilidade neste vidro, tendo em vista
que a intensidade da vibração da ligação Ge-O é maior para este sistema. Cabe
acrescentar que os mecanismos responsáveis pelos processos de CAF são os
mesmo já discutidos anteriormente para o vidro GP co-dopados sem prata e
mostrados na Figura 42.
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4.7.4 Resultados do vidro GP-Y3N em cadinho de alumina

A Figura 57 mostra os espectros de absorção óptica na região do visível dos
vidros GP-Y3N tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h. O início da janela de
transmissão desse vidro ocorre em torno de 400 nm.
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Figura 57 – Espectros de absorção óptica na região do visível dos vidros GP-Y3N
tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.

As bandas de absorção 380, 407, 490, 522, 545, 654 e 800 nm são atribuídas
às transições 4f-4f do Er3+ do estado fundamental 4I15/2 para os estado excitados
4

G9/2, 2G9/2, 4F3/2+4F5/2, 4F7/2, 2H11/2, 4S3/2, 4F

9/2

e 4I9/2. Diferentemente do resultado do

mesmo vidro obtido em cadinho de Al2O3-SiO2, é observada uma fraca banda
centrada em 480nm sobreposta a transição 4F3/2+4F5/2, que é atribuída a banda de
ressonância plasmônica da prata. O aparecimento dessa banda nessa região do
espectro, já foi reportado anteriormente para a mesma matriz vítrea contendo
apenas prata [52], e seu surgimento nesse caso pode estar relacionado com a maior
nucleação de NPs de prata.
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4.7.5 Emissão óptica do vidro GP-Y3N

A Figura 58 mostra os espectros de CAF do íon Er3+ (523, 547 e 659 nm) e
também a emissão cooperativa do íon Yb3+ em 480nm dos vidros contendo prata
tratados por 2 e 24h e do vidro co-dopado com 0,5% de Er2O3 e 3,0% de Yb2O3 sem
prata. Os espectros de emissão de CAF dos vidros tratados por 48 e 72h não são
mostrados, mas cabe acrescentar que há uma redução nas emissões de CAF para
esses tratamentos térmicos; a razão entre as bandas são mostradas na Figuras 58
(a) (razão entre 523 nm/408 nm, 547 nm/408 nm e 659 nm/408 nm) e Figura 56 (b)
(razão entre 523nm/547nm, 547nm/659nm e 523nm/659nm.
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Figura 58 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GP-Y3N
tratado termicamente por 1h, 24h e do vidro sem prata.
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Figura 59 – (a) razão entre as bandas 523 nm/408 nm, 547 nm/408 nm e 659
nm/408 nm e (b) razão entre 523 nm/547 nm, 547 nm/659 nm e 523 nm/659 nm.

As bandas de emissão centradas em 408, 580, 523, 547, 659nm
correspondem às transições dos estados 2H9/2, 2H11/2, 4I15/2 e 4F9/2 para o estado
fundamental do Er3+, respectivamente. Uma emissão centrada em 480nm também é
observada e é atribuída ao efeito cooperativo dos íons Yb3+, onde dois íons Yb3+
decaem simultaneamente gerando dois fótons de ~980 nm, que se recombinam em
um nível virtual para na seqüência emitir um fóton de ~480nm.
Por meio dos espectros de emissão da Figura 58, observa-se um aumento
ainda maior na emissão em ~547 nm em relação a emissão ao 659nm, quando se
compara a razão entres as intensidades dos picos dessas emissões com a dos
vidros GP-Y3. No caso do vidro GP-Y3, a razão entre as intensidades é de
aproximadamente 2, e para o vidro GP-Y3N está razão é aumentada para 5.
O aumento da emissão em 547 nm ocorre através de dois fatores: primeiro,
há um aumento do campo local ainda maior ao redor dos íons Er3+, evidenciado pelo
surgimento da banda de ressonância plasmônica observada nas medidas de
absorção óptica; por outro lado, evitando-se a introdução SiO2 proveniente do
cadinho, há formação de um vidro com melhor qualidade óptica e sem a existência
da banda de vibração Raman em 863 nm atribuída a ligação Si-O-Ge, a qual causa
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uma maior taxa de decaimento não radiativo e por conseqüência, a redução da
luminescência de CAF do íon Er3+ observada no vidro GP-Y3.
Ao se comparar as emissões de CAF em 523, 547 e 659 nm com a emissão
em 408 nm por meio das razões mostradas na Figura 58 (b), observa-se que as
emissões mais influenciadas são as de 523, 547 e 659 nm, com um aumento
superior a duas vezes em relação à emissão em 408 nm na presença da prata. Isso
se deve ao posicionamento da banda de ressonância plasmônica com comprimento
de onda superior a emissão em 408 nm, que está situada em ~480 nm, e por isso, a
transferência de energia é mais efetiva para as outras emissões.
Na Figuras 60 são mostrados os resultados de intensidade de emissão em
torno de 408 e 480 nm em função da potência de bombeio em 980 nm (em escala
logarítmica). As intensidades de emissão de CAF em 523, 547 e 559 nm não estão
incluídas, mas os processos são os mesmos já apresentados anteriormente para o
vidro GP-Y3. Cabe acrescentar que estas medidas foram feitas através de filtros
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1E-4

