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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo a preparação e caracterização de um material híbrido 

constituído por um filme nanoestruturado de prata autoformado através da difusão térmica de 

nanopartículas de prata, em um substrato ativo de vidro oxifluoreto. A particularidade do 

mecanismo utilizado na obtenção do filme de prata suportado na matriz vítrea consiste em um 

processo bottom-up em que o precursor do filme é introduzido na própria composição deste 

substrato, na forma iônica. O material híbrido é composto por uma matriz vítrea PbF2-GeO2-

Al2O3 contendo AgF, Ag2O ou AgNO3.  

As amostras vítreas foram obtidas pela fusão dos reagentes em forno resistivo. O filme 

de prata nanoestruturado, com aparência metálica, foi crescido, na superfície das amostras 

durante tratamento térmico em torno da temperatura de transição vítrea (Tg). A caracterização 

das amostras foi realizada por calorimetria exploratória diferencial (DSC), difração de raios-X 

de pó, microscopia de força atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de energia dispersiva de raio-X (EDS) e fotoeletrônica de raios-X (XPS). 

As análises de DSC sugerem que os íons de prata fazem parte da rede vítrea. 

Determinou-se o parâmetro de estabilidade de Saad e Poulain (S), que indicaram que a adição 

de prata na matriz vítrea aumenta sua estabilidade contra a desvitrificação. Por meio das 

imagens de AFM com medidas de rugosidade média (Ra) em áreas selecionadas na imagem, foi 

possível monitorar o crescimento dos filmes de prata nanoestruturados, em função do tempo de 

tratamento térmico em torno da Tg. As análises de MEV mostraram que o filme formado na 

superfície destas amostras apresenta uma nanoestrutura não-contínua, provavelmente sendo esta 

a razão da altíssima resistividade elétrica do filme. Entretanto, foi possível obter imagens por 

MEV dessas amostras, após a formação do filme de prata, sem necessidade de recobrimento por 

material condutor, sugerindo uma condutividade elétrica local. As análises de EDS e XPS 

confirmaram que a formação do filme de prata ocorre por meio de um processo de difusão de 

nanopartículas do interior para superfície das amostras. A análise de XPS também mostrou que 

o filme é constituído de prata metálica. O filme é resultado do processo bottom-up que se inicia 

com a redução da prata iônica, seguido de nucleação, crescimento e migração de nanopartículas 

metálicas. Pretende-se utilizar este novo material como substrato ativo para dispositivos 

nanoestruturados. 

 

Palavras-Chave: Material Nanoestruturado. Autoformação. Nanopartículas. Materiais 

Vítreos. Difusão de Prata. Materias Híbridos. Microscopia de Força Atômica. 

Microgravidade. Filme Fino. Processo Bottom-up. Nanociência. Nanotecnologia. 



 

Abstract 

 

The objective of this work was to prepare and characterize a hybrid material formed by 

a self-assembled nanostructured silver thin film which result from thermal diffusion of silver 

nanoparticles an oxyfluoride glass active substrate. The mechanism used to obtain the silver thin 

film over the glass host is recognized as a bottom-up process (from the ion up to the metallic 

nanoparticle and the film) in which the nanofilm precursor is included in the ionic form in the 

composition of the substrate. The hybrid material is composed by a glassy matrix PbF2–GeO2–

Al2O3 with AgF, Ag2O or AgNO3. 

The glassy samples were obtained by melting the starting materials in an electric 

furnace. The nanostructured silver films were grown in the surface of the samples by diffusion 

of silver under thermal treatment near the glass transition temperature (Tg). The samples were 

characterized by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction, atomic force 

microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). 

The DSC analysis suggested that the silver ions were included in the glass network. The 

calculated Saad and Poulain (S) glass stability parameters indicated that the addition of silver 

ions in the glass matrix increases its stability against crystallization. The average roughness (Ra) 

measured by AFM in selected areas allowed us to monitor the growth of the nanostructured 

silver films as a function of the thermal treatment time. The SEM analyses showed that the film 

produced in the surface of these samples presents a non-continuous nanostructure, which is in 

accordance to the high electric resistivity of the films. However, it was possible to obtain SEM 

images of these samples, after the formation of the silver film, without sputtering the samples 

with conducting films, suggesting a local electric conductivity. The EDS and XPS analyses 

confirmed that the silver film formation occurs by a diffusion process of silver nanoparticles 

from the inner to the surface of the samples. The XPS analysis also shows that the film self-

assembled in the surface of the samples is constituted by metallic silver. The films result from 

the bottom-up process, starting with the reduction of the ionic silver, followed by growth and 

migration of metallic silver nanoparticles. It is intended to use this new material as active 

substrates for nanodevices. 

 

Keywords: Nanostructured Material. Self-Assembled Nanostructures. Nanoparticles. 

Glassy Material. Silver Diffusion. Hybrid Material. Atomic Force Microscopy. 

Microgravity.  Thin Film. Bottom-up Process. Nanoscience. Nanotechnology 
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1 – Introdução Geral 

 

A nanotecnologia é uma área transversal que vem se tornando prioritária em 

diversos países no cenário atual, e está sendo vista como um meio pelo qual países que 

investiram em ciência sejam conduzidos a situações mais favoráveis na economia 

global. Além de viabilizar o desenvolvimento de novos produtos de grande interesse 

comercial, a nanotecnologia também é vista como tecnologia de capacitação [1], 

permitindo melhorar o desempenho das outras tecnologias de forma direta e indireta, 

mesmo sem aparecer no mercado. Resultado de pesquisas na área de nanociência, em 

que novas propriedades de materiais passam a estar vinculadas à escala (nanométrica), a 

nanotecnologia vem quebrando paradigmas e está sendo considerada a causa da quarta 

revolução industrial. Através de uma visão centrada na inovação, já que novas 

propriedades associadas à escala nanométrica resultam em novas aplicações, empresas e 

governos têm investido nesta área. 

A nanotecnologia centrada em nanopartículas e outros materiais em nano-escala 

já vem causando impacto no mercado, e materiais moleculares, nanotubos, nanofios, 

quantum dots e materiais nanoestruturados, bem como suas aplicações na eletrônica, 

dispositivos e catálise, devem se destacar progressivamente de forma significativa no 

cenário científico e econômico a médio e longo prazo [1]. 

Setores com expectativa de grande índice de impacto estão associados a altos 

investimentos em tecnologia de ponta, como os de fármacos, nanobiotecnologia e 

eletrônica molecular. Atualmente, os setores da economia que mais investem em 

nanotecnologia são os de materiais e cosméticos, e estes investimentos ainda estão 

ligados ao segmento da nanotecnologia convencional, envolvendo aplicações 

principalmente com nanopartículas e nanocompósitos [1]. 

Colóides de ouro e prata têm sido usados em técnicas para colorir vidros desde a 

idade média [2]. Seus espectros de absorção exibem bandas na região do visível que 

dependem do tamanho e da forma das nanopartículas, o que resulta em belas colorações 

para os vidros. São conhecidos objetos de vidro com nanopartículas metálicas feitos 

desde a Roma antiga, como o Cálice de Licurgo (século IV a.C.), exposto no British 

Museum. O vidro do cálice contém nanopartículas de ouro e prata (~70 nm), na 

proporção molar de 14:1 [3]. Quando iluminado por transmissão (fonte de luz no 
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interior do cálice), o mesmo apresenta a cor vermelha, e quando iluminado por reflexão, 

apresenta coloração verde (figura 1.1).  

 

Figura 1. 1 – Cálice de Licurgo iluminado por transmissão (esquerda) e por reflexão (direita).  

 

Atualmente as nanopartículas metálicas têm atraído o interesse do meio 

científico devido ao potencial de aplicações em dispositivos ópticos e eletrônicos. 

Materiais dielétricos tais como vidros e polímeros contendo nanopartículas metálicas 

são bastante promissores para aplicações em dispositivos fotônicos devido a suas 

propriedade únicas de óptica linear e não-linear associadas à ressonância de plásmons 

de superfície das nanopartículas do metal. Visto que a posição e a forma das bandas de 

absorção dos plásmons de superfícies podem ser sintonizadas pela manipulação do 

tamanho, forma e arranjo espacial dos aglomerados metálicos, e escolha do metal e da 

matriz dielétrica, estes compósitos são candidatos promissores para um grande número 

de aplicações no campo da fotônica [4]. 

Existe um amplo número de trabalhos envolvendo a fabricação e caracterização 

de vidros contendo nanopartículas metálicas. Os métodos utilizados para a obtenção 

destes compósitos são os mais diversos, incluindo fusão tradicional e recozimento 

(annealing) [5] para termorredução, sol-gel [2, 6, 7, 8], deposição química de vapor 

(CVD), sputtering, troca iônica [9, 10, 11], implantação de íons [12, 13], e ainda por 

irradiação de feixe de elétrons ou raios-X (fotorredução) [14]. 

Os primeiros trabalhos estudando interações entre íons luminescentes e 

nanopartículas metálicas dispersas em um material dielétrico por processo de 

termorredução ou fotorredução e nucleação foram desenvolvidos há mais de 20 anos no 

mesmo grupo em que esta tese está sendo desenvolvida [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

A partir destes compósitos, um novo material foi obtido, constituído de um nanofilme 

autoformado pela migração de nanopartículas de prata em materiais vítreos, este último 
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vem sendo estudado há cerca de dez anos pelo mesmo grupo [23, 24]. Entretanto, a 

nanoestrutura destes filmes não havia sido estudada, como também o caráter isolante 

destes não havia sido explicado. 

Esta tese consiste de cinco capítulos, onde iremos descrever a obtenção e 

caracterização de um material híbrido constituído por um filme nanoestruturado de prata 

autoformado sobre uma matriz de vidro oxi-fluoreto que apresenta uma distribuição de 

íons de prata no seu interior, que dá origem às partículas metálicas por termorredução. 

No presente capítulo, iremos apresentar alguns conceitos básicos relacionados 

com o trabalho, finalizando com os objetivos do mesmo. Em seguida, no capítulo 2, 

iremos descrever o procedimento para a preparação das amostras vítreas, bem como 

para obtenção dos filmes nanoestruturados de prata na superfície destas amostras, e 

ainda os métodos de caracterização utilizados no estudo deste material. 

No capítulo 3 apresentaremos os resultados e a discussão dos dados obtidos 

neste trabalho. Já no capítulo 4, iremos tratar do Projeto Dinamic-g, com experimento 

parte desta tese, que se integra no Programa Microgravidade da Agência Espacial 

Brasileira (AEB). Por fim, no capítulo 5, apresentaremos as conclusões obtidas e as 

perspectivas de continuidade deste trabalho. 

 

 

1.1 – Vidros 

 

O vidro pode ser visto, no primeiro momento, como um material que possui 

propriedades, tais como dureza e rigidez, características do estado sólido. No entanto, ao 

contrário do que pode aparentar, o vidro possui várias propriedades que são 

características do estado líquido, em particular quando relacionadas à estrutura, de 

forma que a classificação do vidro como um líquido de viscosidade muito alta, em vez 

de um sólido, é a atualmente aceita. Várias definições de vidro têm sido usadas, dentre 

elas a proposta pela A.S.T.M. (American Society for Testing & Materials), onde o vidro 

é definido como “um material inorgânico obtido através do resfriamento rápido de um 

fundido que adquire rigidez sem cristalizar” [25]. Esta definição exclui certas 

substâncias orgânicas que podem ser resfriadas para uma condição rígida sem 

cristalizar, e exclui também substâncias amorfas preparadas por outro método que não 

seja pelo resfriamento de um fundido. Contudo, alguns destes materiais têm estrutura e 
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propriedades muito semelhantes a dos vidros definidos anteriormente e, portanto, pode 

não ser um procedimento correto excluí-los da definição de estado vítreo. Assim, uma 

definição mais ampla refere-se a uma substância que não apresenta ordem à longa 

distância - não apresenta ordem ao longo da disposição dos átomos para distâncias em 

geral maiores que 10 nm [25] - só apresentando ordem à curta distância, relacionada aos 

primeiros vizinhos do átomo formador de uma rede aperiódica tridimensional, formando 

os poliedros de coordenação. Reserva-se, em geral, o termo “vidro” para sólidos não-

cristalinos que apresentem uma transição vítrea (Tg), transição de segunda ordem 

caracterizada pela isoviscosidade (1013 poise em Tg, independente do material). Deste 

ângulo, apenas os materiais amorfos que apresentem uma Tg são considerados vidros. 

Para entender estruturalmente um vidro, vamos primeiro fazer uma análise 

comparativa com os diversos estados da matéria a partir dos respectivos difratogramas 

de raios-X. Ao contrário do estado gasoso, o padrão de difração de raios-X de um 

líquido apresenta uma estrutura de uma ou mais bandas, como pode ser visto na figura 

1.2. Isto significa que num líquido deve existir algum tipo de arranjo ou agrupamento de 

moléculas relacionado àquele que ocorre no estado sólido. As unidades estruturais, 

grupamento de átomos ou moléculas, são as mesmas tanto no líquido quanto no sólido 

cristalino, mas no líquido estas unidades não estão arranjadas de maneira regular. 

Assim, os líquidos possuem ordem à curta distância, mas não ordem à longa distância. 

Já nos sólidos cristalinos, as unidades estruturais estão dispostas de forma ordenada, em 

ângulo de ligação e distância, dando origem à ordem à longa distância, levando a uma 

completa regularidade por todo o sólido, refletida num difratograma caracterizado por 

finos picos de Bragg. 

 O padrão de difração de raios-X de um vidro, mostrado na mesma figura 1.2, 

apresenta apenas bandas associadas à ordem local (primeiros vizinhos), sendo 

praticamente idêntico ao associado a um líquido, o que confirma que, do ponto de vista 

estrutural, o vidro é mais próximo de um líquido [25]. Um gás, por sua vez, não 

apresenta ordem nem à curta distância, já que não se observa nenhum tipo de 

informação no difratograma associado a um material neste estado. 
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Figura 1. 2 – Representação dos difratogramas de raios-X para um gás, líquido, vidro e cristal. 

 
 

1.1.1 – Características Estruturais Básicas dos Vidros 

 

Os estudos de Zachariasen [25] contribuíram significativamente no 

entendimento das propriedades e estrutura de vidros a base de óxidos. O modelo 

sugerido por ele explica a estrutura da maioria dos vidros óxidos. Zachariasen assumiu 

que as forças interatômicas em vidros e em cristais são essencialmente semelhantes, e 

que os átomos oscilam em torno de posições de equilibro definidas, deduzindo que os 

átomos devem estar ligados na forma de redes tridimensionais, tanto em vidros como 

em cristais. Ele também propôs que a energia interna de uma substância no estado vítreo 

não deve ser muito diferente da sua correspondente forma cristalina, o que significa que 

as unidades estruturais no vidro e no cristal podem ser as mesmas. O que diferenciaria a 

estrutura vítrea da cristalina é que no cristal estas unidades estruturais são arranjadas de 

tal maneira que resultam numa rede regular, mas no vidro existem distorções de ângulos 

de ligação suficientes para permitirem que as unidades estruturais sejam arranjadas de 

forma não periódica, resultando numa rede tridimensional aleatória. 

A figura 1.3 mostra as diferenças entre a representação bidimensional de uma 

rede cristalina e uma rede aleatória para um óxido de formula geral M2O3 [25, 26]. A 

unidade estrutural nos dois casos é um triângulo MO3, assim, tanto o cristal como o 

vidro possui a mesma ordem à curta distância, visto que em ambos os casos, os íons de 

oxigênio estão arranjados num poliedro regular em torno dos cátions, não existindo, no 

entanto, ordem à longa distância nos vidros. 
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Figura 1. 3 – Representação bidimensional de um óxido tipo M2O3 na forma cristalina (A) e na forma 
vítrea (B). 

 

Tendo postulado a estrutura de rede aleatória para vidros óxidos, Zachariasen 

propôs certas condições para formação desses vidros [25, 26]. Assim, para um óxido de 

fórmula geral MxOy formar um vidro, foi proposto que: 

 

1) Um átomo de oxigênio não deve estar ligado a mais de dois átomos do cátion M; 

2) O número de átomos de oxigênio em torno do cátion M deve ser pequeno; 

3) Poliedros de oxigênio devem compartilhar apenas vértices, e não arestas ou faces; 

4) Pelo menos três vértices em cada poliedro de oxigênio devem ser compartilhados. 

 

Os óxidos M2O e MO não reúnem as condições propostas por Zachariasen. Os 

óxidos M2O3 podem formar vidro se os oxigênios estiverem arranjados na forma de 

triângulos em torno de cada átomo M, e os MO2 e M2O5 também formam, se os 

oxigênios formarem um tetraedro em torno de cada átomo do metal. 

As regras de Zachariasen para formação de vidros óxidos influenciaram a 

ciência de vidro por mais de 50 anos, e têm previsto com sucesso a ocorrência de muitos 

vidros óxidos novos [27]. Entretanto, a proposta de Zachariasen, que fornece um 

modelo estrutural e critério para formação do vidro, foi concebida para vidros óxidos, 

não sendo um modelo universal, e também não aplicada para os vidros de óxidos de 

metais pesados. Antes da descoberta dos vidros da família de fluorzirconatos, havia sido 

assumido que, devido ao fato do fluoreto de berílio (BeF2) formar um vidro com 
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estrutura similar ao da sílica (SiO2), os vidros fluoretos poderiam também obedecer à 

regra de Zachariasen [27], ao contrário do que se sabe hoje, já que nos vidros de 

fluoretos, além do compartilhamento de vértices, há compartilhamento de arestas, e em 

alguns casos, de faces dos poliedros constituintes das unidades estruturais. 

Quanto à natureza do ânion, os vidros podem ser classificados como óxidos, 

calcogenetos, haletos (em particular fluoretos), nitratos, e fosfatos. Os cátions 

constituintes do vidro, por sua vez, podem ser classificados em termos de suas funções 

estruturais como: 

1) Formadores: têm a capacidade de montar as redes aleatórias tridimensionais 

contínuas; 

2) Modificadores: são incapazes de formar a rede vítrea, sendo utilizados para 

interromper a rede tridimensional, por possuírem uma grande relação raio 

iônico/carga se comparada com a do formador, criando ânions terminais que 

impedem a organização do sistema, dificultando a cristalização espontânea do vidro; 

3) Intermediários: também chamados de estabilizadores, não formam a rede vítrea 

sozinhos, mas fazem parte desta, substituindo os cátions formadores, aumentando o 

domínio vítreo do sistema e a facilidade de obtenção do vidro. Em geral, o raio 

iônico é pequeno comparado ao do modificador. 

Metais alcalinos e alcalinos terrosos são bons exemplos de cátions 

modificadores. Cátions intermediários normalmente não são capazes de formar vidro 

sozinho, mas fazem parte da rede vítrea. O alumínio e berílio são exemplos de tais 

cátions [25]. 

A figura 1.4 mostra uma representação bidimensional de uma rede vítrea, 

destacando os cátions formadores, intermediários e modificadores na estrutura [25, 26]. 
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Figura 1. 4 – Representação bidimensional de um vidro destacando o papel de seus componentes. 

 

1.1.2 – Fatores Cinéticos e Formação de Vidro 

 

Vários modelos foram propostos para a avaliação da capacidade de formação de 

um vidro em função da composição dos precursores. Regras baseadas na razão de 

tamanhos de átomos, na força das ligações entre os átomos, ou em outras características 

estruturais, parecem funcionar para certos grupos de materiais, mas falham para outros. 

Tais aproximações são insatisfatórias porque a formação do vidro é um fenômeno 

cinético, visto que até mesmo a sílica cristaliza, quando resfriada lentamente, e a água 

vitrificaria, se fosse resfriada rápido o suficiente. Qualquer material poderá dar origem a 

um vidro, desde que respeitadas suas taxas críticas de resfriamento e espessura final do 

material formado. 

A diferença entre o fundido e o sólido cristalino reside principalmente nos 

diferentes graus de ordem à longa distância. A cristalização, portanto, requer a 

transformação da estrutura líquida, com ausência de ordem à longa distância, em uma 

estrutura cristalina onde a ordem à longa distância predomina. Para líquidos em que 

pode ocorrer a formação de vidro, esta transformação é relativamente difícil, e o 

material pode atingir o estado de rigidez sem alcançar o estado de menor energia, 

respeitando-se certos parâmetros. 

Cátion formador 
Cátion intermediário 

Ânion 

Cátion modificador 
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Parâmetros cinéticos, como taxa de nucleação (I) e taxa de crescimento do 

cristal (U) permitem o cálculo da fração de volume cristalizada Xt após um tempo t, 

conforme equação 1.1 [25]: 









−−= 43

3
exp1 ItUX t

π
   Equação 1. 1 

 

Assim, para que ocorra formação do vidro, é necessário que o Xt permaneça 

abaixo de um limite detectável, o que significa que os valores de U ou o I, ou ambos, 

têm que ser baixos. O problema de formação do vidro, portanto, pode ser considerado 

do ponto de vista cinético, através de fatores que governam as taxas de nucleação e 

crescimento de uma fase cristalina. 

