
Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Física 

Programa de Pós-Graduação em Física 

 

 

 

Fausto de Melo Faria Filho 

 

 

 

Compostos do sistema ternário SiO2-Al2O3-GeO2 dopados com Er para aplicação 

óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2012 

Goiânia/GO, Brasil 



 
 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Física 

Programa de Pós-Graduação em Física 

 

 

 

Fausto de Melo Faria Filho 

 

 

 

Compostos do sistema ternário     -     -     dopados com    para 

aplicação óptica 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Instituto de 

Física da Universidade Federal de Goiás 

como parte dos requisitos para obtenção 

do título de Mestre em Física.  

Orientador: Prof. Dr. Lauro June Queiroz Maia 

 

 

 

Abril de 2012 

Goiânia/GO, Brasil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 
 

 

F224c 

 

Faria Filho, Fausto de Melo. 

Compostos do sistema ternário SiO2-Al2O3-GeO2 dopados 

com Er para aplicação óptica [manuscrito] / Fausto de Melo Faria 

Filho. - 2012. 

xix, 98 f. : il., figs, tabs. 

 

Orientador: Prof. Dr. Lauro June Queiroz Maia. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Instituto de Física, 2012. 

       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras e tabelas. 

Apêndices. 

 

1. Sistema ternário. 2. Terra-rara. 3. Amplificador óptico. I. 

 Título. 

 

CDU: 666.189.21:666.22 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi financiado pelo CNPq, FUNAPE e Capes. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, meus 

irmãos e minha sobrinha. 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 

mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço 

que envolve, palavra que conforta, silêncio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima que 

corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, 

amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá 

sentido à vida. É o que faz com que ela não seja 

nem curta, nem longa demais, mas que seja 

intensa, verdadeira, pura enquanto durar.” 

 

Cora Coralina 



v 
 

Agradecimentos 

Àquele que era, que é e sempre será: El Shammah, Adonay Shalom, Adon 

Hakavod. “Mesmo quando não posso entender... teus caminhos são mais altos que os 

meus, teus mistérios mais profundos do que eu... calo meu coração e me prostro, te 

adoro Senhor”1. Obrigado por tão grande amor. 

Papai e mamãe, obrigado por estarem sempre ao meu lado, saibam que vocês 

são a impulsão que eu preciso para que meus sonhos se realizem. Com vocês aprendi 

preciosos valores, e hoje posso finalmente entender e sentir o tão caloroso amor que 

têm por mim. “... como retribuir um amor tão grande assim que não mede esforços... 

cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua 

entrega eu recebi, na sua renúncia construí...”*. O que posso dizer é que muito admiro 

vocês, que grande é o meu orgulho em chamá-los de pais e que o meu coração fica 

pequeno diante do tamanho do amor que tenho por vocês. 

Irmãos Marcus Vinicius e Cintia, a amizade de vocês me faz a pessoa mais feliz do 

mundo, vocês são os melhores irmãos que alguém poderia cobiçar. “... sua alegria é 

minha alegria, suas lágrimas choro também. Não importa o que venha na vida... somos 

Irmãos... feitos assim tão diferentes, mas o amor que corre nas veias 

é maior do que tudo”*. Vanusa, lembro o dia que nós te conhecemos, eu estava cheio 

de expectativa e fiquei tão feliz, enorme é a minha satisfação por você ser parte da 

minha família. Maria Eduarda, minha sobrinha linda, “nunca imaginei poder amar 

assim, querer alguém tão bem mais do que quero a mim...”*, o titio te ama de um 

tantão que você não pode imaginar. Amo muito todos vocês, muito obrigado. 

Vó Jurayr, vô Pedro, tia Tereza, tia Regina, tia Cinára, tia Elaine, tia Luzia, Aline, 

Walex, Mariane, Ariana, Virgínia e Gustavo, obrigado pelo apoio, amor e carinho. O 

que mais me emociona é que mesmo quando os desentendimentos surgiram, fomos 

capazes de superar as diferenças, passar por cima dos problemas e em todos os 

domingos nos assentarmos juntos para almoçar olhando nos olhos uns dos outros, 

visando não focar nos defeitos, mas nas qualidades de cada um. Tia Gracinha, obrigado 

pelo acolhimento, pela preocupação e pela disposição em me ajudar, você tem parte 

                                                             
1
 Ana Paula Valadão 

 
 
 



vi 
 

em minhas conquistas. Aneli e tia Adenir, foi muito bom o tempo que tive com vocês. 

Obrigado de coração, vocês são especiais para mim. Se o alicerce de uma pessoa for 

realmente a família, tenho uma base sólida que é o meu tesouro, minha porção. Amo 

muito todos vocês. 

Professor Lauro, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, pela 

paciência sem tamanho e por todo esforço que fizestes para que eu tivesse uma boa 

formação, tenho consciência de que o senhor fez muito mais do que sua obrigação. Sei 

que ainda tenho muitos pontos para serem trabalhados, mas me sinto muito feliz 

porque vejo o quanto amadureci nestes dois anos. Saiba que és um referencial para 

mim, te vejo com imensa admiração. 

Michelly, obrigado pelo companheirismo, fiquei tão feliz em perceber que você 

era diferente da maioria das pessoas e que eu realmente podia contar com você. Foi 

muito bom trabalhar ao seu lado e aprender junto contigo. Agradeço também a todos 

os componentes do grupo de novos materiais, que de forma direta ou indireta fizeram 

parte neste trabalho. Professor Máximo, obrigado pela recepção em seu laboratório e 

por ter corrido atrás de tudo que eu precisei, me senti como se estivesse em casa, foi 

um tempo muito proveitoso e de grande aprendizado. Sílvia, obrigado por abrir as 

portas do seu laboratório e gastar alguns dias comigo, fui muito bem recebido. 

Agradeço agora de forma mais geral a todos aqueles que contribuíram com o meu 

trabalho em São Carlos e em Araraquara. 

Agradeço a todos os professores que contribuíram com a minha formação, sou 

grato por cada aula, cada bronca e cada estímulo dado. Cito aqui o inesquecível 

Professor Caparica, era como estar diante de uma lenda em Física I; o Professor 

Salviano, que mesmo exacerbado as vezes, sempre esteve pronto a ajudar; o Professor 

Márcio Adriano, as suas aulas são um referencial para mim; o Professor Andris, que me 

orientou na graduação e partilhou muito conhecimento nesse período; o Professor 

Chiquinho, que mostrou ser acima de tudo um ser humano incrível e me ajudou 

imensamente no momento que mais precisei; e claro, o Professor Wagner, que 

atentou para as minhas dificuldades e percebeu o meu esforço, me dando o estímulo 

que eu precisava lá no comecinho de tudo, se não fosse o senhor, eu não sei como 

teria sido. 



vii 
 

Agradeço a Universidade Federal de Goiás (UFG), que me proporcionou muitas 

oportunidades de crescimento e ao Instituto de Física (IF-UFG), ao Instituto de Química 

(IQ-UFG), ao Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) e ao Instituto de Química de 

Araraquara (IQ-UNESP) pela oportunidade que tive de desenvolver minha pesquisa. Ao 

CNPq, a Capes e a FUNAPE pelo financiamento. E agradeço também a Ludmila, a Altiva, 

a Sirlene, as meninas da biblioteca do IFSC e a todos os funcionários que sempre com 

muita boa vontade atenderam aquilo que eu precisava. 

Ao meu amigo Francelo por todo apoio e companheirismo, ao Maxwell por estar 

sempre presente e me ajudando nos apertos, aos meus amigos Dayanne, Pollyana, 

Murillo, Vanuildo, Cinthia, Kelen, Franco, Lidiane, Hugo Leonardo, e tantos outros, 

muito obrigado por fazerem dessa caminhada algo mais prazeroso e divertido, 

obrigado por me ouvirem, por se preocuparem, por estenderem a mão e tudo mais, 

vocês são muito preciosos pra mim. “... amigo, você para mim é mais precioso que o 

ouro, no mundo de tanto interesse sua amizade pura por mim é como esconderijo, 

refugio secreto... tesouro de raro valor...”*. Kico, Roger, Lassie, Baleia, Lilica, Athenas, 

Blinho e Tutuca vocês também foram e são muito importantes, lembro de vocês 

sempre fiéis. Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
* Ana Paula Valadão 



viii 
 

Sumário 

 
1 Introdução ........................................................................................................................ 1 

Referências ........................................................................................................................... 4 

2 Objetivos ........................................................................................................................... 6 

3 Base Teórica ...................................................................................................................... 7 

3.1 Fibra óptica [1-15] ..................................................................................................... 7 

3.2 Multiplexão por divisão em frequência (WDM) [1-15] .............................................. 12 

3.3 Terras raras [17-22] ................................................................................................. 16 

Referências ......................................................................................................................... 22 

4 Materiais e métodos ....................................................................................................... 24 

4.1 Composições estudadas........................................................................................... 24 

4.2 Método Sol-gel/Pechini ........................................................................................... 24 

4.3 Processo de síntese ................................................................................................. 25 

Referências ......................................................................................................................... 31 

5 Técnicas de caracterização .............................................................................................. 33 

6 Resultados ...................................................................................................................... 34 

6.1 Caracterização estrutural dos pós ............................................................................ 34 

6.2 Caracterização óptica dos pós .................................................................................. 48 

6.3 Caracterização estrutural e óptica dos filmes finos................................................... 61 

Referências ......................................................................................................................... 72 

7 Conclusão ....................................................................................................................... 74 

8 Perspectivas .................................................................................................................... 75 

Apêndice A ............................................................................................................................. 76 

Apêndice B.............................................................................................................................. 78 

B.1 Difração de raios X (DRX) [1-4] ................................................................................. 78 

B.2 Espectroscopia no infravermelho [5-7] .................................................................... 83 

B.3 Análise termogravimétrica (TGA) [7] ........................................................................ 85 

B.4 Calorimetria de Varredura diferencial (DSC) [7] ....................................................... 86 

B.5 A Transmitância na região do UV-Vis-NIR e medidas do índice de refração [10-14] .. 87 

B.6 Perfilometria óptica [15] .......................................................................................... 90 

B.7 Perfilômetria de contato .......................................................................................... 92 

B.8 Emissão fotoluminescente [6-9] ............................................................................... 93 



ix 
 

B.9 Tempo de vida ......................................................................................................... 96 

Referências ......................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Esquema de um guia de onda planar que possui uma camada intermediária 

com índice de refração maior que os índices das camadas externas, que no caso 

específico da ilustração são iguais. Note que num guia de onda planar só ocorrerá 

confinamento da onda em   e a direção de propagação será   (no caso da ilustração). 7 

Figura 2 - Distribuição dos modos em um guia de onda planar. .................................. 11 

Figura 3 - Feixes de ondas são multiplexados, atravessam a fibra óptica e são 

demultuplexados para finalmente serem detectados. ................................................ 13 

Figura 4 - Esquema de um guia de onda modulado com uma rede de Bragg. A rede 

funciona como um filtro, deixando passar apenas um comprimento de onda específico, 

chamado de comprimento de onda de Bragg, os demais são refletidos. ..................... 14 

Figura 5 - Esquema do espelho de Lloyd. Um laser contínuo emite diretamente sobre a 

amostra e ao mesmo tempo em um espelho que refletirá também sobre a amostra, 

causando interferências construtivas (causará alteração na matriz) e destrutivas (a 

matriz manterá suas propriedades inalteradas). ......................................................... 15 

Figura 6 - Esquema da combinação de redes de Bragg funcionando como amplificador 

óptico, um sinal de comprimento de onda de         que é transparente a rede de 

Bragg percorre o guia, enquanto que na primeira rede de Bragg é incidido um sinal 

com comprimento de onda de       . Esse sinal excita o      que emitirá em 

       . Ao chegar à segunda rede de Bragg o sinal de        sai formando o 

mesmo ângulo com a vertical quando foi incidindo, restando apenas o comprimento 

de onda de         que agora é mais intenso. ......................................................... 15 

Figura 7 - Esquema de um amplificador óptico sobre uma placa de     . Os sinais 

são enviados e multiplexados numa fibra óptica de     de comprimento, para em fim 

serem demultiplexados e os sinais saírem amplificados (Adaptado da Ref. [16]). ........ 16 

Figura 8 - Diagrama de Linus Pauling. Note como a camada    é blindada pelas 

camadas    e   . ........................................................................................................ 16 

Figura 9 - Níveis de energia dos íons de terras –raras trivalentes em       (Dieke e 

Crosswhite 1963, Carnall e col. 1977). ......................................................................... 18 

Figura 10 - Representação do alargamento homogêneo e não homogêneo nos 

espectros de emissão. ................................................................................................. 20 

Figura 11 – Primeiramente os precursores foram diluídos separadamente, depois 

misturados com TEOS, assim obtivemos uma solução estável que após tratamento 

térmico se tornou pó, o qual passou por mais um tratamento térmico e finalmente foi 

caracterizado. ............................................................................................................. 27 

Figura 12 - a) A temperatura inicial do forno foi de      e em        foi elevada a 

     , com uma taxa de variação de     por minuto, em        a temperatura foi 

elevada a       e permaneceu nesta condição durante    , para finalmente esfriar 

até chegar à temperatura de     . b) A temperatura inicial do forno foi de      e em 

       foi elevada a      , com uma taxa de variação de     por minuto, em        



xi 
 

a temperatura foi elevada a       e permaneceu nesta condição durante    , para 

finalmente esfriar até chegar à temperatura de     . ................................................ 28 

Figura 13 – Uma gota da solução precursora é depositada sobre um substrato, o qual 

entra em movimento de rotação, estimulando assim, a evaporação de compostos mais 

voláteis e resultando em um filme fino. ...................................................................... 29 

Figura 14 – Esquema ilustrativo de como é feita a deposição física de vapor a vácuo por 

feixe de elétrons. Note que o feixe de elétrons percorre uma trajetória circular, 

fazendo um ângulo de      antes de atingir a amostra. A amostra evapora e adere ao 

substrato posicionado acima. Este pode estar à temperatura ambiente ou numa 

temperatura superior. Essa temperatura é controlada por uma resistência que fica em 

contato com os substratos. ......................................................................................... 29 

Figura 15 – Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      e tratados termicamente a 

uma temperatura de      . As curvas se diferem pelo valor do parâmetro   (     ou 

    ). .......................................................................................................................... 34 

Figura 16 - Difratograma de raios X do pó da matriz                           

      dopado com    em mol de      para        e tratado termicamente a uma 

temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. ........................................... 35 

Figura 17 - Difratograma de raios X do pó da matriz                           

      dopado com    em mol de      para        e tratado termicamente a uma 

temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. ........................................... 36 

Figura 18 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      com valor de        

tratados termicamente as temperaturas de      ,     e       . ........................ 37 

Figura 19 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      para        e tratado 

termicamente a uma temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. ......... 38 

Figura 20 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      para        e tratados 

termicamente a uma temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. .......... 38 

Figura 21 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      para        e tratados 

termicamente a uma temperatura de        deconvoluído em quatro bandas. ....... 39 

Figura 22 – Difratogramas de raios X de pós da matriz                

                 dopados com    em mol de      e tratados termicamente a 

uma temperatura de       . As curvas se diferem pelos valores do parâmetro 

                    e      . ....................................................................................... 40 

Figura 23 – Difratograma de raio X para o padrão de Si. ............................................. 41 

Figura 24 - Difratogramas de raios X de pó com matriz sem      dopada com      em 

mol de     , comparadas com o pó da matriz                           



xii 
 

      dopados com    em mol de      e       . Ambas foram tratadas 

termicamente a uma temperatura de       . ........................................................... 43 

Figura 25 – Espectros vibracionais de absorção na região do infravermelho dos pós 

com a mesma concentração de             e tratados termicamente a 

temperaturas diferentes (     ,     e        e        sem sílica). ................... 44 

Figura 26 – Espectros vibracionais de absorção na região do infravermelho dos pós de 

diferentes concentrações de    (                                   e        

sem sílica) tratados termicamente a       . ............................................................. 45 

Figura 27 – Curvas de TGA e DSC, ambos em função da temperatura. O DSC mede a 

variação de energia da amostra no processo e o TGA a variação de massa da amostra x 

= 0,30. ......................................................................................................................... 48 

Figura 28 – Espectro de fotoluminescência para amostras em pó tratadas 

termicamente a uma temperatura de 1000°C, variando a concentração de      e 

dopadas com 1% em mol de     . ............................................................................. 49 

Figura 29 - Comparação das intensidades de emissão dos espectros de 

fotoluminescência de amostras em pó tratadas a        com variações na 

concentração de      . .............................................................................................. 49 

Figura 30 - Espectro de fotoluminescência para amostras em pó com concentração de 

     fixa (      ) e tratadas termicamente a temperaturas de     a       , todas 

dopadas com    em mol de     ................................................................................50 

Figura 31 -  Comparação das intensidades de emissão dos espectros de 

fotoluminescência de amostras em pó tratadas a diferentes temperaturas com 

concentração de        de     . ........................................................................... 50 

Figura 32 - Curva de decaimento do estado    
 
     do íon      para amostras de 

                com        e diferentes tratamentos térmicos (T    ,    , 

   ,      e       ). ................................................................................................ 52 

Figura 33 - Curva de decaimento do estado   
 
     do íon      para amostras de  

                tratadas a 9     e diferentes concentrações de      

(                                e     ). ............................................................... 53 

Figura 34 - Espectros de emissão para amostras com       , tratadas termicamente 

a diferentes temperaturas (     ,    ,    ,    ,      e       ) e com 

          . ........................................................................................................... 55 

Figura 35 - Espectros de emissão para as amostras tratadas termicamente a      , 

variando a concentração de      (      ;     ;     ;     ;      e     ) e com 

          . ........................................................................................................... 56 