Vidro GP-Y3N
408nm: n=2,83
460nm: n=2,11

1E-5
40

50

60

70

80

90

100

Log de IR (u.a.)

Figura 60 – Intensidade de emissão de CAF em 408 e 480 nm do vidro GP-Y3N em
função da potência de bombeio em 980 nm.
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As novas emissões observadas em 408 e 480 nm ocorrem a partir da
absorção de 3 e 2 fótons, respectivamente, como indicado pelos coeficientes das
retas mostrado na Figura 60 (2,83 e 2,11 para as emissões em 408 e 460nm,
respectivamente). A seqüência de absorção multifóton para população do nível
emissor do 408nm (2H9/2) do íon Er3+ é mostrada na Figura 61 e na mesma figura é
mostrado o processo para emissão em 480 nm (efeito cooperativo do íon Yb3+).

Figura 61 – Diagrama esquemático dos níveis de energia dos íons Er3+ e Yb3+,
evidenciando os processos responsáveis pelas emissões em 408nm e o processo
cooperativo responsável pela emissão em 480nm.

Para que a emissão em 408 nm ocorra é necessário que haja a população do
nível 4F9/2 do íon Er3+, e na seqüência, um fóton é absorvido levando o íon Er3+ ao
estado excitado

2

H9/2. Existem dois possíveis caminhos para que isso ocorra:

primeiro é necessário que haja a absorção de dois fótons com comprimento de onda
de 980 nm, como mostrado pelos processos 1 e 2 da Figura 61, levando o íon Er3+
para o estado excitado 4F7/2; deste nível, processos não-radiativos ocorrem para
popular o nível 4F9/2,e assim que este nível esteja populado, um terceiro fóton é
absorvido, excitando o íon Er3+ para o estado emissor do 408 nm (2H9/2). O segundo
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mecanismo ocorre por meio da população do nível 4I13/2 do íon Er3+, após ocorrer um
decaimento não-radiativo a partir do nível 4I13/2. Na seqüência, um segundo fóton é
absorvido, o que provoca a população do estado 4F7/2 (processo 3) e na seqüência o
terceiro fótons é absorvido para popular o estado emissor 408 nm (2H9/2). Todos
esses processos ocorrem considerando a transferência de energia do íon Yb3+ para
o Er3+.
A observação da emissão em 408nm não é muito comum, e foram
reportadas em alguns poucos trabalhos na literatura [62-64], mas a intensificação
dessa emissão na presença de prata é demonstrada pela primeira vez neste
trabalho.
O processo responsável pela emissão em ~480 nm ocorre por meio da
emissão de dois fótons com comprimento de onda de ~980nm provenientes de dois
íons Yb3+ que decaem do nível 4F5/2 e se recombinam em nível virtual, para, na
seqüência, emitir um único fóton de 480nm.

4.8 Resultados do vidro GP-CY3
4.8.1 Resultados de MET do vidro GP-CY3
As Figuras 62 (a) e (b) mostram a micrografia e a distribuição de tamanho de
partícula do vidro GP-CY3 tratado termicamente por 2h, respectivamente. Não foi
possível determinar a distribuição de tamanho de partícula para o vidro tratado por
48h, como pode ser observado pela micrografia da Figura 63.

