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Introdução 

Vidros fosfato e germanato são utilizados como 

base para dispositivos fotônicos, como nos guias de 

onda amplificadores dopados com íons Er
3+

 (em 

inglês, EDWA). Nestes dispositivos é necessária 

uma grande quantidade dos íons Er
3+

 uma vez que 

há pequena absorção na região de excitação de 

interesse em telecomunicações. A utilização de íons 

ativadores tais como Yb
3+

 pode ser necessária a fim 

de aumentar a absorção na região de 980 nm e 

intensificar a emissão dos íons Er
3+

 em 1530 nm por 

transferência de energia não radiativa
1
. Tanto os 

íons Er
3+

 quanto Yb
3+

 têm uma absorção em 980 nm 

referentes às transições 
4
I15/2 � 

4
I11/2 e 

2
F7/2 �

2
F5/2, 

respectivamente, sendo esta a co-dopagem mais 

utilizada para lasers e amplificadores óticos à base 

de íons érbio. Este trabalho teve como objetivo a 

avaliação das mudanças nas propriedades óticas 

promovidas pela substituição de TiO2 por GeO2 em 

vidros niobofosfatos de composições 20Na2O-

30Nb2O5-(5-y-z)Al2O3-30P2O5-(15-x)TiO2-xGeO2-

yEr2O3-zYb2O3 com x=(0; 5; 10; 15), y=(0; 1), z=(0; 

2) em mol% para possível aplicação como 

amplificador ótico. 

Resultados e Discussão 

As investigações de ordem a curta distância por 

FTIR e Raman sugerem que a estrutura de vidro 

não se altera de forma significativa ao longo da 

série destas substituições, com o Ge
4+

 assumindo 

coordenação octaédrica na rede fosfato, sendo que 

em vidros germanatos assume preferencialmente 

coordenação tetraédrica. Esta sugestão é 

confirmada pelos espectros de 
31

P MAS-NMR, os 

quais indicam que os vidros possuem cadeias do 

tipo pirofosfato, sem mudança na polimerização 

com as substituições. Os espectros na região do 

UV–Vis dos vidros co-dopados são característicos 

de íons terras raras (TR), onde é possível observar 

as diversas transições eletrônicas, tanto dos íons 

Er
3+

 quanto Yb
3+

, indicando que os íons TR ocupam 

ambientes químicos similares. Os cálculos dos 

parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt resultaram 

em valores de Ω2, Ω4 e Ω6 muito semelhantes para 

as diferentes composições, indicando que cadeias 

mantêm-se semelhantes após a substituição de 

TiO2 por GeO2 (Tabela 1) corroborando com os 

resultados da caracterização estrutural. Alterações 

na cadeia promoveriam mudança na simetria local 

do íon Er
3+

 e alterações nos parâmetros de 

intensidade. 

 

Tabela 1. Parâmetros de intensidade de Judd–Ofelt 
dos sistemas vítreos NNAPT(15–x)G(x):Er/Yb. 

Razão 
Ti/Ge 

Ω2 

(10
–20

 cm
2
) 

Ω4 

(10
–20

 cm
2
) 

Ω6 

(10
–20

 cm
2
) 

15/00 6,2 1,0 0,7 

10/05 6,0 1,0 0,7 

05/10 6,4 0,9 0,8 

00/15 5,8 1,1 0,6 

 

Os espectros de emissão das amostras dopadas 

evidenciam uma larga banda, sendo bastante 

interessante para dispositivos óticos, porém, a troca 

de TiO2 por GeO2 na rede não implica de forma 

significativa na atividade ótica. Os tempos de vida 

das emissões em 1534 nm são os mesmos para 

todos os sistemas vítreos co-dopados (5 ms), 

indicando também similaridade no ambiente químico 

dos terras raras. O processo de upconversion 

envolve 1,5 fótons para todas as amostras, podendo 

ser atribuído à absorção de dois fótons de 

comprimento de onda em 980 nm e emissão de um 

fóton em 1534 nm ou a absorção de três fótons e 

emissão de dois. 

Conclusões 

A substituição de TiO2 por GeO2 não implica em 

grandes mudanças nas propriedades óticas dos 

sistemas vítreos estudados. O Ge
4+

 mantém a 

mesma coordenação do Ti
4+

 e os ambientes 

químicos ao redor dos íons terras raras não se 

alteram significativamente, sendo evidenciado pelas 

análises espectroscópicas. As composições têm 

potencial como matriz para aplicação em 

dispositivos óticos  
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