Figura 36 - Deconvolução do espectro de emissão da composição com x=0,20 e 

T=1000°C. ................................................................................................................... 56 

Figura 37 - Deconvolução do espectro de emissão da composição com x=0,20 e 

T=1000°C sem sílica..................................................................................................... 57 



xiii 
 

Figura 38 - Espectros de emissão para amostras com       , tratadas termicamente 

a diferentes temperaturas (     ,    ,    ,    ,      e       ) e com 

          . ........................................................................................................... 58 

Figura 39 - Ampliação da Fig. 38. Bandas largas de emissão na região do verde. ......... 59 

Figura 40 – Espectros de emissão para as amostras tratadas termicamente a       , 

variando a concentração de      (                  ;     ;      e     ) e com 

          . ........................................................................................................... 60 

Figura 41 – Difratogramas de raios X para filmes finos de 9 camadas obtidos partindo 

de uma solução da matriz                                 dopada com    

em mol de      com       . As curvas se diferem pela temperatura de tratamento 

térmico e tempo de permanência em tal temperatura. ............................................... 61 

Figura 42 - Espectros de UV-Vis-NIR para filmes finos de 9 camadas obtidos partindo de 

uma solução da matriz                                 dopada com    em 

mol de      com       . As curvas se diferem pela temperatura de tratamento 

térmico e tempo de permanência em tal temperatura. ............................................... 62 

Figura 43 - Difratogramas de raios X para filmes finos depositados pela técnica de 

deposição física de vapor. O processo de fabricação dos filmes durou      e eles 

foram depositados sobre substratos de soda-lima. Um deles passou por processo de 

oxigenação. ................................................................................................................. 63 

Figura 44 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de 

sílica. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de 

composição                                 com        e temperatura 

de tratamento térmico igual a      ou       . ........................................................ 64 

Figura 45 – Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de 

soda-lima revestidos com ITO. Foram depositados pela técnica de deposição física de 

vapor do pó de composição                                 com        e 

temperatura de tratamento térmico igual a      ou       . ................................... 65 

Figura 46 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de 

soda-lima. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de 

composição                                 com        e temperatura 

de tratamento térmico igual a      ou       . ........................................................ 65 

Figura 47 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de 

soda-lima. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de 

composição                                 com        e temperatura 

de tratamento térmico igual a       . O tempo de evaporação variou de     ,    e 

  . .............................................................................................................................. 67 

Figura 48 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de 

soda-lima que passaram por oxigenação. Foram depositados pela técnica de deposição 

física de vapor do pó de composição                                 com 

       e temperatura de tratamento térmico igual a       . O tempo de 

evaporação variou de     ,    e   . ......................................................................... 68 



xiv 
 

Figura 49 - Foto de um filme fino que passou por incidência de luz ultravioleta. ......... 69 

Figura 50 - Imagem do perfilômetro de contato que mostra fotocontação na superfície 

do filme fino. Quanto mais escuro mais profundo. ...................................................... 70 

Figura 51 – Espectro de emissão de um filme que foi depositado durante        sobre 

um substrato aquecido à      , a pastilha refere-se à        e         . ....... 70 

Figura 52 – Os raios do feixe incidente estão sempre em fase e paralelos até o ponto 

no qual o feixe superior incide no átomo  , o segundo feixe continua até o segundo 

plano, onde ele é espalhado pelo átomo  . O segundo feixe deve viajar a distância 

extra        , esta distância deve ser um múltiplo inteiro ( ) do comprimento de 

onda para que as fases dos dois feixes continuem as mesmas. ................................... 79 

Figura 53 - Raio incidente, transmitido e difratado. O raio incidente e o refletido 

formam um ângulo   (ângulo de Bragg) com o plano cristalino, já o ângulo    (ângulo 

de difração) é o ângulo formado pelo feixe difratado com o refletido. ........................ 79 

Figura 54 - Cristal de tamanho   e planos cristalinos espaçados por  . Modelo 

ilustrativo para dedução da equação de Scherrer. ....................................................... 80 

Figura 55 – Curva de difração para um caso real (à esquerda) e um caso hipotético (à 

direita). ....................................................................................................................... 81 

Figura 56 – Esquema do difratômetro de raios X. A partir da fonte (tubo de raios X), os 

raios X atravessam um colimador, uma fenda divergente e irradiam na superfície da 

amostra. Os raios difratados, para determinados ângulos, convergem para uma fenda 

receptora, passam por um colimador, uma fenda de espalhamento e finalmente no 

detector de raios X. ..................................................................................................... 83 

Figura 57 - Esquema ilustrativo do espectrofotômetro de infravermelho. O 

equipamento possui uma fonte que incide num interferômetro de Michelson e através 

de reflexões por espelhos passa por uma íris, pela amostra e é detectada. ................. 85 

Figura 58 – O instrumento consiste numa balança de precisão acoplada a um forno. A 

amostra é colocada em uma pequena plataforma acoplada à balança e um pequeno 

forno elétrico envolve a plataforma, de maneira que a temperatura da amostra pode 

ser controlada variando-se a potência do forno. ......................................................... 86 

Figura 59 – Uma câmara que permite fluxo de gás, onde são colocados sobre discos 

termoelétricos, a amostra em um recipiente metálico e a referência. A diferença do 

fluxo de calor da amostra e da referência são medidas por termopares...................... 87 

Figura 60 – Esquema de um filme sobre um substrato. A energia incide sobre o filme e 

uma quantidade é refletida enquanto a outra transmitida. Consideramos    o índice de 

refração do filme,    o índice de refração do substrato    o índice de refração do ar e 

  a espessura do filme. ............................................................................................... 88 

Figura 61 – Simulação de franjas de interferência devido aos efeitos de interferência da 

luz entre as interfaces ar-filme e filme-substrato, as linhas pontilhadas se devem ao 

método da envoltória que utiliza a transmitância máxima e mínima dos comprimentos 

de onda para calcular o índice de refração e a espessura do filme. ............................. 88 



xv 
 

Figura 62 – Esquema de um espectrofotômetro. Uma fonte de luz UV e uma fonte de 

luz Vis incidem em um espelho que reflete as ondas em uma fenda e posteriormente 

numa rede de difração, mais uma vez a luz passa por uma fenda, depois por um filtro e 

é refletida por um espelho num semi espelho, que divide igualmente a luz. Uma parte 

dela incide na referência, depois numa lente e finalmente é detectada. Ao mesmo 

tempo, a outra parte incide na amostra, numa lente e no detector. ........................... 90 

Figura 63 – A lei de Snell relaciona os ângulos de incidência e refração da onda com os 

índices de refração do meio 1 e 2. Note que quanto maior o ângulo de refração, menor 

o espalhamento da onda, portanto, comparando o espectro visível, o azul é a cor mais 

espalhada, no outro extremo, temos o vermelho. ....................................................... 91 

Figura 64 – Esquema de um perfilômetro. Uma fonte emite luz que via uma fibra 

óptica incide em uma lente objetiva, a qual promove uma aberração monocromática. 

Os diferentes comprimentos de onda focalizam em alturas diferentes e quando 

incidem na amostra são refletidos. Os raios refletidos e o feixe incidente interferem e 

são detectados. ........................................................................................................... 92 

Figura 65 – Note que luminescência é o termo mais geral que engloba dentre outros a 

fotoluminescência, esta se subdivide em fluorescência e fosforescência. ................... 94 

Figura 66 – Uma lâmpada de xenônio emite radiação sobre um monocromador, o qual 

permite a passagem de um comprimento de onda específico para atingir a amostra, 

esta absorve energia e emitir luz em comprimentos de ondas diferentes, estes atingem 

um monocromador duplo e são detectados posteriormente. Um laser emite radiação 

sobre a amostra, esta absorve energia e emitir luz em comprimentos de ondas 

diferentes, estes atingem um monocromador simples e são detectados 

posteriormente. .......................................................................................................... 95 

Figura 67 - A amostra é excitada por uma energia     e passa do estado A para o 

estado B, então perde um pouco dessa energia para a matriz (vibração da rede, por 

exemplo) para finalmente emitir luz com um energia       . ................................. 95 

Figura 68 – Esquema do aparato experimental usado para fazer medidas de tempo de 

vida. Um laser passa por uma íris de abertura de     , uma lente de sílica com foco 

igual a       um chopper conectado a um osciloscópio e um espelho de alumínio 

sobre um pirex que reflete o feixe do laser sobre a amostra. ...................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 – Precursores utilizados no método sol-gel para obter sóis transparentes. Está 

listada a fórmula química dos compostos, o fabricante e a pureza dos reagentes. ...... 26 

Tabela 2 – Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 26 

Tabela 3 – Comparação entre as áreas das bandas dos difratogramas de raios X dos 

pós de matriz                                 dopados com    de      

tratados termicamente a uma temperatura de       e diferentes concentrações de 

Ge (       e     ). .................................................................................................. 35 

Tabela 4 – Valores da posição e da largura da meia altura do pico de maior intensidade 

do padrão de    e dos pós da matriz                 dopados com terra-rara 

tratados termicamente a uma temperatura de       .  Através destes valores os 

diâmetros dos cristalitos foram calculados. ................................................................. 42 

Tabela 5 - Valores das áreas das bandas que são devido a grupos hidroxilas em u2 e em 

porcentagem (normalizados pela banda de maior área). ............................................ 46 

Tabela 6 - Bandas de absorbância dos espectros de FTIR comparados com a literatura.

 ................................................................................................................................... 47 

Tabela 7 - Largura da meia altura dos espectros de emissão. O maior valor encontrado 

foi para amostra que possui        e foi tratada a       ..................................... 51 

Tabela 8 - Valores dos tempos de vida de todas as amostras. ..................................... 54 

Tabela 9 - Razão entre emissão (    ) e absorção (    ) do      . ........................ 60 

Tabela 10 - Band gap dos filmes depositados pela técnica de spin-coating. ................ 62 

Tabela 11 - As condições em que os filmes foram sintetizados e suas espessuras. Os 

filmes foram feitos por deposição física de evaporação dos pós de composição 

                                dopados com    de     . ...................... 66 

Tabela 12 - Band gap de filmes depositados pela técnica de evaporação física de vapor. 

Os parâmetros variados foram substratos e temperatura do substrato durante a 

evaporação. ................................................................................................................ 66 

Tabela 13 - Filmes sobre substratos de soda-lima à temperatura ambiente e à vácuo 

pela técnica de deposição física de vapor dos pós de composição                

                 dopados com    de      com      e tratamento térmico de 

      . O que variou foram o tempo de deposição dos filmes. Para encontrar a 

espessura forma utilizados o perfilômetro e o equipamento de espectroscopia de UV-

Vis-NIR. ....................................................................................................................... 68 

Tabela 14 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 76 

Tabela 15 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 76 

Tabela 16 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 77 



xvii 
 

Tabela 17 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 77 

Tabela 18 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em 

mol de     ................................................................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

Resumo 

Foram preparadas pelo método sol-gel/Pechini, amostras com composição 

                               , sendo que       ;     ;     ;     ;      

ou     , dopadas com 1% em mol de     . Partindo do gel resultante do método sol-

gel/Pechini, foram obtidas amostras na forma de pó, após tratamentos térmicos que 

variaram de 800 à 1050°C e filmes finos por spin-coating. Foram feitos também, 

através dos pós, filmes finos pela técnica de evaporação à vácuo por um feixe de 

elétrons. Os materiais em pó e os filmes finos foram analisados quanto às 

propriedades estruturais: Difratometria de raios X, Espectroscopia Raman, 

Espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR), Espectroscopia de transmissão no 

ultravioleta e visível, Análise termogravimétrica, Calorimetria de exploratória 

diferencial, Perfilometrias óptica e de contato. As propriedades ópticas foram 

estudadas pelas medidas de fotoluminescência no visível e infravermelho e medidas 

de tempo de vida médio do estado metaestável   
 
     dos íons de     . Quanto à 

estrutura, as amostras em pó continham uma fase amorfa de sílica, com a presença de 

nanocristalitos de estrutura ortorrômbica da fase          . Quanto às propriedades 

ópticas, quando as amostras dopadas com íons de      foram excitadas com luz 

ultravioleta (      ), os íons de terra rara mostraram um acoplamento com a matriz 

e quando excitados à        sua emissão em         mostrou uma largura a meia 

altura que chegou a 56    e um tempo de vida de 5     . Os filmes aderiram bem 

(não apresentaram trincas) aos substratos de sílica, silício, soda-lima e soda-lima 

recoberta por ITO. As espessuras deles ficaram dentro da faixa necessária para 

guiamento de ondas do tipo monomodal, foi observado a fotocontração de filmes 

obtidos pela evaporação por feixe de elétrons com a incidência de luz com 

comprimento de onda de 266   , além de emissão centrada em torno de         

quando excitados à       . Os resultados obtidos mostraram ser possível gravar 

redes de Bragg e construir dispositivos de amplificação óptica miniaturizados. 
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Abstract 

Were prepared by sol-gel/Pechini method samples with composition    

                            , where       ;     ;     ;     ;      or     , 

with 1 mol    of     . From the resulting gel were obtained a powder, after heat 

treatment ranging from     to        and thin films by spin-coating technique using 

the stable and transparent sols. Were also made through the powder, thin films by 

electron beam evaporation technique. The powder materials and thin films were 

characterized by: X-ray diffraction, Raman, Infrared, Ultraviolet and visible 

spectroscopies, Thermogravimetric analysis, Differential scanning calorimetry, Contact 

and optical profilometries. The optical properties were studied by photoluminescence 

measurements in the visible and infrared regions and the average lifetime of the 

metastable state   
 
     of ions      was measured. The powder samples present an 

amorphous silica phase and nanocrystallites with orthorhombic structure of 

          phase. The samples with      ions-doped when excited with ultraviolet 

light (      ) showed a coupling between the matrix and      ions, when 

excited at        its         emission showed a full width at half medium of       

and a lifetime of       . The films adhered well (did not show cracks) on silica, silicon, 

soda-lime and soda-lime coated with ITO substrates. The thicknesses of these films 

allow to guide the infrared light emited from the Er ions. The fotocontration effect was 

observed on films using        laser, and emissions at         by excitation at 

       from a diode laser. The results proved to be possible write Bragg mirrors and 

develop miniaturized optical amplifier devices. 

 

 

 



 
 

1 Introdução 

Isaac Newton (1643-1727) havia observado e compreendido que feixes de luz 

podem ser confinados e guiados em um meio de maior índice de refração cercado por 

material de menor índice de refração. Mas foi somente com base nos estudos 

efetuados por John Tyndall sobre a trajetória curva da luz em um material, que em 

1952 Narinder Singh Kapany concluiu suas pesquisas que levaram à invenção da fibra 

óptica (um tipo de guia de onda). Posteriormente Charles Kao e George Hockham 

conseguiram transmitir dados através destas fibras por pulsos de luz (as perdas eram 

da ordem de         ) e constataram que a maior causa dessa perda de informação 

ocorre devido a impurezas nas fibras ópticas [1]. 

Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schultz, no início da década de 70, variando 

o material que consistia a fibra, desenvolveram uma fibra óptica a base de sílica 

dopada com óxido de germânio, onde conseguiram reduzir as perdas para apenas 

       , com a capacidade de transportar informação       vezes maior que os 

fios de cobre (utilizados antigamente em telefonia), estas logo foram usadas em 

telecomunicações e permitiram o desenvolvimento da internet no início da década de 

90 [2]. Em 1988 entrou em operação o primeiro cabo óptico submarino que ligava a 

América do Norte e a Europa, aumentando a capacidade de tráfego entre esses dois 

continentes [3].  

As fibras emplacaram tecnologicamente porque possuem muitas vantagens 

sobre os sistemas elétricos, além da capacidade de transportar grandes quantidades 

de informação citada anteriormente, suas dimensões são menores, a matéria-prima é 

abundante, não oxidam (“enferrujam”) e são imunes às interferências 

eletromagnéticas [4]. Impulsionando então a fotônica (ciência básica da geração, 

controle e detecção de fótons) e a óptica integrada (ciência aplicada que se refere à 

fabricação e integração de vários componentes ópticos).  

Como exemplo de componentes fotônicos, temos: acopladores, polarizadores, 

interferômetros, fontes, detectores, entre outros. Estes podem ser usados como 

blocos de construção para fabricar dispositivos ópticos mais complexos, como sistemas 

de comunicação, diodos emissores de luz (LEDs), lasers semicondutores, detectores 

(fotodiodos), sensores ópticos e até mesmo o processador óptico (com aplicação em 
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computação óptica). Em um sistema fotônico integrado o elemento chave é o guia de 

onda, pois além de orientar a luz, são responsáveis pelo acoplamento, comutação, 

divisão, multiplexação e demultiplexação de sinais ópticos. Estes dispositivos variam 

de tamanho conforme sua aplicação, podem ter dimensões tão grandes quanto as 

fibras ópticas que fazem ligação intercontinental, ou serem tão pequenos quanto 

necessário para formarem um “chip” óptico mantendo o mesmo princípio básico que é 

o confinamento da luz [5]. 

Pode ser inferido que a eficiência relatada na literatura destes materiais quanto 

à fotoluminescência ainda é baixa, sendo assim, os guias de onda produzidos possuem 

perdas demasiadamente elevadas e limitam a fabricação de dispositivos aplicados a 

óptica integrada. Isso faz, por exemplo, que para um sinal ser amplificado em um 

“chip” óptico com área de dimensões milimétricas sejam necessários alguns 

centímetros de guia de onda. Outra grande dificuldade enfrentada são conexões entre 

guias de onda e entre um guia de onda e um acoplador, nestas junções ainda há 

grande perda de energia [6]. 