71

(b)

10

2h

Frequência

8

6

4

2

(a)

0
3

4

5

6

7

8

9

Tamanho de partícula (nm)

Figura 62 – Micrografia (a) e distribuição do tamanho de partícula (b) do vidro GPCY3 tratado por 2h.

Figura 63 – Micrografia do vidro GP-CY3 tratado por 48h.
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Por meio da micrografia da Figura 62 (a), observa-se que as NPs têm formato
aproximadamente esférico e são cristalinas, como pode ser observado pelo padrão
de difração eletrônica mostrado na inserção da Figura 62 (a). O tamanho médio das
NPs tratadas por 2h é de 5,0 nm. Na Figura 63 observa-se apenas a formação de
aglomerados de NPs. Como não foi possível determinar a composição dessas NPs
não se sabe qual é a real origem dessas NPs e se elas são constituídas de cobre.

4.8.2 Absorção óptica do vidro GP-CY3

Na Figura 64 são mostrados os espectros de absorção na região do visível e
infravermelho do vidro GP-CY3 tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.
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Figura 64 – Espectros de absorção óptica na região do visível dos vidros GP-CY3
tratados termicamente por 2, 24, 48 e 72h.
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A observação das bandas relacionadas com as transições do Er3+ e Yb3+
mostram que esses íons foram incorporados na matriz vítrea na sua forma trivalente.
Diferentemente dos outros vidros do sistema GP, é observada uma banda que se
estende de 550 nm a 1400 nm, com pico centrado em 800 nm. Essa banda é
atribuída à formação de cobre iônico no vidro e não à banda de ressonância
plasmônica. Entretanto, é possível que a banda de ressonância plasmônica do cobre
esteja presente, sobreposta à banda do cobre iônico, sendo que há relatos na
literatura no qual se observa a formação da banda de ressonância do cobre em
torno de 600 nm [65]. Uma constatação experimental que reforça a hipótese que
essa banda é atribuída ao cobre iônico, é a ausência do deslocamento e nem o
aumento da intensidade da banda em função do tratamento térmico.
A coloração esverdeada é observada nas amostras mostradas na Figura 18, é
devido à transmissão apenas do verde e da absorção dos outros comprimentos de
onda do visível pela banda do cobre iônico.

4.9.3 Emissão óptica do vidro GP-CY3

Na Figura 65 são mostrados os espectros de emissão com picos centrados
em 523, 547 e 659 nm, que correspondem, respectivamente, às transições 2H11/2,
4

S3/2 e 4F9/2 para o estado fundamental; na Figura 66 são mostradas a razões entre

as áreas das bandas integradas de emissão.
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Figura 65 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GP-Y3 tratado
termicamente por 1, 12, 28, 40 e 72h.

Por meio dos espectros mostrados na Figura 65, é possível notar que não há
uma mudança substancial na luminescência de CAF em função do tratamento
térmico. Mas as intensidades de emissão de CAF foram substancialmente afetadas
pela presença de cobre, levando a redução considerável da luminescência de CAF,
principalmente a relacionada a emissão em 547 nm, quando comparados com outros
vidros do tipo GP, já investigados neste trabalho, inclusive quando comparados com
vidros com menor concentração de Yb2O3 e sem cobre. Tal redução deve-se a
transferência de energia tanto do íon Yb3+ quanto do íon Er3+ para o cobre iônico, já
que há a uma sobreposição espectral entre as bandas desses elementos. Além
disso, pode estar ocorrendo também a transferência de energia entre os íons de
terras-raras e NPs, devido a distância entre eles é menor do que 5,0 nm.
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Figura 66 – Razão entre as áreas das bandas de emissão do vidro GP-CY3 em
função do tempo de tratamento térmico. A curva foi ajustada para auxiliar na
orientação e não está relacionada com nenhum modelo teórico.