Nas curvas T-T-T (transformação-temperatura-tempo) [25], registra-se o tempo 

necessário para cristalizar uma dada fração de volume Xt para cada temperatura, 

permitindo se estimar por fatores cinéticos a probabilidade de formação de um vidro a 

partir de uma dada composição. A forma destas curvas é mostrada na figura 1.5. Numa 

curva T-T-T típica, existe um ponto (τN, TN) conhecido como o “nariz” da curva, em 

que o material leva o menor tempo possível para cristalizar. Isto ocorre numa 

temperatura TN, e o tempo mínimo τN representa um valor crítico para a cristalização ser 

evitada. Para tempos menores que o tempo mínimo τN não ocorre cristalização, 

independente da temperatura em que o material se encontra. 

 

 
 

Figura 1. 5 – Forma geral de uma curva T-T-T mostrando as coordenadas (τN, TN). 
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Estabeleceu-se que materiais com uma fração cristalina Xt < 10–6 seriam 

considerados vítreos, uma vez que geralmente não se detectam frações de volumes 

menores que esta. 

Foram obtidas curvas T-T-T para vários materiais a partir de valores medidos ou 

valores estimados de taxa de nucleação I e taxa de crescimento U [25]. Por meio destes 

estudos, foram determinados dois parâmetros críticos que limitam a possibilidade de 

formação de um vidro: a taxa de resfriamento crítico Rc, dada pela equação 1.2 [25, 26], 

que corresponde à taxa de resfriamento mínima necessária para impedir a cristalização 

do material, e a espessura crítica yc do material, dada pela equação 1.3 [25], que 

corresponde à espessura máxima que se pode obter um vidro. Acima da espessura 

crítica, é formado um material policristalino. A taxa de resfriamento crítica (Rc) pode 

ser obtida pela inclinação da reta que parte de Tl e tangencia a curva TTT: 

 

NNlNNc TTTR ττ )( −≡∆≈   Equação 1. 2 

 

Tl = temperatura de liquidus (temperatura após pico endotérmico de fusão, em que o 

fundido encontra-se estável); 

TN = temperatura do nariz da curva; 

τN = tempo no nariz da curva. 

 

A espessura crítica yc é dada por: 

2
1

)( Nc Dy τ⋅≈     Equação 1. 3 

 

D = coeficiente de difusão térmica do material; 

τN = tempo no nariz da curva TTT. 

 

1.1.3 – Estabilidade do Vidro 

 

A princípio, qualquer material pode vitrificar se resfriado do estado de fusão à 

temperatura de transição vítrea (Tg) a uma taxa rápida o suficiente para evitar a 

cristalização (< Rc). Quanto mais lentamente um material puder ser resfriado até a Tg 

(ou abaixo dela) sem cristalizar, mais facilmente este é vitrificado, e esta propriedade é 

denominada capacidade de formação de vidro. Vários modelos têm sido propostos para 
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entender porque alguns sistemas vitrificam facilmente, enquanto outros não [28], e a 

capacidade de formação do vidro está sempre associada a taxas de cristalização lentas. 

Quando um vidro é produzido pelo resfriamento rápido de um fundido, sua estabilidade 

contra a cristalização pode ser facilmente estimada. A resistência de um dado vidro 

contra a desvitrificação, ou cristalização espontânea, é definida como a estabilidade do 

vidro. A estabilidade do vidro é geralmente estimada a partir de temperaturas 

características, que podem ser determinadas a partir de medidas não-isotérmicas, a partir 

de análises de DTA (Análise Térmica Diferencial) ou DSC (Calorimetria Exploratória 

Diferencial). 

Existem vários parâmetros que podem ser utilizados para estimar a estabilidade 

do vidro [28], no entanto, os mais utilizados são: o simples parâmetro ∆T, que mede o 

quanto a temperatura de início de cristalização está afastada da transição vítrea (equação 

1.4) [29, 30, 31], o parâmetro de estabilidade de Hruby (H), dado pela equação 1.5 [28, 

29], e o parâmetro de estabilidade de Saad e Poulain (S), dado pela equação 1.6 [28, 29, 

31]. As temperaturas características que aparecem nestas equações são as seguintes: Tg 

(temperatura de transição vítrea), Tx (temperatura de início de cristalização), Tc 

(temperatura do máximo do pico exotérmico de cristalização), e Tf (temperatura de 

início de fusão). 

 

gx TTT −=∆     Equação 1. 4 

 

cf

gx

TT

TT
H

−

−
=     Equação 1. 5 

 

( ) ( )

g

xcgx

T

TTTT
S

−⋅−
=     Equação 1. 6 

 

Estes parâmetros têm sido aplicados com sucesso para o estudo da evolução da 

estabilidade numa família de vidro, quando a composição é sistematicamente 

modificada. Eles fornecem uma maneira fácil para a identificação da composição ótima 

[29]. Para todos os parâmetros citados, quanto maior for o seu valor, maior a 

estabilidade do vidro contra a desvitrificação [28, 30], e supõe-se maior a capacidade do 

material para vitrificar [28]. 
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A relação entre os parâmetros de estabilidade e a capacidade de formação de um 

vidro foi estudada em vários sistemas por Nascimento e colaboradores [28], a partir de 

quatorze diferentes parâmetros de estabilidade. Constatou-se uma boa correlação entre 

os parâmetros de estabilidade e a capacidade de formação dos vidros, para os 

parâmetros que incluíam as temperaturas Tx ou Tc. No entanto, as melhores correlações 

foram encontradas para os parâmetros de estabilidade que incluíam no mínimo três 

temperaturas características, como os mostrados nas equações 1.5 e 1.6. 

 

1.1.4 – Vidros Oxifluoretos 

 

Inicialmente os vidros de óxidos (oxigênio como único ânion) eram os únicos 

produzidos. Estes vidros possuem uma grande resistência a ataques químicos e uma alta 

estabilidade frente à cristalização, mas tinham como limitação as altas temperaturas de 

fusão dos óxidos em alguns destes vidros. As propriedades dos vidros óxidos eram 

apenas alteradas pela substituição ou inclusão de cátions. Nas últimas décadas, o estudo 

de vidros contendo outros ânions, ou mais de um ânion, levou a uma maior 

possibilidade de aplicações tecnológicas, já que variações composicionais associadas ao 

ânion resultavam em novas propriedades, em geral associadas ao número de ligações 

intercruzadas na cadeia e os modos vibracionais da rede. A viscosidade e a temperatura 

de transição vítrea de vidros óxidos podem ser baixadas pela substituição do oxigênio 

por haletos, por exemplo [32, 33]. 

Os vidros fluoretos de metais pesados, criados nos anos 80 por Poulain [27, 34], 

se destacam pela boa transparência na região do infravermelho, o que motivou a 

pesquisas como promissores materiais para aplicações em novos tipos de fibras ópticas 

para telecomunicações [27]. Além disso, quando dopados com íons lantanídeos, estes 

vidros podem apresentar uma eficiência de emissão bem maior em comparação com 

vidros óxidos dopados, devido principalmente à baixa energia dos modos vibracionais. 

No entanto, os vidros fluoretos possuem uma baixa estabilidade frente à cristalização, 

ou seja, uma fraca capacidade para formar vidro e uma baixa estabilidade química. 

Em alguns casos, para aumentar o domínio vítreo dos fluoretos, foram 

incorporados óxidos com características de bons formadores [35]. Os vidros 

oxifluoretos são capazes de aliar no mesmo material algumas das propriedades 

apresentadas por vidros óxidos e fluoretos separadamente, alguns apresentando boas 
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propriedades ópticas, como nos vidros de fluoreto, e boa estabilidade química, como 

nos vidros óxidos [36]. Alguns vidros oxifluoretos têm energia dos modos vibracionais 

mais baixa do que os vidros óxidos e os vidros fluoretos tipo ZBLAN (ZrF4 – BaF2 – 

LaF3 – Al F3 – NaF) [37], o que os torna bons hospedeiros para íons terra raras. 

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido realizadas com vidros oxifluoretos. 

Muitos destes vidros, tais como vidros fluorosilicatos, fluorofosfatos, fluoroboratos e 

fluorogermanatos têm propriedades ópticas especiais, o que os torna materiais com 

potenciais aplicações para vidros ópticos [35]. O estudo da estrutura e propriedades de 

vidros oxifluoretos é interessante para o desenvolvimento de novos materiais para 

potenciais aplicações tecnológicas, tais como novos dispositivos fotônicos, fibras 

ópticas operando na região do infravermelho, lasers e amplificadores ópticos. Muitos 

estudos estruturais destes materiais incluem estudos de condutividade, coeficiente de 

expansão térmica e variações nas temperaturas de transição vítrea. Além disso, estudos 

espectroscópicos e de transporte destes materiais têm mostrado que vidros óxidos 

contendo fluoreto de chumbo podem ser considerados promissores candidatos em 

aplicações eletroquímicas no campo das baterias de estado sólido [38], e substratos 

ativos para dispositivos [23, 24, 39, 40, 41]. 

Shelby e Bolden [32] estudaram fluorosilicatos de chumbo de composição (65 – 

x) PbO – PbF2 – 35 SiO2 observando um aumento na condutividade iônica com o 

aumento da concentração de PbF2. A comparação dos valores obtidos de condutividade, 

para vidros oxifluoretos e vidros fluoretos, indica que os íons flúor possuem uma 

ligação relativamente fraca dentro da rede vítrea dos fluorosilicatos.  

Em vidros fluoretos de metal pesado, os íons flúor atuam como íons em ponte 

promovendo a conectividade da rede vítrea. Estes íons flúor em ponte apresentam baixa 

mobilidade, pois duas ligações devem ser quebradas para ocorrer a remoção deste íon da 

rede. Por outro lado, quando o íon flúor substitui um oxigênio nos vidros fluorosilicatos, 

é mais provável que os íons flúor atuem como íons terminais do que como íons em 

ponte. Assim, a remoção de um íon da rede envolveria a quebra de apenas uma ligação 

flúor – metal, resultando em uma menor energia de ativação para a condução. 

Shelby e Bolden [32] observaram que com a substituição de 25 mol% de PbO 

por PbF2 a temperatura de transição vítrea (Tg) diminuía de aproximadamente 125°C, a 

viscosidade também diminuía e o coeficiente de expansão térmica do vidro aumentava 

da ordem de 1,5 vezes. A variação nestas propriedades indica que os fluoretos estão na 
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forma de íons terminais dentro da cadeia polimérica dos vidros fluorosilicatos, e este 

comportamento está de acordo com uma redução no grau de ligações intercruzadas na 

rede (cross-link) com a substituição parcial de íons oxigênio por flúor. 

Vidros fluorogermanatos do tipo GeO2 – PbF2 – ZnF2 foram estudados por He e 

colaboradores [35]. Eles observaram que existe uma grande região vítrea neste sistema 

ternário (domínio vítreo), compreendido nos intervalos de 35 – 100 mol% de GeO2, 0 – 

65 mol% de PbF2 e 0 – 25 mol% de ZnF2. Quando a quantidade de GeO2 é muito baixa 

(cerca de 35 mol%), não é suficiente para que este seja o único formador do vidro, então 

o PbF2 e o ZnF2 participam como formador da rede vítrea. Quando fluoretos são 

adicionados ao vidro de dióxido de germânio, os íons oxigênio podem ser substituídos 

pelos íons flúor. Assim, parte da rede de tetraedros [GeO4] é destruída, mas por causa da 

forte polarização dos íons chumbo e zinco, eles entram na rede vítrea. Desta forma, as 

cadeias quebradas são ligadas e a firmeza da rede é reforçada, e mesmo com a 

quantidade de GeO2 sendo baixa, amostras vítreas podem ser obtidas. 

A correlação entre propriedades físicas e composição pode ser observada tanto 

para vidros óxidos quanto para vidros fluoretos e oxifluoretos. Para vidros oxifluoretos, 

a razão dos íons F- / O2- terá um importante efeito nas propriedades físicas, já que há 

correlação direta com o grau de ligações intercruzadas da rede. No sistema GeO2 – PbF2 

– ZnF2, por exemplo, quando a quantidade de GeO2 decresce, átomos de flúor 

gradualmente substituem átomos de oxigênio, e a força estrutural da rede diminui, o que 

resulta em importantes mudanças de propriedades físicas tais como a diminuição das 

temperaturas características (Tg, Tc, Tf) e aumento no coeficiente de expansão térmica, 

ou seja, quando a razão dos íons F- / O2- é aumentada, a temperatura de transição vítrea 

diminui e o coeficiente de expansão térmica aumenta, o que sugere que a rede vítrea 

sofre uma despolimerização, resultado da diminuição do grau de ligações intercruzadas 

na presença do flúor. 

Shelby e Bolden [32] também estudaram a formação de vidros fluorogermanatos 

de chumbo (GeO2 – PbF2), com especial ênfase no cuidado necessário para reter o flúor 

no fundido, e o efeito do flúor em propriedades tais como densidade, temperatura de 

transição vítrea, coeficiente de expansão térmica e condutividade elétrica. Estudos 

preliminares indicaram que as propriedades de vidros contendo PbO são independentes 

do tempo de fusão, enquanto que as propriedades de vidros contendo PbF2 variam com 

o tempo de fusão. Visto que os vidros fluorogermanatos de chumbo parecem perder 
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flúor durante a fusão, os autores estudaram o efeito do tempo de fusão nas propriedades 

de um vidro contendo 35 mol% PbF2 e 65 mol% de GeO2. Eles observam um aumento 

na temperatura de transição vítrea e um decréscimo na condutividade elétrica destes 

vidros com o aumento do tempo de fusão. Os autores realizaram também estudos 

comparativos entre os vidros fluorogermanatos de chumbo (GeO2 – PbF2) e germanatos 

de chumbo (GeO2 – PbO), com composições variadas, a fim verificar efeito do flúor nas 

propriedades desses. 

As propriedades dos vidros fluorogermanatos de chumbo, fundido sob condições 

que maximizam a retenção de flúor, são, com exceção da densidade, significativamente 

diferentes destas em vidros germanatos de chumbo. A temperatura de transição vítrea 

dos vidros GeO2 – PbF2 é sempre menor do que a dos vidros GeO2 – PbO e o 

coeficiente de expansão térmica é sempre maior para um vidro contendo PbF2 do que 

para o correspondente vidro contendo PbO. As condutividades elétricas dos vidros 

fluorogermanatos de chumbo são cerca de quatro ordens de grandeza maior do que as 

dos correspondentes vidros germanatos de chumbo. 

Shelby e Bolden [32] compararam os resultados destes estudos com os 

resultados publicados por He e colaboradores [35], e verificaram que os resultados deste 

último estão equivocados devido à perda de flúor. Isto porque nas condições de fusão 

utilizada por He, é provável que a maior parte do flúor tenha sido perdida, e ele não 

levou isto em consideração. Os resultados desses estudos estão coerentes com outros 

estudos sobre o efeito do flúor nas propriedades de vidros fluorosilicatos e fluoroboratos 

de chumbo. Em todos os casos, a substituição do oxigênio por flúor resulta num 

decréscimo da viscosidade e da temperatura de transição vítrea, e num aumento do 

coeficiente de expansão térmica e da condutividade elétrica. 

Os efeitos do flúor nas propriedades de vidros contendo chumbo têm sido 

relacionados à possível despolimerização ou enfraquecimento de rede vítrea, resultado 

da diminuição do grau de “cross-linking”. Os íons flúor atuam ou como espécies 

terminais ou como íons ponte entre unidades estruturais. Mesmo esses íons flúor que 

servem para conectar duas unidades estruturais devem formar uma ligação mais fraca 

comparada à formada por uma ligação do íon oxigênio divalente. Além disso, um 

estudo com espectroscopia Raman e infravermelho de vidros fluorosilicato de chumbo 

tem mostrado que os íons flúor estão associados com os íons chumbo nestes vidros, e 

que não existe concentração significante de ligações Si – F. Um estudo similar, com 
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vidros fluorofosfato de chumbo e estanho, também indicou que, embora ligações P – F 

existam neste vidro, o aumento na quantidade de flúor aumenta o número de ligações Pb 

– F e Sn – F em vez de aumentar o número de ligações de P – F. É bastante razoável que 

em vidros fluorogermanatos de chumbo o flúor tenha papel estrutural semelhante aos 

desses vidros. Se íons flúor preferem estar ligados aos íons chumbo, até certo ponto, do 

que aos íons formadores da rede vítrea, seria esperado que as propriedades se 

comportassem de modo similar, que é exatamente o que é observado. 

O papel do flúor em vários vidros a base de chumbo, como silicatos, boratos e 

germanatos, é em geral é muito similar. Os íons flúor substituem os íons oxigênio 

conectando unidade Pb – O, formando assim ligações fracas e despolimerizando 

parcialmente a estrutura. 

Um modelo estrutural para vidros fluorogermanatos de chumbo por simulação 

computacional foi proposto pela primeira vez por Nanba e colaboradores [36]. Eles 

investigaram a estrutura de um vidro GeO2 – PbO – PbF2 utilizando difração de raios-X 

e espectroscopia Raman. O modelo estrutural foi determinado por simulação de 

dinâmica molecular. No modelo obtido, a rede vítrea é formada por tetraedros [GeO4] e 

poliedros [Ge(O,F)5] e [Ge(O,F)6]. O chumbo entra na rede como Pb – F – Pb nos 

modelos com alta razão Pb/Ge, e a presença de átomo de germânio com número de 

coordenação 5 e 6 foi confirmada pelas análises das curvas de distribuição radial.  

 

 

1.2 – Nanopartículas Metálicas 

 

Um dos aspectos mais interessantes das nanopartículas metálicas é que suas 

propriedades ópticas dependem fortemente do tamanho e da forma das partículas. Um 

filme fino de ouro, por exemplo, pode apresentar uma coloração azulada por 

transmissão, e esta cor mudar com tons de violeta e vermelho, em função do tamanho 

das partículas que formam o filme fino, quando reduzidas para aproximadamente 3 nm. 

Estes efeitos resultam de mudanças na chamada ressonância de plásmons de superfície, 

que é a freqüência com que os elétrons de condução oscilam em resposta ao campo 

elétrico alternado da radiação eletromagnética incidente. No entanto, somente metais 

com elétrons livres (essencialmente Au, Ag, Cu e os metais alcalinos) possuem 

ressonância de plásmon na região visível do espectro eletromagnético, que ocasiona tais 
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cores intensas. Nanopartículas alongadas mostram duas bandas de plásmon distintas 

relacionadas às oscilações transversal e longitudinal dos elétrons. A oscilação 

longitudinal é muito sensível à razão de aspecto, assim, qualquer leve desvio da 

geometria esférica pode levar à mudança de cores impressionantes. Além das 

propriedades relacionadas às partículas, o ambiente no qual as partículas metálicas estão 

dispersas é importante para as propriedades ópticas.  

Desde o trabalho pioneiro publicado por Michael Faraday em 1857, no qual ele 

relata um estudo sistemático da síntese e coloração de colóides de ouro, vários artigos 

científicos têm sido publicados envolvendo esses materiais, apesar de apenas 

recentemente suas propriedades tenham começado a ser exploradas em aplicações 

tecnológicas. Através desses trabalhos foram estabelecidos procedimentos seguros para 

preparação de nanopartículas metálicas com controle de tamanho e forma, e muitas 

características físico-quimicas que determinam o comportamento destes sistemas 

passaram a ser melhor entendidas [3]. 

Trabalhos sistemáticos envolvendo estudo de propriedades ópticas de vidros 

com nanopartículas de prata passaram a ser desenvolvidos na década de 60, quando 

Doremus [42] estudou a absorção óptica de pequenas partículas de prata nucleadas por 

fotorredução e crescidas por tratamento térmico num vidro: SiO2 + Na2O + Al2O3 + 

ZnO + CeO2. Para o estudo dos efeitos do tamanho da partícula nas propriedades 

ópticas do material, a prata foi escolhida por ter bandas de absorção de plasmon na 

região visível do espectro eletromagnético. 

 Na década de 70, Yoshida et al [43] mostraram a correlação entre os parâmetros 

ópticos do material e o tamanho das partículas metálicas, e destacou a importância da 

interação dipolar entre os aglomerados de prata metálica. 

Na década de 80 iniciou-se o estudo da influência das partículas metálicas na 

luminescência dos íons terras-raras.  Num metal, o plasmon é a quantização de uma 

excitação coletiva longitudinal de um gás de elétrons de condução. Se a freqüência de 

excitação for próxima à freqüência de ressonância do plasmon, o dipolo induzido na 

nanopartícula metálica aumentará o campo eletromagnético local em torno do íon 

luminescente e levará a um aumento na taxa de absorção de radiação deste íon. A 

resposta nas nanopartículas de prata será maior se houver ressonância da radiação com 

os plasmons localizados na superfície das partículas. Este aumento no dipolo emissor 

resultará no aumento da taxa de emissão total, levando a um aumento de luminescência 
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do sistema. O grupo em que a presente tese foi desenvolvida publicou a partir de 1985 

os primeiros resultados sobre o aumento de intensidade de luminescência de íons de 

európio (III) em vidros contendo pequenas partículas de prata [15 - 22]. Trata-se de um 

trabalho pioneiro em relação à interação entre elétrons 4f e plásmons de nanopartículas 

metálicas em distribuição em volume em vidros, em que se constata um efetivo aumento 

de luminescência do sistema, sendo considerado um dos primeiros trabalhos 

experimentais em nanociência no País. 