Para evitar ao máximo a perda de energia, a comunidade científica tem 

experimentado combinações diferentes dos elementos químicos e estudado suas 

propriedades, buscando um material que solubilize melhor íons terras rara para 

ampliar os limites de tal tecnologia. Os materiais germano silicatos são muito usados 

para fabricação de guias de ondas devido a sua alta transmissão óptica na faixa do 

visível e do infravermelho e devido a sua fotossensibilidade à radiação ultra-violeta, o 

que permite a foto-inscrição por modulações no material [7-21]. Para obter amostras 

homogeneamente dopadas é usado o método sol-gel [11], como precursores do 

germânio e do silício, usualmente são usados TEOG              e TEOS 

             ou DEOS                   , respectivamente [22,23]. 

Para dopagem numa matriz de material germano silicato são muito usados os 

íons de érbio (    ), isto porque nestas condições suas propriedades ópticas tornam-

se muito viáveis para produzir guias de onda (dissipam pouca energia) [24]. Para 

aumentar a solubilidade do      e melhorar as propriedades ópticas, uma opção é a 

incorporação de alumina na matriz [23]. Xiang e colaboradores [25] sintetizaram uma 

matriz com razão entre    e    igual a     com     em mol de alumina e       em 

mol de érbio. Um filme fino feito deste composto por sol-gel apresentou um tempo de 
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vida de        e uma largura da meia altura de cerca de       referente à emissão 

centrada em        . Uma largura a meia altura ampla implica possíveis aplicações 

em amplificadores ópticos e guias de onda que permitem o tráfego simultâneo de 

dezenas de canais de comunicação. 

No presente trabalho, combinaremos uma matriz ternária de            

     com dopagens de    para estudar propriedades estruturais e ópticas. As 

composições utilizadas nunca foram sintetizadas na literatura, objetivando encontrar 

uma composição que melhor disperse os íons terras rara, fazer um filme fino desta 

composição e verificar sua viabilidade como guia de onda e amplificador óptico. Note 

que, os materiais sintetizados na literatura contendo     , utilizaram alcóxidos de 

germânio que são de alto custo e altamente reativos, por isso foram sintetizados 

(manipulados) em atmosfera controlada (câmara seca), em alguns casos por longos 

tempos de preparação. Em nossa síntese apresentamos uma rota de baixo custo que 

utiliza o      como material de partida que não requer controle da atmosfera e a 

preparação é relativamente rápida. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos: Objetivos, que mostram o alvo 

deste trabalho. Base teórica, que apresenta as principais propriedades ópticas do íon 

    , além das propriedades dos guias de ondas e de modulações locais. Materiais e 

métodos, que apresenta o método sol-gel/Pechini e a rota de síntese dos sóis e géis, 

dos pós e dos filmes finos. Técnicas utilizadas, que apresenta os dados dos 

equipamentos. Resultados, que mostram os principais dados coletados e tratados, 

estes são comparados com os existentes na literatura. A conclusão, que mostra a 

contribuição deste trabalho para a comunidade científica. E as perspectivas, que 

mostram a continuidade que poderá dar-se a este trabalho. 
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2 Objetivos 

Os objetivos gerais da dissertação serão avaliar a incorporação de      na matriz 

de                 utilizando uma metodologia mista sol-gel/Pechini, visando 

um material que mantenha as propriedades ópticas do      otimizadas, ou seja, alta 

emissão e alto tempo de vida do nível       
 . O material deverá ser mantido amorfo 

até altas temperaturas, permitindo a redução de grupos hidroxilas sem a formação de 

grandes cristalitos. Para tal, alguns objetivos específicos devem ser atingidos: 

 Desenvolver uma rota de síntese de pós nanométricos do sistema 

                dopados de baixo custo, visando à maximização de 

suas propriedades estruturais e ópticas; 

 Avaliar a evolução estrutural e óptica dos pós nanométricos em função 

das temperaturas de calcinação e sinterização; 

 Otimização do processo de tratamento térmico para a densificação 

completa de pós e filmes, eliminando-se ao máximo os grupos hidroxilas 

e compostos orgânicos. 

 Sintetizar filmes finos transparentes na região do visível e infravermelho 

próximo com potencial de aplicação em fotônica; 

 Estudar o efeito sobre os dopantes em pós e filmes, especialmente as 

propriedades ópticas relevantes para aplicações em fotônica. 

A composição de trabalho é                                 dopada 

com    em mol de     , a sílica foi escolhida porque apresenta pouca dispersão da 

luz, a germânia por fotocontrair sob luz ultravioleta tornando possível a gravação de 

guias de onda e redes de Bragg, a alumina por dispersar de modo mais eficiente os 

íons terras rara, melhorando suas propriedades ópticas e o érbio devido sua emissão 

no infravermelho próximo (       ). Existem poucos trabalhos na literatura que 

envolve uma matriz com estes três elementos, foram escolhidas composições nunca 

estudadas antes (mais detalhes na seção 4.1). 
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3 Base Teórica 

3.1 Fibra óptica [1-15] 

Guias de onda dielétricos são elementos que transmitem ondas 

eletromagnéticas de frequência e/ou potência muito elevada (seja luz visível ou 

infravermelha) com uma baixa perda de energia por unidade de comprimento quando 

comparado com as linhas de transmissão usuais (incluindo cabos de cobre para 

transporte eletrônico). Eles podem ser utilizados como componentes de circuitos 

ópticos integrados, como meio de transmissão local e de longa distância em sistemas 

de comunicações ópticas e na fabricação de um grande número de dispositivos 

práticos (acopladores, defasadores, atenuadores, isoladores, circuladores, filtros, 

chaves, etc.). No caso de guias de onda dielétricos (como exemplo citamos a fibra 

óptica) a propagação dentro de um guia de onda se faz através de reflexões múltiplas 

nas superfícies de separação de meios dielétricos distintos.  

 

Figura 1 - Esquema de um guia de onda planar que possui uma camada intermediária com 
índice de refração maior que os índices das camadas externas, que no caso específico da 

ilustração são iguais. Note que num guia de onda planar só ocorrerá confinamento da 
onda em   e a direção de propagação será   (no caso da ilustração). 

 

Os guias de onda podem ser classificados de acordo com sua geometria, os tipos 

mais comuns de guias de onda ópticos encontrados na literatura são os guias de onda 

planares e as fibras ópticas. O guia de onda planar é composto por três camadas de 

materiais com diferentes constantes dielétricas (Vide Fig. 1). A luz pode ser confinada 

na camada do meio se o índice de refração desta for maior do que os índices das 

camadas adjacentes.  Esta estrutura confina as ondas eletromagnéticas somente em 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_optical_circuit&usg=ALkJrhhzcXsGboaKCkPMBA7OmP-KDJ1TiA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_optical_circuit&usg=ALkJrhhzcXsGboaKCkPMBA7OmP-KDJ1TiA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_communication&usg=ALkJrhhjwqmz1FPxlly7zHY4B2eLQsoVDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_communication&usg=ALkJrhhjwqmz1FPxlly7zHY4B2eLQsoVDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber&usg=ALkJrhgtbhJwFj7kIUdLoZhl833rsz6l-Q


8 
 

uma direção e, portanto, tem pouca aplicação prática. Já a fibra óptica é tipicamente 

um guia de seção transversal circular, constituído por um material dielétrico à base de 

sílica, cercado por outro material dielétrico polimérico de menor índice de refração, o 

qual confina a luz no plano      . 

Todo guia de onda tem como característica um ângulo de admissão     , que é o 

ângulo limite de incidência da luz, em relação a direção de propagação, para que esta 

penetre e propague no guia. Feixes de luz com ângulo superior ao de admissão não 

satisfazem as condições para a reflexão total e, portanto, não são conduzidos. Já feixes 

de luz com ângulo inferior satisfazem tal condição. 

   
 

 
       

  

  
         ou           

 

 
       

  

  
                                               

Onde    é o índice de refração do dielétrico interno onde a luz é guiada e    ou 

   o índice de refração da camada externa. Para que haja guiamento, o ângulo de 

incidência deve ser menor ou igual ao ângulo de admissão.  

A análise dos guias é feita utilizando-se as equações de Maxwell (3.1.2) escritas 

no sistema de coordenadas adequado à forma geométrica da seção transversal do guia 

de onda e impondo-se condições de contorno fornecidas pelas paredes do guia (3.1.3). 

                                                                                                             

                                                                                                            

Onde   é a frequência angular,    a permeabilidade magnética no vácuo e    a 

permissividade no vácuo. 

                                                                                            

                                                                                          

Sendo    o vetor unitário normal a superfície da seção transversal, 1 e 2 

representam meios diferentes. Considerando um meio homogêneo,      e 

utilizando as equações acima, temos a equação de onda seguinte: 

                                                                                                                                      

  
 

     
 
  

 
                                                                                                                           

Sendo   o número de onda e   o comprimento de onda no vácuo. Como a 

propagação da onda se dá na direção do eixo- , temos que a distribuição pode ser 

escrita como: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_index&usg=ALkJrhhfNj3lyRjHWRV4beQN3Svx71UtUQ
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Sendo que        é o índice de refração, temos ainda o campo eletromagnético 

de ondas ópticas que podem ser escritas como: 

                                                                                                                              

                                                                                                                             

Onde   denota uma constante de propagação. Substituindo (3.1.7a) e (3.1.6) na 

equação de onda, obtemos: 

   
                                                                                                              

Sendo que   
  é um operador diferencial transverso. 

Para o caso específico do guia de onda planar de espessura  , o qual se 

assemelha a estrutura do filme fino que é objetivo do nosso trabalho, temos a seguinte 

equação: 

             

                                                                                                               

                                                                            

                                                                                                             

  

As soluções espaços-temporais das equações de Maxwell fornecem os modos de 

propagação que são representação das diferentes maneiras como a luz pode propagar-

se numa fibra. Uma análise de todos os modos de propagação possível nos guias de 

onda revela que existem apenas duas famílias de modos fundamentais: 

Modos TE (Transverso elétrico): ocorrem quando a única componente 

longitudinal é a do campo magnético, estando todo o campo elétrico no plano 

transversal à propagação. Supondo propagação na direção “ ”, teremos, neste caso, 

     e     . O que implica uma equação de onda da seguinte forma: 

 
  

   
                                                                                                            

Com as seguintes soluções: 

       

   
                                                                                                                        

                                                                                             

   
                                                                                                                   

  

Onde   ,    e    são constantes,            ,             e 

           . Sendo que       é o índice de refração efetivo. E devido às 

condições de contorno: 

                                                                                                           



10 
 

         
  
  
                                                                                                                         

          
  
  
                                                                                                                        

Modos TM (Transverso magnético): ocorrem quando a única componente 

longitudinal é a do campo elétrico, estando todo o campo magnético no plano 

transversal à propagação. Supondo propagação na direção “ ”, teremos, neste caso, 

     e     . Semelhantemente ao caso anterior, temos as soluções seguintes: 

       

   
                                                                                                                       

                                                                                             

   
                                                                                                                  

  

                                                                                                           

                
                                                                                                          

                
                                                                                                          

Se em alguma situação particular os modos TE e TM, isoladamente, não 

satisfazerem as condições de contorno, uma combinação linear dos mesmos dará a 

solução geral e completa. Esses novos modos (com      e     ) são chamados 

híbridos. O modo TEM de propagação da onda (     e     ) e os modos híbridos 

são comuns na propagação via fibras ópticas. 

De acordo com o número de modos, o guia óptico pode ser classificado como 

monomodo ou multimodo (Vide Fig. 2). Os guias multimodais possuem grande 

capacidade de captar a luz, permitindo o uso de emissores mais baratos, contudo traz 

o inconveniente de permitir que um elevado número de modos exista dentro do guia. 

O número de modos elevado causa o fenômeno da dispersão modal (fenômeno do 

“espalhamento” da luz por conta das diferentes trajetórias percorridas por cada 

modo), o que reduz significantemente a eficiência desse tipo de guia. 

Os guias monomodais são caracterizados por serem bem finos (de centenas de 

nanomêtros até no máximo alguns micrômetros). Com esse tipo de guia anula-se a 

dispersão modal e obtém-se uma menor atenuação (perda gradual de intensidade de 

qualquer tipo de fluxo através de um meio). Olhando pelo lado comercial, suas 

pequenas dimensões dificultam sua conectividade com outros dispositivos elevando 

muito o custo do sistema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intensidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo
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Figura 2 - Distribuição dos modos em um guia de onda planar. 

 

Um guia dielétrico para ser mais eficiente deve ser monomodal, isto dependerá 

da espessura do filme e dos índices de refração do filme e dos substratos. Através da 

equação (3.1.19), podemos estimar as espessuras de corte (  ) (valor limite da 

condição de guiamento de um modo) num guia planar como o da Fig. 1 [1]. 

   

          
        

        
 

         
                                                                                          

Onde temos que    é igual a   para o modo TE e igual a   
    

  para o modo TM. 

A atenuação ( ) também é um fator importante que deve ser observado, ela define o 

alcance que um sistema de transmissão óptico pode ter entre emissor e receptor, e 

pode ser medida de acordo com a seguinte fórmula: 

  
  

 
    

  
  
                                                                                                                            

Onde    é a potência na entrada,    é a potência na saída e   é o comprimento 

da fibra. Existem vários motivos que causam atenuações em guias ópticos, geralmente 

são a absorção do material, já que nenhum material é perfeitamente transparente, 

além de haver imperfeições (absorção por defeitos estruturais), impurezas, 

contaminação por íons hidroxila, espalhamento Rayleigh causado por variações 

aleatórias na densidade do material advindas do processo de fabricação e pequenas 
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ondulações na interface entre o guia e seus meios externos que podem fazer a luz 

formar um ângulo maior do que o ângulo de aquisição. O tamanho dos cristalitos 

presentes na matriz também interfere na qualidade de um guia, quando muito grandes 

podem dispersar a luz, mas quando estes forem de tamanho menor ou igual à razão do 

comprimento de onda incidente no guia por vinte         , podem até mesmo 

colaborar para uma melhor eficiência do guia. 

 Os guias de onda possuem muitas vantagens à outros sistemas, dentre elas a 

capacidade de enviar muita informação ao mesmo tempo devido a uma banda larga de 

emissão, atenuação muito baixa, perdas de transmissão extremamente baixas, 

inferiores a           na janela de        , por serem feitas de materiais 

dielétricos não sofrem com interferências eletromagnéticas e são feitas de material 

encontrado em abundância. 

Devido a tantas vantagens, os guias de onda são utilizados em sistemas de 

transmissão [3], como elementos refletores em Lasers semicondutores [4] e em Lasers 

de fibra óptica [5]. Além do Fiber channel que é a tecnologia predominante de 

armazenamento em rede com interfaces que atingem velocidades acima de        , 

do seu uso em redes telefônicas interligando centrais de tráfego interurbano e centrais 

telefônicas urbanas. Em redes digitais de serviços integrados, em cabos submarinos 

que são parte integrante da rede internacional de telecomunicações, em televisão por 

cabo e sensores. 

 

3.2 Multiplexão por divisão em frequência (WDM) [1-15] 

O WDM é uma tecnologia que codifica (através de um multiplexador) diversos 

sinais diferentes numa única fibra óptica, cada sinal é mandado com um comprimento 

de onda diferente, ao chegarem na outra extremidade são decodificados (por um 

demultiplexador) e lidos, segundo o esquema da Fig. 3. O grande objetivo da 

multiplexação é compartilhar o mesmo meio, o WDM no caso de fibras ópticas, por 

exemplo, visa tornar o meio óptico mais eficiente, possibilitando o aumento da banda 

sem alteração da infra-estrutura das fibras já instaladas. 
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Figura 3 - Feixes de ondas são multiplexados, atravessam a fibra óptica e são demultuplexados 
para finalmente serem detectados. 

 

Os sistemas de WDM apesar das grandes vantagens possuem os mesmos 

problemas da fibra óptica, além de outros problemas como o “encaixe” de cada 

comprimento de onda no seu respectivo canal e a diafonia (devido à proximidade dos 

comprimentos de onda, uma parte da potência que deveria ter chegado num dado 

canal pode chegar num canal adjacente) que gera ruído aumentando a taxa de erros. 

A multiplexação e o acoplamento podem ser feitos entre outras técnicas, pela 

utilização de conectores em Y. O problema destes conectores é que eles requerem que 

a luz faça uma curva acentuada causando perda de potência luminosa e sendo 

necessário o uso de amplificadores. 

Para a demultiplexação de sinais há diversos tipos de filtros ajustáveis que se 

baseiam em fenômenos de interferência como forma de identificar e isolar cada um 

dos comprimentos de ondas multiplexados ou nos fenômenos de difração, que ocorre 

quando o comprimento de um obstáculo tem dimensões próximas ao comprimento de 

onda da luz que tenta atravessá-lo. Um deste tipo de demultiplexador, é a rede de 

difração.  

Uma rede de Bragg é um tipo de rede de difração, quando gravada em um guia 

óptico constitui uma modulação local e periódica do índice de refração deste 

componente, ou seja, o índice de refração é alterado em intervalos periódicos para 

que certos comprimentos de onda sejam transmitidos e outros refletidos. De uma 
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banda larga de comprimentos de onda que tenham sido acoplados ao guia, o 

comprimento de onda que atravessa a rede é chamado de comprimento de onda de 

Bragg (λB) e está relacionado com a periodicidade espacial da modulação do índice de 

refração (Λ) e com o índice de refração efetivo do núcleo        pela equação (3.2.1), 

os demais são refletidos [6] (Vide Fig. 4). 

        Λ                                                                                                                                   

 

Figura 4 - Esquema de um guia de onda modulado com uma rede de Bragg. A rede funciona 
como um filtro, deixando passar apenas um comprimento de onda específico, chamado de 

comprimento de onda de Bragg, os demais são refletidos. 