Fica evidente observando-se as razões entre as bandas de emissão do íon
Er3+ que a emissão vermelha (659 nm) é a mais influenciada pela presença do cobre
em função do tratamento térmico. Este resultado indica que as NPs, que assumimos
seja de cobre, possuem uma banda ressonância plamônica sobreposta à banda do
cobre iônico, e por esse motivo, a emissão vermelha é a mais influenciada.
Na Figura 67 são apresentados os resultados de intensidade de emissão em
torno de 545 nm e 660 nm do vidro GP-CY3 em função da potência de bombeio (em
escala logarítmica).
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Figura 67 – Intensidade de emissão de CAF em 523, 547 e 659 nm do vidro GP-CY3
em função da potência de bombeio em 980 nm.

Neste caso observa-se que o coeficiente angular foi reduzido para valores
próximos a 1 em 547 e 659 nm. Este resultado pode estar associado com a
reabsorção dos fótons provenientes das transições dos íons Er3+ pelos íons de
cobre. Entretanto, a intensidade de emissão de CAF em 523 nm em função da
potência de excitação não é alterada, e permanece em torno de 2. Isso se deve a
um distanciamento do nível emissor 2H11/2 da banda de absorção do cobre iônico,
que começa em aproximadamente 550 nm e, portanto, não afeta a luminescência
em 523 nm.

77

4.9 Resultados do vidro GPG contendo ouro
4.9.1 MET do vidro GPG-O3
Nas Figuras 68 e 69 são mostradas as micrografias dos vidros GPG-O3
tratados por 28h e 52h, respectivamente. Por apresentar NPs com tamanho
intermediário em relação às anteriormente analisados, a distribuição de tamanho de
partículas foi determinada apenas para as micrografias da Figura 68 (b) e 69 (b) e
são mostradas nas Figuras 70 e 71. Cabe acrescentar que essas análises foram
realizadas no MET de alta resolução.

(a)

(b)

(c)

Figura 68 – Micrografias obtidas por MET dos vidros GPG-O3 tratado por 28h.

(a)

(b)

(c)

Figura 69 – Micrografias obtidas por MET dos vidros GPG-O3 tratado por 52h.
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Figura 70 – Distribuição do tamanho de partícula do vidro GPG-O3 tratado por 28h.
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Figura 71 – Distribuição do tamanho de partícula do vidro GPG-O3 tratado por 52h.
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Nas Figuras 72 (a) é mostrada a análises de MET do vidro GPG-Y3 tratado
por 48h e na Figura 58 (b) é mostrada a distribuição de tamanho de partícula desse
vidro.
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Figura 72 – Micrografia e distribuição do tamanho de partícula do vidro GPG-Y3
tratado por 48h.

O diâmetro das menores NPs encontradas no vidro GPG-O3 é de 2 nm
(Figura 68 (a)) e as maiores possuem diâmetro máximo de 50 nm (Figura 68 (c)),
com um diâmetro médio de 11 nm de acordo com a distribuição de tamanho de
partícula apresentado na Figura 70. Além disso, é observada uma diferença de
tonalidade entre as NPs, que pode estar relacionada com o surgimento de uma
nucleação heterogênea. O mesmo é observado para o vidro tratado por 52h,
entretanto, para esse vidro, o tamanho das NPs varia na faixa de 5 nm (Figura 69
(a)) a 120 nm Figura 69 (c)) e apresenta diâmetro médio de 21nm (Figura 71). A
exata composição das NPs não foi determinada, mas será mostrado adiante que as
NPs são formadas basicamente por chumbo. Cabe acrescentar que o tratamento
térmico executado nesta etapa do trabalho foi a uma temperatura superior a Tg do
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vidro e, portanto, espera-se o surgimento de NPs com tamanhos consideravelmente
maiores do que aquelas encontradas no vidro GP.
Na micrografia da Figura 72 (a), observa-se que as NPs têm formato irregular
e são cristalinas, como pode ser deduzido a partir do padrão de difração eletrônica
mostrado na inserção. O tamanho médio das NPs tratadas por 2h é de 17 nm, mas
ocorre a formação de NPs com tamanhos superiores a 50 nm estão distribuídas de
forma não homogênea ao longo do vidro.
A composição das NPs dos vidros GPG-O3 e GPG-Y3 foram determinadas
por meio do EDS acoplado ao microscópio e são mostradas na Figura 73 e 74,
respetivamente.

Figura 73 – Espectro de EDS das NPs do vidro GPG-Y3 tratado termicamente por
48h.
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Figura 73 – Espectro de EDS das NPs do vidro GPG-Y3 tratado termicamente por
48h.

