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Introdução

Nas últimas décadas tem-se apresentado um interesse 
considerável no estudo da conversão de radiação 
infravermelha em radiações de comprimentos de onda 
menores, na região do espectro visível, em materiais 
dopados com íons terras-raras trivalentes, tais como 
Er3+, Nd3+, Tm3+, Ho3+, Yb3+,Eu3+. Este processo é 
conhecido como conversão ascendente de energia, 
onde esses íons são excitados por fótons de baixa 
energia e emitem fótons de energia mais alta. Este 
processo não viola o princípio de conservação de 
energia, visto que dois ou mais fótons de energia mais 
baixa são necessários para gerar um fóton com energia 
mais alta [1]. 
  

Quando a C.A.F. é empregada no estado sólido, suas 
formas mais comuns são as vítreas e cristalinas. Os íons 
terras-raras (lantanídeos) que são introduzidos nas 
amostras vítreas são elementos ativos a radiação 
eletromagnética. Suas características deve ser bastante 
particular e cada um emite em uma faixa no espectro 
óptico. Eles podem ser facilmente incorporados na 
matriz através de diversos processos químicos [2]. O 
tipo de processo realizado para formação das amostras 
dopadas com esses íons foi a metodologia sol-gel.

A metodologia sol-gel pode ser definida como a 
preparação de materiais cerâmicos por preparação de 
um sol, e remoção de um solvente. O sol pode ser 
produzido de precursores inorgânicos ou orgânicos e 
pode consistir em partículas densas de óxido ou 
agrupamentos de polímeros [3].

    Foram preparadas amostras, via sol-gel, no sistema
75%SiO2-25%PbF2 co-dopadas com íons Er3+ e Yb3+;
Er3+ ,Yb3+ e Tm3+; Tm3+, Yb3+ e Ho3+ respectivamente,
com o objetivo de se estudar a formação das cores 
primárias (azul, verde e vermelho) pelo processo de 
conversão ascendente de freqüência. 

Material e métodos

Foram preparadas soluções de trifluoroacetato de 
chumbo - como fonte de fluoreto de chumbo (PbF2) -,
soluções mistas de sílica e trifluoroacetato de chumbo –
para formação de partículas de fluoreto de metal 
pesado dentro da matriz de sílica (SiO2/PbF2). Tais 
soluções foram dopadas com íons Er3+- Yb3+; Er3+ -
Yb3+ -Tm3+ e Tm3+- Yb3+ - Ho3+, que foram 
adicionados na forma de soluções de nitrato.

A formação do (PbF2) ocorre através da 
termodecomposição do gel de trifluoroacetato de 
chumbo, a aproximadamente 300oC. 

No preparo da solução de trifluoroacetato de 
chumbo foram utilizados 0,005 mol de acetato de 
chumbo (fonte de Pb) dissolvido em 10mL de 
isopropanol (meio homogeneizante) e 2 mL de ácido 
trifluoroacético (TFA, fonte de íons fluoretos [4,5] e 
deixado em agitação, obtendo-se portanto a solução 
desejada. Após esse tempo a solução foi tratada 
termicamente a 80°C por dois dias. No final do 
tratamento térmico obteve-se um gel seco que foi 
dissolvido em 3,5mL de isopropanol e levado para 
agitação por meia hora. Em seguida adicionou-se Er3+ e 
Yb3+; Er3+ ,Yb3+ e Tm3+; Tm3+, Yb3+ e Ho3+ para 
formação de três amostras numa razão de
respectivamente 1:0,5; 1:0,5:0,5; 1:0,5:0,5 em relação a 
quantidade de chumbo.

A preparação das soluções mistas de SiO2/ 
trifluoroacetato de chumbo dopado com os terras-raras 
foram obtidas pela introdução, gota a gota, de soluções 
de trifluoroacetato de chumbo contendo os íons 
lantanídeos em soluções de TEOS
(TETRAETOXISILANO - fonte de sílica) [6]. As 
soluções contendo silício foram preparadas pela 
mistura de uma quantidade de TEOS (relacionada à 
quantidade de Pb – 0,005mol), isopropanol (3mL) e 
ácido nítrico (referente a 5% em mol de Si).

As soluções resultantes foram mantidas sobre 
agitação por 5 minutos. Os materiais resultantes deste 



processo foram levados para o dessecador por um 
período de um mês e vinte dias.

Logo em seguida, tratamentos térmicos a 80, 200, 
300, 400 e 500°C foram realizados, por um período de 
tempo de 16 horas, e a 300, 350 400 e 500°C por um 
período de 2 horas na amostra contendo apenas Er-Yb 
com o objetivo de se obter nanocristais de -PbF2

dopados com íons Yb e Er. O tratamento térmico 
realizado num período de tempo menor tinha como 
intuito poder se verificar a emissão dos íons 
lantanídeos nessas condições, acarretando com isso, 
uma menor perca de tempo para o andamento da 
pesquisa.   