 

Para modular uma rede de Bragg nos filmes, podemos utilizar a holografia com 

laser contínuo, também conhecida na literatura com espelho de Lloyd. Este consiste 

num espelho plano perpendicular ao plano horizontal e um laser contínuo que incide 

ao mesmo tempo no espelho e no plano, gerando interferência através da 

sobreposição do feixe proveniente diretamente da fonte (sem reflexão) e do feixe 

proveniente da imagem obtida no espelho plano. Onde a interferência for construtiva, 

ocorrerá algum tipo de alteração na matriz, onde a interferência for destrutiva, a 

matriz terá suas propriedades preservadas (Vide Fig. 5). 
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Figura 5 - Esquema do espelho de Lloyd. Um laser contínuo emite diretamente sobre a 
amostra e ao mesmo tempo em um espelho que refletirá também sobre a amostra, causando 
interferências construtivas (causará alteração na matriz) e destrutivas (a matriz manterá suas 

propriedades inalteradas). 

 

As redes de Bragg são utilizadas também como amplificadores do sinal. 

Suponhamos que por um guia percorra um comprimento de onda de         e que 

este guia seja dopado com íons trivalentes de érbio (    ). O      ao ser excitado 

com um comprimento de onda de       , emite no infravermelho próximo 

(       ) (este assunto será melhor tratado na secção 3.3). Então, para que um sinal 

seja amplificado, basta inserir neste guia um comprimento de        e remover o 

que não foi absorvido, logo adiante. Isso é feito através de uma combinação de redes 

de       (Vide Fig. 6). 

 

Figura 6 - Esquema da combinação de redes de Bragg funcionando como amplificador óptico, 
um sinal de comprimento de onda de         que é transparente a rede de Bragg percorre 

o guia, enquanto que na primeira rede de Bragg é incidido um sinal com comprimento de onda 

de       . Esse sinal excita o      que emitirá em        . Ao chegar à segunda rede de 
Bragg o sinal de        sai formando o mesmo ângulo com a vertical quando foi incidindo, 

restando apenas o comprimento de onda de         que agora é mais intenso. 
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O uso desses amplificadores fica limitado na óptica integrada devido o sua 

grande extensão quando comparado com as pequenas dimensões de, por exemplo, 

processadores ópticos em computadores. Na Fig. 7 são mostrados com valores reais de 

cada componente, tais discrepâncias. 

Figura 7 - Esquema de um amplificador óptico sobre uma placa de     . Os sinais são 
enviados e multiplexados numa fibra óptica de     de comprimento, para em fim serem 

demultiplexados e os sinais saírem amplificados (Adaptado da Ref. [16]). 
 

3.3 Terras raras [17-22] 

Os íons terras-raras possuem um grande número de níveis de energia que 

podem proporcionar emissões desde o infravermelho até o ultravioleta, sendo que 

muitas ocorrem na região do visível. Com exceção do Escândio e do Ítrio, todos os 

terras rara são da família dos lantanídeos, suas propriedades mais relevante é possuir 

a subcamada    incompleta (exceto Itérbio e Lutécio) e blindada pelas subcamadas    

e 5 . Sendo assim, as camadas que participam das ligações do elemento são as    e 

   (Vide Fig. 8). Este fato leva a efeitos magnéticos e ópticos. 

 

Figura 8 - Diagrama de Linus Pauling. Note como a camada    é blindada pelas camadas    e 
  . 
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A configuração atômica típica dos terras-raras é: [Xe]                 , com   de 

  a   . São comuns como íons trivalentes, mas também são encontrados como 

bivalentes e monovalentes. A distribuição destes elementos para alta energia não 

obedecem a distribuição de Linus Pauling e sim a função de distribuição de densidades 

de probabilidades radiais do elétron para o estado quântico segundo a teoria de 

Hartree para um sistema não perturbado para o estado fundamental de um átomo 

com vários elétrons. Os íons lantanídeos absorvem radiação em bandas definidas e 

muito estreitas (transições    ). De acordo com as regras de seleção [16], as 

transições     dos íons lantanídeos livres são proibidas. 

Determinando as bandas de energia destes elementos, pode-se entender a 

origem das propriedades espectroscópicas. A análise pode ser feita considerando um 

átomo com elétrons submetidos a um potencial central e interação eletrostática ou 

coulombiana entre os elétrons, além de se considerar a interação entre o momento 

magnético de spin dos elétrons e o momento magnético orbital. Obtendo desta forma 

uma boa descrição dos diferentes níveis de energia dos íons de terras raras. Entretanto 

quando os espectros de emissão obtidos experimentalmente são analisados, há 

mudança na forma dos espectros de uma matriz para outra. A origem desta diferença 

decorre do fato de que os íons terras raras na matriz hospedeira não poderão mais 

serem considerados isolados, pois existe um campo cristalino do meio hospedeiro. A 

representação mais corrente dos níveis de energia dos íons terras rara são os níveis de 

energia dos íons terras rara observados no cristal de       (Vide Fig. 9). 

Sabemos que numa molécula diatômica ou poliatômica, o momento angular 

rotacional quantizado é expresso por: 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                  

Sobre condições normais, as (    ) componentes de cada um dos níveis   

permanecem degenerados, contudo, na presença de um campo cristalino do meio 

hospedeiro, cada nível é dividido em (   ) componentes, esta divisão é conhecida 

como efeito Stark. 

Os níveis de energia são descritos pelos níveis de energia rotacional somados aos 

níveis de energia devido ao campo elétrico. 
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Figura 9 - Níveis de energia dos íons de terras –raras trivalentes em       [17]. 
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Onde   é a massa reduzida da molécula,   o campo cristalino do meio 

hospedeiro,   o momento de inércia e   o número quântico (associado ao momento 

angular rotacional + orbital + do spin do elétron).  

É sabido pela mecânica quântica que de acordo com a regra de seleção de 

Laporte, transições entre estados de mesma paridade são proibidas por dipolo-

elétrico. Desta forma, transições       violariam várias regras de seleção, contudo 

essas transições ocorrem e com alta intensidade. Exemplo desta transição é 

      
       

  do            . 

Anos mais tarde, surgiram propostas bem sucedidas que consideravam que os 

estados    dos íons terras raras trivalentes não seriam puros, mas sim, que seriam 

melhor descritos como uma “mistura” de suas funções de onda com aquelas da 

configuração        . Dessa maneira, a paridade dos estados resultantes dessa 

mistura não seria mais bem definida como para os estados puros, e assim as transições 

poderiam ser atribuídas a um mecanismo de dipolo-elétrico forçado [18]. Esta teoria 

foi formulada independentemente por Judd e Ofelt, e ela descreve perfeitamente tais 

transições [20 e 21]. 

Na análise de um espectro de emissão deve-se estar atento a outro fenômeno 

relevante, o alargamento. Temos geralmente dois tipos de alargamento que ocorre 

nos espectros de transição. Quando no espectro a linha de cada átomo individual é 

alargada de maneira igualitária, o alargamento é dito homogêneo (Vide Fig. 10). Este 

normalmente ocorre devido à interação entre fônons e átomos da matriz e pode ser 

chamada de colisão. A ocorrência de uma colisão provoca uma mudança de fase 

aleatória nas funções de onda do átomo, que por sua vez, causa uma mudança de fase 

aleatória na parte oscilante do momento de dipolo com relação à onda 

eletromagnética incidente. Não havendo coerência entre o átomo e a onda 

eletromagnética, desta forma, o átomo não percebe mais uma onda monocromática, 

mas uma onda apresentando certa dispersão. O alargamento homogêneo ocorre 

também devido a emissão espontânea, denominamos este de alargamento natural. 

Ambas as perturbações conduzem a um alargamento Lorentziano da transição 

atômica. 
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Já o alargamento é dito não homogêneo quando conduz a uma distribuição 

espectral das transições atômicas gerando um alargamento da emissão macroscópica 

sem alterar o alargamento da emissão individual de cada átomo, e portanto, resulta 

em uma linha alargada para o sistema, mas sem o alargamento da linha individual dos 

átomos (Vide Fig. 10). Este é normalmente devido a diferentes campos locais não 

homogêneos (variações locais na vizinhança dos átomos ativos). Estas variações locais 

do campo cristalino conduzem a uma perturbação das posições energéticas dos 

subníveis devido ao efeito Stark, afetando diretamente a frequência das transições 

atômicas. O alargamento é usualmente representado por uma Gaussiana e sua largura 

depende diretamente do grau de não homogeneidade dos sítios atômicos no material 

e à temperatura (a população dos subníveis Stark varia em função da temperatura 

segundo a estatística de Boltzmann). 

 

Figura 10 - Representação do alargamento homogêneo e não homogêneo nos espectros de 
emissão. 

 

Quanto a emissão do     , ele é um emissor fraco na região do visível e do 

infravermelho próximo. O érbio possui três transições características: duas em torno 

de        (       
       

  e        
       

 ) e outra em         
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  . Esta terceira transição é muito interessante por possuir aplicação 

nas fibras ópticas das telecomunicações como amplificadores de luz. 
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4 Materiais e métodos 

4.1 Composições estudadas 

Para compor a matriz do material estudado neste trabalho foram escolhidas a 

sílica (porque conduz a luz sem grandes dispersões), a germânia (por apresentar 

fotocontração ou fotoexpansão com a incidência de luz ultravioleta) e a alumina 

(porque dispersa melhor os íons terras rara). O íon terra rara escolhido foi o érbio (por 

sua emissão no infravermelho ter aplicabilidade em amplificadores ópticos de fibras 

ópticas) [1-16]. 

Foram preparadas e caracterizadas amostras com composições    

                            , sendo   igual a:     ;     ;     ;     ;      ou 

    . Essas matrizes foram dopadas com    em mol de     , a partir da solução final 

foram feitos pós por aquecimento térmico e filmes finos pelo método do spin-coating. 

Através dos pós, foram feitos também, filmes finos pela técnica de evaporação à vácuo 

por um feixe de elétrons. 

 

4.2 Método Sol-gel/Pechini 

Sol-gel tem emergido como um método singular e poderoso de síntese de 

diversos materiais [17], é baseado na hidrólise e condensação de metais alcóxidos 

dissolvidos formando uma solução homogênea de cátions [18]. As grandes vantagens 

deste processo são: custo reduzido em relação a processos convencionais (técnicas 

físicas) e possibilidade de produção de novos materiais, antes impossibilitados por 

métodos convencionais. Inúmeras possibilidades surgiram na utilização de materiais 

produzidos pelo método sol-gel: sensores bioquímicos, lasers de estado sólido, 

materiais para a óptica linear e não-linear. 

Este é o processo de obtenção de materiais inorgânicos ou híbridos orgânico-

inorgânicos na qual ocorrem as reações de hidrólise e condensação do precursor para 

a formação de partículas coloidais (sol) e posterior formação de uma rede 

tridimensional (gel). Existem alguns tipos diferentes de tecnologia sol-gel ou gel, entre 

eles, sol-gel coloidal e rotas de gel envolvendo a formação de polímeros orgânicos. 

A rota sol-gel coloidal envolve a dispersão de partículas coloidais com diâmetros 

da ordem de          em um meio líquido para formar um “sol” e esse fluido “sol” 
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é convertido em um “gel”. Neste caso, a gelificação é controlada por interações 

eletrostáticas entre as partículas coloidais no “sol”. Neste método, as interações entre 

as partículas são interações eletrostáticas. 

O outro método (gel polimérico orgânico) baseia-se na formação de uma rede 

polimérica orgânica que envolve a preparação de uma solução viscosa que é 

convertida em um gel termoplástico com a concentração dessa solução. A idéia básica 

por trás do método dos precursores poliméricos é reduzir a mobilidade dos cátions 

distribuindo-os homogeneamente numa cadeia polimérica. A imobilização dos 

complexos de quelatos metálicos numa rede polimérica orgânica rígida pode reduzir as 

segregações de certos materiais durante o processo de decomposição do polímero em 

altas temperaturas. Para este método, temos como exemplo o método Pechini, sabe-

se pouco a respeito da química envolvida na rota deste método, mas a base dele é a 

reação de desidratação de um ácido carboxílico e um álcool, ou seja, a esterificação. 

Neste trabalho, usaremos uma metodologia que mistura ambos os métodos, o 

qual envolve a dispersão de partículas coloidais com diâmetros da ordem de 

         em um meio líquido para formar um sol e esse sol em um gel e o terceiro 

método, que baseia na formação de uma rede polimérica orgânica que envolve a 

preparação de uma solução viscosa que é convertida em um gel termoplástico com a 

concentração dessa solução. A ideia é obter uma rede de              que 

contenha os íons      dispersos homogeneamente. 

 

4.3 Processo de síntese 

Através do método sol-gel envolvendo a rota de formação de precursores 

poliméricos (método Pechini modificado), foram obtidos sóis transparentes. Os 

precursores utilizados estão listados na Tabela 1. 

Os cálculos estequiométricos foram feitos para tais quantidades e a relação da 

massa dos precursores para        se encontra na Tabela 2, para os outros valores 

de  , as quantidades de massa dos precursores estão dispostas nas Tabelas do 

apêndice A.  
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Tabela 1 – Precursores utilizados no método sol-gel para obter sóis transparentes. Está listada 
a fórmula química dos compostos, o fabricante e a pureza dos reagentes. 

Nome Fórmula química Fabricante Pureza 

Ácido cítrico anidro (AC)        Synth 99,5% 

Óxido de Germânio (IV)      Sigma Aldrich 99,998% 

Nitrato de Alumínio 

nonahidratado 

              Sigma Aldrich 98% 

Nitrato de Érbio (III) 

pentahidratado 

              Sigma Aldrich 99,9% 

Álcool etílico absoluto          Chemycalis 99,5% 

Hidróxido de 

tetrametilamônio (TMAH) 

          Sigma Aldrich 25% de volume 

em água 

Tetraetilortosilicato (TEOS)            Schuchardt 98% 

 

Tabela 2 – Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

        0,2690 

              4,035 

                 5,2091 

              3,3750 

TEOS     3,614 

        0,584 

                 0,1152 

          37,6482 

 

Sobre um agitador com rotação constante e vigorosa, o ácido cítrico foi diluído 

em etanol durante 30 minutos. Separadamente foram diluídos em etanol o ácido 

cítrico, o               e o              . Em capela e com agitação constante 

e vigorosa o      foi diluído em     e em TMAH (Hidróxido de tetrametilamônio) 

durante       . A razão volumétrica usada foi      TMAH    . 

As soluções de alumínio e de érbio/európio foram acrescentadas à solução de 

ácido cítrico que permaneceu sob o agitador com alta rotação. Esta foi levada a capela, 

acrescentou-se TEOS e posteriormente a solução de germânio. A solução final ficou 

sobre agitação durante        e foi colocada para descanso, num período de    , 
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obtendo assim sóis estáveis e transparentes de todas as composições. Para um melhor 

entendimento da descrição acima, a Fig. 11 apresenta um diagrama de como as 

amostras foram preparadas e quais procedimentos foram realizados. 

 

 

Figura 11 – Primeiramente os precursores foram diluídos separadamente, depois misturados 
com TEOS, assim obtivemos uma solução estável que após tratamento térmico se tornou pó, o 

qual passou por mais um tratamento térmico e finalmente foi caracterizado. 

 

Para que ocorresse gelificação (hidrólise e condensação do “gel”) estes foram 

levados a um forno a uma temperatura de        num período de     . Depois disto, 

o “gel” foi levado novamente ao forno, agora para ser tratado a uma temperatura de 

       num período de      para que ocorresse a calcinação (Vide Fig. 12). 

Cada amostra foi moída em um almofariz de ágata até virar pó e tratada 

termicamente a    ,    ,    ,    ,      ou        . Este procedimento foi 

realizado em um forno mufla sob atmosfera de ar atmosférico num período de    , 

usando como porta-amostra cadinhos de alumina. O tratamento térmico tem como 

objetivo fazer com que as amostras percam grupos hidroxilas e sejam densificadas, 

para um melhor resultado, as amostras são elevadas a altas temperaturas. Deve-se ter 

cuidado, no entanto, pelo fato de que aumentando a temperatura do tratamento 

térmico, haverá um favorecimento de cristalização no composto, o qual pode reduzir a 
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emissão do material. Faz-se necessário então, otimizar a temperatura do tratamento 

térmico para que o material perca grupos hidroxilas sem que haja excessiva 

cristalização, ou pelo menos uma redução na quantidade e no tamanho dos cristalitos. 

 

Figura 12 - a) A temperatura inicial do forno foi de      e em        foi elevada a      , 
com uma taxa de variação de     por minuto, em        a temperatura foi elevada a       
e permaneceu nesta condição durante    , para finalmente esfriar até chegar à temperatura 

de     . b) A temperatura inicial do forno foi de      e em        foi elevada a      , com 
uma taxa de variação de     por minuto, em        a temperatura foi elevada a       e 

permaneceu nesta condição durante    , para finalmente esfriar até chegar à temperatura de 
    . 

Para deposição de filmes finos, utilizamos dois métodos, um químico: a 

deposição do sol sobre um substrato girante (spin-coating) e um físico: a deposição 

física de vapor à vácuo por um feixe de elétrons. O método químico é de baixo custo e 

fácil controle estequiométrico, e tem como desvantagem a dificuldade de fazer um 

filme mais espesso (um filme de         demora  uma semana para ficar pronto). O 

método físico é mais caro e de difícil controle estequiométrico, mas os filmes ficam 

prontos muito mais rápidos (de trinta minutos à algumas horas). 