Por meio da análise de EDS do vidro GPG-O3 observa-se que a NP não é
formada por ouro, mas apresenta basicamente os constituintes da matriz vítrea. O
mesmo ocorre para o vidro GPG-Y3, mas nesse caso, como pode ser observado na
análise de EDS, a NP é formada basicamente por chumbo.
Esses resultados indicam, mais uma vez, que há separação de fase nesse
vidro com um posterior crescimento de NPs de chumbo. O pico de cobre, como já
comentado anteriormente, é devido à grade de suporte da amostra.

4.9.2 Absorção óptica dos vidros GPG-O3 e GPG-Y3

Na Figuras 74 e 75 são mostrados os espectros de emissão absorção na
região do visível e infravermelho dos vidros GPG-O3 (tratados por 1, 12, 28, 40 e
52h) e GPG-Y3 (tratados por 1, 24, 48, 72h), respectivamente.
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Figura 74 – Espectros de absorção óptica na região do visível e infravermelho do
vidro GPG-O3 tratados termicamente por 1, 12, 28, 40 e 52h.
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Figura 75 – Espectros de absorção óptica na região do visível e infravermelho do
vidro GPG-Y3 tratados termicamente por 1, 24, 48, e 72h.
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As mesmas bandas de absorção do vidro co-dopado apenas com Er2O3 e
Yb2O3 são observadas para os vidros GPG-O3. Entretanto, uma banda centrada em
600 nm, associada com a banda de ressonância dos plasmons superficiais do ouro
também é observada para o vidro GPG-O3. Cabe acrescentar que há um discreto
deslocamento dessa banda em direção ao infravermelho em função do tratamento
térmico e um aumento da intensidade banda de absorção para o tratamentos até
28h e com posterior redução para tratamentos mais prolongados.
Não é observada a formação da banda de ressonância plasmônica do ouro
nos espectros da Figura 75 do vidro GPG-Y3, como encontrado no vidro GPG-O3,
que pode estar relacionado com a menor concentração de Au2O3 presente nesse
vidro.

4.10.3 Emissão óptica do vidro GPG-O3 e GPG-Y3

As Figura 76 e 77 mostram os espectros de CAF normalizados dos vidros
GPG-O3 e GPG-Y3, respectivamente. As bandas de emissão centradas em 523,
545, 657 nm correspondem às transições 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2, e 4F9/2 → 4I15/2
do Er3+, respectivamente. As razões entre as áreas das bandas de emissão são
mostradas nas Figuras 78 e 79 para os vidros GPG-O3 e GPG-Y3, respectivamente.
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Figura 76 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GPG-O3
tratado termicamente por 1, 12, 28, 40 e 72h.
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Figura 77 – Espectros de emissão óptica na região do visível do vidro GPG-Y3
tratado termicamente por 1, 12, 48 e 72h.
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Figura 79 – Razão entre as áreas das bandas de emissão integradas do vidro GPGY3 tratado por 1, 12, 28, 40 e 52h.

Em ambos os vidros, GPG-O3 e GPG-Y3 não é observado nenhuma
tendência de aumento ou diminuição das intensidades de emissão em função do
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tempo de tratamento térmico, como mostrado nas Figuras 76 e 77. A única diferença
entre os espectros desses dois vidros é a maior intensidade de emissão apresentada
pela emissão em ~660 nm do vidro GPG-Y3, devido a maior concentração de Yb2O3
presente, que favorece principalmente a transição 4F9/2 → 4I15/2 do Er3+ .
Observa-se por meio das razões entre as bandas do vidro GPG-O3 (Figura
78), que a emissão mais afetada é na região do vermelho em comparação com o
verde. Entretanto, as emissões de CAF do Er3+ (verde e vermelho) mostradas na
Figura 78 são menos afetadas do que nas amostras co-dopadas com prata na matriz
GP-Y3, como visto anteriormente. O comportamento observado pode estar
relacionado com a banda de ressonância plasmônica do ouro presente nos
espectros de absorção óptica, localizada em torno de 600 nm e, portanto, tende a
influenciar com maior intensidade a emissão em 660 nm.
Comparando as razões entre as intensidades integradas da Figura 79 do
vidro GPG-Y3, que também não há nenhuma tendência de aumento ou diminuição
em função do tratamento térmico.
Na Figura 80 e 81 são apresentados os resultados de intensidade de emissão
em torno de 527, 547 e 660 nm dos vidros GPG-O3 e GPG-Y3 em função da