O trabalho mostra a importância da interação eletromagnética de longo alcance 

entre os elétrons 4f e os plásmons de superfície das nanopartículas metálicas, pois 

apenas uma pequena fração dos íons encontra-se próxima à superfície das partículas, já 

que se trata de uma distribuição de partículas em todo o volume do vidro dopado com o 

lantanídeo. Um modelo eletromagnético foi desenvolvido por Malta, que em 1986 [17, 

18] propôs uma descrição alternativa da mecânica quântica para a transferência de 

energia entre moléculas e nanopartículas metálicas, dando ênfase às condições de 

ressonância através da sobreposição das bandas emissora e receptora de elétrons, e 

examinou uma classe de fenômenos não-lineares sob a influência de nanopartículas 

metálicas num meio isotrópico (vítreo, por exemplo). 

Na última década, esta linha de pesquisa, desenvolvida pelo mesmo grupo no 

Departamento de Quimica Fundamental da UFPE passou a ter como foco o estudo da 

automontagem de nanofilmes metálicos a partir da migração das nanopartículas 

metálicas estudadas anteriormente [23, 24, 39, 40]. Trata-se de um processo bottom-up, 

em que íons de prata são termorreduzidos in-situ, onde ocorre a nucleação e migração 

das nanopartículas, permitindo o controle das características do filme produzido na 

superfície do vidro. Projeto para estudo deste mecanismo em ambiente de 

microgravidade vem sendo estudado há cerca de dez anos pelo grupo, envolvendo a 

Agência Espacial Brasileira (AEB). Parte deste trabalho de tese inclui experimento na 

primeira missão Brasileira do projeto Microgravidade (Operação Cumã I, dezembro de 

2002) [44], e atualmente na Operação Cumã II (Julho de 2007). 

 

1.2.1 – Síntese de Nanopartículas Metálicas 

 

No presente trabalho, as nanopartículas metálicas foram produzidas a partir da 

termorredução de íons de prata, introduzidos na composição de partida do material na 
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forma de fluoreto, óxido ou nitrato. O processo envolve uma seqüência de eventos, 

iniciando-se pela redução Ag+ + e- → Ag0, nucleação, crescimento e migração das 

nanopartículas, resultando na formação de um filme na superfície do material vítreo. O 

filme é produzido através deste processo, caracterizado como “bottom-up” , já que parte 

do íon como precursor até a autoformação do filme. O controle das características do 

filme, inclusive rugosidade, é feito termicamente, e caracterizado por microscopia de 

força atômica (AFM) [39]. Neste processo, as nanopartículas já são produzidas 

imobilizadas no vidro, o que impossibilita, por exemplo, contaminação do meio 

ambiente com o material nanoparticulado metálico. 

Existem vários métodos para preparação de nanopartículas metálicas. A técnica 

acima descrita está relacionada com os objetivos aos quais o trabalho se propõe. Outros 

métodos são bem mais utilizados, por resultar em nanopartículas livres, interessantes 

para a maioria dos processos nanotecnológicos. Neste caso, alguns dos métodos mais 

usados baseados em reações químicas em solução serão apresentados. 

 Provavelmente o método mais popular de preparação de nanoesferas de ouro 

dispersa em água é por meio da redução de HAuCl4 em solução de citrato de sódio a 

quente. O diâmetro médio das partículas pode ser regulado entre aproximadamente 10 a 

100 nm, variando-se a razão da concentração entre o sal de ouro e o citrato de sódio. No 

entanto, para partículas maiores do que 30 nm, um desvio da forma esférica é 

observado. Este mesmo procedimento pode ser usado para reduzir um sal de prata, mas 

o controle do tamanho de partícula é muito limitado. A redução com citrato também tem 

sido aplicada para a produção de colóides de platina com tamanho de partículas muito 

pequeno (2-4 nm) [3]. 

Um outro procedimento que tem se tornado bastante popular para síntese de 

nanopartículas de ouro é o método da redução em duas fases [3]. Basicamente o 

HAuCl4 é dissolvido em água e em seguida transportado para tolueno por meio do 

brometo de tetraoctilamônio, que atua como um agente de transferência de fase. A 

solução de tolueno é então misturada e agitada com uma solução aquosa de borohidreto 

de sódio (um forte redutor), na presença de tioalcanos ou aminoalcanos, que facilmente 

se ligam às nanopartículas de ouro formadas. Dependendo da razão do sal de ouro e do 

tiol ou amina, o tamanho das partículas pode ser regulado entre aproximadamente 1 a 10 

nm. Existem vários exemplos de redução de sais de metais por meio de solventes 

orgânicos. O etanol tem sido usado para preparação de nanopartículas metálicas tais 
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como Pt, Pd, Au, ou Rh na presença de um polímero protetor, geralmente o poli-vinil-

pirrolidona (PVP). Outro importante exemplo é o método do poliol de Figlarz, que 

consiste em refluxar uma solução do metal precursor em etileno glicol ou um poliol 

maior. O método do poliol pode ser aplicado para produção de nanofios e nanoprismas 

de prata por redução do AgNO3 com etileno glicol na presença do PVP [3]. 

A forma e o tamanho das nanoparticulas obtidas por estes métodos dependem de 

vários parâmetros, tais como a concentração de sal do estabilizador, temperatura, e 

tempo de reação. Especificamente, quando o PVP é usado como um agente protetor, 

nanopartículas esféricas são formadas em baixas concentrações de AgNO3 (menor que 

1 mM), mas quando a concentração aumenta (acima de 0,02 M) favorece a formação de 

partículas anisotrópicas. Novamente, a concentração de PVP e a temperatura de reação 

influenciam bastante a forma final da partícula.  

O desvio da geometria esférica, como já foi dito, afeta fortemente as 

propriedades ópticas das nanopartículas metálicas. Por esta razão, métodos para síntese 

de nanopartículas anisométrica (nanobastões, nanofios, nanodiscos, nanoprismas, etc) 

em soluções estão continuamente sendo apresentados, em particular para ouro e prata. É 

possível se converter nanoesferas de prata estabilizadas com citrato, em nanoprismas 

triangulares por irradiação com uma lâmpada fluorescente na presença de bis-(p-

fenilsulfonato)-fenil-fosfina [3]. 

A maioria dos métodos utilizados para produzir nanopartículas metálicas por 

meio de reações químicas em solução, requer a presença de um surfactante para 

controlar o processo de crescimento destas nanopartículas.   

Os mecanismos envolvidos nas sínteses de nanopartículas metálicas esféricas 

são em geral bem compreendidos, mas aqueles que levam a um crescimento 

preferencial em uma direção particular ainda não estão totalmente esclarecidos. 

 

1.2.2 – Propriedades Ópticas de Nanopartículas Metálicas 

 

A cor vermelha intensa de colóides de ouro em solução ou em vidros, que chama 

a atenção de pesquisadores há muito tempo, é associada à absorção de radiação por 

plásmons de superfície associados às nanopartículas metálicas. A ressonância de 

plásmon de superfície é causada pelo movimento coerente dos elétrons da banda de 

condução, que interagem com um campo eletromagnético. Numa descrição clássica, a 
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polarização dos elétrons com relação ao caroço iônico de uma nanopartícula esférica, 

muito mais pesado, é induzida pelo campo elétrico da radiação incidente. Uma diferença 

líquida de carga existe apenas na superfície das nanopartículas, que age como uma força 

restauradora. No caso mais simples, uma oscilação dipolar de todos os elétrons com a 

mesma fase é criada, como mostrado na figura 1.6 (A). A coloração observada resulta 

da forte absorção das nanopartículas metálicas quando a freqüência do campo 

eletromagnético entra em ressonância com o movimento coerente dos elétrons [45]. 

A freqüência e a largura da absorção dos plásmon de superfície dependem do 

tamanho e da forma das nanopartículas metálicas, bem como da constante dielétrica do 

metal e do meio em volta das partículas. Metais como cobre, prata e ouro têm uma forte 

ressonância de plásmon na região do visível, enquanto que a maioria dos outros metais 

de transição apresenta apenas uma banda larga e mal resolvida na região do ultravioleta. 

A ressonância de plásmon de superfície foi teoricamente explicada por Mie em 1908 

[45]. Mie resolveu as equações de Maxwell para a absorção e espalhamento da radiação 

eletromagnética para uma partícula esférica e calculou, a partir das propriedades ópticas 

de um bulk de ouro, a absorção óptica que seria esperada para um colóide de ouro. A 

concordância entre os resultados destes cálculos e o espectro de absorção de sóis de 

ouro em água confirma o modelo de Mie [42]. 

 

 

 

Figura 1. 6 – (A) Representação da interação de uma radiação eletromagnética com nanoesfera metálicas. 
Um dipolo é induzido, o qual oscila em fase com o campo elétrico da radiação penetrante. (B) Oscilação 

transversal e longitudinal de elétrons num nanobastão metálico. 

 

A teoria de Mie para partículas com forma esférica foi estendida dentro da 

aproximação de dipolo para nanopartículas cilíndricas [45]. As partículas são 

geralmente caracterizadas pela sua razão de aspecto (razão entre o comprimento e a 

(A) 

(B) 
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largura da partícula). A ressonância de plasmon para nanobastões divide-se em duas 

bandas. Quando a razão de aspecto aumenta, a separação de energia entre as freqüências 

de ressonância das duas bandas de plasmon também aumenta. A banda com energia 

mais alta corresponde à oscilação dos elétrons perpendicular ao eixo maior do bastão e é 

referido como a absorção de plasmon transversal. A outra banda de absorção, que é 

deslocada para energias mais baixas, é causada pela oscilação dos elétrons ao longo do 

eixo maior dos nanobastões e é conhecida como absorção de plasmon de superfície 

longitudinal. As duas possíveis oscilações dos elétrons nos nanobastões são mostradas 

na figura 1.6 (B). A banda de absorção de plasmon transversal é relativamente 

insensível à razão de aspecto dos nanobastões. Já a banda de absorção de plasmon 

longitudinal é muito sensível à razão de aspecto dos nanobastões, apresentando um 

deslocamento do máximo de absorção para energias menores com o aumento da razão 

de aspecto das partículas [45]. 

Nanocristais de ouro com formato triangular tem sido recentemente sintetizados 

e caracterizados. Ao contrário da cor vermelha característica de nanopartículas esféricas 

de Au, os colóides de nanocristais de Au com formato triangular são azuis. A 

ressonância de plasmon para nanocristais de Au com formato triangular apresenta três 

bandas, que correspondem às duas absorções de plasmon longitudinais, ou no plano, e 

uma absorção de plasmon transversal, ou fora do plano [45]. 

Espectros de ressonância de plasmon com três ou mais bandas também são 

observados para nanocristais de prata com diferentes formas, tais como nanodiscos e 

nanoprismas de prata. Assim conclui-se que o número de dimensões assimétricas na 

forma dos nanocristais metálicos pode desdobrar a banda de plasmon. O número de 

bandas de plasmon aumenta de uma para duas, três ou mais quando a forma muda de 

esférica para bastão, disco ou irregular, devido ao desdobramento da banda de plamon 

causado pela assimetria dos nanocristais. 
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1.3 – Microgravidade 

 

A gravidade está presente em todas as ações executadas na Terra, mas em geral 

não é levada em consideração em experimentos ou simulações. A força gravitacional é 

uma das quatro forças fundamentais da física, sendo as outras a força eletromagnética, a 

força de ligação nuclear fraca e a força de ligação nuclear forte. A presença da Terra 

produz um campo gravitacional que atua atraindo os objetos com uma força 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro de massa do objeto e 

o centro de massa da Terra. Quando medimos a aceleração de um objeto, influenciado 

apenas pela gravidade da Terra, geralmente esta aceleração é referida como g ou 

aceleração da gravidade na Terra, e o seu valor é de aproximadamente 9,81 m/s2. 

Embora a gravidade seja uma força universal, existem situações em que não é 

desejável conduzir pesquisas científicas sob sua completa influência. Nestes casos, 

realizam-se experimentos em ambiente de microgravidade, ou seja, onde os efeitos da 

gravidade são bastante reduzidos. O prefixo micro, aqui, é empregado de forma geral 

em situações em que a gravidade é reduzida em relação a da superfície do Planeta, e não 

somente à escala de 10-6g. Um observador situado em um objeto caindo em queda livre 

em direção a Terra, sujeito à aceleração igual àquela da gravidade (9,81 m/s2 ou 1 g), 

em situação ideal terá a força da gravidade anulada. Períodos muito curtos de 

microgravidade podem ser alcançados na Terra deixando-se cair de estruturas altas 

módulos com experimentos, enquanto que, períodos mais longos são criados por meio 

do uso de aviões em trajetória parabólica, foguetes e espaçonaves [46]. 

É importante entender como a condição de ausência de gravidade aparece em 

espaçonaves orbitando a Terra em altitudes relativamente baixas. A maioria dos 

veículos de acesso ao ambiente de migrogravidade, caracterizados como plataforma, tais 

como o Ônibus Espacial e a Estação Espacial Internacional (ISS), possuem órbitas 

normalmente entre 200 a 450 km acima da superfície da Terra. A estas distâncias, a 

aceleração da gravidade é da ordem de apenas 10% menor do que aquela da superfície 

da Terra, isto é, o espaço em si não é uma região livre de gravidade. Se pudéssemos 

construir um prédio com 400 km de altitude, os moradores do último andar estariam 

firmemente fixados ao assoalho pela força gravitacional terrestre, ao invés de flutuarem 

livremente como os tripulantes de uma espaçonave orbitando na mesma altura. Pela lei 

da gravitação de Newton, que diz que dois objetos possuem uma atração gravitacional 
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proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre 

seus centros de massa, uma nave teria a atração gravitacional da Terra reduzida em um 

milhão de vezes (µg) somente quando estivesse a 6,37 milhões de quilômetros de 

distância, ou seja, a uma distância 17 vezes maior do que aquela entre a Terra e a Lua. 

O efeito da microgravidade ocorre porque a espaçonave está num estado chamado de 

queda livre, e tudo que se encontra dentro dela tem a força gravitacional anulada. Um 

veículo orbital cai continuamente em volta da Terra, porque lhe foi dada uma 

velocidade inicial tal, que sua trajetória o leva além da superfície da Terra, antes que o 

campo gravitacional terrestre possa puxá-lo para o solo. Assim, a espaçonave e todos os 

objetos em seu interior estão sob a influência da gravidade; eles só “não têm peso” em 

relação ao sistema de referência que se move com o veículo [47]. 

O termo microgravidade vem do fato de não existir um ambiente de gravidade 

zero num veículo orbital. Uma série de efeitos produz forças do tipo gravitacional. 

Qualquer objeto solto dentro do veículo possui sua própria órbita ao redor da Terra. 

Somente se o objeto estiver localizado exatamente no centro de massa da nave, terá a 

mesma órbita desta. Objetos fora do centro de massa da nave irão completar um círculo 

ao redor deste durante cada órbita. A atmosfera residual existente na altitude da órbita 

irá exercer um efeito de freamento na nave e, como um objeto no seu interior não está 

sujeito a esta desaceleração, terá uma pequena aceleração aparente em relação a esta. 

Em média, a aceleração obtida numa plataforma, como a ISS, é de da ordem de 10–6
g e 

os efeitos gravitacionais residuais descritos acima são da ordem de 10–7
g [47]. 

 

1.3.1 – Obtenção de Microgravidade para Fins Científicos 

 

Períodos variados de microgravidade para aplicação em pesquisas científicas 

podem ser obtidos por diferentes meios, como: torres de queda livre, aeronaves, 

foguetes de sondagem, ônibus espacial e a estação espacial [48]. A diferença entre estes 

recursos disponíveis para alcançar um ambiente de microgravidade está no tempo de 

duração e na qualidade da microgravidade. A figura 1.6 mostra os diferentes meios de 

se obter a microgravidade. 
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Figura 1. 7 – Diferentes recursos disponíveis para alcançar condições de microgravidade: (A) torre de 
queda livre, (B) aeronave, (C) foguete de sondagem, (D) ônibus espacial e (E) estação espacial. 

 

Uma torre de queda (drop tower) é uma longa estrutura vertical usada para soltar 

pacotes com experimentos no seu interior, possibilitando que eles alcancem a 

microgravidade por meio de queda livre, e geralmente possuem mecanismos para 

compensar a resistência do ar ou são mantidas sob vácuo. O Centro de Pesquisa Lewis 

em Cleveland, Ohio, possui duas torres de queda, uma com 24 m de altura e outra com 

132 m de profundidade, que podem acomodar experimentos que precisam apenas de 

uma quantidade limitada de tempo (2,2 ou 5,2 segundos) em microgravidade [49]. 

Apesar da microgravidade durar pouco tempo, muitos dados podem ser adquiridos e 

utilizados, inclusive como passos preliminares para processos que irão voar em 

plataformas espaciais. 

Outra maneira de se obter ambiente com redução de gravidade é através de vôos 

parabólicos, onde uma aeronave realiza uma série de trajetórias parabólicas, atingindo 

condições de microgravidade durante 20 a 25 segundos. Para isso o avião sobe 

rapidamente num ângulo de 45° em relação a horizontal, desligando a seguir 

brevemente suas turbinas, fazendo com que sua proa aponte para o solo para completar 

a parábola. São mais utilizados para treinar tripulações e para testar equipamentos que 

irão depois ser utilizados no espaço. 

 (A) 

(B) 

(D) 

(E) 

(C) 
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Os experimentos realizados em ambiente de microgravidade incluídos na 

presente tese foram executados a bordo de foguetes de sondagem, que produzem 

condições de microgravidade com qualidade superior àquela das aeronaves, com 

duração de vários minutos. O módulo de experimento é colocado num foguete, que é 

lançado numa curva parabólica além da atmosfera terrestre. O ambiente de 

microgravidade é alcançado por um período de 4 a 7 minutos, quando o foguete está em 

queda livre antes de sua reentrada na atmosfera da Terra. A carga útil geralmente cai de 

pára-quedas e é recuperada [50]. 

Um ônibus espacial é um veículo de lançamento reutilizável que pode manter 

uma órbita consistente e promover até 17 dias de condições de microgravidade de alta 

qualidade. O ônibus pode acomodar vários aparelhos destinados aos experimentos, 

promovendo um ambiente de laboratório no qual pode-se conduzir investigações a 

longo prazo, com a vantagem de que os processos podem ser monitorados pelos 

astronautas [48, 50]. Também é utilizado para transporte de carga para a estação 

espacial, com compartimento de carga muito maior do que a dos foguetes de vôos 

tripulados. 

As estações espaciais, como era a MIR e está sendo o consórcio internacional 

ISS, são recursos semipermanentes, mantidos por várias décadas em órbita terrestre. Isto 

permite que os cientistas conduzam seus experimentos em microgravidade por um 

período de vários meses, sem ter que retornar os equipamentos para a Terra cada vez 

que um experimento estiver terminado [50]. 

Ao planejar um experimento, deve-se levar em conta não apenas o nível de 

microgravidade requerido no ambiente, mas também as acelerações a que o mesmo será 

submetido no lançamento e posterior reentrada na atmosfera terrestre. São vibrações em 

várias freqüências e acelerações que podem prejudicar experimentos delicados ou 

frágeis. A aceleração depende do veículo lançador, mas em média, é da ordem de 7 g 

[50]. 

 

1.3.2 – Aplicações do Ambiente de Microgravidade 

 

A utilização do ambiente de microgravidade é provavelmente uma das 

aplicações espaciais mais promissoras, pois promove a base para um laboratório único 

no qual os cientistas podem investigar a matéria em seus diferentes estados em situações 
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especiais. As condições de microgravidade permitem observar e explorar fenômenos e 

processos em experimentos científicos e tecnológicos que normalmente seriam 

mascarados sob a influência da gravidade terrestre. Assim, a condução de um 

experimento em microgravidade possibilita o melhor entendimento, e o posterior 

aperfeiçoamento na Terra, de processos físicos, químicos e biológicos. 

A utilização da microgravidade começou já nos primeiros anos dos programas 

espaciais, com experimentos a bordo da Apolo, Skylab e Soyuz durante os anos 60 e 70 

[51]. A motivação para estes estudos era em geral de interesse puramente científico, na 

tentativa de melhor observar certas leis fundamentais e fenômenos básicos. A história, 

porém, logo demonstrou, como por exemplo, no caso dos materiais semicondutores, que 

respostas a questões puramente científicas, logo puderam ser aplicadas praticamente 

para o desenvolvimento de processos e sistemas e até, às vezes, levaram à descoberta de 

novas aplicações de grande impacto industrial e comercial. 

A figura 1.7 mostra uma secção de corte longitudinal de um cristal semicondutor 

de germânio dopado com gálio, crescido num experimento em foguete de 

sondagem [51]. A porção inferior do cristal, que foi solidificada sob influência 

gravitacional, mostra variações na concentração de gálio, evidenciadas pelos 

estriamentos aleatórios. A porção superior do cristal, crescida em condições de 

microgravidade, indica a ausência de convecção induzida pela aceleração da gravidade, 

permitindo uma mistura homogênea ao longo de todo processo de solidificação do 

líquido. Os riscos brancos na parte superior são marcas propositais para marcar a 

velocidade do crescimento. 