Para filmes feitos por spin-coating, usa-se o princípio da rota Pechini, que é a 

obtenção de uma resina polimérica precursora contendo cadeias ramificadas em que 

os cátions são uniformemente distribuídos pela matriz polimérica. Gotas da solução 

precursora são depositadas sobre substratos limpos, esse processo de limpeza se faz 

com solução de água e sabão e posteriormente água-régia (    de ácido clorídrico e 

    de ácido nítrico), o substrato entra em movimento de rotação e há evaporação 
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dos solventes voláteis, são acelerados os processos de hidrólise e condensação 

iniciados do contato com a umidade do ar ambiente (Vide Fig. 13). Os filmes foram 

preparados em um spin-coater modelo G3P-8 fabricado pela SCS - Specialty Coating 

Systems. 

 

Figura 13 – Uma gota da solução precursora é depositada sobre um substrato, o qual entra em 
movimento de rotação, estimulando assim, a evaporação de compostos mais voláteis e 

resultando em um filme fino.  

 
Figura 14 – Esquema ilustrativo de como é feita a deposição física de vapor a vácuo por feixe 
de elétrons. Note que o feixe de elétrons percorre uma trajetória circular, fazendo um ângulo 

de      antes de atingir a amostra. A amostra evapora e adere ao substrato posicionado 
acima. Este pode estar à temperatura ambiente ou numa temperatura superior. Essa 

temperatura é controlada por uma resistência que fica em contato com os substratos. 
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A deposição física de vapor é feita a vácuo, um canhão de elétrons emite um 

feixe, que na presença de um campo magnético descreve uma trajetória circular e 

atinge a amostra, uma pastilha feita do pó da solução precursora, o material evapora e 

adere aos substratos. A evaporação pode ocorrer com os substratos à temperatura 

ambiente ou podem ser aquecidos por uma resistência (Vide Fig. 14). Os filmes 

depositados por este método foram preparados no Instituto de Física de São Carlos, no 

Grupo de Fotônica na evaporadora EB3 Edwards sob supervisão do Prof. Dr. Máximo 

Siu Li. 
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5 Técnicas de caracterização* 
Difração de raios X (DRX): Foi utilizado como padrão o pó de Si e o equipamento 

usado foi fabricado pela Shimadzu modelo XRD-6000 com configuração 2Theta/Theta 

e varredura contínua com velocidade de         de    a    . A fonte do equipamento 

é um tubo de cobre operando com tensão de 40 kV. 

Espectroscopia vibracional no infravermelho (FTIR): Para o presente trabalho, o 

equipamento utilizado foi o Spectrum 400 FT-IR e FT-NIR fabricado pela Perkin Elmer. 

Os experimentos foram realizados no intervalo médio de               com uma 

resolução de        e    espectros foram coletados. 

Análise termogravimétrica (TGA) e Calorimetria exploratória diferencial (DSC): O 

equipamento utilizado é da marca Netzsch, modelo STA 409C. Foi usado       de 

      como referência,       de amostra e cadinho de      . Inicialmente foi 

liberado um fluxo de           de gás argônio e posteriormente           de ar 

sintético durante a medida. 

A Transmitância na região do UV-Vis-NIR e medidas do índice de refração: Foi 

utilizado o aparelho da marca UV-1800 Shimadzu, os pontos foram coletados de   em 

     com uma velocidade definida “média” pelo próprio equipamento (       

   ).  

Perfilometria óptica: Foi utilizado um perfilômetro óptico da marca Nanovea 

PS50. 

Perfilômetria de contato: O equipamento utilizado é da marca Taylor Hobson 

Precision, From Taylorsurf series 2, modelo SV-C525. 

Emissão fotoluminescente: O fluorímetro usado foi fabricado pela HORIBA Jobin 

Yvon, modelo Fluorolog FL3-221. Além de usar a lâmpada de xenônio de      , usou-

se também como fonte de excitação um laser de diodo (Crystal Laser LC Reno, 

NV89502, USA, modelo No. DL 980-300-T, S/N: 3001021-412L, emissão em        

com potência  de       ). 

Tempo de vida: Para medidas de tempo de vida foi utilizado o mesmo 

equipamento das medidas de emissão fotoluminescente acoplado com um laser, agora 

adaptado com um chopper, um osciloscópio, uma íris de abertura de     , um 

espelho de alumínio sobre um vidro e uma lente de sílica com foco igual a      .  

                                                             
* Detalhes sobre as teorias de cada técnica e o funcionamento dos equipamentos são encontrados no Apêndice B. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_onda
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6 Resultados 

6.1 Caracterização estrutural dos pós 

A presença de grupo hidroxila (OH) inibe a emissão do terra-rara [1], para 

eliminar esse grupo indesejado faz-se um tratamento térmico a altas temperaturas, 

contudo ao elevar a amostra a essas altas taxas térmicas, começam a surgir fases 

cristalinas, o que também pode inibir a emissão do terra-rara. Deve-se cuidar então 

para que o tratamento térmico não cristalize demasiadamente a amostra, mas seja o 

maior possível para eliminar grupos    da mesma. As medidas e análises de DRX 

foram feitas objetivando observar até que temperatura a matriz se mantém amorfa e 

também a ocorrência de nucleação e cristalização de alguma fase após os tratamentos 

térmicos mais altos nos pós dopados com     .  

Os difratogramas a seguir são característicos de fase amorfa, ambas as amostras 

foram tratadas termicamente a      , o que varia é a concentração de germânio de 

uma (      ) para o outra (      ). (Vide Fig. 15).  
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Figura 15 – Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      e tratados termicamente a uma temperatura de 
     . As curvas se diferem pelo valor do parâmetro   (     ou     ). 
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Esses difratogramas mostram que a 900°C não há formação de núcleos 

cristalinos, além disso, observam-se alguns halos, para melhor identificá-los observe as 

Fig. 16 e 17 que mostram a deconvolução em curvas gaussianas dos difratogramas. 

São quatro bandas em destaque que se localizam em torno de       ,    , 

    e    . Um estudo das áreas destas bandas ajudam a identificar os compostos da 

fase amorfa,  tais valores de área são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Comparação entre as áreas das bandas dos difratogramas de raios X dos pós de 

matriz                                 dopados com    de      tratados 
termicamente a uma temperatura de       e diferentes concentrações de Ge (       e 
    ). 

 Áreas das bandas 

Posição do centro das 

bandas X=0,05   T=900°C X=0,20   T=900°C 

Em torno de 22° 1892,44 1167,63 

Em torno de 31° 703,15 1010,19 

Em torno de 43° 341,67 231,58 

Em torno de 63° 339,81 410,91 
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Figura 16 - Difratograma de raios X do pó da matriz                           

      dopado com    em mol de      para        e tratado termicamente a uma 
temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. 
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Figura 17 - Difratograma de raios X do pó da matriz                           

      dopado com    em mol de      para        e tratado termicamente a uma 
temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. 

 

Na expressão                                 é nítido que ao 

aumentarmos a concentração de     , reduz-se a quantidade de     . As Fig. 16 e 17 

mostram que o primeiro halo (da esquerda para a direita) em torno       , por 

diminuir a intensidade em 38% com o aumento de 300% (de x=0,05 para 0,20) da 

concentração de      está relacionado à quantidade de um composto de     . O 

terceiro halo em torno de        é a primeira ordem do pico principal referente a 

fase amorfa desse composto de     . O segundo (em trono de       ) e o quarto 

halo (em torno de       ) possuem comportamento contrário aos dois anteriores, 

com o aumento da concentração de     , ambos aumentam suas intensidades, sendo 

que para o pico principal esse valor cresce 44%, estando assim,  relacionados a uma 

fase amorfa de um composto rico em     . 

Faremos agora uma análise em amostras de mesma concentração de      

(      ), variando as temperaturas de tratamento térmico (     ,     e 

      ) (Vide Fig. 18). 
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Figura 18 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      com valor de        tratados termicamente as 
temperaturas de      ,     e       . 

  
Note que para temperaturas superiores a 900°C os difratogramas mostram a 

presença de uma fase amorfa junto com uma fase cristalina. Através das 

deconvoluções a seguir é possível identificar quais das fases amorfas, ditas 

anteriormente, está apresentando uma reorganização cristalina neste processo de 

aquecimento térmico a altas temperaturas (Vide Fig. 19, 20 e 21). 
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Figura 19 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      para        e tratado termicamente a uma 
temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. 
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Figura 20 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      para        e tratados termicamente a uma 
temperatura de       deconvoluído em quatro bandas. 
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Figura 21 - Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      para        e tratados termicamente a uma 
temperatura de        deconvoluído em quatro bandas. 

 

O halo que está em torno de       , nitidamente sofre um decréscimo no 

valor de sua área quando a amostra entra em processo de cristalização, o que indica 

que a fase amorfa rica em      é responsável pela reorganização cristalina. Quando 

comparamos as amostras que passaram por tratamentos térmicos de     e        

com a que passou por um tratamento a temperatura inferior de      , verificamos 

uma redução de área do halo principal rico em      de    e    , respectivamente. 

Olhando agora mais uma vez para uma variação de concentração de      foi 

realizado tratamento térmico a alta temperatura para que a parte cristalina fosse 

estudada. Difratogramas de raios X de amostras tratadas termicamente a        com 

      ;     ;      e      dopadas com      estão ilustrados na Fig. 22. 
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Figura 22 – Difratogramas de raios X de pós da matriz                           

      dopados com    em mol de      e tratados termicamente a uma temperatura de 
      . As curvas se diferem pelos valores do parâmetro                     e      . 

 

Estes mostram a formação de cristalitos de estrutura ortorrômbica da fase 

         , com os seguintes parâmetros de cela:           ,            , 

           ,         ,          e    , identificados com a ficha JCPDS no 

71-1061. Os parâmetros  ,   e   são os vetores primitivos da rede (linearmente 

independentes),   e   se referem às faces centradas e   é o número de coordenação 

(número de primeiros vizinhos). Cada pico que aparece é referente a um plano 

cristalográfico diferente, as intensidades estão associados às densidades eletrônicas de 

cada um destes planos e em torno de 25,94° tem-se o pico mais intenso, alusivo ao 

plano (210). As intensidades das reflexões de cada plano não sofrem uma mudança 

significativa de um difratograma para outro, isso porque os volumes de cristalitos 

presentes em todas as amostras são semelhantes. 

Para calcular o tamanho de cristalitos foi necessário fazer o difratrograma de 

raios X para o padrão de    (             ,         ), que pode ser observado na 

Fig. 23. Através da Fig. 22, tem-se a posição e a largura a meia altura do pico de maior 

intensidade das curvas tratadas termicamente a       , com a Fig. 23 tem-se a 
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posição e a largura da meia altura do pico de maior intensidade do padrão de   . 

Combinando a equação de Scherrer                      (Apêndice B) com as 

informações dos difratogramas, o tamanho dos cristalitos foram calculados. Tais 

valores estão dispostos na Tabela 4. 
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 Padrao de Si

Figura 23 – Difratograma de raio X para o padrão de Si. 

 

Os maiores cristalitos foram observados nas amostras com       . O tamanho 

dos cristalitos para as diferentes amostras encontram-se na faixa de      à    

   . De modo geral, dentro do limite de resolução da técnica, considera-se que os 

cristalitos possuem o mesmo tamanho, confirmando a afirmação anterior de que as 

intensidades das reflexões não sofrem mudanças significativas de uma amostra para 

outra. Para um tratamento térmico de       , a amostra apresenta uma fase 

cristalina, mas os cristalitos presentes possuem um tamanho de poucos nanômetros e 

não comprometem a luminescência (como mostraremos adiante). Um tratamento 

térmico a temperatura superiores, onde os cristalitos apresentam tamanhos maiores, 

não é viável para guia de onda, isso porque há uma maior dispersão da luz. 
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Tabela 4 – Valores da posição e da largura da meia altura do pico de maior intensidade do 
padrão de    e dos pós da matriz                 dopados com terra-rara tratados 
termicamente a uma temperatura de       .  Através destes valores os diâmetros dos 
cristalitos foram calculados. 

Dopante Amostra 

(concentração de 

    ) 

Largura da 

meia altura 

         

Posição do 

pico          

Tamanho do 

cristalito     

      x=0,05   T=1000°C 0,72 25,96 12±2 

      x=0,10   T=1000°C 0,61 25,96 15±3 

      x=0,20   T=1000°C 0,66 25,88 13±2 

     x=0,30   T=1000°C 0,68 25,96 13±2 

_ Padrão se    0,18 28,62 _ 

 

Foi feita uma composição com apenas a fase que cristalizou:           dopada 

com      em mol de     . Para tal foram feitos o seguinte cálculo estequiométrico: 

                       

Essa amostra foi tratada a temperatura de        e seu difratograma se 

encontra na Fig. 24 comparadas a uma amostra de matriz                

                 dopada com     ,        e tratada termicamente a uma 

temperatura de       . 

Note no gráfico inserido que o pico principal do difratograma da amostra sem 

sílica está deslocado para ângulos maiores com relação ao pico principal da amostra 

com sílica. Isso acontece porque a presença do silício comprime a rede de estrutura 

ortorrômbica na fase           provocando tal deslocamento. As amostras sem      

apresentam picos mais finos e mais intensos, mostrando que a presença da      

dificulta um pouco a cristalização da fase alusiva ao     .  
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Figura 24 - Difratogramas de raios X de pó com matriz sem      dopada com      em mol de 
    , comparadas com o pó da matriz                                 dopados 

com    em mol de      e       . Ambas foram tratadas termicamente a uma 
temperatura de       . 

 

Com a difração de raios X foi possível obter controle dos limites do tratamento 

térmico e identificar e estudar fases amorfas e fases cristalinas que aparecem nos 

resultados para diferentes condições que as amostras foram submetidas. Para verificar 

a eficiência do tratamento térmico na redução do grupo hidroxila foi usada a técnica 

de FTIR. Estas servem para verificar o comportamento de grupos hidroxilas. Os 

resultados de espectroscopia vibracional na região do infravermelho dos pós de 

composição                                 com        tratados a 

temperaturas de    ,     e        e o pó de matriz sem sílica tratado a        são 

mostrados na Fig. 25. 
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Figura 25 – Espectros vibracionais de absorção na região do infravermelho dos pós com a 
mesma concentração de             e tratados termicamente a temperaturas diferentes 

(     ,     e        e        sem sílica). 

 

As bandas de absorção encontradas entre      e           assim como a 

banda com comprimentos de onda em torno de           foram identificadas 

devido a grupos hidroxila      [1], com o aumento da temperatura de tratamento 

térmico, este grupo é reduzido das amostras e as bandas na região entre 400 e 

          tornam-se mais pronunciadas, as quais estão relacionadas aos cristalitos 

de           e ao conteúdo amorfo rico em      Note que a banda larga de      a 

          e uma banda próxima de           não aparecem no gráfico da amostra 

sem sílica, isso significa que eles são devido a algum composto de silício. As bandas em 

torno de           foram identificadas como ligações         [2], em torno de 

          foram identificadas como       [3], em torno de           e 

próximas as regiões pontilhadas na Fig. 25 estão relacionadas à fase cristalina do pó 

com ligações         e         [4]. 
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Para a temperatura mais alta         , foram medidos espectros de FTIR para 

pós com diferentes concentrações de             ;           ; 

                 e      sem sílica  (Vide Fig. 26).  
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Figura 26 – Espectros vibracionais de absorção na região do infravermelho dos pós de 
diferentes concentrações de    (                                   e        sem sílica) 

tratados termicamente a       . 

 

Notamos que uma concentração de      intermediária (      ) para as 

amostras sintetizadas desfavorece o aparecimento de grupos   . O      neste caso 

deve estar atuando como um catalizador, promovendo a eliminação de       

(silanóis) e favorecendo ligações do tipo        . A Tabela 5 mostra o cálculo da 

área das bandas devido ao grupo hidroxila. Fica claro que a concentração de germânio 

com        e temperatura de tratamento térmico igual a        foram as 

condições mais eficientes para eliminação de grupos   . 
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Tabela 5 - Valores das áreas das bandas que são devido a grupos hidroxilas em porcentagem 
(normalizados pela banda de maior área). 

Concentração de 
Ge (valor de x) 

Tratamento 
térmico (°C) 

Área da banda 
devido ao grupo 

hidroxila 

Porcentagem das 
bandas com 

relação à maior 
banda (%) 

0,20 800 2482,70 18 

0,20 900 2824,94 20 

0,20 1000 877,60 6 

0,05 1000 2536,32 18 

0,10 1000 1364,03 10 

0,30 1000 426,51 3 

0,40 1000 3531,65 25 

0,50 1000 13966,90 100 

0,20 sem sílica 1000 6990,68 50 

 

 

As posições das bandas de absorbância nos espectros de FTIR estão listadas na 

Tabela 6, e estas foram comparados a alguns valores encontrados na literatura. 

Resultados de FTIR mostraram a formação de ligações        ,         e 

principalmente        . Os pequenos deslocamentos das posições das bandas se 

devem ou a mudança da massa dos vizinhos da molécula em questão ou mudança de 

interação entre os componentes dos pós (por exemplo, a quebra de ligações 

        para formar      ). 

Fizeram-se também medidas de TG e DSC, nas quais se observa uma eliminação 

eficaz de orgânicos até a temperatura de      . Da curva de DSC percebemos um pico 

endotérmico em torno de 100°C que aparece devido à eliminação de    . Entre     e 

       uma banda exotérmica devido à calcinação e à mudança da capacidade 

calorífica do material, e em torno de       um pico exotérmico referente à 

cristalização da fase           da amostra (Vide Fig. 27), que corrobora com os 

resultados de DRX apresentados anteriormente. 
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Tabela 6 - Bandas de absorbância dos espectros de FTIR comparados com a literatura. 
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Figura 27 – Curvas de TGA e DSC, ambos em função da temperatura. O DSC mede a variação 
de energia da amostra no processo e o TGA a variação de massa da amostra x = 0,30. 

