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Introdução 

Vidros óxidos de metais pesados têm sido 
amplamente explorados por sua vasta gama de 
aplicações em óptica, devido a apresentarem altos 
valores de índice de refração linear e não-linear.
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Vários estudos tem mostrado que a incorporação 
de metais de transição a matriz de vidros contendo 
óxidos de metais pesados, podem atribuir 
características ainda mais interessantes as 
propriedade ópticas destes materiais. Estas 
características especiais são provenientes do efeito 
de ressonância de plasmons superficiais (SPR) 
oriundas da formação de nanopartículas (NP) de 
Ag.
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 Dentre as propriedades ópticas interessantes 

de vidros contendo NP metálicas podemos 
destacar a transferência de energia destas para 
íons terras-rara podendo levar ao aumento da 
emissão na região do infravermelho.  

Este trabalho visa o estudo sistemático de 
obtenção de NP de prata em vidros germanatos. 
Para a caracterização dos materiais foram 
utilizadas as técnicas de espectroscopia UV-Vis, 
Espectroscopia Raman, espectroscopia m-lines, 
luminescência, calorimetria exploratória diferencial 
(DSC), difração de Raios – X e microscopia 
eletrônica de transmissão (MET). 

Resultados e Discussão 

Foi estudado o sistema 100x (36GeO2 - 27 
Bi2O3 - 18PbO - 10TiO2) - x, em que x representa a 
concentração em mol de AgCl adicionado à 
composição de vidro, (com 0<x<5 em % molar). 
Todas as amostras foram preparadas utilizando o 
método de fusão seguida de choque térmico. As 
temperaturas caracteristicas dos vidros foram 
determinadas por DSC e baseados nestes dados 
foram escolhidas temperaturas acima da transição 
vítrea para posterior crescimento controlado das 
NP. As propriedades ópticas dos vidros e a 
formação da banda SPR foram estudadas "in situ", 
usando um forno acoplado a um espectrofotômetro. 
Os resultados mostraram que amostras contendo 
diferentes porcentagens de AgCl apresentam 
cinéticas diferentes de cristalização. 

A identificação das fases cristalinas que se 
formam ao longo do tratamento termico foi realizada 
usando difração de Raios-X, espectroscopia Raman 
e MET e os resultados sugerem que, inicialmente, 
ocorre a formação de NP metálicas de prata e para 

tratamentos térmicos mais longos obtem-se cristais 
do tipo “casca-caroço”, prevalecendo a formação de 
germanatos de bismuto como fase cristalina.  

Vidros contendo diferentes porcentagens de 
prata foram dopados com Eu2O3 e o processo de 
transferência de energia NP-Eu

3+
 foi estudado por 

Uv-vis “in situ” (Figura 1) e luminescência.  
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Figura 1. Espectros de absorção na região do 
visível, obtidos “in situ”, durante o tratamento 
térmico (470 

o
C) das amostras contendo NP de 

prata e Eu
3+

.  
 
Os resultados preliminares de luminescência 
mostram que os vidros apresentam 
comportamentos distintos em função do tempo de 
tratamento térmico. Estudos mais aprofundados 
estão em andamento visando entender o 
mecanismo de cooperação NP-Eu

3+
 nestes 

materiais. 

Conclusões 

As composições estudadas apresentam 
cristalização homogênea e vitrocerâmicas 
transparentes contendo NP de prata metálica foram 
obtidas por tratamento térmico controlado. As 
propriedades luminescentes dos vidros contendo 
Eu

3+
 são influenciadas pela presença das NP 

metálicas. 
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