 

 

Figura 1. 8 – Cristal semicondutor de Ge:Ga, crescido em condições de microgravidade (parte superior) e 
sob influência gravitacional (parte inferior)  
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Atualmente a microgravidade é uma ferramenta poderosa na pesquisa cientifica, 

sendo usada nas mais diversas áreas e especialidades, tais como: na biotecnologia para o 

estudo do crescimento de cristais de proteínas e cultura de células e tecidos, na ciência 

da combustão, na física de fluidos, na física e química fundamental e na ciência de 

materiais [48]. 

O objetivo principal das pesquisas na área de ciência de materiais em ambiente 

de microgravidade é obter um melhor conhecimento de como os fenômenos 

relacionados à gravidade afetam processos de solidificação e crescimento de cristais nos 

materiais. Correntes de convecção, sedimentação, e pressão hidrostática podem criar 

defeitos (irregularidades) na estrutura interna dos materiais, que por sua vez alteram 

suas propriedades [49]. 

As pesquisas em ciência de materiais em microgravidade levam ao melhor 

conhecimento de como materiais são formados e como as propriedades dos materiais 

são influenciadas pela sua formação. Há interesse particular no aumento dos 

conhecimentos fundamentais em relação aos processos físicos e químicos de 

transformações de fase. Este conhecimento é aplicado para projetar melhores estratégias 

de controle de processo em laboratórios na Terra. Além do mais, experimentação em 

microgravidade irá eventualmente permitir a produção de quantidades limitadas de 

materiais de alta-qualidade e de materiais que exibem propriedades únicas para serem 

usados como padrões de referência. Entre os vários tipos de materiais, os que têm sido 

mais estudados em ambiente de microgravidade são os semicondutores, metais e ligas 

metálicas, vidros e cerâmicas, e polímeros. 
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1.4 – Objetivos do Trabalho 

 

Este trabalho tem como principal objetivo a preparação e caracterização de um 

material híbrido constituído por um filme nanoestruturado de prata autoformado através 

da difusão térmica de nanopartículas de prata, em um substrato ativo de vidro 

oxifluoreto. O substrato é constituído de um vidro que apresenta uma distribuição de 

íons de prata em todo seu volume, introduzidos na composição do mesmo na forma de 

óxido, fluoreto ou nitrato, dando origem a nanopartículas metálicas por um processo 

envolvendo termorredução, nucleação e crescimento controlado por tratamento térmico. 

A difusão térmica dessas nanopartículas resulta na formação de um nanofilme de prata 

metálica na superfície do substrato vítreo, por um processo do tipo bottom-up, incluindo 

a seqüência de eventos citada. O material híbrido produzido é composto por uma matriz 

vítrea PbF2-GeO2-Al2O3 com inclusão de AgF, Ag2O ou AgNO3, e a particularidade do 

processo para obtenção do filme de prata suportado na matriz vítrea consiste em 

introduzir na própria composição deste substrato, o elemento formador do filme. 

Há particular interesse em se entender como estes filmes de prata são formados, 

e com isto tentar explicar comportamentos não-convencionais dos mesmos, como seu 

caráter isolante. Apesar das várias pesquisas envolvendo nanopartículas de prata 

dispersas em materiais como vidros ou polímeros, até o momento não temos o 

conhecimento de nenhuma pesquisa que esteja direcionada à obtenção de filmes de 

prata nanoestruturados através do processo utilizado neste trabalho. 

Também faz parte dos objetivos deste trabalho, estudar a formação dos filmes 

nanoestruturados em ambiente de microgravidade. Neste contexto, está em andamento o 

Projeto Dinamic-g, o qual faz parte do Programa Microgravidade da Agência Espacial 

Brasileira (AEB), que utiliza foguetes de sondagem para produzir um ambiente de 

microgravidade. Por meio desses experimentos, pretendemos analisar o comportamento 

do material vítreo contendo nanopartículas de prata e a auto-formação de filme 

nanoestruturado em ambiente de microgravidade sob controle de temperatura. Além 

disso, a simples produção de um material nanoestruturado durante o lançamento de um 

foguete de sondagem já constitui um dos objetivos deste trabalho, já que pesquisas em 

nanociência para aplicações em nanotecnologia é uma das prioridades do nosso grupo. 

A caracterização desse sistema (substrato ativo + filme nanoestruturado) 

permitirá sua utilização como substratos inteligentes ou parte ativa de nanodispositivos.
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2 – Procedimentos e Técnicas Utilizadas 

 

Neste capítulo descreveremos a preparação das amostras vítreas, que atuarão 

como substrato ativo, bem como a obtenção do filme nanoestruturado de prata na 

superfície destas amostras. Apresentaremos também as técnicas utilizadas para 

caracterizar este material. 

 

2.1 – Preparação das Amostras Vítreas 

 

Os reagentes utilizados na preparação das amostras, com suas respectivas 

procedências, são listados a seguir: 

 

• Fluoreto de Chumbo (PbF2) 99,99% - Aldrich 
• Óxido de Germânio (GeO2) 99,9999% - Alfa Æsar 
• Óxido de Alumínio (Al2O3) p.a. – Merck 
• Nitrato de Prata (AgNO3) 99,9999% - Aldrich 
• Óxido de Prata (Ag2O) 99,99+% - Aldrich 
• Fluoreto de Prata (AgF) 99,9+% - Aldrich 
 

A composição das amostras vítreas preparadas neste trabalho em termos de 

proporção molar é a seguinte: PbF2/GeO2 = 1,5; 3 mol% Al2O3 e x % AgX (em que x = 

0 ou 3 ou 5; AgX = AgF ou Ag2O ou AgNO3). As amostras foram preparadas pesando-

se as massas previamente definidas dos reagentes de partida em função de suas 

proporções molares, e de tal forma que a massa total da cada amostra fosse igual a 3 g. 

Após a pesagem, os reagentes de partida foram homogeneizados em almofariz de ágata, 

e em seguida, a mistura foi transferida para um cadinho de platina com tampa, e levada 

à fusão em forno resistivo a 950°C por 1 hora. Na maior parte do processo de 

preparação das amostras contendo compostos de prata, ou seja, desde a pesagem do 

AgX, da homogeneização dos reagentes até a transferência da mistura para o cadinho 

tampado, todas as lâmpadas do laboratório permaneceram desligadas, com a finalidade 

de evitar a foto-redução da prata. Após o período da fusão, o material fundido foi 

submetido a um choque térmico ao ser vertido em um molde de grafite à temperatura do 

laboratório (~ 22°C), obtendo-se assim as amostras vítreas na forma massiva. Para se 

evitar induzir o início da formação de nanopartículas, as amostras não foram submetidas 

a recozimento (annealing).  
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2.2 – Formação dos Filmes de Prata Nanoestruturados 

 

Os filmes de prata nanoestruturados foram produzidos na superfície das 

amostras por tratamento térmico em forno resistivo em torno da temperatura de 

transição vítrea (280°C). Durante o período de tratamento térmico, a amostra vítrea 

passa a apresentar em sua superfície um filme de prata, e com 5 horas de tratamento, o 

filme resultante apresenta aparência metálica. 

Abaixo é apresentado um fluxograma que resume a preparação das amostras 

vítreas e a formação dos filmes de prata nanoestruturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma – Preparação das amostras vítreas e formação dos filmes nanoestruturados. 

 

 

 

 

PbF2 / GeO2 = 1,5 3 mol% Al2O3 x mol% AgX 
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2.3 – Técnicas de Caracterização Utilizadas 

 

As amostras foram caracterizadas por análise termogravimétrica (TGA), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), difração de raios-X de pó, microscopia de 

força atômica (AFM), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-X (EDS) e espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS). 

 

2.3.1 – Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A análise termogravimétrica é uma técnica que mede a variação de massa de 

uma amostra em função da temperatura a qual a mesma é submetida, ou do tempo em 

isotermas. Assim, a aplicação desta técnica permite a análise de processos físicos, como 

vaporização, sublimação e dessorção, bem como reações de decomposição e de 

oxidação [52]. A maior parte das aplicações desta técnica, no entanto, está relacionada 

com os processos de decomposição térmica que ocorrem num material. 

Neste trabalho, a análise térmica foi utilizada para avaliar a perda de material 

que volatiliza durante o processo de fusão para a preparação das amostras vítreas. Para 

isto, utilizou-se a mistura de reagentes nas proporções molares utilizadas no preparo das 

amostras. As análises foram realizadas em panelas de platina sob fluxo constante de 

nitrogênio (vazão de 50mL/min) com uma taxa de aquecimento de 10°C/min, numa 

faixa de temperatura de 25°C a 950°C, seguido por uma isoterma nesta última 

temperatura por 1 hora, conforme as condições utilizadas na preparação das amostras 

vítreas. As análises foram realizadas utilizando-se o equipamento TGA-50 da 

Shimadzu. 

 

2.3.2 – Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A análise térmica por DSC é uma técnica que consiste em medir variações de 

fluxo de calor que pode surgir entre a amostra e um material de referência termicamente 

inerte na faixa de temperatura da análise, quando ambos são submetidos a uma mudança 

programada de temperatura. Estas variações de fluxo de calor estão associadas a 

processos de diversas naturezas, como transições de fase tipo fusão, vaporização, 

sublimação, mudanças estruturais, ou mesmo decomposição, que ocorrem na amostra 
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durante a análise. Assim, qualquer processo térmico que possa ocorrer, resultando em 

liberação de calor pela amostra (processos exotérmicos) ou absorção de calor (processos 

endotérmicos), produzindo variações de entalpia, dá origem a picos ou vales nas curvas 

termogravimétricas [53]. 

A técnica de DSC pode ser usada para investigar as propriedades térmicas de 

vários tipos de materiais, sendo considerada uma ferramenta muito útil na 

caracterização de materiais inorgânicos, orgânicos, biológicos e poliméricos. As 

aplicações desta técnica incluem o estudo de transições de fases, tais como transição 

vítrea, fusão e cristalização, o estudo de parâmetros cinéticos e determinação de 

mecanismos de cristalização, de decomposição térmica, de polimerização, de reações de 

estado sólido, e a determinação de diagramas de fase [53]. 

Neste trabalho, a análise de DSC foi utilizada para determinar as temperaturas 

características das amostras vítreas como: temperatura de transição vítrea (Tg), 

temperatura de início de cristalização (Tx), temperatura do máximo do pico exotérmico 

de cristalização (Tc) e temperatura de início de fusão (Tf). 

As análises foram realizadas com as amostras trituradas na forma de pó 

peneirado (granulometria de 325 mesh) em panela de alumínio aberta, sob fluxo 

constante de nitrogênio (vazão de 50 mL/min), utilizando-se cerca de 25 a 40 mg de 

amostra, e alumina como referência. As análises foram processadas numa faixa de 

temperatura de 25 a 600°C, com taxa de aquecimento de 10°C/min, utilizando-se o 

DSC-60 da Shimadzu. 

A análise de DSC foi também utilizada na tentativa de se correlacionar algum 

evento térmico com o processo de formação dos filmes de prata nanoestruturados na 

superfície das amostras vítreas. Para isto, as análises foram realizadas com um 

fragmento da amostra em panela de alumínio aberta, sob fluxo constante de nitrogênio 

(vazão de 50 mL/min), utilizando-se cerca de 30 a 50 mg de amostra, e alumina como 

referência. As análises foram processadas com uma taxa de aquecimento de 10°C/min, 

numa faixa de temperatura de 25°C até 280°C, seguido por uma isoterma nesta 

temperatura durante 5 horas, conforme as condições utilizadas na obtenção dos filmes 

de prata nanoestruturados na superfície das amostras vítreas. O equipamento utilizado 

nessas análises foi o DSC-60 Fotovisual, da Shimadzu, que permite o registro de 

imagem durante a análise térmica, através de um microscópio acoplado ao calorímetro. 
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2.3.3 – Difração de Raios-X de Pó 

 

A técnica de difração de raios-X é amplamente usada na determinação de 

estruturas cristalinas de materiais, ou seja, a maneira segundo a qual os átomos, íons ou 

moléculas estão arranjados espacialmente, bem como para avaliação de fração 

cristalizada de uma amostra. No método de difração de raios-X de pó, um feixe 

monocromático de raios-X atinge uma amostra finamente pulverizada, que deve ser 

preparada de tal forma que os cristalitos presentes estejam arranjados aleatoriamente em 

todas as orientações possíveis, ou seja, sem orientação preferencial, sendo esta a 

característica do pó utilizado. Assim, os vários planos cristalográficos estão também 

presentes em todas as possíveis orientações. Portanto, para cada conjunto de planos, 

pelo menos alguns cristais devem estar orientados no ângulo de Bragg (θ) para o feixe 

incidente, e assim ocorrer difração para estes cristais e planos [53]. 

O método de difração de raios-X de pó é muito importante e útil em análise 

qualitativa de fase cristalina, isto porque todo material cristalino tem seu próprio 

difratograma de pó característico, sendo geralmente considerado uma “impressão 

digital” do material. Existem dois fatores principais que determinam o difratograma do 

pó: o primeiro é o tamanho e a forma da cela unitária, e o segundo é o número atômico e 

a posição dos vários átomos na cela. Assim, dois materiais podem ter a mesma estrutura 

cristalina, mas se houver substituição de átomos, por exemplo, mesmo se preservando 

estrutura cristalina do material, os difratogramas de pó correspondentes serão bastante 

distintos [53]. Desta forma, podemos determinar qualitativamente as fases cristalinas 

desconhecidas presentes num material através da comparação dos difratogramas 

obtidos, com padrões de referências de um banco de dados, como por exemplo, o 

JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). 

Neste trabalho, a técnica de difração de raios-X foi utilizada para verificar se o 

processo de formação dos filmes de prata nanoestruturados na superfície das amostras 

induz a formação de algum tipo de fase cristalina nas amostras vítreas. Desta forma, 

foram utilizadas para as análises, as amostras antes e depois de serem submetidas ao 

processo de formação do filme de prata em suas superfícies. As análises foram 

realizadas com as amostras trituradas e peneiradas (granulometria de 325 mesh) 

cuidadosamente prensadas num suporte plano apropriado, para evitar induzir possíveis 

orientações aos grãos, garantindo um pó perfeito. As aquisições dos difratogramas 
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foram feitas no intervalo de 2θ de 5° a 120°, num passo de 0,02° e tempo de integração 

de 1 segundo por ponto. Os difratogramas de pó foram obtidos num difratômetro de 

raios-X D5000 da SIEMENS utilizando a linha Kα do cobre. 

 

2.3.4 – Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

O princípio fundamental do microscópio de força atômica (AFM) consiste na 

medida das deflexões de uma haste chamada cantilever, com comprimento em torno de 

100 a 200 µm [54], cuja extremidade possui uma ponteira (tip), com comprimento de 

aproximadamente 500 nm e com raio entre 5 e 100 nm [55], que é a sonda que varre 

com precisão nanométrica a superfície da amostra em estudo, através de um sistema 

mecânico controlado eletronicamente. Os conjuntos cantilever/ponteira são feitos 

geralmente de silício puro ou nitreto de silício (Si3N4) [54, 56]. As deflexões do 

cantilever são causadas por forças de interação entre a sonda (ponteira) e a amostra, 

assim, o AFM opera medindo as forças de interação entre os átomos da ponteira e os da 

superfície da amostra, e utilizando recursos computacionais, os resultados são 

transformados em imagens que representam a superfície da amostra. 

No AFM convencional, um detector capta a deflexão do cantilever pelo 

deslocamento do feixe de um laser que reflete na sua superfície (lado oposto de onde a 

ponteira é fixada) [55], e a força é calculada pela deflexão do cantilever. As forças entre 

a ponteira e a amostra dependem de diversos fatores como, por exemplo, dos materiais 

que compõem a amostra e a ponteira, da distância entre elas, da geometria da ponteira e 

de qualquer tipo de contaminação que houver sobre a superfície da amostra [54]. 

 Estas forças são de vários tipos. Durante a aproximação da sonda, predominam 

à distâncias maiores as forças atrativas de van der Waals, que agem entre 100 e algumas 

unidades de nanômetro. Quando a ponteira aproxima-se muito da superfície da amostra 

e os átomos de ambas estão tão próximos que seus orbitais eletrônicos começam a se 

repelir, dominam forças repulsivas que provêm do princípio de exclusão de Pauli. 

Existem vários modos de operação do AFM. Essas técnicas fornecem 

possibilidades para se fazer imagens de vários tipos de superfícies, e para gerar uma 

ampla gama de informações. Os modos de fazer as imagens, também chamados de 

modos de varredura ou de operação, referem-se basicamente à distância mantida entre a 

sonda (ponteira) e a amostra no momento da varredura, e às formas de movimentar a 
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ponteira sobre a superfície a ser estudada. Variantes desses modos incluem por exemplo 

medidas pelo método de contraste de fase, em que diferenças de fase durante a 

varredura com uma sonda oscilante são associadas às variações nas propriedades dos 

materiais, artifício particularmente útil para o aumento do contraste entre diferentes 

constituintes de um compósito, por exemplo. 

Os modos operação para obtenção de imagens, em geral, podem ser 

classificados como: contato, contato intermitente (ou modo de força dinâmica) e não-

contato, dependendo das forças entre a ponteira e a amostra [55]. Quando o 

equipamento é operado na região atrativa (distâncias maiores entre ponteira e amostra), 

o método chama-se não-contato, e nesta região o cantilever se enverga na direção da 

amostra. A operação na região repulsiva chama-se contato, e o cantilever se dobra 

afastando-se da amostra. O contato intermitente se produz quando o cantilever é forçado 

a oscilar a uma freqüência definida e a certa distância da amostra, de tal forma que 

periodicamente ele toca a amostra. Ou seja, a força que age nesta forma de operação é 

ora atrativa, ora repulsiva. Neste modo, também é possível se monitorar mudanças de 

fase da freqüência de oscilação, que podem ser relacionadas com a natureza do material, 

particularmente útil em compósitos nanoestruturados trazendo mais informações às 

imagens apenas topológicas. 

O AFM está sendo usado para resolver problemas em ciência de materiais, 

processamento e controle de qualidade nas áreas de eletrônica, telecomunicações, 

biologia, química, automotiva e aeroespacial, entre outras. Os materiais investigados 

incluem filmes finos e espessos, cerâmicas, compósitos, vidros, membranas sintéticas e 

biológicas, metais, polímeros e semicondutores. O AFM também está sendo aplicado na 

indústria [57] para estudos de fenômenos e propriedades tais como abrasão, adesão, 

corrosão, lubrificação, polimento, rugosidade, dureza, rigidez, elasticidade, e atrito. 

Neste trabalho, o AFM foi utilizado para monitorar o crescimento dos filmes de 

prata na superfície das amostras vítreas e investigar a estrutura destes filmes a fim de se 

entender sua alta impedância elétrica [39], apesar de sua aparência metálica. As análises 

foram realizadas em amostras com e sem prata, submetidas a tratamentos térmicos de 0 

a 5 horas a 280°C.  

Todas as análises de AFM apresentadas nesta tese foram feitas no microscópio 

de força atômica CP-Research da Thermo-Veeco, utilizando o modo de contato para a 

varredura das amostras. Estas análises foram realizadas no Laboratório de 
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Caracterização de Materiais do Departamento de Física da UFS, através de colaboração 

com o Prof. Frederico Cunha. Imagens no modo de força dinâmica (não incluídas neste 

manuscrito) foram realizadas posteriormente no laboratório LAND-Foton (DQF/UFPE) 

[41], para medidas com contraste de fase. 

 

2.3.5 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura permite análises das características 

microestruturais de sólidos em alta resolução (da ordem de 2 a 5 nm) e elevada 

profundidade de foco, resultando numa aparência tridimensional da imagem [58], sem 

maiores dificuldades na preparação das amostras. Para as análises por transmissão as 

amostras devem geralmente ser mais finas do que 200 nm [53], o que dificulta a 

preparação das amostras, já que os elétrons interagem fortemente com a matéria e são 

fortemente absorvidos por um meio espesso. 

O microscópio eletrônico de varredura realiza análises por reflexão, de forma 

que a espessura da amostra não interfere na medida, não havendo necessidade de 

métodos especiais de preparação das amostras. Se a amostra não é boa condutora 

elétrica, é geralmente necessário apenas cobrir a amostra com uma camada fina de um 

material condutor, especialmente para evitar o acumulo de carga na sua superfície [53].  

A microscopia eletrônica de varredura tem se tornado mais popular do que a 

microscopia eletrônica de transmissão, provavelmente porque o MEV pode produzir 

imagens de maior clareza e qualidade tridimensional com facilidade de preparação da 

amostra. No entanto, a microscopia eletrônica de transmissão pode produzir imagens de 

maior magnificação. Aumentos de 400.000 vezes podem ser facilmente obtidos para 

muitos materiais, resultando em imagens de altíssima resolução. Já o microscópio 

eletrônico de varredura, permite um amplo intervalo de magnificação, produzindo 

imagens que podem variar de 10 a 100.000 vezes a do seu tamanho original, sendo 

muito útil na análise morfológica de materiais, por fornecer uma imagem topografica 

das estruturas [55]. 