 

6.2 Caracterização óptica dos pós 

Para explorar as propriedades ópticas das amostras em pó, em um primeiro 

momento, foram excitadas com um laser de comprimento de onda de        e a 

emissão do      foi coletada numa faixa de             , fornecendo assim, o 

espectro de emissão. Os níveis de energia do      para essa excitação estão descritos 

na Fig. 9. A Fig. 28 mostra espectros de emissão para as amostras com tratamento 

térmico de 1000°C normalizados, observa-se que os espectros possuem o mesmo 

padrão de curva e há uma pequena variação na largura à meia altura (tais valores se 

encontram na Tabela 7). A Fig. 29 apresenta as intensidades de emissão dos espectros 

para as amostras com tratamento térmico de 1000°C em função da concentração de 

    . Nota-se que para        há uma emissão mais intensa concordando com os 

resultados de FTIR, onde das amostras com menos grupos    eram esperados 

maiores emissões. De igual forma, estão dispostos na Fig. 30 e 31, os espectros de 

emissão para a concentração ótima de      e as intensidades de tais emissões 

respectivamente, variando agora as temperaturas de tratamento térmico. 
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Figura 28 – Espectros de fotoluminescência de amostras em pó tratadas termicamente a uma 

temperatura de 1000°C, variando a concentração de      e dopadas com 1% em mol de 
    . 
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Figura 30 - Espectros de fotoluminescência de amostras em pó com concentração de      
fixa (      ) e tratadas termicamente a temperaturas de     a       , todas dopadas 

com    em mol de     . 
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Figura 31 - Comparação das intensidades de emissão dos espectros de fotoluminescência de 

amostras em pó tratadas a diferentes temperaturas com concentração de        de     . 
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Nota-se na Fig. 30 que a faixa de tratamento térmico de     até        é a que 

correspondeu às melhores intensidades de emissões (que também concorda com os 

resultados de FTIR onde a temperaturas mais elevadas há uma maior redução de 

grupo   ), contudo em        a intensidade de emissão é menor do que em      , 

mas em        ela volta a subir, onde ocorreu a perda de intensidade de emissão 

coincide com a interface de o material estar totalmente amorfo com o começo de 

cristalização, este processo pode ter prejudicado a emissão. Na Fig. 31 percebe-se que 

as formas das curvas permanecem as mesmas, variando apenas pequenas quantidades 

na largura da meia altura (vide Tabela 7). Os gráficos das amostras (x=0,30 e T=1000°C) 

e (x=0,20 e T=1000°C sem sílica) apresentaram o mesmo comportamento e só não 

foram mostrados devido à baixa razão sinal/ruído. 

 

Tabela 7 - Largura a meia altura dos espectros de emissão. O maior valor encontrado foi para 
amostra que possui        e foi tratada a       . 

Concentração de 

     (valores de 

x) 

Temperatura de 
tratamento 
térmico (°C) 

Presença de 
sílica 

Largura à meia 

altura      

0,30 800 Sim 48±1 

0,30 850 Sim 52±1 

0,30 900 Sim 53±1 

0,30 950 Sim 50±1 

0,30 1000 Sim 48±1 

0,30 1050 Sim 47±1 

0,05 1000 Sim 45±1 

0,10 1000 Sim 52±1 

0,20 1000 Sim 50±1 

0,20 1000 Não 56±1 

0,40 1000 Sim 44±1 

0,50 1000 Sim 41±1 
 

Valores altos para a largura a meia altura sugerem que os íons de      estão em 

sítios com diferentes simetrias (sítios diversificados), isso devido à presença de       

que dispersa o terra rara na matriz. Com a possibilidade de mais sítios há um 

alargamento no espectro de emissão devido ao efeito Stark, além de outros efeitos 

como a interação com átomos da matriz e temperatura. A amostra com maior largura 

a meia altura foi a sem presença de sílica com aproximadamente       e das com 
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silício, a de maior valor foi a amostra com        e         com o resultado de 

     . Quanto maior essa largura à meia altura, maior a possibilidade de amplificar 

simultaneamente diferentes canais (comprimentos de onda).  

O valor da largura à meia altura obtido é comparável com valores da literatura 

para o sistema ternário             , que chega a serem aproximadamente 

     [1] e superiores aos valores de matrizes binárias de           que são em 

torno de       [7]. 

A Fig. 32 mostra as curvas de decaimento mono-exponenciais da 

fotoluminescência para amostras com        referente ao      tratadas 

termicamente a diferentes temperaturas. Já a Fig. 33 mostra curvas de decaimento 

mono-exponenciais para amostras tratadas a        com o valor de   variando de 

     a      referentes à emissão em         quando excitadas a        (nível 

      
  do     ). Os espectros para        à         e        à          

sem sílica não foram apresentados devido a baixa razão sinal/ruído. 
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O tempo de vida médio do estado metaestável       
  dos íons      das 

amostras foram obtidos utilizando a equação                 e estão dispostos na 

Tabela 8. Observe que o maior valor para o tempo de vida foi de             e 

refere-se a íons      na matriz com        e tratada a       . Este valor é maior 

que o encontrado na literatura para o sistema ternário              que são 

de        [1] e menor que os valores de matrizes binárias de           em torno 

de        [12], o que já era esperado, pois a presença do alumínio aumenta a largura 

à meia altura, mas reduz o tempo de vida [1]. Com o aumento da temperatura de 

tratamento térmico houve uma tendência de aumento do tempo de vida, a melhor 

concentração de      foi para       . De modo geral, as amostras apresentam 

valores próximos para o tempo de vida e o menor valor é referente a matriz sem sílica. 
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Tabela 8 - Valores dos tempos de vida de todas as amostras. 

Concentração de 

     (valores de 

x) 

Temperatura de 
tratamento 
térmico (°C) 

Presença de 
sílica 

Tempo de vida 

         

0,30 800 Sim 5,2 

0,30 850 Sim 5,0 

0,30 900 Sim 5,4 

0,30 950 Sim 5,4 

0,30 1000 Sim 5,5 

0,30 1050 Sim 5,6 

0,05 1000 Sim 5,3 

0,10 1000 Sim 4,8 

0,20 1000 Sim 5,1 

0,20 1000 Não 4,5 

0,40 1000 Sim 4,9 

0,50 1000 Sim 5,1 
 

Além da emissão infravermelha, os pós também possuem emissões na região do 

visível. A Fig. 34 mostra espectros de emissão de pós com uma mesma concentração 

de      e tratamentos térmicos diferentes (                       e     °C, 

além de        sem dopante) sob excitação a       . A excitação a        

promovem elétrons do nível fundamental        
   do      para o nível excitado 

       
  . 

Os picos localizados em     e        são atribuídos às transições 

       
       

  e       
       

  do     , respectivamente. Estes níveis são muito 

provavelmente preenchidos devido à relaxação multi-fônon não radioativa do nível 

      
  bombeado a partir do       

 . A duplicidade das bandas a cerca de     nm e 

       são devido à transferência intra-nível. Além das emissões no verde, ocorrem 

emissões entre o violeta e azul, de origem provavelmente dos defeitos ativos da matriz 

(banda larga de     à       ). A amostra sem érbio comprova que esta banda larga 

não é devido ao íon terra rara. 

Há uma banda estreita em torno de       , esta está associada à transição 

       
       

  do     . Nota-se que a intensidade de emissão na região do violeta-

azul diminui com o aumento da temperatura, ao contrário, a emissão no verde tende a 

ser mais alta, quando a maior parte dos grupos hidroxilas foram eliminados e o sistema 
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está no limiar de cristalização. A Fig. 35 mostra espectros de emissão no visível de pós 

tratados a temperatura de        com diferentes concentrações de      (      ; 

          ;     ; 0,40 e 0,50; além de      sem sílica). A maior emissão é para 

       e         , onde o FTIR mostrou que essa amostra possuía menor 

concentração de grupos   . Nota-se também a importância da sílica para emissão 

eficiente do érbio em nossas composições. 

Ao deconvoluirmos o espectro de emissão da amostra com x=0,20 e T=1000°C, 

vimos que ele consiste em dez bandas centradas em     ;     ;     ;      (verde); 

    ;     ;     ;     ;      e         (azul), (Vide Fig. 36). Ao deconvoluirmos o 

espectro de emissão da amostra com        e          sem sílica, observamos 

menos bandas, apenas cinco, sendo que duas delas se referem a emissão do érbio e 

não é notado a interação intra-banda que há em amostras com sílica. As bandas são 

centradas em      ;      (verde);     ;      e 2       (azul), (Vide Fig. 37). 
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Figura 34 - Espectros de emissão para amostras com       , tratadas termicamente a 
diferentes temperaturas (     ,    ,    ,    ,      e       ) e com           . 
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Figura 35 - Espectros de emissão para as amostras tratadas termicamente a      , variando a 
concentração de      (      ;     ;     ;     ;      e     ) e com           . 
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Figura 36 - Deconvolução do espectro de emissão da composição com x=0,20 e T=1000°C. 
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Figura 37 - Deconvolução do espectro de emissão da composição com x=0,20 e T=1000°C sem 
sílica. 

 

Na Fig. 38 estão os espectros de emissão excitados por        em amostras 

com        e tratamento térmico com diferentes temperaturas. Note que em torno 

de        a matriz perde um pouco da energia de emissão e em        surge um 

pico estreito característico da emissão do     . Isso mostra uma interação do      

com a matriz. Esta excitação (             ) permite excitar somente os defeitos na 

matriz. O comprimento de onda de        corresponde a            , no entanto o 

nível de maior energia do      descrito por Dieke e Cusswhite [8] está em torno de 

           , portanto para o érbio emitir ele precisa estar acoplado à matriz, de 

forma que a matriz absorva            , perca            (energia correspondente 

à vibração        ) e transfira para o     . Na Fig. 38 observa-se ainda uma 

amostra com        e         , mas sem dopante, onde esse efeito descrito 

acima não aparece, mostrando que o      realmente interage com a matriz.  
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 Figura 38 - Espectros de emissão para amostras com       , tratadas termicamente a 
diferentes temperaturas (     ,    ,    ,    ,      e       ) e com           . 

 

Surge uma banda larga de emissão entre     e        (Vide Fig. 39: uma 

ampliação da Fig. 38), segundo a literatura esta emissão está associada à clusters de 

     e sua posição está associada ao tamanho ou formas destes clusters ricos em 

    . Observamos que a        a banda (entre     e       ) é mais intensa e que 

a posição de máximo varia com a variação de tratamento térmico sem seguir 

aparentemente nenhum padrão. Observamos ainda bandas menores com ápice em 

torno de       , que se deve a transição       
       

  do     , mostrando mais 

uma vez, um acoplamento da matriz com o íon terra rara. 
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 Figura 39 - Ampliação da Fig. 38. Bandas largas de emissão na região do verde. 

 

Para estudar os efeitos de diferentes concentrações de      nestes espectros, 

foram feitas medidas em amostras tratadas a        para diferentes valores de   

(    ;     ;     ;     ;      e     ), além de preparada uma amostra com matriz 

similar à de estudo, contudo sem a sílica, note que para esta matriz não surge 

acoplamento com o íon terra rara. (vide Fig. 40). 

Efeitos similares aos discutidos anteriormente foram observados. Há uma melhor 

concentração de      onde ocorre absorção em        do conteúdo que a matriz 

emitiu e maior emissão do      em        referente à transição    
 

      
 
     . A 

maior relação entre intensidade emitida em        pela absorção em        ocorre 

para a amostra com        e         . Valores desta relação para todas as 

amostras se encontram na Tabela 9. 
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 Figura 40 – Espectros de emissão para as amostras tratadas termicamente a       , variando 
a concentração de    (                  ;     ;      e     ) e com           .  

 

Tabela 9 - Razão entre emissão (    ) e absorção (    ) do      . 

Concentração de 

     (valores de x) 

Temperatura de 
tratamento térmico 

(°C) 

  Razão entre 

emissão (403 nm) e 

absorção (375 nm) 

0,30 800 0,1 

0,30 850 0,6 

0,30 900 2,9 

0,30 950 1,5 

0,30 1000 0,6 

0,30 1050 0,6 

0,05 1000 1,3 

0,10 1000 1,2 

0,20 1000 3,9 

0,40 1000 0,7 

0,50 1000 1,2 
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6.3 Caracterização estrutural e óptica dos filmes finos 

Na Fig. 41 estão os difratogramas de raios X para filmes finos sobre substratos de 

sílica depositados pela técnica de spin-coating. Todos são filmes com 9 camadas 

usando a solução da matriz                                 dopada com    

em mol de      com       . Esta concentração de      foi escolhida porque os 

resultados de emissão previamente estudados com pós mostraram maior intensidade 

de emissão em         para o      nesta matriz. Os filmes foram tratados com 

     ,      e       , sendo que o tempo que eles permaneciam nesta 

temperatura foi de   ou   . 
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Figura 41 – Difratogramas de raios X para filmes finos de 9 camadas obtidos partindo de uma 
solução da matriz                                 dopada com    em mol de      

com       . As curvas se diferem pela temperatura de tratamento térmico e tempo de 
permanência em tal temperatura. 

 

Mesmo passando por tais tratamentos térmicos, os filmes finos depositados pela 

técnica de spin-coating apresentam apenas fase amorfa, sendo mais resistente a 

cristalização quando comparados aos pós. Para estudar a espessura dos filmes, foi 

usado os resultados da espectroscopia de UV-Vis-NIR, contudo os filmes finos 
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depositados pela técnica de spin-coating não apresentaram franjas de interferência 

expressivas (Vide Fig 42). 
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Figura 42 - Espectros de UV-Vis-NIR para filmes finos de 9 camadas obtidos partindo de uma 
solução da matriz                                 dopada com    em mol de      

com       . As curvas se diferem pela temperatura de tratamento térmico e tempo de 
permanência em tal temperatura. 

 

Na Tabela 10, encontramos os valores do band gap pela lei de Lambert-Beer para 

os filmes obtidos por spin-coating. O band gap foi praticamente o mesmo para todos 

os filmes. Para apenas um filme feito pela técnica de spin-coating foi possível medir a 

espessura pela técnica de perfilometria. O filme tratado a       com nove camadas 

feitas da solução com        e          tem a espessura de         . 

 
  
Tabela 10 - Band gap dos filmes depositados pela técnica de spin-coating. 
Concentração 

de GeO2 

(valor de x) 

Tratamento 

térmico do 

pó (°C) 

Substrato camadas 
Trat. term. 

do filme (°C) 

temp. de 

trat. term. 

(h) 

Band gap 

(eV) 

0,30 1000 sílica 9 900 1 5,6 

0,30 1000 sílica 9 1000 1 5,6 

0,30 1000 sílica 9 1100 1 5,7 

0,30 1000 sílica 9 1100 5 5,7 



63 
 

 

A Fig. 43 ilustra os difratogramas de raios X dos filmes finos depositados pela 

técnica de deposição física de vapor. Foram obtidos num tempo de         e sobre 

substratos de soda-lima. Um deles passou por processo de oxigenação, ou seja, foi 

levado a um forno com atmosfera de    e permaneceu no forno por    numa 

temperatura de      .  

Mesmo passando por altas temperaturas de tratamento térmico os filmes finos 

obtidos pela evaporadora, assim como para os filmes obtidos por spin-coating, 

apresentam apenas fase amorfa. Diferente dos espectros de UV-Vis-NIR para filmes 

obtidos por spin-coating, as franjas podem ser observadas nos filmes obtidos pela 

técnica de deposição física de vapor. Utilizando a equação (3.1.19), verificamos que a 

faixa de espessura em que os guias são monomodos, varia entre     e         e 

este valor deve ser comparado com os resultados dos espectros de UV-Vis-NIR.  
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Figura 43 - Difratogramas de raios X para filmes finos depositados pela técnica de deposição 
física de vapor. O processo de fabricação dos filmes durou      e eles foram depositados 

sobre substrato de soda-lima. Um deles passou por processo de oxigenação. 
 

Na deposição, três temperaturas para o suporte que fica em contato com o 

substrato foram utilizadas: ambiente (25oC),     e      . O pó utilizado é o de 

composição                            com        e dopados com     , a 
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temperatura de tratamento do pó foi de      ou       , todos evaporados durante 

      .  

Nas Fig. 44, 45 e 46 pode-se observar tais espectros, cada figura traz a 

diversidade de síntese para um tipo de substrato (sílica, soda-lima revestida com ITO e 

soda-lima). Os diferentes substratos foram usados para análise da aderência em cada 

um deles. 

Através dos espectros, utilizando o método da envoltória calculou-se os valores 

de espessura dos filmes, os quais estão na Tabela 11. Pode-se concluir que quando 

aumenta a temperatura do suporte que fica em contado com o substrato a      , o 

filme torna-se mais denso e reduz significativamente sua espessura. Já os filmes 

obtidos à temperatura ambiente e à       apresentam resultados similares, assim 

também não se observou variação significativa dos valores de espessura de filmes 

obtidos com pós que passaram por diferentes tratamentos térmicos (     ou 

      ). 
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Figura 44 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de sílica. 
Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de composição 

                           com        e temperatura de tratamento térmico igual a 
     ou       . 
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Figura 45 – Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de soda-
lima revestidos com ITO. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de 

composição                            com        e temperatura de tratamento 
térmico igual a      ou       .  
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Figura 46 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de soda-

lima. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de composição 
                           com        e temperatura de tratamento térmico igual a 

     ou       . 
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Tabela 11 - As condições em que os filmes foram sintetizados e suas espessuras. Os filmes 
foram depositados pela técnica de deposição física de vapor dos pós de composição 
                                dopados com    de     . 

