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Introdução 

Atualmente a pesquisa na área de materiais com 

propriedades fotônicas tem se desenvolvido e, 

diferentes tipos de óxidos binários têm sido 

estudados e reportados na literatura como 

excelentes matrizes para a incorporação de íons 

lantanídeos. Com uma boa estabilidade química, 

baixo coeficiente de expansão térmica e índice de 

refração elevado, os sistemas de óxidos binários de 

SiO2-TiO2 quando dopados com íons terra-rara 

podem originar novos materiais com propriedades 

luminescentes e suas aplicações englobam: redes 

de difração, células solares, revestimentos ópticos, 

filtros de interferência, laseres de estado sólido, 

sistemas geradores de imagem e, em 

telecomunicações, como amplificadores ópticos. 

Dentre as diversas classes de materiais, as 

vitrocerâmicas apresentam características 

interessantes por possibilitarem o controle de 

algumas propriedades dos materiais. Tais 

propriedades são resultantes da variação do volume 

da fração cristalina em relação à fase amorfa, que 

pode ser controlado através da síntese. Com base 

nessas características, o objetivo desse trabalho é a 

obtenção de vitrocerâmicas a base de SiO2-TiO2 

através do processo sol-gel e avaliar suas 

propriedades fotoluminescentes em função da 

relação entre Si e Ti e também da temperatura de 

tratamento térmico. 

Resultados e Discussão 

Vitrocerâmicas a base de SiO2-TiO2:Eu
3+

, foram 
preparados pelo processo sol-gel. Sóis com volume 
de 20 mL, concentração de Si+Ti = 0,445 mol.L

-1
 e 

relação molar entre Si-Ti de 100-0, 70-30, 50-50, 30-
70, 0-100 foram preparados. Como precursores, 
foram utilizados tetraisopropilortotitanato (TTIP) e 
tetraetilortossilicato (TEOS). A quantidade 2% em 
mol de íons Eu

3+
 em relação à quantidade total de 

mols de Si+Ti, foi adicionada a partir de solução 
alcoólica de cloreto de Eu

3+
 0,1 mol.L

-1
. A mistura de 

TEOS, etanol anidro e ácido clorídrico diluído foi 
preparada, com razão entre volumes TEOS:HCl de 
1:0,007. Separadamente adicionou-se TTIP, etanol 
anidro e a solução precursora de Eu

3+
. As duas 

soluções foram misturadas e mantidas sob agitação 
por 20min. O sol formado foi mantido em repouso e 

submetido à aquecimento a 100°C por 24h obtendo-
se os xerogéis. Os xerogéis foram triturados e 
tratados termicamente a 500, 700 e 900°C por 4hs. 
Todas as amostras obtidas apresentaram 
fotoluminescência, inclusive a amostra sem 
tratamento térmico. Os espectros de emissão de 
todas as amostras apresentaram bandas atribuídas 

às transições f-f do íon Eu
3+

: 
5
D0

7
F0 (~578nm), 

5
D0

7
F1 (~592nm), 

5
D0

7
F2 (~612nm), 

5
D0

7
F3 

(~651nm), 
5
D0

7
F4 (~700nm). A partir da análise 

dos espectros de emissão normalizados verificou-se 
indícios de que o íon Eu³

+
 localiza-se 

preferencialmente no TiO2. O espectro de emissão 
das amostras de SiO2:Eu

3+
 2% tratadas a 700 e 

900°C apresentaram bandas finas e características 
de emissão do íon Eu

3+
 localizado em sistemas 

cristalinos. A partir da análise de difração de raio-X 
observou-se que todos os difratogramas das 
amostras contendo TiO2 possuíam a mesma 
característica, indicando fase cristalina do tipo 
Anastase do TiO2 e um alo atribuído a fase amorfa 
da SiO2. Já a amostra de SiO2:Eu

3+
 2% tratada 

termicamente a 900°C apresentou um alo atribuído 
a fase SiO2 amorfa, e também reflexões atribuídas 
às fases Eu2O3 e também à fase Eu2SiO4 cristalinas. 

Conclusões 

Diante dos resultados encontrados observa-se a 

obtenção de vitrocerâmicas a base de SiO2-TiO2. 

dopados com íons Eu
3+

 obtido através do processo 

sol-gel. Todas as vitrocerâmicas obtidas 

apresentaram intensa fotoluminescência na região 

do vermelho do espectroeletromagnético. Também 

observou-se a formação de vitrocerâmica para o 

material contendo somente íon Si
2+

 e Eu
3+

. A fase 

amorfa é a SiO2 e as fases cristalinas dispersas na 

matriz são compostas por Eu2O3 e Eu2SiO4. Os 

materiais obtidos apresentaram propriedades 

fotoluminescentes que os tornam excelentes 

candidatos para serem utilizadas em dispositivos 

fotônicos. 
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