No MEV um feixe de elétrons emitido por um canhão é focado através de lentes 

eletromagnéticas na superfície da amostra. Elétrons secundários, resultante de 

espalhamento inelástico, são emitidos da superfície da amostra e coletados por um 

detector, que então converte o sinal para tensão e o amplifica. Esta diferença de 
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potencial é aplicada num tubo de raios catódicos e convertida em imagem. A 

intensidade da imagem (brilho) é determinada pelo número de elétrons secundários que 

atingem o tubo de raios catódicos, que é dependente do ângulo com que os elétrons 

saem da espécie. Assim a imagem da espécie depende de sua topografia [55]. 

Quando um elétron do feixe encontra um núcleo na espécie, ocorre uma 

deflexão no caminho do elétron, conhecida com espalhamento elástico de Rutherford. 

Alguns destes elétrons serão completamente retroespalhados, re-emergindo da 

superfície da amostra. Como o ângulo de espalhamento é fortemente dependente do 

número atômico dos núcleos envolvidos, os elétrons primários que chegam numa 

determinada posição do detector podem ser usados para produzir imagens contendo 

informações tanto da topografia como da composição atômica. No entanto, as imagens 

geradas por elétrons secundários apresentam uma maior resolução topográfica, fazendo 

este método de detecção o mais amplamente usado das opções de imagens do MEV 

[55]. Apesar da complexidade dos mecanismos para obtenção da imagem, o resultado 

da análise de microscopia eletrônica de varredura é uma imagem de fácil interpretação. 

O MEV pode também ser equipado com um sistema que permite fazer a análise da 

composição da amostra. Isto é possível, porque quando o feixe de elétrons incide na 

amostra, um dos eventos resultante desta interação é a geração de raios-X, e este 

espectro de emissão, na região dos raios-X, é característico de cada elemento [53]. 

Neste trabalho, a microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para 

investigar as mudanças morfológicas que ocorrem na superfície das amostras vítreas 

após a formação do filme de prata nesta superfície. As análises foram realizadas com as 

amostras com e sem prata, antes e depois destas serem submetidas ao processo de 

formação do filme de prata em suas superfícies. As amostras foram cobertas com uma 

camada de ouro ou carbono, e as análises foram feitas no microscópio eletrônico de 

varredura da JEOL modelo JSM-5900. 

 

2.3.6 – Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raio-X (EDS) 

 

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raio-X (EDS) é usada para 

identificar a composição elementar dentro de um micro volume do material analisado.  

Isto é possível porque o sistema de análise do EDS geralmente funciona acoplado a um 

MEV, permitindo assim que a análise seja feita diretamente numa área selecionada da 
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imagem sob observação do feixe de elétrons, através da medida da energia e da 

intensidade dos raios-X gerados por meio deste feixe de elétrons [59]. 

Quando o feixe de elétrons incide na amostra dois tipos de raios-X podem ser 

gerados: os raios-X contínuos ou raios-X bremsstrahlung e os raios-X característicos, 

resultante da ionização de camadas internas dos átomos. Estas radiações dão origem a 

dois diferentes componentes do espectro de raios-X: um componente característico que 

identifica o átomo ou átomos presentes no volume de interação, e o componente 

contínuo, que não é especifico e que forma o background [58]. 

Os raios-X contínuos são produzidos quando um feixe de elétrons com 

determinada energia sofre uma desaceleração no campo coulombiano do núcleo 

atômico. A energia perdida pelos elétrons neste processo de desaceleração é emitida na 

forma de energia eletromagnética, e esta radiação é referida como raios-X 

bremsstrahlung. Por causa da natureza aleatória da interação, os elétrons do feixe 

incidente podem perder diferentes quantidades de energia. Desta forma, os raios-X 

produzidos podem apresentar energia com valores que variam de zero até o valor da 

energia do elétron incidente, formando assim um espectro contínuo [58]. 

Os elétrons do feixe incidente podem interagir com os elétrons de camadas mais 

interna dos átomos presentes na amostra, causando a ionização dos mesmos e deixando 

uma vacância nesta camada. O átomo fica então num estado excitado, e tende a 

minimizar a sua energia através de uma série de transições permitidas dos elétrons de 

camada externas para preencher o vazio da camada interna. As energias dos elétrons nas 

camadas são claramente definidas, com valores característicos da espécie atômica. A 

diferença de energia da transição também é um valor característico, e este excesso de 

energia pode ser liberado do átomo de duas maneiras: pela emissão de um elétron Auger 

e pela emissão de raios-X característicos. A energia do fóton é especifica de cada 

elemento e contém as informações sobre a composição química de cada espécie [58]. 

O resultado da análise de EDS é um espectro em que a intensidade de emissão é 

apresentada em função da energia na região dos raios-X. Os picos característicos 

aparecem sobrepostos ao background de raios-X bremsstrahlung [60]. A partir do 

espectro de emissão de raios-X é possível obter informações qualitativas e quantitativas 

sobre a composição da amostra em escala microscópica. Os dados podem ser obtidos de 

uma região isolada da amostra (modo de spot), ao longo de um traço linear pré-
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selecionado ou de uma área [59]. A análise de EDS é capaz de identificar elementos que 

estão na faixa de números atômicos do boro ao urânio [59, 60]. 

Neste trabalho, a espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS) foi 

utilizada para analisar a composição da superfície das amostras em função da formação 

do filme de prata, uma vez que acredita-se que a formação do filme ocorra por meio de 

um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para superfície das 

amostras. As análises foram realizadas com as amostras antes e depois de serem 

submetidas ao processo de formação do filme em suas superfícies, utilizando um EDS 

da Noran Instruments modelo 695A-ISPS acoplado ao microscópio eletrônico de 

varredura da JEOL modelo JSM-5900. 

 

2.3.7 – Espectroscopia Fotoeletrônica de Raio-X (XPS) 

 

A espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS) é um dos métodos mais 

usados de caracterização de superfície. O aumento crescente no uso de XPS como 

técnica de análise de superfície é atribuído ao alto conteúdo de informações fornecido 

pela técnica, à flexibilidade em permitir o uso de ampla variedade de amostras, e a uma 

sustentação em uma base teórica sólida. As análises de XPS de uma superfície 

fornecerão informação qualitativa e quantitativa de praticamente todos os elementos 

presentes (exceto H e He) [56]. 

O princípio básico da técnica de XPS é o efeito fotoelétrico. Quando um fóton 

incide sobre um átomo, um dos três eventos pode ocorrer: (1) o fóton pode passar pelo 

átomo sem interagir; (2) o fóton pode ser defletido por um elétron do orbital atômico 

com perda parcial de energia, sendo este fenômeno chamado de espalhamento 

Compton; (3) o fóton pode interagir com um elétron do orbital atômico com 

transferência total da energia do fóton para o elétron, levando à emissão do elétron do 

átomo. Este processo é chamado de fotoemissão.  

A fotoemissão só ocorrerá se a energia do feixe incidente de excitação for igual 

ou maior do que a energia de ligação do elétron no átomo. Uma vez excedida a energia 

de ligação, o número de elétrons emitidos será proporcional à intensidade da radiação 

incidente. Se os fótons tiverem energia maior que a energia de ligação, a energia 

excedente do fóton será transmitida para o elétron como energia cinética. O processo 

pode ser descrito pela seguinte equação: 
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KB EhE −= ν  

em que EB é a energia de ligação do elétron no átomo (função da natureza do átomo e 

do seu ambiente), hν é a energia da fonte de raios-X (um valor conhecido) e EK é a 

energia cinética do elétron emitido, medida no espectrômetro de XPS. Assim, EB, a 

grandeza que nos fornece informação sobre o átomo fotoemissor, é facilmente obtida de 

hν (conhecida) e EK (medida) [56]. 

A energia de ligação do elétron no átomo varia com o tipo de átomo (mudança 

da carga nuclear) e com a adição de outros átomos ligados ao átomo de interesse 

(átomos ligados alteram a distribuição eletrônica no átomo de interesse). A energia de 

ligação de um elétron não será consideravelmente afetada por diferentes isótopos de um 

mesmo elemento, nem por interações fracas entre os átomos, tais como ligações de 

hidrogênio. Portanto, as variações que são observadas na energia de ligação do elétron, 

que nos fornece o conteúdo de informação química do XPS, estão associadas com as 

ligações iônicas e covalentes entres os átomos [56]. 

Para os gases a energia de ligação do elétron num dado orbital é idêntica à 

energia de ionização deste elétron. Nos sólidos, a influência da superfície é sentida, e 

uma energia adicional deve ser requerida para remover um elétron da superfície. Esta 

energia extra é chamada de função trabalho. 

A irradiação de um sólido por raios-X pode também resultar na emissão de um 

elétron Auger. Uma característica de elétrons Auger é que sua energia é independente 

da energia de irradiação, enquanto que a energia do fotoelétron é diretamente 

proporcional à energia de irradiação. 

A EB de um fotoelétron emitido é simplesmente a diferença entre o estado final 

com (n -1) elétrons e o estado inicial com n elétrons. Isto é escrito como [56]:  

)()1( nEnEE ifB −−= , 

em que Ef (n – 1) é a energia do estado final e Ei (n) é a energia do estado inicial. 

O estado inicial é igual ao estado fundamental do átomo antes do processo de 

fotoemissão. Se a energia do estado inicial do átomo é mudada, por exemplo, pela 

formação de uma ligação química com outro átomo, então a EB do elétron neste átomo 

irá mudar. A mudança em EB, ∆EB, é chamada de deslocamento químico [56].  

Geralmente é assumido que os efeitos do estado inicial são responsáveis pelos 

deslocamentos químicos observados, tanto que, quando o estado de oxidação formal de 
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um elemento aumenta, a EB do fotoelétron ejetado deste elemento aumentará. Isto 

presume que efeitos do estado final, tais como relaxação, tem a mesma magnitude para 

diferentes estados de oxidação. Para a maioria das amostras, a interpretação de ∆EB 

somente em termos dos efeitos do estado inicial é satisfatória [56]. 

Os efeitos de relaxação podem ter um impacto significativo na medida da EB. 

Em todos os casos o rearranjo de elétrons que ocorre durante a fotoemissão resulta no 

abaixamento de EB. Se a magnitude da energia de relaxação varia significativamente 

quando o ambiente químico de um átomo é mudado, a classificação da EB que seria 

esperada, baseada na consideração de estado inicial pode ser alterada. Contribuições 

para energia de relaxação surgem tanto da relaxação atômica quanto da relaxação extra-

atômica [56].  

O resultado da análise de XPS é um espectro do número de elétrons emitidos em 

função da energia de ligação dos elétrons. A energia de ligação é um valor calculado por 

meio da energia cinética, da energia dos fótons de raios-X e da função trabalho. Depois 

de cada evento de fotoemissão, existe um sinal de background cumulativo associado 

com fotoelétrons que perderam energia devido a colisões inelásticas no sólido, mas que 

ainda tem energia suficiente para escapar da superfície. Existe um contínuo de energia 

de tais elétrons variando entre a energia cinética de fotoemissão e energia cinética zero, 

visto que, os eventos de colisão que reduzem a energia cinética dos fotoelétrons não têm 

energias discretas [56]. 

Um espectro típico de XPS apresenta acima do sinal de background picos bem 

definidos associados à fotoemissão e emissão de elétrons Auger. A posição exata de um 

pico de fotoemissão indica o estado químico do átomo emissor. Os picos Auger podem 

ser facilmente distinguidos de picos de fotoemissão pela mudança da fonte de raios-X. 

A energia cinética de todas as linhas Auger irá permanecer a mesma, enquanto que a 

energia cinética das linhas de fotoemissão muda pela diferença nas energias das duas 

fontes de raios-X. Picos Auger podem ser usados analiticamente, junto com os picos de 

fotoemissão, para distinguir diferentes espécies químicas. 

Além dos picos de fotoemissão e Auger, outros picos podem aparecer no 

espectro de XPS, e muitos deles estão associados a processos de perdas de energia. Os 

picos satélite shake-up representam fotoelétrons que perderam energia através da 

promoção de elétrons de valência de um nível de energia ocupado par um nível mais 

alto desocupado. Picos shake-up (também chamado de picos de perdas, porque a 
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intensidade é perdida do pico de fotoemissão primário) são mais evidentes para sistemas 

com estruturas aromáticas, ligações insaturadas e íons de metal de transição. Se o 

fotoelétron ejetado transfere energia suficiente para o elétron de valência ionizar, o pico 

de perda de fotoemissão é chamado de pico shake-off. Os picos shake-off estão 

geralmente escondidos dentro do sinal de background e não são normalmente 

detectados [56]. 

Em sistemas inorgânicos, várias outras características espectrais são observadas, 

incluindo dubletos spin-orbita, desdobramento de multipletos, e perdas por plasmons. O 

desdobramento de multipletos surge da interação do buraco com elétrons 

desemparelhados nos orbitais da camada externa. No metal, os elétrons de condução são 

relacionados a um contínuo. Este contínuo de elétrons apresenta oscilações quantizadas 

coletivas características, conhecidas como oscilações de plasmons. Em alguns casos, o 

fotoelétron ejetado pode acoplar com as oscilações do plasmon levando à perda de 

energias periódicas, resultando numa série de picos de perdas de plasmons para a 

fotoemisssão [56]. 

Uma das vantagens da análise de XPS é a obtenção de resultados quantitativos. 

Assim, através do espectro de XPS é possível obter-se informações a respeito da 

composição da superfície, isto porque a área sob os picos de fotoemissão está 

relacionada à quantidade de cada elemento presente, como em EDS. E então, pelas 

medidas das áreas dos picos e correção destas por fatores instrumentais apropriados, a 

percentagem de cada elemento pode ser determinada [56]. 

Neste trabalho, o XPS foi utilizado para analisar a composição da superfície das 

amostras para se verificar se ocorre alguma alteração após a formação do filme de prata, 

já que a formação do filme deve ocorrer por meio de um processo de difusão de 

nanopartículas de prata do interior para superfície das amostras. 

Além do interesse em se verificar por XPS se ocorre variação na concentração 

de prata na superfície da amostra, pretendemos também determinar o estado de 

oxidação da prata na superfície da amostra, antes e após a formação do filme. As 

análises foram realizadas com as amostras antes e depois de serem submetidas ao 

processo de formação do filme de prata.  

Os espectros de XPS foram obtidos no Laboratório de Superfície e Interfaces do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, através de colaboração com 

o Prof. Wido Schreiner, utilizando um equipamento VG Microtech modelo ESCA 3000. 
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A fonte de raios-X utilizada para a fotoemissão foi a linha Kα do Magnésio, de 1253,6 

eV. Este equipamento tem um vácuo de base de 3x10-10 mbar. Para detecção dos 

fotoelétrons, o equipamento dispõe de um analisador semi-hemisférico de 250 mm, 

dotado de 9 channeltrons. A resolução em energia do equipamento é de 0,8 eV. A 

energia de ligação foi corrigida utilizando o pico de fotoemissão correspondente ao 

carbono 1s em 284,5 eV. Esta energia corresponde ao carbono adventício sobre a 

amostra como também ao carbono em ligação C–C ou C–H.  
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3 – Resultados e Discussão 

 

A composição inicial das amostras foi definida a partir de trabalhos anteriores 

realizados em nosso grupo com este mesmo tipo de matriz vítrea (PbF2 – GeO2 – Al2O3) 

[23, 33]. Esta matriz ternária foi desenvolvida com base em uma matriz binária estudada 

originalmente por F. Auzel et al. [61, 62] (PbF2 – GeO2). A matriz desenvolvida por 

Auzel cristaliza espontaneamente durante o resfriamento do fundido, formando uma 

vitrocerâmica opaca sem potencialidade para aplicações em dispositivos ópticos. Com a 

inclusão do Al2O3, foi possível obter matrizes vítreas (PbF2–GeO2–Al2O3) com boa 

transparência, originando assim a série denominada PAGE [33]. 

Houve certa dificuldade na reprodutividade das amostras PAGE na forma vítrea 

nas primeiras preparações, devido a cristalização espontânea. Percebeu-se que a 

cristalização das amostras estava relacionada com o tipo de cadinho utilizado para 

prepará-las, inicialmente de platina-ouro-ródio e platina-ouro, utilizados para facilitar a 

limpeza por reduzir a aderência ao resíduo do material preparado. Utilizando-se um 

cadinho apenas de platina, conseguiu-se obter uma amostra vítrea de forma estável, e 

todas as amostras deste trabalho passaram a ser preparadas em cadinho de platina pura, 

todas obtidas na foram vítrea com boa qualidade óptica. Concluiu-se que, ao contrário 

dos cadinhos de platina pura, os cadinhos de liga platina-ouro e platina-ouro-ródio, na 

temperatura de processamento, devem contaminar o fundido induzindo a cristalização 

das amostras desenvolvidas neste trabalho. 

As primeiras amostras foram preparadas com a inclusão de AgNO3 na matriz 

PbF2–GeO2–Al2O3 para a obtenção dos filmes de prata por processo bottom-up (a partir 

da termorredução do cátion), visto que este processo havia sido estabelecido no nosso 

grupo [23]. Com a finalidade de se entender melhor o processo de formação destes 

filmes, iniciamos uma colaboração com o professor Ricardo L. Longo, do grupo de 

simulação computacional do DQF/UFPE, e com Sidney R. de Santana, na época aluno 

de doutorado deste programa, com tese defendida na simulação computacional desses 

sistemas [63]. Houve certa dificuldade em simular o sistema PbF2–GeO2–Al2O3–

AgNO3 devido à presença de íons nitrato (NO3
-) na matriz, pois nem todos os 

parâmetros para o potencial de interação do íon nitrato com os demais íons presentes 

são conhecidos, sendo necessário obter-se sete parâmetros adicionais para a realização 

da simulação computacional. Não sendo tão simples a obtenção de tais parâmetros, o 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   56 

professor Ricardo Longo sugeriu a substituição do nitrato de prata (AgNO3) por óxido 

de prata (Ag2O) ou fluoreto de prata (AgF), visto que os íons de flúor e oxigênio já 

fazem parte da matriz, diminuindo-se o número de parâmetros a serem calculados e o 

tempo de cálculo da simulação computacional. Foram preparadas amostras com Ag2O e 

AgF, verificando-se também, a formação de filme de prata na sua superfície. A tabela 

3.1 mostra a composição nominal das amostras preparadas com e sem prata, 

selecionadas para este trabalho. 

Os filmes de prata foram obtidos após tratamento térmico em torno da 

temperatura de transição vítrea (280°C), na superfície das amostras vítreas contendo 

íons de prata, que passam a atuar como substratos ativos, tendo como precursores AgF, 

Ag2O ou AgNO3. A partir das características do material e de acordo com a simulação 

computacional, é provável que os filmes sejam formados por processo obedecendo a 

seguinte seqüência:  

 

 

 

 

A figura 3.1 mostra uma fotografia de uma amostra antes e depois da formação 

do filme de prata. Apesar dos filmes de prata formados na superfície das amostras 

apresentarem uma aparência metálica, como pode ser visto nas figuras 3.1 e 3.2, em 

duas espessuras, medidas da condutância elétrica indicaram uma resistividade bastante 

alta, da ordem de 109 Ω/cm. 

O filme de prata é formado sobre toda a superfície da amostra, não apenas na 

parte superior da amostra, mas também lateralmente e na parte inferior. Para se 

comprovar este fato, foi feito um corte transversal numa amostra, seguido do polimento 

da região cortada. A meia-amostra foi resubmetida a um tratamento térmico em torno da 

temperatura de transição vítrea (280°C) em forno resistivo por 5 horas. Após este 

período, foi observada a formação do filme de prata na parte lateral da amostra 

(superfície onde foi realizado o polimento), como é mostrado na figura 3.3. 

Termorredução dos íons de prata → nucleação da prata metálica → 

crescimento de nanopartículas → migração de nanopartículas de prata → 

formação de filme fino → formação de filme espesso. 
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Tabela 3. 1 – Composição nominal das amostras selecionadas, preparadas com e sem prata. 

 
Concentração em mol %  

Amostra PbF2 GeO2 Al2O3 AgF Ag2O AgNO3 

 

Observações 

PAGEAg-47 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-48 56,4 37,6 3 _ _ 3 3% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-49 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-50 55,2 36,8 3 5 _ _ 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-51 56,7 37,8 3 _ 2,5 _ 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-52 55,2 36,8 3 _ _ 5 5% Ag (AgNO3) 

PAGE-53 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGE-64 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGEAg-66 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-67 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-68 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-69 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGE-71 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGE-72 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGEAg-73 55,2 36,8 3 5 _ _ 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-74 56,7 37,8 3 _ 2,5 _ 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-75 56,4 37,6 3 _ _ 3 3% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-76 55.2 36,8 3 _ _ 5 5% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-78 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-79 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-80 56,7 37,8 3 _ 2,5 _ 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-83 55,2 36,8 3 5 _ _ 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-85 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-87 56,4 37,6 3 _ _ 3 3% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-89 55.2 36,8 3 _ _ 5 5% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-91 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-96 56,4 37,6 3 _ _ 3 3% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-98 55.2 36,8 3 _ _ 5 5% Ag (AgNO3) 

PAGE-99 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGE-109 58,2 38,8 3 _ _ _ 0% Ag 

PAGEAg-110 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-111 56,7 37,8 3 _ 2,5 _ 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-112 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-113 55,2 36,8 3 5 _ _ 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-114 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-115 56,7 37,8 3 _ 2,5 _ 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-117 55,2 36,8 3 5 _ _ 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-118 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-120 56,4 37,6 3 3 _ _ 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-121 57,3 38,2 3 _ 1,5 _ 3% Ag (Ag2O) 
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Figura 3. 1 – Amostra vítrea antes e depois da formação do filme de prata. 