Condições do 

filme 

    Espessura do 

filme (nm) 

Substrato Temperatura 

do substrato 

Tempo de 

evaporação 

Valor de x Temperatura 

de t. térmico 

do pó 

UV-Vis-NIR-NIR 

Sílica ambiente 30 min 0,30 1000°C 868 ± 87 

Sílica 300°C 30 min 0,30 1000°C 893 ± 89 

Sílica 800°C 30 min 0,30 1000°C 440 ± 44 

Sílica ambiente 30 min 0,30 1400°C 1077 ± 249 

S-lima(ITO) ambiente 30 min 0,30 1000°C 946 ± 282 

S-lima(ITO) 300°C 30 min 0,30 1000°C 822 ± 82 

s-lima(ITO) 800°C 30 min 0,30 1000°C 473 ± 197 

S-lima(ITO) ambiente 30 min 0,30 1400°C 975 ± 361 

Soda-lima ambiente 30 min 0,30 1000°C 874 ± 146 

Soda-lima 300°C 30 min 0,30 1000°C 853 ± 85 

Soda-lima 800°C 30 min 0,30 1000°C 505 ± 78 

Soda-lima ambiente 30 min 0,30 1400°C 1438 ± 485 

 

A aderência dos filmes foi similar em todos os substratos, ou seja, não trincaram 

nem descolaram. Na Tabela 12, encontram-se os valores do band gap para os filmes 

sobre os substratos de sílica e a temperatura do substrato durante a evaporação como 

parâmetro variável. Os filmes apresentaram band gap em geral menor quando 

comparados aos obtidos pela técnica de spin-coating, sendo que para o filme em que o 

substrato foi levado à       no instante da evaporação, o band gap foi o de maior 

valor, igual a       . 

 
Tabela 12 - Band gap de filmes depositados pela técnica de deposição física de vapor. Os 
parâmetros variados foram substratos e temperatura do substrato durante a evaporação. 

Concentração 

de GeO2 (valor 

de x) 

Tratamento 

térmico do pó 
Substrato 

Temp. do 

subst. na 

evaporação 

(°C) 

Tempo de 

evaporação 

(min) 

Band gap (eV) 

0,30 1000°C Sílica ambiente 30 4,6 

0,30 1000°C Sílica 300 30 4,1 

0,30 1000°C Sílica 800 30 5,4 

0,30 1400°C Sílica ambiente 30 3,9 
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Foi feito um estudo da espessura do filme variando agora o tempo de 

evaporação (    ,    e   ). O pó utilizado para preparação da pastilha foi o de 

composição                            com        e dopados com     , a 

temperatura de tratamento do pó foi de       . Sendo que os filmes evaporados 

durante    foram obtidos logo após os de      e usando a mesma pastilha. Isso para 

verificar se a taxa de evaporação do material é constante (Vide Fig. 47). 
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Figura 47 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de soda-
lima. Foram depositados pela técnica de deposição física de vapor do pó de composição 

                           com        e temperatura de tratamento térmico igual a 
    . O tempo de evaporação variou de     ,    e   . 

 

Os filmes apresentaram uma mudança de estequiometria para com o pó, isso 

porque esta técnica de deposição física de vapor elimina muito o oxigênio. Para 

retornar a estequiometria desejada fez-se a oxigenação destes filmes ex-situ em forno 

mufla convencional.  Nestes filmes fez-se a transmitância no UV-Vis-NIR, tais 

resultados se encontram na Fig. 48. Na Tabela 13 encontra-se uma comparação entre a 

espessura dos filmes antes e depois da oxigenação. 
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Figura 48 - Espectros de UV-Vis-NIR de filmes dopados com      sobre substratos de soda-
lima que passaram por oxigenação. Foram depositados pela técnica de deposição física de 

vapor do pó de composição                            com        e temperatura 
de tratamento térmico igual a     . O tempo de evaporação variou de     ,    e   . 

 

Tabela 13 - Filmes depositados sobre substratos de soda-lima à temperatura ambiente e à 
vácuo pela técnica de deposição física de vapor dos pós de composição                

                 dopados com    de      com      e tratamento térmico de 
      . O que variou foram o tempo de deposição dos filmes. Para encontrar a espessura 
forma utilizados o perfilômetro e o equipamento de espectroscopia de UV-Vis-NIR-NIR. 

Tempo de 
evaporação 

Espessura do 
filme-UV-Vis-
NIR-NIR  (nm) 

Espessura do 
filme-

Perfilômetro  
(nm) 

Espessura do 
filme oxigenado-
UV-Vis-NIR (nm) 

Espessura do 
filme oxigenado-

Perfilômetro 
(nm) 

90 min 624 ± 62 548 ± 5 585 ± 74 - 

 60 min 194 ± 19 163 ± 5 - 156 ± 15 

180 min 556 ± 61 484 ± 10 - - 

 

Os resultados mostram que a taxa de evaporação é maior no começo do 

processo (624 ± 62nm), isso fica claro com a espessura de 194 ± 19 nm que o segundo 

filme obtido com a mesma pastilha apresentou. Não adiantou também deixar por 

muito tempo a evaporação, pois a espessura não mostra grandes mudanças (556 ± 

61nm). Passando pelo processo de oxigenação ex-situ, não há alteração significativa na 

espessura do filme. 
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Um fato importante é que ao incidir luz ultravioleta sobre os filmes (que contêm 

    ) acontece o efeito de fotocontração. Isto demonstra que filmes obtidos pela 

técnica de deposição física de vapor permite fazer guias de onda e gravar redes de 

Bragg para se ter amplificadores ópticos miniaturizados. Para realizar a fotocontração 

foi utilizada uma luz laser com comprimento de onda de        e potência de       

da marca QL quantel, modelo Brillant b (Vide Fig. 49 e 50). A Fig. 49 mostra uma 

imagem da superfície do filme ampliada por um microscópio óptico, onde ficou nítida a 

mudança de coloração na superfície do filme onde foi incidida a luz ultravioleta. A Fig. 

50 mostra uma imagem 2D obtida por um perfilômetro de contato, a região mais 

escura se refere a região mais profunda, ou seja, onde ocorreu a fotocontração. 

 

 

Figura 49 - Foto de um filme fino que passou por incidência de luz ultravioleta. 

 

Por fim, o filme sintetizado durante        num substrato aquecido à      , 

usando como fonte de evaporação uma pastilha do pó com        previamente 

tratado à       , foi excitado à        para verificar se as propriedades ópticas 

eram mantidas no filme (Vide Fig. 51). A largura à meia altura foi calculada e o valor 

encontrado (      ) é maior que a emissão do pó cujo filme foi feito (48    ). A 

forma da curva se manteve a mesma. 
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Figura 50 - Imagem do perfilômetro de contato que mostra fotocontação na supoerfície do 
filme fino. Quanto mais escuro mais profundo. 
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 Figura 51 – Espectro de emissão de um filme que foi depositado durante        sobre um 
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Estes resultados são promissores e oferecem condições adequadas para que 

ocorra o guiamento da luz e os filmes finos atuem como amplificadores ópticos. 
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7 Conclusão 

Os resultados mostraram que quanto à estrutura, as amostras em pó possuem 

uma fase amorfa de sílica e a formação de cristalitos de estrutura ortorrômbica da fase 

         . O grupo hidroxila    pôde ser removido com tratamento térmico sem 

que a amostra cristalizasse. Quando o pó foi excitado com luz visível (      ), os íons 

de érbio (    ) mostraram um acoplamento com a matriz, ou seja, uma absorção da 

emissão da matriz e posterior emissão pelo érbio. A presença de       distribuiu os 

íons terras rara em um número maior de sítios, e ao ser excitado em        este pó 

emitiu em         com uma largura à meia altura de    à       e um tempo de 

vida de     à        dependendo da composição. Separadamente estes valores são 

encontrados na literatura, mas em matrizes diferentes às deste trabalho, resultados 

nesta ordem para largura à meia altura e tempo de vida num mesmo composto, são 

mostrados pela primeira vez. Esta composição foi então utilizada para obtenção de 

filmes finos. Foi possível controlar a espessura dos filmes finos de forma que permitam 

o guiamento da luz em regime monomodal. Obteve-se também o band gap, 

importante para o efeito de fotocontração devido à incidência de luz ultravioleta sobre 

um composto com     . Os filmes manteveram a emissão em         com uma 

largura a meia altura em torno de      . Combinando todos os resultados, torna-se 

possível a gravação de guias de ondas e de redes de Bragg, fazendo com que estes 

filmes possam funcionar como amplificadores ópticos miniaturizados. 
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8 Perspectivas 

Utilizar outras técnicas de caracterização, como por exemplo, a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e a Microscopia de Força Atômica (MFA) para estudar 

melhor a superfície dos filmes finos e dominar melhor o processo de fabricação destes 

para que não percam suas propriedades ópticas. De forma a construir guias de onda e 

amplificadores ópticos de baixo custo. Além de dopar com     , incorporar o      na 

matriz estudada, observar e analisar suas emissões na região do visível destes dois íons 

terras raras combinados. Como o      emite no vermelho, o      no verde e neste 

trabalho verificou-se que a matriz de                , devido a defeitos, emite 

na região do azul, deve se buscar estudar seus efeitos para que haja aplicação em 

displays. 
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Apêndice A 

A relação da massa dos precursores para composição com             ;     ; 

     e      se encontram nas Tabelas 14, 15, 16, 17, 18. 

 

 
Tabela 14 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

        0,1373 

              2,060 

                 5,6139 

              3,6373 

TEOS     3,894 

        0,629 

                 0,1176 

          39,7242 

 

 
Tabela 15 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

               

                    

                        

                     

TEOS           
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Tabela 16 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

        0,7457 

              11,186 

                 3,7439 

              2,4257 

TEOS     2,597 

        0,420 

                 0,1064 

          30,1323 

 
Tabela 17 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

        0,958 

              14,369 

                 3,092 

              2,003 

TEOS     2,145 

        0,346 

                 0,103 

          26,787 

 
Tabela 18 - Quantidade de massa dos precursores para        dopados com    em mol de 

    . 

 

Quantidade de massa correlacionada à 

porcentagem do dopante 

Compostos    em mol de      

        1,155 
              17,327 
                 2,485 
              1,610 

TEOS     1,724 
        0,279 

                 0,090 

          23,677 
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Apêndice B 

B.1 Difração de raios X (DRX) [1-4] 

A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização estrutural de materiais cristalinos. Esta consiste de um feixe de raios X 

colimado que incide sobre um material e é espalhado elasticamente, sem perda de 

energia pelos elétrons de um átomo. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-

se dizer que a onda eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e 

reemitida; cada elétron atua, portanto, como centro de emissão de raios X.  

Se os átomos que geram este espalhamento estiverem arranjados de maneira 

sistemática, como em uma estrutura cristalina, apresentando entre eles distâncias 

próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as 

relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de 

interferência dos raios X podem ser observados em vários ângulos. 

A Fig. 52 mostra simplificadamente como ocorre a reflexão dos raios X. Temos 

três planos cristalográficos, os quais estão representados pelos índices de Miller (   ). 

O raio X ao incidir num destes planos é refletido, pela Lei de Snell, o ângulo incidente é 

igual ao ângulo refletido. Com um pouco de trigonometria é fácil ver que     

      , onde   é o espaçamento entre planos cristalinos adjacentes e   é o ângulo de 

espalhamento do feixe. Se considerarmos que     é igual a um múltiplo do 

comprimento de onda incidente (  ), temos a lei de Bragg: 

                                                                                                                                         

Esta condição acima se deve para que as ondas mantenham a fase e possuam 

interferência construtiva, caso contrário, a interferência será destrutiva. Os raios do 

feixe incidente estão sempre em fase e paralelos até o ponto no qual o feixe superior 

incide no átomo   (Fig. 52), pois o segundo feixe continua até o segundo plano, onde 

ele é espalhado pelo átomo  . O segundo feixe deve viajar a distância extra        , 

esta distância deve ser um múltiplo inteiro ( ) do comprimento de onda para que as 

fases dos dois feixes continuem a mesma. 
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Figura 52 – Os raios do feixe incidente estão sempre em fase e paralelos até o ponto no qual o 
feixe superior incide no átomo  , o segundo feixe continua até o segundo plano, onde ele é 

espalhado pelo átomo  . O segundo feixe deve viajar a distância extra        , esta 
distância deve ser um múltiplo inteiro ( ) do comprimento de onda para que as fases dos dois 

feixes continuem as mesmas. 

 

O ângulo   na equação (B.1.1) é chamado de ângulo de Bragg (  ) e 

corresponde a metade do ângulo formado pelo feixe difratado e o transmitido (   ), o 

qual é medido pelo equipamento de DRX (Vide Fig. 53). 

 

Figura 53 - Raio incidente, transmitido e difratado. O raio incidente e o refletido formam um 
ângulo   (ângulo de Bragg) com o plano cristalino, já o ângulo    (ângulo de difração) é o 

ângulo formado pelo feixe difratado com o refletido. 

 

Através dos raios X, pode-se então identificar fase amorfa e cristalina nos 

materiais e quando a estrutura cristalina for menor que     , através da equação de 

Scherrer, é possível calcular o tamanho médio de cristalito (um grão cristalino avulso, 
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microscópico e constituinte de um agregado impedido de crescer pelos seus vizinhos), 

a dedução desta equação é feita com base na largura dos picos de um padrão de 

difração de raios X. 

Suponhamos um cristalito de espessura   na direção perpendicular aos planos 

cristalinos, como ilustrado na Fig. 54. O cristal possui         planos espaçados 

metodicamente por uma distância  , onde   é um número par. 

 

Figura 54 - Cristal de tamanho   e planos cristalinos espaçados por  . Modelo ilustrativo para 
dedução da equação de Scherrer. 

 

Os feixes de raios X incidentes A, B e C formam com os planos cristalinos 

exatamente o ângulo de Bragg, portanto B’ está fora de fase com A’ por um   

(considerando    ) e C’ está fora de fase com A’ por   , sendo assim, no ângulo de 

difração     as ondas interferem construtivamente, resultando num feixe de 

intensidade máxima.  

Quando nós consideramos ângulos muito próximos do ângulo de Bragg, 

percebemos que a interferência não é totalmente destrutiva. Os feixes D e E formam 

com o plano cristalino um ângulo    pouco maior que   , fazendo de tal forma que E’ 
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esteja defasado de D’       . Isto implica que no meio do cristal, haverá um plano 

que espalhará com uma diferença de fase igual à metade da diferença de fase de E’ 

com relação a D’. E este valor será um número inteiro mais meio (          ), 

defasado por meio comprimento de onda. Deste modo, o ângulo de difração     terá 

interferências destrutivas de modo que a intensidade dos raios difratados sejam zero.  

Os raios incidentes F e G possuem com o plano cristalino um ângulo    

levemente menor que o ângulo de Bragg. E de modo análogo, G’ está defasado de F’ 

por        e o ângulo de difração     terá interferências destrutivas de modo que a 

intensidade dos raios difratados sejam zero.  

Em     a intensidade dos raios difratados é máxima e em     e     é zero. Para 

valores que se aproximem do ângulo de Bragg entre     e    , haverá intensidades 

intermediárias (Vide Fig. 55). 

 

Figura 55 – Curva de difração para um caso real (à esquerda) e um caso hipotético (à direita). 

 

A largura da meia altura   pode ser considerada a metade da diferença de     e 

   . 

  
 

 
                                                                                                                 

A diferença de fase dos raios E’ e G’ para D’ e F’ respectivamente são: 
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Subtraindo a equação (B.1.3) pela (B.1.4) e utilizando relações trigonométricas, 

chegamos que: 

      
     

 
     

     
 

                                                                                           

O fato de    e    serem muito próximos de    implica que a soma deles seja 

igual a     e a diferença tão pequena que     
     

 
   

     

 
 . Utilizando a 

equação (5.1.5) resulta que: 

 

        
   

  

        
                                                                                                       

Sendo que   é uma constante de proporcionalidade que depende da forma das 

partículas (para esferas o valor de    é igual a 0,94). Divergência dos feixes causada 

por condições experimentais do equipamento (fator instrumental) e a não 

uniformidade dos tamanhos das partículas são fatores que causam o alargamento dos 

picos. A seguir apresenta-se a equação de Scherrer com correção na largura do pico 

(levando em conta o fator instrumental). 

  
  

               
                                                                                                             

Onde   é a largura a meia altura de um padrão. Usa-se como padrão, amostras 

que possuam grandes partículas uniformes, devido a isto, o alargamento que se vê nos 

seus difratogramas são atribuídos a fatores instrumentais. 

O esquema do difratômetro de raios X encontra-se na Fig. 56, a partir da fonte 

(tubo de raios X), os raios X atravessam um colimador, uma fenda divergente e 

irradiam na superfície da amostra. Os raios difratados, para determinados ângulos, 

convergem para uma fenda receptora, passam por um colimador, uma fenda de 

espalhamento e finalmente no detector de raios X. 
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Figura 56 – Esquema do difratômetro de raios X. A partir da fonte (tubo de raios X), os raios X 
atravessam um colimador, uma fenda divergente e irradiam na superfície da amostra. Os raios 
difratados, para determinados ângulos, convergem para uma fenda receptora, passam por um 

colimador, uma fenda de espalhamento e finalmente no detector de raios X. 

 

B.2 Espectroscopia no infravermelho [5-7] 

A espectroscopia vibracional no infravermelho (IV) é um tipo de espectroscopia 

de absorção na região do infravermelho do espectro eletromagnético. Esta é uma 

técnica que pode ser usada para identificar um composto ou investigar a composição 

de uma amostra, através dos seus grupos funcionais. Baseia-se no fato de que 

as ligações químicas das substâncias têm vibrações com freqüências especificas. Tais 

frequências dependem da forma da superfície, da energia potencial da molécula, 

da geometria molecular, das massas dos átomos e eventualmente do acoplamento 

vibrônico. 