Log de CAF (u.a)

potência de bombeio em 980 nm (em escala logarítmica).
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Figura 80 – Intensidade de emissão de CAF em função da excitação em 980 nm do
vidro GPG-O3.
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Figura 81 – Intensidade de emissão de CAF em função da excitação em 980 nm do
vidro GPG-Y3.

O mecanismo de CAF não é influenciado pela presença do ouro e tal
processo também ocorre por meio da absorção seqüencial de 2 fótons, com o
coeficiente da reta em torno de 2. Em ambos os casos dois fótons participam do
processo de CAF. Os processos associados à população dos estados excitados e as
respectivas emissões radiativas nestes vidros são os mesmos dos vidros codopados apenas com Er2O3 e Yb2O3, já discutidos anteriormente e mostrados na
Figura 36.
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5. CONCLUSÕES

O aumento da conversão ascendente do Er3+ nos vidros GeO2-PbO-Ga2O3 e
GeO2-PbO co-dopados com diferentes concentrações de Er2O3 e Yb2O3 é devido a
transferência de energia do íon Yb3+para o Er3+. Com o aumento da concentração de
íons de Yb3+, a emissão de luz ao redor de 660 nm é mais influenciada pelo
processo de transferência de energia do que as emissões na região do verde (~523
e 547 nm).
Ao explorar simultaneamente, a influência da transferência de energia do íon
Yb3+ para o Er3+ e a presença de nanopartículas (NPs) metálicas foi observado o
aumento substancial nas emissões de conversão ascendente do íon Er3+ com um
discreto favorecimento das emissões centradas em 523 e 547 nm em relação à
emissão em 661 nm no vidro GeO2-PbO devido ao aumento do campo local ao redor
das NPs com tamanho médio de aproximadamente 2,0 nm. Em contrapartida, há a
diminuição das emissões de conversão do íon Er3+ do vidro GeO2-PbO-Ga2O3
quando na presença de NPs de ouro de tamanho superiores a 10 nm.
O vidro GeO2-PbO é um candidato promissor para que ocorra o aumento da
luminescência de conversão ascendente na presença de NPs, por apresentar boa
estabilidade térmica para nucleação das NPs, e boa seletividade para nucleação de
prata.
Para que um vidro tenha alta eficiência na luminescência de conversão
ascendente do íon Er3+ é necessário baixas energias de fônon e baixa intensidades
dessas vibrações. Nesse sentido, o vidro GeO2-PbO-Ga2O3 é considerado o mais
adequado, por apresentar baixa concentração de GeO2, e por conseqüência uma
menor intensidade de vibração da ligação Ge-O. Mas devido a sua instabilidade
térmica, este sistema torna-se impróprio para nucleação de NPs de ouro, já que
foram encontradas somente NPs de chumbo.
A partir dos resultados deste trabalho, torna-se evidente que os efeitos
promissores da plasmônica podem ser aplicados com a finalidade de aumentar
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ainda mais a eficiência de sistemas lasers baseados na transferência de energia
Yb3+→ Er3+.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Abaixo são citadas algumas sugestões para trabalhos futuros:
 Estudar com maior intensidade as propriedades físicas e estruturais dos
vidros contendo NPs, com o intuito de se conseguir vidros mais estáveis para
a nucleação das mesmas;
 Produzir a nucleação de NPs por meio de outras técnicas, tais como, lasers
de femtosegundos e lâmpadas no ultravioleta.
 Melhorar a qualidade óptica dos vidros produzidos, evitando a introdução de
impurezas indesejadas;
 Estudo das emissões no infravermelho (~1530nm) dos vidros co-dopados
com Er3+/ Yb3+ na presença de NPs;
 Produção e caracterização de fibras ópticas amplificadoras dopadas com
érbio (EDFAs) contendo NPs;
 Produção de filmes finos vítreos, a partir das amostras produzidas neste
trabalho e também de outros sistemas vítreos.
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