 
 

 

Figura 3. 2 –  Filmes nanoestruturados de prata formados na superfície das meias-amostras vítreas. A 
diferença de cor está associada à espessura do nanofilme, com propriedades ópticas diferentes da prata em 

“bulk”. 

 

 

Figura 3. 3 - Corte transversal uma amostra mostrando a formação do filme de prata na região cortada, 
formado após o corte e recozimento, destacando-se a reflectância do filme. 
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3.1 – Análise Termogravimétrica 

 

Realizou-se uma análise termogravimétrica (TGA) da mistura dos reagentes de 

partida da matriz (PbF2/GeO2 = 1,5 e 3 mol% Al2O3) sem íons de prata (PAGE-64), 

simulando as condições de processamento para preparação das amostras vítreas. Desta 

forma, uma massa inicial de 26,20 mg foi submetida a uma taxa de aquecimento de 

10°C/min até 950°C, permanecendo nesta temperatura durante 1 hora, da mesma forma 

que na preparação dos vidros. Apesar da massa da mistura dos reagentes utilizada na 

análise de TGA ser pequena em relação à massa utilizada para preparar as amostras, o 

resultado foi útil para dar uma estimativa da perda de material que volatiliza durante o 

processo de fusão na preparação das amostras. Como podemos ver na figura 3.4, a 

massa do material permanece constante até aproximadamente 400°C. A partir desta 

temperatura inicia-se a perda de material, e esta perda começa a ocorrer numa 

temperatura abaixo da temperatura de fusão desta matriz vítrea, que como veremos mais 

adiante é de aproximadamente 500°C. Durante toda a análise ocorreu uma perda de 

massa de cerca de 10,5% correspondendo a uma perda de 2,75 mg do material. 

Considerando-se agora as perdas de massa para cada uma das duas etapas do processo, 

temos na primeira etapa, que corresponde ao aquecimento até 950°C, uma perda de 

massa de 9,5%, e na segunda etapa, que corresponde às condições isotérmicas 

representada por uma reta vertical no final do termograma, uma perda de massa de 

1,0%. Os valores das perdas de massa podem variar um pouco de acordo com a massa 

total utilizada. Além disso, as perdas relativas variam em função do elemento, 

resultando numa variação da estequiometria do vidro formado em relação a sua 

composição nominal [33], com o tempo de processamento do material. 

A maior parte da massa perdida durante a análise de TGA, deve estar 

relacionada à perda de flúor na amostra. Estudos descritos na literatura mostram que 

vidros fluorogermanatos de chumbo perdem flúor durante a fusão [33, 64], no entanto, é 

provável que durante o processo de fusão das amostras no forno, o percentual da massa 

perdida seja menor do que o percentual da massa perdida durante a análise de TGA, já 

que a análise é realizada com o cadinho aberto, enquanto que a fusão das amostras é 

feita num cadinho tampado, podendo minimizar as perdas de massa. 
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Figura 3. 4 – Curva Termogravimétrica da mistura dos reagentes da matriz vítrea. 

 

 

3.2 – Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

Análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas com as 

amostras vítreas sem prata (PAGE-64) e com 3 e 5 mol% de prata, com precursores 

AgNO3, Ag2O e AgF (PAGEAg-66, PAGEAg-68, PAGEAg-73, PAGEAg-74, 

PAGEAg-75, PAGEAg-76), trituradas na forma de pó, sem tratamento térmico prévio. 

As temperaturas características da matriz vítrea utilizada como “substrato” dos 

filmes de prata nanoestruturados foram determinadas a partir da curva de DSC da 

amostra sem prata (PAGE-64), apresentada na figura 3.5. Os valores das temperaturas 

características encontram-se na tabela 3.2. Podemos observar, nesta curva, dois picos 

exotérmicos associados a processos de cristalização (TC1 e TC2), o que indica que a 

vitrocerâmica resultante do tratamento térmico desta matriz vítrea poderá apresentar 

duas fases cristalinas. É provável que um destes picos de cristalização seja referente a 

uma fase cristalina do tipo β-PbF2, de simetria cúbica, visto que este tipo de fase 

cristalina está sempre presente na desvitrificação de sistemas do tipo PbF2 – GeO2 – 

Al2O3 [33, 64] e PbF2 – GeO2 [65]. O outro pico de cristalização pode estar associado a 
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uma fase cristalina contendo alumínio em sua estrutura, provavelmente a fase Pb9Al2F24 

[33]. Podemos observar ainda, na curva de DSC, dois picos endotérmicos associados à 

fusão, indicando que nessa amostra (PAGE-64) ocorre uma fusão incongruente. 
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Figura 3. 5 – Curva de DSC da amostra sem prata (PAGE-64). 

 

As curvas de DSC para as amostras com 3 e 5% de prata, comparadas com a 

curva correspondente da amostra sem prata, são apresentadas nas figuras 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10. Os valores das temperaturas características para estas amostras com prata 

encontram-se na tabela 3.2. 

Como se pode observar na figura 3.6, o aumento da concentração de prata (na 

forma de AgF) na matriz vítrea provoca uma diminuição nas temperaturas 

características das amostras. Este resultado é bastante razoável, visto que, adicionando-

se AgF, aumenta-se a concentração de íons flúor na matriz, diminuindo a concentração 

relativa de íons oxigênio, o que leva a uma diminuição do número de ligações 

intercruzadas (cross-link) da rede vítrea, e conseqüentemente uma diminuição nas suas 

temperaturas características. 

O aumento da concentração de Ag2O na matriz vítrea, com o conseqüente 

aumento na concentração de íons oxigênio, resultaria, por sua vez, no aumento do 

número de ligações intercruzadas, ao contrário do que ocorre com as amostras com 

Tg 
Tx 

TC2 

TC1 

Tf 
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adição de AgF. Apesar do aumento esperado no número de ligações intercruzadas, a 

figura 3.7 mostra que o aumento da concentração de prata na forma de Ag2O na matriz 

vítrea provoca uma diminuição na Tg. Se a diminuição da Tg fosse observada com o 

aumento da concentração de prata somente para as amostras com AgF, poderíamos 

atribuir este efeito apenas à diminuição do número de ligações intercruzadas, no 

entanto, a diminuição na Tg ocorre também para as amostras com Ag2O, o que sugere 

que os íons de prata estão fazendo parte da rede vítrea [23] como cátion intermediário, 

ou interferindo na rede vítrea como cátion modificador. Por outro lado, é possível que 

haja competição entre o efeito dos íons de prata na matriz e a concentração relativa de 

íons oxigênio, já que é observado um aumento da temperatura de fusão da amostra com 

5% de prata, na forma de Ag2O, em relação à amostra com 3% de prata. 
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Figura 3. 6 – Curvas de DSC das amostras sem prata e com 3 e 5% de prata utilizando o AgF como 
precursor. 
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Figura 3. 7 – Curvas de DSC das amostras sem prata e com 3 e 5% de prata utilizando o Ag2O como 
precursor. 

 

A figura 3.8 mostra que a adição de 3% de prata na matriz vítrea, na forma de 

AgNO3, provoca um aumento na Tg em relação à amostra sem prata. Este 

comportamento difere do comportamento das amostras com AgF e Ag2O, quando a 

inclusão da prata resultava na diminuição da Tg. É provável que isto aconteça devido a 

um aumento do grau de ligações intercruzadas resultante da adição de íons nitrato na 

matriz. Entretanto, com o aumento para 5% de prata na forma de AgNO3 na matriz 

vítrea, a Tg diminuiu consideravelmente em relação à amostra sem prata, apresentando 

um comportamento semelhante aos das amostras com 5% de prata na forma de AgF e 

de Ag2O. Conclui-se que, para amostras com concentrações maiores de prata, o efeito 

da presença dos íons de prata na rede vítrea prevalece sobre o efeito dos íons no grau de 

intercruzamento das ligações. Nesse caso, é provável que a prata passe a agir como 

cátion modificador. 
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Figura 3. 8 - Curvas de DSC das amostras sem prata e com 3 e 5% de prata utilizando o AgNO3 como 
precursor. 

 

A figura 3.9 mostra as curvas de DSC das amostras com 0% e 3% de prata com 

os diferentes precursores. Pode-se observar que as temperaturas características das 

amostras com prata são menores, com exceção da Tg da amostra com AgNO3. Isto 

novamente sugere que os íons de prata estão afetando a rede vítrea, provavelmente 

como cátions modificadores. 

A figura 3.10 mostra as curvas de DSC das amostras com 0% e 5% de prata com 

os diferentes precursores. Pode-se observar que as temperaturas características das 

amostras com prata são menores do que as da amostra sem prata, com exceção da 

temperatura do vale endotérmico de fusão das amostras com Ag2O e AgNO3. As 

temperaturas características provavelmente são reduzidas devido à presença dos íons de 

prata afetando a rede vítrea, porém o aumento da temperatura de fusão das amostras 

com Ag2O e com AgNO3 pode ser atribuído ao aumento da concentração relativa de 

íons oxigênio e íons nitrato na amostra, que leva a um aumento do número de ligações 

intercruzadas, visto que este aumento de temperatura não é observado na amostra com 

AgF. 
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Figura 3. 9 – Curvas de DSC das amostras sem prata (PAGE-64) e com 3% de prata tendo como 
precursores AgF (PAGEAg-66), Ag2O (PAGEAg-68) e AgNO3 (PAGEAg-75). 
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Figura 3. 10 – Curvas de DSC das amostras sem prata (PAGE-64) e com 5% de prata tendo como 
precursores AgF (PAGEAg-73), Ag2O (PAGEAg-74) e AgNO3 (PAGEAg-76). 
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A tabela 3.2 mostra os valores das temperaturas características das amostras com 

prata, destacando-se o tipo de precursor utilizado: em vermelho, azul e verde, 

respectivamente para AgF, Ag2O e AgNO3. As temperaturas características 

apresentadas na tabela 3.2 são as seguintes: Tg (temperatura de transição vítrea), Tx 

(temperatura de início de cristalização), TC1 (temperatura do máximo do 1º pico 

exotérmico de cristalização), TC2 (temperatura do máximo do 2º pico exotérmico de 

cristalização), Tf (temperatura de início de fusão), TF1 (temperatura do 1º pico 

endotérmico de fusão) e TF2 (temperatura do 2º pico endotérmico de fusão). 

Os valores das Tf da maioria das amostras com prata não estão presentes na 

tabela 3.2, pois não puderam ser determinados, já que o pico referente à fusão ocorre, 

nestes casos, imediatamente após o pico referente à cristalização, sem a retomada para a 

linha de base. 

 

Tabela 3. 2 – Temperaturas características das amostras com e sem prata, em vermelho, azul e verde, 
correspondendo respectivamente aos precursores AgF, Ag2O e AgNO3. 

Temperaturas (°C)  

Amostra Tg Tx TC1 TC2 Tf TF1 TF2 

PAGE-64 283 389 403 426 504 510 536 

PAGEAg-66 279 376 392 413 _ 457 492 

PAGEAg-68 280 382 400 416 _ 456 496 

PAGEAg-73 271 374 391 405 _ 456 479 

PAGEAg-74 270 382 397 417 497 516 _ 

PAGEAg-75 290 389 408 422 _ 471 _ 

PAGEAg-76 273 377 392 415 _ 513 _ 

 

Por meio de análise de DSC, podemos avaliar a estabilidade de um material 

vítreo contra a desvitrificação [28, 29]. Como foi mencionado na Introdução, existem 

vários parâmetros que podem ser utilizados para estimar estabilidade do vidro. No 

entanto, dos que são mais utilizados, os que apresentam uma melhor correlação com a 

capacidade de formar vidro são: o parâmetro de estabilidade de Hruby (H) (equação 1.5) 

o parâmetro de estabilidade de Saad e Poulain (S) (equação 1.6).  

A estabilidade relativa das amostras com e sem prata foi estimada utilizando 

apenas o parâmetro de Saad e Poulain (S), isto porque, para o cálculo do parâmetro de 
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estabilidade de Hruby (H), é necessário termos os valores de Tf, e como estes valores 

não foram determinados para a maioria das amostras com prata, não foi possível 

calcular este parâmetro. Os valores dos parâmetros de Saad e Poulain (S), calculados a 

partir da equação 1.6 e dos dados da tabela 3.2 para as amostras com e sem prata, 

encontram-se na tabela 3.3. 

 

Tabela 3. 3 - Parâmetros de Saad e Poulain (S) para as amostras com e sem prata. 

Amostras S mol% de Ag / Precursor 

PAGE-64 5,24 0% Ag 

PAGEAg-66 5,56 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-73 6,46 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-68 6,56 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-74 6,22 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-75 6,49 3 % Ag (AgNO3) 

PAGEAg-76 5,71 5 % Ag (AgNO3) 

 

Pode-se observar na tabela 3.3, que todos os valores de S para as amostras com 

prata são maiores do que o valor para a amostra sem prata. Considerando que quanto 

maior o valor do parâmetro de Saad e Poulain (S), maior a estabilidade do vidro contra a 

desvitrificação, conclui-se que a adição de prata na matriz vítrea aumenta sua 

estabilidade. 

Comparando os valores de S das amostras preparadas com diferentes 

precursores, percebe-se que a estabilidade das amostras como AgF aumenta com o 

aumento da concentração de prata de 3 para 5 mol%. Já a estabilidade das amostras 

contendo Ag2O e AgNO3, diminui com o aumento da concentração de prata. 

Analisando-se os valores de S para as amostras com 3% de prata, percebe-se que 

a amostra mais estável com esta concentração é aquela em que a prata foi introduzida na 

forma de Ag2O. Paras as amostras com 5% de prata, observa-se que a amostra mais 

estável com esta concentração é a que contém AgF. 
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3.2.1 – Obtenção do Filme de Prata Nanoestruturado Durante a Análise de DSC 

 

Com o objetivo de verificar a ocorrência de evento térmico mensurável durante 

o processo de obtenção de filmes autoformados de prata nanoestruturados sobre os 

substratos vítreos ativos, simulou-se as condições de obtenção desses filmes durante 

análise de DSC, com as amostras vítreas sem prata (PAGE-64) e com 3 mol % de prata 

(PAGEAg-66, PAGEAg-68) na forma massiva. Desta forma, um fragmento de amostra 

foi submetido a uma taxa de aquecimento de 10°C/min até 280°C, permanecendo nesta 

temperatura durante 5 horas. 

As curvas de DSC para a amostra sem prata (PAGE-64), com 3 mol % de prata 

na forma de AgF (PAGEAg-66) e com 3 mol % de prata na forma de Ag2O (PAGEAg-

68) são apresentadas, respectivamente, nas figuras 3.11, 3.12, 3.13. Em todas as curvas 

de DSC, a primeira meia hora corresponde ao aquecimento até 280°C; após este 

período, é estabelecida a condição isotérmica a 280°C, que aparece nos termogramas na 

forma de uma linha paralela ao eixo das abscissas. Após este ciclo de análises de DSC, 

foi observada a formação de filme de prata nanoestrutrado na superfície das amostras 

vítreas contendo íons de prata. 

Observando as curvas de DSC das figuras 3.11, 3.12, 3.13, não se percebe 

nenhum evento térmico na parte isotérmica das curvas, associado ao processo de 

formação do filme de prata. No entanto, ampliando-se a parte isotérmica destas curvas, 

como é mostrada na figura 3.14, observam-se algumas sutis diferenças entre a amostra 

sem prata e as amostras com prata. Nas amostras com prata a parte isotérmica da curva 

apresenta eventos sutis provavelmente associados à formação de nanoestruturas 

cristalinas (nanopartículas de prata formadas por termorredução) e/ou formação do 

filme nanoestruturado, enquanto que na amostra sem prata, não se observa nenhum 

evento particular. A partir deste resultado resolvemos realizar as análises com as 

amostras na forma de pó, a fim de aumentar a área superficial, destacando assim os 

efeitos de superfície. 
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Figura 3. 11 – Curva de DSC da amostra sem prata (PAGE-64) simulando as condições de obtenção dos 
filmes de prata. 
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Figura 3. 12 – Curva de DSC da amostra com 3 % de prata utilizando o AgF como precursor simulando 
as condições de obtenção dos filmes de prata. 
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Figura 3. 13 – Curva de DSC da amostra com 3 % de prata utilizando o Ag2O como precursor simulando 
as condições de obtenção dos filmes de prata. 
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Figura 3. 14 – Ampliação da parte isotérmica das curvas de DSC para a amostra sem prata (PAGE-64) e 
com 3% de prata tendo como precursores AgF   (PAGEAg-66) e Ag2O (PAGEAg-68). 
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Os resultados das análises de DSC para as amostras na forma de pó, nas quais 

simulou-se as condições de obtenção do filme durante a análise, são apresentados para a 

amostra sem prata (PAGE-99) e com 3 mol % de prata na forma de AgF (PAGEAg-91) 

na figura 3.15. Novamente, observando as curvas de DSC da figura 3.15 não se percebe 

nenhum evento térmico na parte isotérmica das curvas. No entanto, ampliando-se a 

parte isotérmica destas curvas, como é mostrada na figura 3.16, observa-se uma sutil 

diferença entre a amostra sem prata e a amostra com prata, semelhante à diferença 

apresenta para as amostras na forma massiva. Este resultado mostra que os eventos sutis 

que aparecem na parte isotérmica da curva das amostras com prata, e que podem estar 

associados à formação de nanoestruturas cristalinas (nanopartículas de prata formadas 

por termorredução) e/ou formação do filme nanoestruturado, não dependem da área 

superficial. Isto porque, como o aumento da área superficial não foi observado nenhum 

evento térmico mais evidente, em relação os observados para as amostras na forma 

massiva.  
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Figura 3. 15 Curvas de DSC das amostras na forma de pó, sem prata (PAGE-99) e com 3% de prata tendo 
como precursor AgF (PAGEAg-91), simulando as condições de obtenção do filme de prata. 

 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   72 

1 2 3 4 5 6

0,5

0,6

0,7

0,8

F
lu

xo
 d

e 
C

al
o

r 
(m

W
)

Tempo (horas)

 0% Ag
 3% Ag (AgF)

 

Figura 3. 16 – Ampliação da parte isotérmica das curvas de DSC para a amostra na forma de pó, sem 
prata (PAGE-99) e com 3% de prata tendo como precursor AgF (PAGEAg-91). 

 

 

3.3 – Difração de Raios-X de Pó 

 

Com o objetivo de verificar se o processo de formação dos filmes de prata 

nanoestruturados na superfície das amostras induz o surgimento de algum tipo de fase 

cristalina nas amostras vítreas, a análise de difração de raios-X foi realizada com as 

amostras sem prata (PAGE-72) e com 3 e 5 mol% de prata (PAGEAg-78, PAGEAg-79, 

PAGEAg-80, PAGEAg-83, PAGEAg-87, PAGEAg-89) antes e depois destas serem 

submetidas ao processo de formação do filme de prata em suas superfícies. Aqui serão 

mostrados apenas os difratogramas das amostras sem prata e com 5 mol% de prata, 

visto que os difratogramas das amostras com 3 mol% de prata são semelhantes aos das 

amostras com 5 mol% de prata. Os difratogramas destas amostras são apresentados nas 

figuras 3.17 a 3.20. 

A figura 3.17 mostra os difratogramas para a amostra sem prata, antes e após o 

tratamento térmico utilizado para a obtenção dos filmes. Como pode-se observar, ambos 

apresentam apenas bandas associadas à fase vítrea. Este resultado, a princípio já era 

esperado para esta amostra, visto que o tratamento térmico é realizado em torno da Tg 
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(280°C), que é bem abaixo da temperatura de cristalização. Apesar de não ocorrer a 

formação do filme na amostra sem prata, ela foi tratada nas mesmas condições utilizada 

para obtenção do filme de prata, para termos como comparar com as amostras com o 

filme.  
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Figura 3. 17 – Difratogramas de raios-X da amostra sem prata (PAGE-72). 

 

Como podemos observar nas figuras 3.18, 3.19, 3.20 os difratogramas das 

amostras com prata antes da formação do filme apresentam apenas bandas associadas à 

fase vítrea, e os difratogramas das amostras com prata, após a formação do filme na 

superfície das amostras, permanecem inalterados em relação aos difratogramas antes da 

formação do filme. Ou seja, os difratogramas das amostras com o filme de prata 

continuam apresentando apenas bandas associadas à fase vítrea, o que indica que a 

formação dos filmes de prata nanoestruturados na superfície das amostras não ocasiona 

o surgimento de nenhuma fase cristalina nas amostras, confirmando assim que as 

mesmas permanecem vítreas após a formação do filme.  

A formação do filme de prata na superfície das amostras ocorre por um processo 

de nucleação, crescimento e migração de nanopartículas de prata metálica formadas por 

termorredução, desta forma poderíamos esperar que os difratogramas apresentassem 

picos referentes a alguma fase cristalina da prata metálica. No entanto, isto não foi 

observado possivelmente porque a quantidade de prata metálica formada no processo 

não seja suficiente para ser detectada por difração de raios-X de pó. 