Se uma molécula receber radiação eletromagnética com 'exatamente' a mesma 

energia de um dos seus modos de vibração, então a luz será absorvida. Para que uma 

vibração apareça no espectro IV, a molécula precisa sofrer uma variação no seu 

momento dipolar durante essa vibração.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_absor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_absor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie_de_energia_potencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_molecular
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamento_vibr%C3%B4nico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamento_vibr%C3%B4nico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_dipolo_permanente
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Essa região do espectro é chamada de banda de absorção e as frequências     de 

absorção podem ser em uma primeira aproximação relacionada às massas dos átomos. 

Esta frequência é dada pela equação (B.2.1) prevista pela lei de Newton e Hook para 

vibrações de moléculas diatômicas ou através da Lagrangeana do sistema, num 

modelo clássico que considera o núcleo atômico uma massa pontual e a ligação 

química uma mola com massa desprezível (Consideram-se apenas pequenos 

deslocamentos do núcleo). 

  
 

   
 
        

     
                                                                                                             

Onde   é a força de restabelecimento da situação de equilíbrio,   é a velocidade 

da luz e   e    são as massas dos átomos. 

Classicamente, a absorção (ou emissão) de radiação por um sistema é devido a 

variação periódica de seu momento de dipolo elétrico, sendo a frequência absorvida 

(ou emitida) idêntica à oscilação do dipolo. Com a mecânica quântica, através da 

Hamiltoniana do sistema e da equação de Schrödinger obtemos uma energia para o 

estado fundamental do oscilador ( ) que é metade do valor clássico (  ) e obtemos 

ainda as funções de onda para estados com mais alta energia descritos pelos 

polinômios de Hermite (B.2.3). 

  
 

 
   

 

 
                                                                                                                             

                
 
   

                                                                                                        

Onde    é o fator de normalização e    os polinômios de Hermite. A transição 

entre dois estados é caracterizada pelas funções de onda    e   . 

                                                                                                                                

Onde     é a medida do dipolo associado com o movimento dos elétrons 

durante a transição entre dois estados envolvidos, chamado de momento de transição. 

O valor da integral (B.2.4) determina a intensidade no infravermelho, que é 

proporcional à probabilidade de transição      
 . 

O equipamento possui num interferômetro de Michelson, o feixe refletido por 

espelhos passa por uma íris, pela amostra e é detectada (Vide Fig. 57). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_at%C3%B4mica
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Figura 57 - Esquema ilustrativo do espectrofotômetro de infravermelho. O equipamento 
possui uma fonte que incide num interferômetro de Michelson e através de reflexões por 

espelhos passa por uma íris, pela amostra e é detectada. 

 

B.3 Análise termogravimétrica (TG) [7] 

Termogravimetria é a técnica na qual a mudança da massa de uma substância é 

medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação 

controlada. A análise da curva de TG fornece informação a respeito da estabilidade 

térmica e da composição inicial da amostra, dos compostos intermediários que podem 

ser formados e da composição do resíduo, se houver. Mais especificamente, esta 

técnica determina a pureza e estabilidade térmica de padrões primários e secundários 

e ajuda a determinar composições de liga ou mistura. 

O instrumental básico da termogravimetria consiste numa balança de precisão 

acoplada a um forno que permite programar o aumento de temperatura de forma 

linear com o tempo. A amostra é colocada em uma pequena plataforma acoplada à 

balança. Os dados de massa gerados são captados pelo microcomputador. Um 
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pequeno forno elétrico envolve a plataforma, de maneira que a temperatura da 

amostra pode ser controlada variando-se a potência do forno (Vide Fig. 58). 

 

 

Figura 58 – O instrumento consiste numa balança de precisão acoplada a um forno. A amostra 
é colocada em uma pequena plataforma acoplada à balança e um pequeno forno elétrico 

envolve a plataforma, de maneira que a temperatura da amostra pode ser controlada 
variando-se a potência do forno.  

 

 

B.4 Calorimetria de Exploratória Diferencial (DSC) [7] 

Como os processos físicos de fusão, cristalização, amolecimento e as transições 

no estado sólido não envolvem mudança de peso, a técnica de TG requer a técnica de 

DSC para ter-se domínio mais amplo do que está ocorrendo com a variação de 

temperatura na amostra. No DSC, mede-se a energia necessária para manter nula a 

diferença de temperatura entre a amostra e uma referência em função da 

temperatura e do tempo. 

Ao longo do programa de aquecimento a temperatura da amostra e da 

referência se mantém iguais até que ocorra alguma alteração física ou química na 

amostra. Se a reação for exotérmica, a amostra irá liberar calor, ficando por um curto 

período de tempo, com uma temperatura maior que a referência.  Do mesmo modo, 
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se a reação for endotérmica a temperatura da amostra será temporariamente menor 

que a referência.  

O principal uso da DSC é detectar a temperatura inicial dos processos térmicos e 

qualitativamente caracterizá-los como endotérmico e exotérmico, reversível ou 

irreversível, transição de primeira ordem ou de segunda ordem, etc. Este tipo de 

informação, bem como sua dependência em relação a uma atmosfera específica, faz 

este método particularmente valioso na determinação de diagramas de fase. 

O instrumento utilizado consiste de uma câmara com uma entrada de gás. Nesta 

câmara são colocados sobre discos termoelétricos (constantans), a amostra em um 

recipiente metálico e a referência. A diferença do fluxo de calor da amostra e da 

referência são medidas por termopares (Vide Fig. 59). 

 

Figura 59 – Uma câmara que permite fluxo de gás, onde são colocados sobre discos 
termoelétricos, a amostra em um recipiente metálico e a referência. A diferença do fluxo de 

calor da amostra e da referência são medidas por termopares. 

 

B.5 A Transmitância na região do UV-Vis-NIR e medidas do índice de 

refração [10-14] 

A espectroscopia de transmissão do ultravioleta ao infravermelho próximo (UV-

Vis-NIR) é uma das técnicas mais utilizadas para caracterização óptica dos materiais. 

Através dela é possível analisar a transmissão e absorção do material em função do 

comprimento de onda da luz. A Fig. 60 mostra um esquema de um filme sobre um 

substrato. A energia incide sobre o filme e uma quantidade é refletida enquanto a 
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outra transmitida. Consideramos    o índice de refração do filme,    o índice de 

refração do substrato,    o índice de refração do ar e   a espessura do filme. 

 

 

Figura 60 – Esquema de um filme sobre um substrato. A energia incide sobre o filme e uma 
quantidade é refletida enquanto a outra transmitida. Consideramos    o índice de refração do 

filme,    o índice de refração do substrato    o índice de refração do ar e   a espessura do 
filme. 

 

 

Figura 61 – Simulação de franjas de interferência devido aos efeitos de interferência da luz 
entre as interfaces ar-filme e filme-substrato, as linhas pontilhadas se devem ao método da 

envoltória que utiliza a transmitância máxima e mínima dos comprimentos de onda para 
calcular o índice de refração e a espessura do filme. 
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Devido aos efeitos de interferência da luz entre as interfaces ar-filme e filme-

substrato, aparecem franjas no espectro de transmissão, e através deste pode-se obter 

o índice de refração e a espessura dos filmes finos através do método da envoltória 

utilizando a transmitância máxima (    ) e mínima (    ) do comprimento de onda. 

(Vide Fig. 61). 

A expressão utilizada neste método foi deduzida por Manifacier e colaboradores 

[8] e posteriormente modificada por Peng e colaboradores [9], e pode ser escrita por: 

            
  

 
  

 
 
                                                                                                           

onde        

          
      

           

         
 

A espessura pode ser obtida pela expressão: 

  
       

                      
                                                                                             

da qual        e         são índices de refração do filme para dois máximos ou 

mínimos adjacentes em    e   . 

Na dedução das expressões acima citadas, foram feitas algumas aproximações e 

considerações dentre as quais de que os filmes são isolantes e que possuem uma fraca 

absorção e que a transmissão ocorre através de um filme simples e homogêneo com 

espessura uniforme sobre um substrato semi-infinito e transparente [10]. 

O equipamento usado para tais medidas é denominado espectrofotômetro. Um 

esquema do equipamento se encontra na Fig. 62, onde uma fonte de luz ultravioleta e 

uma fonte de luz visível incidem em um espelho que reflete as ondas em uma fenda e 

posteriormente numa rede de difração, mais uma vez a luz passa por uma fenda, 

depois por um filtro e é refletida por um espelho num semi-espelho que divide 

igualmente a luz. Uma parte dela incide sobre a referência, depois numa lente e 

finalmente é detectada. Ao mesmo tempo, a outra parte incide a amostra, numa lente 

e no detector.  
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Figura 62 – Esquema de um espectrofotômetro. Uma fonte de luz UV e uma fonte de luz Vis 
incidem em um espelho que reflete as ondas em uma fenda e posteriormente numa rede de 
difração, mais uma vez a luz passa por uma fenda, depois por um filtro e é refletida por um 

espelho num semi espelho, que divide igualmente a luz. Uma parte dela incide na referência, 
depois numa lente e finalmente é detectada. Ao mesmo tempo, a outra parte incide na 

amostra, numa lente e no detector. 

 

B.6 Perfilometria óptica [15] 

O princípio utilizado nesta técnica é o do cromatismo axial (não focalização de luz 

de cores diferentes). Isso acontece porque as ondas quando passam de um meio para 

outro (ar para vidro, por exemplo), mudam sua velocidade de propagação. Se por 

exemplo a luz branca, que possui vários comprimentos de onda de tamanhos 

diferentes, se propaga no ar e incide sobre um vidro, cada onda que compõe a luz 

branca se propagará com velocidade menor do que a incidente. As ondas com 

frequências maiores terão maior redução na velocidade do que as ondas com 

frequências menores. 
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Como vemos na equação (B.7.1), o índice de refração é inversamente 

proporcional a velocidade de propagação da onda no meio. Isso significa que para cada 

comprimento de onda que compõe a luz branca, o material vai ter um índice de 

refração diferente, sendo que para ondas com frequências maiores, os índices de 

refração serão maiores. 

  
 

 
                                                                                                                                              

Temos ainda a Lei de Snell, que relaciona os índices de refração do meio 

incidente com os ângulos de incidência e refração. 

                                                                                                                                    

É fácil notar pela lei de Snell que as ondas com frequências mais altas terão 

ângulos de refração maiores. Isto implica, levando em consideração o espectro visível, 

que o azul terá um ângulo de refração maior e será mais espalhado, ao contrário, o 

vermelho terá um ângulo de refração menor e será menos espalhado (Vide Fig. 63). 

 

 

Figura 63 – A lei de Snell relaciona os ângulos de incidência e refração da onda com os índices 
de refração do meio 1 e 2. Note que quanto maior o ângulo de refração, menor o 

espalhamento da onda, portanto, comparando o espectro visível, o azul é a cor mais 
espalhada, no outro extremo, temos o vermelho. 
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O equipamento que faz tais medidas é o perfilômetro, este fornece informações 

morfológicas da superfície da amostra. O equipamento possui uma fonte de luz branca 

que é conduzida por uma fibra óptica até uma lente objetiva, a qual propicia alto grau 

de efeito de aberração monocromática, o feixe de luz incide na superfície da amostra e 

cada cor focaliza em uma altura. O sinal refletido retorna pela fibra óptica e a 

interferência da luz incidente com essa luz refletida é detectada e convertida em 

imagem (Vide Fig. 64). 

 

Figura 64 – Esquema de um perfilômetro. Uma fonte emite luz que via uma fibra óptica incide 
em uma lente objetiva, a qual promove uma aberração monocromática. Os diferentes 

comprimentos de onda focalizam em alturas diferentes e quando incidem na amostra são 
refletidos. Os raios refletidos e o feixe incidente interferem e são detectados. 

 

B.7 Perfilômetria de contato 

Consiste em uma ponteira de diamante muito sensível acoplada a um sensor de 

movimento na direção vertical. A ponteira percorre a amostra numa trajetória 

horizontal seguindo os desníveis da superfície e o perfil da amostra é processado e 

transformado em imagem por um microcomputador. Esse tipo de perfilômetro forma 

uma imagem mais nítida que o perfilômetro óptico, contudo tem a desvantagem de 

riscar amostras de baixa dureza. 
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B.8 Emissão fotoluminescente [6-9] 

A luminescência é a emissão de luz de uma substância com elétrons previamente 

excitados de um estado de menor energia para um estado de energia superior, essa 

excitação pode ocorrer de várias formas: por aquecimento (Termoluminescência); por 

fricção, quebra ou esmagamento (Triboluminecsênia); por bombardeio de partículas 

de alta energia (Radioluminescência) ou por absorção de fótons (Fotoluminescência), 

entre outras.  

Dentro dos sistemas fotoluminescentes temos duas subdivisões dependendo do 

estado excitado envolvido no processo:  

Fluorescência: Ocorre quando a energia eletromagnética absorvida pelo sistema 

o excita e o leva para um estado que é singleto, no qual, ele permanece num intervalo 

de tempo muito curto,        , ou seja, é quando a emissão de luz acontece apenas 

durante a irradiação. A aplicação mais habitual deste fenômeno são as lâmpadas 

fluorescentes, onde um tubo de vidro é coberto com um material à base de fósforo 

que produz luz visível ao ser excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionização 

dos gases no interior do tubo. Outro uso prático da fluorescência é de detectar 

bilhetes falsos, já que só os verdadeiros levam impressos uma tinta fluorescente que é 

visível apenas com auxílio de uma luz ultravioleta. 

Fosforescência: Ocorre quando a energia eletromagnética absorvida pelo 

sistema o excita e o leva para um estado que é tripleto, o decaimento do elétron nesse 

estado de excitação não ocorre imediatamente, os átomos ficam excitados por longo 

tempo, em alguns casos, até por várias horas, antes de emitirem fótons. Ou seja, é um 

processo lento que acontece quando a emissão de luz ocorre mesmo após a irradiação. 

Este fenômeno pode ser observado nas tintas fosforescentes usadas em placas de 

sinalização em rodovias, interruptores elétricos e mostradores de relógios. 

Para facilitar a compreensão de cada um dos efeitos citados acima e as suas 

dimensões de generalidade comparativa de um com os outros, temos a Fig. 65 que 

mostra um esquema considerando tais efeitos como conjuntos matemáticos. Pode-se 

verificar que luminescência é o termo mais geral que engloba a fotoluminescência, a 

qual se subdivide em fluorescência e fosforescência.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpadas_fluorescentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpadas_fluorescentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_vis%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio
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Figura 65 – Note que luminescência é o termo mais geral que engloba dentre outros a 
fotoluminescência, esta se subdivide em fluorescência e fosforescência. 

 

O equipamento que faz tais medidas é chamado de fluorímetro, neste a radiação 

provém de uma lâmpada de xenônio, posteriormente, é selecionado um comprimento 

de onda por meio de um monocromador duplo. Em seguida, a amostra é iluminada e a 

radiação emitida por fluorescência passa por outro monocromador duplo e por fim em 

um detector (Fotomultiplicadora). Quando deseja-se excitar a amostra com um 

comprimento de onda no infravermelho, usa-se um laser que vai incidir diretamente 

na amostra, e a radiação emitida por esta passa por um monocromador simples e por 

fim num detector (InGaAs) (Vide Fig. 66). 

No fluorímetro, controla-se o comprimento de onda incidente na amostra e é 

medido o comprimento de onda emitido por ela. Através da equação (B.9.1) e (B.9.2), 

pode-se calcular a energia de absorção e emissão da amostra. 

  
 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

O que acontece com os átomos no processo de fotoluminescência é mostrado de 

forma simplificada na Fig. 67. Suponhamos estados de energia A, B e C, onde A seja o 

estado fundamental e B um estado de maior energia comparado a C. A amostra é 

excitada por uma energia     e passa do estado A para o estado B, então perde um 
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pouco dessa energia para a matriz (vibração da rede, por exemplo) para finalmente 

emitir luz com um energia       .  

 

Figura 66 – Uma lâmpada de xenônio emite radiação sobre um monocromador, o qual permite 
a passagem de um comprimento de onda específico para atingir a amostra, esta absorve 

energia e emitir luz em comprimentos de ondas diferentes, estes atingem um monocromador 
duplo e são detectados posteriormente. Um laser emite radiação sobre a amostra, esta 
absorve energia e emitir luz em comprimentos de ondas diferentes, estes atingem um 

monocromador simples e são detectados posteriormente. 

 

 

Figura 67 - A amostra é excitada por uma energia     e passa do estado A para o estado B, 
então perde um pouco dessa energia para a matriz (vibração da rede, por exemplo) para 

finalmente emitir luz com um energia       . 
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Segundo a lei de Stokes, temos que a luz emitida, quase sempre tem um 

comprimento de onda maior do que a absorvida. Através deste método pode-se 

determinar quantitativamente vestígios de muitas espécies orgânicas e inorgânicas. 

 

B.9 Tempo de vida 

É o tempo que um elétron que foi excitado gasta para retornar ao seu estado de 

origem. Para medidas de tempo de vida é utilizado o mesmo equipamento das 

medidas de emissão fotoluminescente acoplado com um laser e adaptado com um 

chopper, um osciloscópio, uma íris, um espelho de alumínio sobre um vidro e uma 

lente (Vide Fig. 68). O tempo de vida médio (  ) pode ser obtido através da equação 

[16]: 

   
       

    
                                                                                                                            

Onde   é a intensidade da luz. 

 

 

Figura 68 – Esquema do aparato experimental usado para fazer medidas de tempo de vida. 
Um laser passa por uma íris de abertura de     , uma lente de sílica com foco igual a       
um chopper conectado a um osciloscópio e um espelho de alumínio sobre um pirex que reflete 

o feixe do laser sobre a amostra. 
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