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Introdução 

Vidros baseados em polifosfatos de sódio (NaPO3)n 

contendo óxidos de antimônio (III) e cobre (II) vêm 

sendo estudados, nos quais a presença de Sb2O3 na 

composição é responsável pelos processos de oxi-

redução durante a síntese dos vidros. De fato, sabe-

se que durante aquecimento, o óxido de antimônio 

(III) sofre oxidação, gerando Sb(V) durante um 

processo de importante perda de massa 
[1]

. Dessa 

forma, estudamos os processos que levam à 

redução de metais no material fundido, por 

oxidação, o Sb(III), gerando vidros contendo 

partículas metálicas. Neste trabalho, foi utilizado     

Sb(III) como agente redutor na produção de vidros 

contendo Cu
2+

, Cu
+
 bem como partículas metálicas 

de Cu
0
. A etapa de cristalização de nanopartículas 

metálicas dentro da matriz vítrea também pode ser 

realizada por tratamentos térmicos em temperaturas 

próximas a região de transição vítrea. 

Resultados e Discussão 

Neste trabalho, vidros do sistema NaPO3–Sb2O3–

CuO foram sintetizados pelo método tradicional de 

resfriamento do material fundido. Os precursores de 

alta pureza foram homogeneizados e fundidos em 

cadinhos de platina a 1000°C por 10 minutos. As 

amostras foram analisadas pelas técnicas de 

absorção de raios X (XANES), Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), Espalhamento 

Raman e espectroscopia Uv-vísivel. Os vidros de 

composições (0.9-x)NaPO3–xSb2O3–0.1CuO com 

0.1  x  0.8 apresentam mudança de coloração de 

azul em vidros 0.8NaPO3 - 0.1Sb2O3 - 0.1CuO, para 

verde e marrom com o aumento de xSb2O3. Os 

espectros XANES dos vidros na borda-K do Cu 

foram comparados com compostos de referência 

CuO, Cu2O e CuO. Os resultados indicam um 

deslocamento da borda de absorção para valores de 

energias menores, o que corresponde ao 

decréscimo do número de oxidação do átomo 

absorvedor. As analises por DSC revelam que os 

vidros obtidos possuem estabilidades frente à 

devitrificação relativamente altas, com regiões de 

temperatura Tx-Tg igual a 180°C para o vidro 

0.6NaPO3–0.3Sb2O3–0.1CuO. Os espectros Raman 

dos vidros estudados mostram que a presença de 

Sb2O3 e CuO influenciam amplamente nas 

características vibracionais da rede vítrea 

polifosfática. Os principais modos vibracionais da 

cadeia polifosfática (NaPO3)n são os estiramentos 

simétricos  s(P-O-P) e s(P-Ot), observados em 690 

e 1160 cm
-1

, respectivamente. A inclusão de Sb2O3 

e CuO na rede vítrea leva à quebra da cadeia 

polifosfática, gerando modos vibracionais relativos 

às espécies Q
2
, Q

1
 e, principalmente Q

0
 (grupos PO4 

isolados). As medidas de espectroscopia eletrônica 

na região ultravioleta-visível dos vidros com 

coloração marrom apresentam uma banda bem 

resolvida em 585 nm, que foi atribuída à transição 

do plasmon de superfície de nanopartículas de 

cobre metálico. O plasmon de superfície é uma  

oscilação coletiva dos elétrons de valência do metal, 

cuja frequência de transição, quando em 

ressonância com a radiação incidente, leva à 

absorção. Esse dado confirma a presença de 

nanopartículas de Cu
 
metálico nos vidros. 

Conclusões 

Os resultados preliminares indicam que esta reação 

de oxi-redução, (Cu
2+

  Cu
1+

  Cu
0
), ocorre no 

estado líquido antes da formação dos vidros. A 

mudança de coloração dos vidros aliada 

principalmente aos resultados XANES e Uv-visível 

indicam a mudança do número de oxidação do 

cobre e a presença de nanoparticulas metálicas de 

Cu
0
 presentes nos vidros do sistema                   

(0.9-x)NaPO3–xSb2O3–0.1CuO, onde x > 0.6. As 

medidas de análise térmica indicam que os vidros 

do sistema (0.9-x)NaPO3–xSb2O3–0.1CuO 

apresentam boa estabilidade térmica (Tx-Tg) e os 

espectros Raman revelam um comportamento 

interessante dos dois principais modos vibracionais 

da cadeia polifosfática, s(P-O-P) e s(P-Ot), com o 

aumento da concentração de antimônio na 

composição vítrea, visto que o mesmo pode estar 

agindo como modificador da rede vítrea polifosfática. 
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