Com a finalidade de verificar se o aumento da área superficial irá promover um 

aumento na quantidade de prata metálica a ponto desta ser detectada pela difração de 
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raios-X, as amostras com prata foram pulverizadas, e submetidas na forma de pó ao 

mesmo tratamento térmico utilizado para a formação do filme de prata. Depois foram 

analisadas por difração de raios-X. Estes resultados são apresentados nas figuras 3.21 e 

3.22. 
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Figura 3. 18 – Difratogramas de raios-X da amostra com 5% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-83) antes e depois da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 19 – Difratogramas de raios-X da amostra com 5% de prata tendo como precursor Ag2O 
(PAGEAg-80) antes e depois da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 20 – Difratogramas de raios-X da amostra com 5% de prata tendo como precursor AgNO3 
(PAGEAg-89) antes e depois da formação do filme de prata. 

 

As figuras 3.21 e 3.22 mostram os difratogramas das amostras com 3 e 5 mol% 

de prata (PAGEAg-96, PAGEAg-98) antes e depois destas serem submetidas, na forma 

de pó, ao mesmo tratamento térmico usado para obtenção do filme de prata. Como 

podemos observar os difratogramas das amostras com prata depois do tratamento 

térmico continuam apresentando apenas bandas associadas à fase vítrea. Este resultado 

indica que o aumento da área superficial não promoveu um aumento na quantidade de 

prata metálica a ponto desta ser detectada pela difração de raios-X. 
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Figura 3. 21 – Difratogramas de raios-X da amostra com 3% de prata tendo como precursor AgNO3 
(PAGEAg-96) antes e depois do tratamento térmico na forma de pó. 
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Figura 3. 22 – Difratogramas de raios-X da amostra com 5% de prata tendo como precursor AgNO3 
(PAGEAg-98) antes e depois do tratamento térmico na forma de pó. 
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3.4 – Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

Imagens da superfície das amostras vítreas foram obtidas por microscopia de 

força atômica (AFM) em várias etapas do tratamento térmico que resulta na formação 

dos filmes de prata. Dessa forma, pode-se acompanhar as mudanças estruturais que 

possam vir a ocorrer na superfície destas amostras durante a formação destes filmes. As 

análises de AFM foram realizadas com as amostras sem prata (PAGE-53) e com 3 e 5 

mol % de prata (PAGEAg-47, PAGEAg-48, PAGEAg-49, PAGEAg-50, PAGEAg-51, 

PAGEAg-52) antes do tratamento térmico e com 1, 3 e 5 horas de tratamento térmico. 

As imagens de AFM para uma área de 5 x 5 µm da superfície destas amostras são 

mostradas nas figuras 3.23 a 3.29. 

Por meio das imagens de AFM foi possível calcular a rugosidade média (Ra) da 

superfície das amostras durante o processo que leva à formação do filme de prata. Os 

valores de Ra para as amostras com e sem prata em função do tempo de tratamento 

térmico encontra-se na tabela 3.4. Esta rugosidade média (Ra) foi calculada utilizando o 

software do próprio equipamento. Ra é definido como sendo a média aritmética dos 

desvios do valor médio do deslocamento vertical do cantilever, dado por: 

〉〈−= ∑
=

ZZ
N

Ra
N

i

i

1

1
  Equação 3. 1 

em que <Z> é a média aritmética de Z, isto é, a soma de todos os valores da altura nessa 

direção, divida pelo número N de pontos utilizados no perfil, como mostrado na 

equação abaixo: 

∑
=

=〉〈
N

i

iZ
N

Z
0

1
  Equação 3. 2. 

 

 

 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   78 

 

 

 

 

Figura 3. 23 – Imagens de AFM da superfície da amostra sem prata (PAGE-53). (A) antes do tratamento 
térmico. (B) 1 hora de tratamento térmico. (C) 3 horas de tratamento térmico. (D) 5 horas de tratamento 

térmico. 
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Figura 3. 24 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 3% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-49). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora de tratamento térmico. (C) 3 horas de 

tratamento térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico. 
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Figura 3. 25 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 3% de prata tendo como precursor Ag2O 
(PAGEAg-47). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora de tratamento térmico. (C) 3 horas de 

tratamento térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico. 
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Figura 3. 26 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 3% de prata tendo como precursor AgNO3 
(PAGEAg-48). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora tratamento térmico. (C) 3 horas tratamento 

térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico. 
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Figura 3. 27 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 5% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-50). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora de tratamento térmico. (C) 3 horas de 

tratamento térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico. 
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Figura 3. 28 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 5% de prata tendo como precursor Ag2O 
(PAGEAg-51). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora de tratamento térmico. (C) 3 horas de 

tratamento térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico 
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Figura 3. 29 – Imagens de AFM da superfície da amostra com 5% de prata tendo como precursor AgNO3 
(PAGEAg-52). (A) antes do tratamento térmico. (B) 1 hora tratamento térmico. (C) 3 horas tratamento 

térmico. (D) 5 horas de tratamento térmico. 
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Tabela 3. 4 – Rugosidade média (Ra) da superfície das amostras vítreas em função do tempo de 
tratamento térmico. 

Rugosidade média (nm) em função do tempo 

de tratamento térmico 

 

Amostras 

0 hora 1 hora 3 horas 5 horas 

 

% Ag (Precursor) 

PAGE-53 0,37 0,56 0,39 0,30 0% Ag 

PAGEAg-49 0,58 1,27 4,46 6,62 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-47 0,53 1,18 5,45 4,71 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-48 0,61 0,84 4,34 5,96 3% Ag (AgNO3) 

PAGEAg-50 0,44 0,78 3,38 4,76 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-51 0,49 1,96 2,60 6,24 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-52 0,40 0,80 2,56 5,43 5% Ag (AgNO3) 

 

A figura 3.23 mostra as imagens da superfície da amostra sem prata (PAGE-53), 

obtidas por AFM, em função do tempo de tratamento térmico. Podemos observar, por 

meio das imagens e pelo valor da rugosidade média, na tabela 3.4, que esta amostra 

apresenta uma superfície bastante lisa antes do tratamento térmico, com a presença de 

algumas estruturas pontiagudas que devem ser características de cristalização de 

superfície, e alguns buracos da ordem de nanômetros que devem ser formados durante a 

liberação de gases da amostra. As medidas de rugosidade foram feitas em áreas que não 

incluíam nem as estruturas pontiagudas nem os buracos. Com o tratamento térmico da 

amostra em função do tempo, praticamente não houve alteração na rugosidade média 

desta amostra, ela continuou apresentando uma superfície bastante lisa. No entanto, 

podemos observar que nas imagens da amostra sem prata com 1 e 3 horas de tratamento 

térmico (imagens B e C da figura 3.23) aparecem estruturas pontiagudas, características 

de cristalização de superfície, bem maiores que as que aparecem na amostra antes do 

tratamento térmico (imagem A da figura 3.23), e estas estruturas desaparecem na 

imagem da amostra com 5 horas de tratamento térmico (imagem D da figura 3.23). Este 

fato pode ser explicado da seguinte forma: estas estruturas pontiagudas, características 

de cristalização de superfície, provavelmente já existem na amostra antes mesmo do 

tratamento térmico, no entanto elas estão distribuídas aleatoriamente sobre a superfície 

da amostra. Como a varredura da amostra é realizada numa área muito pequena (5 x 5 

µm), não temos como assegurar que todas as varreduras da amostra em função do tempo 
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de tratamento térmico sejam feitas exatamente na mesma área, assim podemos varrer 

áreas onde estas estruturas características de cristalização estão presentes, bem como, 

varrer áreas onde elas não estão presentes. 

As figuras 3.24 a 3.29 mostram as imagens de AFM para as amostras com 3 e 5 

mol % de prata em função do tempo de tratamento térmico. Podemos observar pelas 

imagens e pelos valores da rugosidade média, da tabela 3.4, que as amostras com prata 

antes do tratamento térmico apresentaram, independente do tipo de precursor e da 

concentração de prata utilizados, uma superfície razoavelmente lisa, com a presença de 

cristalização de superfície característica da matriz vítrea, visto que a amostra sem prata 

apresentou um padrão de imagem semelhante na superfície. Mais uma vez, as medidas 

de rugosidade foram feitas em áreas que não incluíam nem as estruturas pontiagudas 

nem os possíveis buracos. 

Nas imagens de AFM das amostras com prata submetidas ao tratamento térmico, 

foi possível observar, além das estruturas pontiagudas característica da cristalização da 

superfície da matriz vítrea, o surgimento e crescimento, em função do tempo de 

tratamento térmico, de uma nanoestrutura sobre toda a superfície das amostras. Esta 

nanoestrutura deve estar associada ao crescimento dos filmes de prata, formados por 

difusão térmica de nanopartículas de prata nucleadas no substrato vítreo, uma vez que 

esta nanoestrutura não foi observada na amostra sem prata. 

Com o tratamento térmico, as amostras com prata começam a apresentar um 

aumento na rugosidade média de suas superfícies, e este aumento ocorre em função do 

tempo de tratamento térmico, como pode ser visto na tabela 3.2. Após 5 horas de 

tratamento térmico, a rugosidade média da superfície das amostras com prata aumenta 

em torno de 10 vezes em relação à rugosidade média destas amostras antes do 

tratamento térmico, visto que as amostras com prata antes do tratamento térmico 

apresentam uma Ra na faixa de 0,4 a 0,6 nm, e após 5 horas de tratamento térmico 

passam a apresentar uma Ra na faixa de 4 a 6 nm. Este aumento da Ra em função do 

tempo de tratamento térmico, que foi observado apenas nas amostras com prata, está 

associado ao surgimento e crescimento das nanoestruturas resultantes da formação dos 

filmes prata. 

Assim, por meio das imagens de AFM e medidas de rugosidade média (Ra) em 

áreas selecionadas na imagem, foi possível monitorar o crescimento de filmes de prata 
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nanoestruturados, formados por difusão térmica de nanopartículas de prata nucleadas no 

substrato vítreo, em função do tempo de tratamento térmico em torno da Tg.  

Na imagem D da figura 3.28, podemos observar uma região onde não existem as 

nanoestruturas associadas à formação do filme de prata. Esta região parece ser uma 

espécie de micro-arranhão na superfície da amostra. Estes micro-arranhões podem ser 

vistos com mais detalhes nas imagens da figura 3.30. Por meio deles podemos observar 

claramente, numa mesma imagem, a diferença entre a estrutura da base do substrato 

vítreo, isto é, região da matriz vítrea onde não existe filme, e a estrutura da região onde 

está ocorrendo a formação do filme de prata. A presença destes micro-arranhões nas 

imagens da superfície das amostras indica que provavelmente o filme de prata que 

estava sendo formado nesta região, de alguma forma foi removido durante a 

manipulação da amostra. 

 

 

 

Figura 3. 30 – Imagens de AFM da superfície das amostras PAGEAg-47 (A) e PAGEAg-48 (B) com 5 
horas de tratamento térmico. 

 

 

(A) 

(B) 
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Apesar das amostras analisadas por AFM terem sido submetidas a um 

tratamento térmico de 5 horas, este não foi realizado de forma continua, mas sim por 

partes, visto que queríamos acompanhar o crescimento do filme. Assim, as amostras 

foram tratadas por 1 hora e depois analisadas, em seguida foram tratadas por mais 2 

horas e analisadas, e por fim tratadas por mais 2 horas, completando um total de 5 

horas, e analisadas. No entanto, a história térmica das amostras tratadas de forma não 

contínua é diferente da história térmica das amostras tratadas de forma contínua (5 horas 

de tratamento térmico ininterrupto). E provavelmente por esta razão, as amostras com 

prata tratadas termicamente por 5 horas de forma não contínua, para as análises de 

AFM, não chegaram a apresentar um filme de prata visível a olho nu em suas 

superfícies.  

A análise de AFM também foi realizada em uma amostra sem prata (PAGE-71) 

e em uma amostra com 3% de prata na forma de Ag2O (PAGEAg-67) após terem sido 

tratadas termicamente a 280°C por 5 horas contínuas. Neste caso, a amostra com prata 

(PAGEAg-67) apresentava em sua superfície um filme de prata de aparência metálica, 

como o que foi mostrado na figura 3.2. As imagens de AFM para uma área de 10 x 10 

µm da superfície destas amostras são mostradas na figura 3.31. 

Podemos observar, por meio da imagem de AFM, que a amostra sem prata após 

5 horas contínuas de tratamento térmico apresenta uma superfície bastante lisa, com 

rugosidade média de 0,50 nm, com a presença de estruturas pontiagudas características 

de cristalização de superfície, que como constatado nas análises anteriores, já existem 

na superfície destas amostras antes mesmo do tratamento térmico. As medidas de 

rugosidade foram feitas em áreas que não incluíam as estruturas pontiagudas. 

Na imagem de AFM da amostra com prata (PAGEAg-67), após 5 horas 

contínuas de tratamento térmico podemos observar, além das estruturas pontiagudas 

característica da cristalização da superfície da matriz vítrea, a presença de uma 

nanoestrutura sobre toda a superfície da amostra. Estes resultados mais uma vez 

confirmam que esta nanoestrutura deve estar associada ao filmes de prata, visto que não 

foi observada na amostra sem prata, mas apenas na amostra contendo o filme de prata 

de aparência metálica em sua superfície. A rugosidade média da superfície desta 

amostra, com o filme de prata, é de 6,70 nm, isto para áreas que não incluem as 

estruturas características de cristalização de superfície. 
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Figura 3. 31 - Imagens de AFM da superfície da (A) amostra sem prata (PAGE-71) e da (B) amostra com 
3 % de prata tendo como precursor Ag2O (PAGEAg-67) com tratamento térmico de 5 horas contínuas.  

 

Os resultados de AFM sugerem uma provável explicação para não 

condutividade elétrica dos filmes de prata formados na superfície das amostras. Esta alta 

resistividade elétrica pode estar associada à presença dos nanocristais de superfície 

característico da matriz vítrea, com composição dielétrica e dimensões maiores do que a 

nanoestrutura formada pelo filme de prata. Como estes nanocristais dielétricos 

sobressaem da superfície do filme de prata, provavelmente impede o contato das pontas 

dos eletrodos, que mede a condutividade elétrica, com o filme de prata, conferindo 

assim características de um isolante elétrico a superfície das amostras com o filme de 

prata, o que justifica a alta resistência elétrica medida nestes filmes. 
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3.5 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada na obtenção de 

imagens da superfície das amostras vítreas antes e depois da formação dos filmes de 

prata, e desta forma observar as mudanças estruturais que possam vir a ocorrer na 

superfície das amostras vítreas, após a formação do filme de prata nesta superfície. As 

análises de MEV foram realizadas com as amostras sem prata (PAGE-109) e com 3 e 5 

mol% de prata (PAGEAg-110, PAGEAg-111, PAGEAg-112, PAGEAg-113). Todas as 

amostras foram submetidas a um tratamento térmico de 280°C por 15 minutos, e em 

seguida foram cortadas ao meio. A metade de cada amostra foi reservada para a análise 

de MEV, a outra metade foi submetida ao processo de formação do filme de prata em 

suas superfícies e depois também foi analisada por MEV. Para todas as amostras 

analisadas por MEV, as amostras antes da formação do filme se referem às amostras 

que foram tratadas a 280°C por 15 min. Este tratamento foi necessário para diminuir as 

tensões internas, evitando assim que as amostras quebrassem durante o corte. As 

imagens de MEV da superfície destas amostras, com diferentes ampliações, são 

mostradas nas figuras 3.32 a 3.38. 

A figura 3.32 mostra as imagens de MEV para a amostra sem prata antes e 

depois do tratamento térmico equivalente ao realizado nas amostras com prata para a 

formação do filme. Podemos observar por meio das imagens que o tratamento térmico 

não provoca nenhuma alteração morfológica na superfície da amostra sem prata, que 

apresenta uma superfície bastante semelhante, com algumas áreas completamente lisas e 

outras áreas com várias partículas dispersas de mesmo tamanho e forma. O tratamento 

térmico da amostra sem prata não altera nem o tamanho nem a forma dessas partículas, 

da ordem de nanômetros, que provavelmente devem ser características de cristalização 

de superfície da própria matriz vítrea. Como mostram as imagens, esta cristalização na 

superfície da amostra aparece distribuída de forma não homogênea.  

Como foi visto pelos resultados de AFM, estas partículas que aparecem aqui nas 

imagens de MEV apresentam estruturas pontiagudas, que sobressaem da superfície da 

amostra. 
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Figura 3. 32 – Imagens de MEV da superfície da amostra sem prata (PAGE-109), antes do tratamento 
térmico para formação do filme (A, C, E) e depois do tratamento térmico para formação do filme 

(B, D, F) com ampliações de 5.000x (A, B), 10.000x (C, D) e 30.000x (E, F). 
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Figura 3. 33 – Imagens de MEV da superfície da amostra com 3% de prata utilizando o AgF como 
precursor (PAGEAg-112), antes da formação do filme (A, C, E) e depois da formação do filme (B, D, F) 

com ampliações de 5.000x (A, B), 10.000x (C, D) e 30.000x (E, F). 
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Figura 3. 34 – Imagens de MEV da superfície da amostra com 3% de prata utilizando o AgF como 
precursor (PAGEAg-112) depois da formação do filme com ampliações de 5.000x (A), 10.000x (B) e 

30.000x (C). 
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Figura 3. 35 – Imagens de MEV da superfície da amostra com 3% de prata utilizando o Ag2O como 
precursor (PAGEAg-110), antes da formação do filme (A, C, E) e depois da formação do filme (B, D, F) 

com ampliações de 5.000x (A, B), 10.000x (C, D) e 30.000x (E, F). 
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Figura 3. 36 – Imagem de MEV da superfície da amostra com 3% de prata utilizando o Ag2O como 
precursor (PAGEAg-110) depois da formação do filme com ampliação de 30.000x. 

 
As figuras 3.33 e 3.35 mostram as imagens de MEV para as amostras com 3% 

de prata (AgF e Ag2O como precursor, respectivamente) antes e depois da formação do 

filme. Podemos observar que antes da formação do filme as amostras apresentam uma 

superfície semelhante ao da amostra sem prata, com algumas áreas lisas e outras áreas 

contendo partículas dispersas de tamanhos aproximadamente iguais as que aparecem na 

amostra sem prata. Como estas partículas aparecem na superfície da amostra sem prata, 

é provável que elas sejam características da cristalização de superfície da matriz vítrea. 

No entanto, pode já começar a surgir nanopartículas de prata na superfície destas 

amostras, uma vez que, elas foram tratadas a 280°C por 15 min para liberação das 

tensões internas e viabilização do corte. Após a formação do filme nas amostras com 

3% de prata podemos observar, por meio das imagens (figura 3.33(F) e 3.35(F)), o 

surgimento de partículas de formatos irregulares e bem maiores (algumas como 

dimensão de mais de 500 nm), do que as que já existiam antes da formação do filme. 

Assim, estas partículas devem estar relacionadas ao filme de prata formado na 

superfície das amostras. 
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Figura 3. 37 – Imagens de MEV da superfície da amostra com 5% de prata utilizando o AgF como 
precursor (PAGEAg-113), antes da formação do filme (A, C, E) e depois da formação do filme (B, D, F) 

com ampliações de 5.000x (A, B), 10.000x (C, D) e 30.000x (E, F). 
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Figura 3. 38 – Imagens de MEV da superfície da amostra com 5% de prata utilizando o Ag2O como 
precursor (PAGEAg-111), antes da formação do filme (A, C, E) e depois da formação do filme (B, D, F) 

com ampliações de 5.000x (A, B), 10.000x (C, D) e 30.000x (E, F). 

 

As partículas que surgem após a formação do filme de prata não estão 

distribuídas de forma homogênea sobre a superfície da amostra. Como pode ser visto 

nas imagens da figura 3.34(A, B) existem regiões onde as partículas estão dispersas 

aleatoriamente, e regiões onde elas estão aglomeradas. Uma ampliação de 30.000 vezes 

da região aglomerada é mostrada na figura 3.34(C). Outra imagem como ampliação de 

30.000 vezes de uma região aglomerada na superfície de uma amostra contendo também 
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3% de prata (como Ag2O) é mostrada na figura 3.36. Podemos ver que nestas regiões 

existem um aglomerado de partículas de diversos tamanhos e formas, estas imagens 

ainda sugerem que as partículas maiores estão sendo formadas por um processo de 

coalescência e sinterização de partículas menores. Ou seja, as nanopartículas de prata 

que se formam na superfície crescem pela incorporação de outras nanopartículas que 

estão próximas a elas. A literatura descreve imagens de MEV mostrando coalescência e 

sinterização de nanopartículas de prata quando submetidas a tratamentos térmicos [66]. 

Os resultados de MEV para as amostras com 3% de prata mostram que o filme 

formado na superfície destas amostras apresenta uma nanoestrutura descontínua e uma 

distribuição não homogênea das nanopartículas que o formam.  