Nas amostras contendo Er3+ -Yb3+-Tm3+ e Tm3+ -
Yb3+- Ho3+ foram realizados tratamentos térmicos a 
300, 350, 400 e 500°C por um período de 2 horas com 
o objetivo de se obter nanocristais de -PbF2 dopados, 
respectivamente, com íons Yb , Er , Tm  e com Yb , Ho 
, Tm .

Esse tratamento térmico realizado nas amostras tem 
como objetivo a eliminação de moléculas de água da 
amostra, que age como uma inibidora de luminescência 
dos íons terras-raras, e a formação de nanocristais de -
PbF2 dispersos na matriz vítrea de SiO2 .

Com o intuito de se observar a geração de cores 
primárias (RGB) nas amostras preparadas, foi utilizado 
um laser diodo semicondutor Micro Laser Systems em 
980 nm, o mesmo com uma potência de 54mW, e um 
espectrômetro com aquisição real USB 2000 – Ocean 
Optics – UV-VIS .

As amostras foram bombardeada pelo laser diodo 
semicondutor, inicialmente alimentado por uma 
corrente de 180 mA. O feixe de bombeamento foi 
direcionado por espelhos, de modo a atingir a amostra.
Todas as medidas foram realizadas à temperatura 
ambiente. Os dados foram importados para o programa 
Origin 6.0, onde os gráficos foram construídos e
analisados. 

Resultados e Discussão

A amostra co-dopada com Er-Yb tratada a 80°C e 
200°C ao ser bombardeada pelo laser diodo (980nm) 
não gerou, visualmente, luminescência por conversão 
ascendente de energia. Por conseqüência, nenhum 
espectro foi coletado.

As amostras contendo Er3+ -Yb3+; Er3+ -Yb3+-Tm3+ e 
Tm3+ -Yb3+- Ho3+ tratadas a 300°C, 350°C 400°C e 
500°C ao serem bombardeada pelo laser geraram 
luminescência por conversão ascendente de energia da 
região do infravermelho para a região do visível. A 
partir dos espectros pode-se observar a emissão de três 
cores: azul, verde e vermelho.

Os espectros das amostras co-dopadas com Yb-Er 
apresentam as transições eletrônicas dos íons Er (Fig.1, 
Fig.2). Nas regiões de 410, 525, 545 e 655nm observa-
se a transição eletrônica no azul, verde e vermelho (Fig.
3). Nos espectros da amostra tratada termicamente por 
16 horas pode-se observar, a 300 °C, uma intensidade 
de emissão maior para o vermelho, o que não foi 
observado na amostra tratada por 2 horas, onde em 
todas as temperaturas a intensidade maior de emissão é 
para o verde. 

 Com o objetivo de se observar a geração de luz 
branca foram preparadas amostras dopadas com íons 
Tm. Esses íons além de contribuir para emissão na 
região do azul, contribuem com a emissão no verde e 
vermelho, podendo, com isso, igualar a intensidade 
(integrais) de emissão do azul ocasionando na geração 
de luz branca.

Os espectros da amostra co-dopada com Er3+ -Yb3+-
Tm3+ apresentam as transições eletrônicas dos íons Er e 
do Tm (Fig. 4). Nas regiões de 480, 530, 550, 655, 660 
e 800nm observa-se a transição eletrônica no azul, 
verde e vermelho (Fig. 5). No entanto a intensidade 
esperada para o azul pela presença do íon Tm não foi 
observada. O que leva a novos estudos para tentar 
aumentar a emissão na região do azul, com o objetivo 
de se obter uma luz branca.

Os espectros da amostra co-dopada com Yb3+-Tm3+-
Ho3+ apresentam as transições eletrônicas dos íons Ho e 
do Tm (Fig. 6). Nas regiões 475, 540, 650, 800nm 
observa-se a transição eletrônica no azul, verde e 
vermelho (Fig. 7). No entanto a intensidade esperada 
para o azul pela presença do íon Tm não foi observada. 
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Figura 1: Espectros da amostra dopada com Er-Yb em 
diferentes temperaturas tratada por 16 horas.

Figura 3: Diagrama de níveis de energia do Yb-Er.

Figura 5: Diagrama de níveis de energia do Yb-Er-Tm.

Figura 2: Espectros da amostra dopada com Er-Yb em 
diferentes temperaturas tratada por 2 horas.

Figura 4: Espectros da amostra dopada com Yb-Er-Tm em 
diferentes temperaturas.

Figura 6: Diagrama de níveis de energia do Yb-Tm-Ho

Figura 7: Espectros da amostra dopada com Yb-Tm-Ho em 
diferentes temperaturas.
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