As imagens de MEV para as amostras com 5% de prata antes e depois da 

formação do filme são mostradas nas figuras 3.37 e 3.38. Podemos observar que antes 

da formação do filme as amostras apresentam partículas dispersas maiores do que as 

que aparecem na amostra sem prata, e na amostra com 5% de prata na forma de Ag2O 

(PAGEAg-111), observamos ainda partículas bem menores distribuídas sobre toda a 

superfície. Estas partículas menores podem ser nanopartículas de prata que já começam 

a surgir na superfície da amostra, uma vez que, elas foram tratadas a 280°C por 15 min. 

Assim, é provável que as imagens para as amostras com 5% de prata antes da formação 

do filme, além de apresentarem partículas características da cristalização de superfície 

da matriz vítrea, apresentem também nanopartículas de prata. 

Após a formação do filme nas amostras com 5% de prata, podemos observar, por 

meio das imagens, o surgimento de partículas de formatos irregulares e bem maiores 

(algumas como dimensão de quase 1000 nm), do que as que já existiam antes da 

formação do filme. Assim, da mesma forma que nas amostras com 3% de prata, é 

provável que estas partículas estejam relacionadas ao filme de prata formado na 

superfície das amostras. No entanto, nas amostras com 5% de prata, estas partículas 

estão bem mais próximas umas das outras, e também estão mais homogeneamente 

distribuídas sobre a superfície da amostra, do que nas amostras com 3% de prata. Este 

fato está relacionado ao aumento na concentração de prata. Desta forma, esta mudança 

na distribuição das partículas após a formação do filme, em função da concentração de 

prata, é uma evidência de que realmente estas partículas estão associadas ao filme de 

prata formado na superfície da amostra.  
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Podemos ainda observar nas imagens das figuras 3.37(F) e 3.38(F) que entre as 

partículas maiores (com tamanhos em torno de 200 a 1000 nm) existem partículas bem 

menores, que também podem ser nanopartículas de prata. Estas imagens também 

sugerem que estas partículas maiores estão sendo formadas por um processo de 

coalescência e sinterização de partículas menores. Assim, é razoável considerarmos que, 

tanto nas amostras com 3% de prata quanto nas amostras com 5% de prata, as 

nanopartículas de prata que se formam na superfície crescem pela incorporação de 

outras nanopartículas próximas a elas. 

Os resultados de MEV para as amostras com 5% de prata mostram que o filme 

formado na superfície destas amostras apresenta uma nanoestrutura com partículas de 

diversos tamanhos e formas distribuídas homogeneamente na superfície da amostra, no 

entanto, este filme não apresenta uma estrutura contínua. O filme é formado por “ilhas” 

de prata, que se distribuem por toda a superfície. O fato do filme de prata não apresentar 

uma estrutura contínua também pode explicar a sua não condutividade elétrica.  

Mesmo diante do fato do filme de prata não apresentar condutividade elétrica 

mensurável com eletrodos em contato direto com a superfície da amostra e sabendo que 

não é possível obter imagens por MEV de amostras não condutoras, resolvemos realizar 

algumas análises de MEV nas amostras com filme de prata sem fazer o recobrimento 

das amostras com ouro ou carbono. Os resultados são mostrados na figura 3.39. 
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Figura 3. 39 – Imagens de MEV da superfície das amostras depois da formação do filme com 3% de prata 
como AgF (A, B) e Ag2O (C, D), e com 5% de prata como AgF (E, F) e Ag2O (G, H) com ampliação de 
10.000x, sem recobrimento com ouro (A, C, E, G) e com recobrimento de camada de ouro (B, D, F, H). 
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A figura 3.39 compara as imagens obtidas de uma mesma amostra, sem nenhum 

recobrimento (imagens A, C, E, G) e com recobrimento de uma camada de ouro 

(imagens B, D, F, H). Inicialmente, podemos observar que foi possível obter imagens de 

qualidade por MEV para as amostras, após a formação do filme de prata, sem o 

recobrimento de um material condutor, o que indica que estas amostras apresentam 

certa condutividade elétrica. No entanto, as imagens obtidas para as amostras com 3% 

de prata, sem nenhum recobrimento (figura 3.39 A, C), apresentam menor qualidade e 

nitidez do que as imagens para as mesmas amostras obtidas com recobrimento de ouro 

(figura 3.39 B, D). As imagens obtidas para as amostras com 5% de prata sem nenhum 

recobrimento (figura 3.39 E, G) apresentam uma maior nitidez em comparação às 

amostras com 3% de prata, obtidas sob as mesmas condições, e também apresentam 

uma imagem de boa qualidade quando comparadas às imagens obtidas com 

recobrimento de ouro (figura 3.39 F, H). Estes resultados estão em concordância com a 

própria estrutura do filme de prata formado na superfície destas amostras, pois como foi 

visto, as nanopartículas que formam o filme de prata nas amostras com 3% de prata 

estão distribuídas de forma não homogênea sobre a superfície das amostras, já as 

nanopartículas que formam o filme nas amostras com 5% de prata estão distribuídas de 

forma homogênea, e estão bem mais próximas umas das outras do que nas amostras 

com 3% de prata. Isto faz como que as amostras com 5% de prata, após a formação do 

filme de prata, tenham uma condutividade elétrica maior do que as amostras com 3% de 

prata, o que reflete na melhor qualidade das imagens. 

 

 

3.6 – Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raio-X (EDS) 

 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS) foi utilizada com o 

objetivo de verificar se ocorre alguma alteração na composição da superfície das 

amostras após a formação do filme de prata, uma vez que a formação do filme deve 

ocorrer por meio de um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para 

superfície das amostras. As análises foram realizadas com as amostras com 3 e 5 mol% 

de prata (PAGEAg-110, PAGEAg-111, PAGEAg-112, PAGEAg-113), antes e depois 

da formação do filme de prata em sua superfície. Como o EDS é acoplado ao MEV, 

estas amostras foram as mesmas analisadas por MEV, desta forma, as amostras antes da 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   102 

formação do filme se referem às amostras que foram tratadas a 280°C por 15 min para 

conferir resistência mecânica às mesmas. Como foi possível obter as imagens por MEV 

das amostras após a formação do filme de prata sem o recobrimento de um material 

condutor, as análises de EDS foram realizadas para a maioria das amostras após a 

formação do filme sem nenhum recobrimento. Os espectros de EDS da superfície destas 

amostras são mostrados nas figuras 3.40 a 3.56. 

As figuras 3.40 e 3.44 mostram os espectros de EDS para a área selecionada na 

superfície das amostras com 3 mol% de prata, antes da formação do filme de prata em 

sua superfície. Como pode-se observar, os espectros das duas amostras são bastante 

semelhantes. Desconsiderando-se o pico do ouro, que foi usado na metalização da 

amostra, os picos referentes ao chumbo e germânio são os mais intensos, seguidos dos 

picos referentes ao oxigênio, alumínio, prata e flúor. As intensidades dos picos 

referentes a cada elemento, com exceção do flúor, apresentam uma boa concordância 

com a composição da amostra, uma vez que a amostra é composta basicamente por 

PbF2 e GeO2, com pequenas quantidades de Al2O3 e AgF ou Ag2O. 

Como foi visto, as amostras já apresentavam algumas partículas nas suas 

superfícies antes da formação do filme. Desta forma, foram realizadas análises de EDS 

em pontos selecionados na superfície das amostras, a fim de se verificar se existe 

alguma diferença na composição destas partículas em relação à superfície em si. 

As figuras 3.41 e 3.45 mostram os espectros de EDS de três pontos selecionados 

na superfície das amostras com 3 mol% de prata, antes da formação do filme de prata 

em sua superfície. Nessas figuras, os pontos 1 e 2 estão localizados sobre as partículas, 

enquanto que o ponto 3 está sobre uma região da amostra onde não contém partículas. 

Os espectros de EDS dos pontos 1 e 2 são bem semelhantes ao espectro do ponto 3 nas 

duas figuras, em termos das intensidades relativas dos picos referentes aos elementos, o 

que significa que estas partículas, presentes na superfície das amostras antes da 

formação do filme, apresentam uma composição semelhante à composição da superfície 

da amostra.  
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Figura 3. 40 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-112) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 41 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
AgF (PAGEAg-112) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 42 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-112) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 43 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
AgF (PAGEAg-112) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 44 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-110) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 45 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-110) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 46 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-110) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 47 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-110) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 48 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-110) após a formação do filme de prata. 

 

Os espectros de EDS para a área selecionada na superfície das amostras com 3 

mol% de prata, depois da formação do filme de prata em sua superfície são mostrados 

nas figuras 3.42 e 3.46. Desconsiderando o fato de que o espectro da figura 3.46 

apresenta os picos referentes ao ouro, visto que este foi obtido com a amostra recoberta 

com uma camada deste elemento, enquanto que o espectro da figura 3.42 foi obtido com 

a amostra sem o recobrimento e não apresenta os picos deste elemento, os dois 

espectros são bem semelhantes. Podemos observar nitidamente nos dois espectros um 

aumento na intensidade dos picos referentes à prata em relação aos picos dos demais 

elementos, o que nos leva a concluir que ocorre um aumento da concentração de prata 

na superfície da amostra após a formação do filme. Este resultado é bastante 

satisfatório, pois é uma evidência que a formação do filme ocorre por meio de um 

processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para superfície das amostras. 

Como visto nas micrografias feitas por MEV, as partículas (ou agregados), que 
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partículas, foram realizadas análises de EDS em pontos ou áreas contendo estas 

partículas, e em pontos ou áreas onde elas não estavam presentes.  

A figura 3.43 mostra os espectros de EDS de dois pontos selecionados na 

superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de AgF, após a formação do filme 

de prata. O espectro do ponto 1, localizado sobre a partícula, apresenta os picos 

referentes à prata com uma intensidade relativa maior do que a intensidade destes picos 

no espectro do ponto 2, o que significa que estas partículas têm uma concentração maior 

de prata do que as demais áreas da superfície da amostra, ou seja, estas partículas (ou 

agregados) são ricas em prata.  

Também podemos observar que o espectro do ponto 2 na amostra com o filme 

formado (figura 3.43) apresenta um aumento na intensidade relativa dos picos referente 

à prata em relação aos picos dos demais elementos, se comparado ao espectro da 

amostra antes da formação do filme (figura 3.41). Isto sugere que mesmo nas regiões da 

superfície onde as partículas ricas em prata não estão presentes, após o tratamento 

térmico a concentração de prata também é maior do que a concentração presente na 

superfície da amostra antes da formação do filme. 

Um comportamento semelhante pode ser visto na figura 3.47, que mostra os 

espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de Ag2O 

após a formação do filme de prata. Mas ao invés de obter os espectros de EDS em 

pontos selecionados, as análises foram realizadas em áreas contendo estas partículas e 

em áreas onde estas não estão presentes. E novamente, o espectro obtido na área 

contendo as partículas (área 2) apresenta os picos referentes à prata com uma 

intensidade relativa maior do que a intensidade destes picos no espectro da área onde 

estas partículas não estão presentes (área 1), o que sugere mais uma vez, que estas 

partículas (ou agregados) são ricas em prata. Da mesma forma, o espectro da área onde 

as partículas não estão presentes (área 1) indica que a concentração relativa de prata 

nesta região ainda é maior do que a concentração presente na superfície da amostra 

antes da formação do filme (figura 3.45). 

Um resultado muito interessante pode ser visto na figura 3.48, que mostra os 

espectros de EDS de dois pontos selecionados na superfície da amostra com 3 mol% de 

prata na forma de Ag2O, após a formação do filme de prata. O espectro do ponto 1, 

localizado sobre a partícula, desconsiderando os picos referentes ao carbono e ao ouro 

(usado no recobrimento da amostra), apresenta apenas os picos referentes à prata. Este 
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resultado é interessante porque mostra que as partículas (ou agregados) que surgem na 

superfície das amostras após a formação do filme são partículas de prata. O espectro do 

ponto 2 indica que esta região tem composição semelhante as das áreas onde as 

partículas não estão presentes, como mostrado no espectro da área 1 da figura 3.47 e no 

espectro do ponto 2 da figura 3.43. 

As figuras 3.49 e 3.53 mostram os espectros de EDS para a área selecionada na 

superfície das amostras com 5 mol% de prata, antes da formação do filme de prata em 

sua superfície. Podemos observar que os espectros das duas amostras são bastante 

semelhantes, em ambos, desconsiderando o pico do ouro, que foi usado no 

recobrimento, os picos referentes ao chumbo e germânio são os mais intensos, seguidos 

dos picos referentes ao oxigênio, prata, alumínio e flúor. Mais uma vez, as intensidades 

dos picos referentes a cada elemento nestes espectros, com exceção do flúor, 

apresentam uma boa concordância com a composição da amostra. Também podemos 

observar que nos espectros das amostras com 5 mol% de prata antes da formação do 

filme, a intensidade dos picos referentes à prata em relação aos picos dos demais 

elementos é maior do que nos espectros das amostras com 3 mol% de prata.  

As amostras com 5 mol% de prata também apresentam, antes da formação do 

filme, algumas partículas na sua superfície. Assim, as análises de EDS foram realizadas 

nas regiões das partículas, e fora delas. As figuras 3.50 e 3.54 mostram, 

respectivamente, os espectros de EDS de dois pontos e duas áreas selecionados na 

superfície das amostras com 5 mol% de prata antes da formação do filme. Nessas 

figuras, o ponto 1 ou área 1 estão localizados sobre as partículas, enquanto que o ponto 

2 ou área 2 estão sobre uma região da amostra onde não contém partículas. Os espectros 

de EDS das duas figuras indicam que praticamente não existe diferença na composição 

das partículas, presentes na superfície das amostras antes da formação do filme, em 

relação à superfície em si.  
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Figura 3. 49 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-113) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 50 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
AgF (PAGEAg-113) antes da formação do filme de prata. 

Au 

Au 

Pb 

Pb 

  Ag Ag 

Ag Ag 

Ge 

Ge 

 C O F 

  C 

    O F 

 AlAuPb 

   AlAuPb 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   111 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

100

200

300

400

500

600

700

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

Energia (KeV)

 Área

 

Figura 3. 51 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor AgF 
(PAGEAg-113) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 52 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
AgF (PAGEAg-113) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 53 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-111) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 54 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-111) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 55 – Espectro de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-111) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 56 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 5 mol% de prata tendo como precursor 
Ag2O (PAGEAg-111) após a formação do filme de prata. 
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Os espectros de EDS para a área selecionada na superfície das amostras com 5 

mol% de prata, depois da formação do filme de prata em sua superfície são mostrados 

nas figuras 3.51 e 3.55. Podemos observar nos dois espectros um aumento bastante 

significativo na intensidade dos picos referentes à prata em relação aos picos dos demais 

elementos, mostrando assim que ocorre um aumento da concentração de prata na 

superfície da amostra após a formação do filme. Novamente, este resultado é uma 

evidência que a formação do filme ocorre por meio de um processo de difusão de 

nanopartículas de prata do interior para superfície das amostras. 

O aumento mais significativo na intensidade dos picos referentes à prata nas 

amostras com 5 mol% de prata, depois da formação do filme, em relação às amostras 

com 3 mol% de prata, deve estar relacionado à quantidade de partículas que surgem na 

superfície das amostras após a formação do filme, visto que estas partículas são ricas em 

prata e as amostras com 5 mol% de prata apresentam uma quantidade maior destas 

partículas e uma distribuição mais homogênea destas sobre a superfície, do que as 

amostras com 3 mol% de prata.  

Também foram realizadas, para amostras com 5 mol% de prata, análises de EDS 

sobre as partículas (ou agregados) que surgem após a formação do filme, e em pontos 

fora destas partículas. As figuras 3.52 e 3.56 mostram os espectros de EDS de dois 

pontos selecionados na superfície das amostras com 5 mol% de prata, após a formação 

do filme de prata. Nessas figuras, o ponto 1 está localizado numa região fora das 

partículas, enquanto que o ponto 2 está sobre uma partícula (ou agregado). Os espectros 

de EDS, nas duas amostras, mostram que ocorre uma inversão na intensidade dos picos 

referentes à prata em relação aos demais elementos que compõem as amostras, quando 

passamos do ponto 1 para o ponto 2. Ou seja, enquanto que no ponto1 os picos de 

maiores intensidades são os referentes ao chumbo e ao germânio, no ponto 2 os picos de 

maiores intensidades são os que se referem apenas à prata. Isto significa que estas 

partículas (ou agregados) são compostas basicamente por prata. 

É provável que as partículas que surgem na superfície das amostras, após a 

formação do filme, sejam partículas de prata, ou melhor, nanocristais de prata metálica, 

visto que as amostras apresentaram certa condutividade elétrica. No entanto, nos 

espectros de EDS dos pontos localizados sobre as partículas também aparecem picos 

dos outros elementos que compõem a amostra. Uma explicação para isto, está no fato de 

que o feixe de elétrons penetra na amostra, não ficando restrito apenas à superfície. E 
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quanto maior a energia dos elétrons no feixe, maior a profundidade de penetração dos 

elétrons na amostra. Assim, os outros elementos que fazem parte da amostra, e que 

estão por baixo das partículas, também são atingidos pelo feixe de elétrons e aparecem 

nos espectros de EDS obtidos sobre as partículas. Mas então, como foi possível obter o 

espectro do ponto localizado sobre a partícula (ponto 1), na figura 3.48, apenas com o 

pico da prata, sem os demais elementos que compõem a amostra? Isto foi possível 

provavelmente porque a energia do feixe de elétrons foi reduzida para 7  KeV, onde 

para maioria das outras análises de EDS a energia do feixe de elétrons era de 10 KeV, 

desta forma diminuímos a profundidade de penetração do feixe de elétrons na amostra, e 

também porque de todos os espectros obtidos no ponto sobre as partículas, este foi o 

único obtido na amostra que continha recobrimento de ouro. E como o feixe de elétrons 

interage com a camada de ouro, a profundidade de penetração deste na amostra ainda é 

menor do que a profundidade de penetração do mesmo, na amostra sem recobrimento de 

ouro. Assim, é provável que, diante desses dois fatores, o feixe de elétrons tenha 

conseguido atingir apenas a partícula de prata. 

Os resultados das análises de EDS e de MEV da superfície das amostras 

sugerem que o filme de prata formado na superfície é composto por partículas ou 

aglomerados isolados de prata, numa estrutura descontínua. 

Com o objetivo de verificar se existe variação na composição do interior para a 

superfície da amostras, após a formação do filme de prata, foi feito um corte transversal 

na amostra com 3 mol % de prata na forma de AgF (PAGEAg-69) e realizadas análise 

de EDS em pontos ao longo deste corte transversal. Os resultados são mostrados nas 

figuras 3.57 e 3.58. Em ambas o ponto 1 está localizado na superfície da amostra e os 

demais pontos na parte mais interna. Como pode-se observar, os espectros de EDS dos 

pontos mais internos (pontos 2, 3 e 4), com exceção do pico referente ao flúor que 

aparecem bem mais intensos, apresentam características semelhantes aos espectros da 

superfície da amostra antes da formação do filme (figura 3.40), com os picos referentes 

ao chumbo e germânio mais intensos, seguidos dos picos referentes ao oxigênio, 

alumínio e prata. Por outro lado, os espectros de EDS dos pontos 1 apresentam um 

aumento na intensidade dos picos referente à prata em relação aos picos dos demais 

elementos, e a ausência o pico referente ao flúor, o que nos leva a concluir que existe 

uma variação na composição do interior para a superfície da amostra após a formação 

do filme. A amostra apresenta mais prata na sua superfície do que no interior, e mais 
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flúor no interior do que na superfície. Este resultado é mais uma evidência que a 

formação do filme ocorre por meio de um processo de difusão de nanopartículas de 

prata do interior para superfície das amostras. Já a variação na quantidade de flúor do 

interior para superfície da amostra, deve estar relacionada à perda de íons flúor (F-) da 

superfície da amostra na forma de F2 durante o tratamento térmico. Ou seja, os íons F-, 

que estão na superfície, são oxidados a F2 durante o tratamento térmico, e assim o flúor 

é liberado da superfície da amostra. 
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Figura 3. 57 – Espectros de EDS em pontos ao longo do corte transversal da amostra com 3 mol% de 
prata tendo como precursor AgF (PAGEAg-69) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 58 – Espectros de EDS em pontos ao longo do corte transversal da amostra com 3 mol% de 
prata tendo como precursor AgF (PAGEAg-69) após a formação do filme de prata. 

 

Um comportamento interessante em relação à intensidade do pico referente ao 

flúor, aparece nos espectros de EDS da figura 3.58. Podemos observar que existe uma 

diminuição gradativa na intensidade do pico do flúor à medida que se vai do ponto 4 ao 

ponto 1. Este resultado indica que a perda de flúor pode ocorrer também a uma distância 

de poucos micrometros da superfície, embora em menor proporção da que ocorre na 

superfície.  

Também podemos observar que nos espectros de EDS da superfície de todas as 

amostras, após a formação do filme de prata, praticamente não aparece o pico referente 

ao flúor, mostrando assim que o flúor realmente é liberado da superfície das amostras 

durante o tratamento térmico para a formação do filme. No entanto, mesmo nos 

espectros das amostras antes da formação do filme, a intensidade do pico de flúor em 

relação aos picos dos demais elementos, ainda é menor do que a intensidade do pico do 

flúor no interior da amostra (pontos 2 e 3 da figura 3.57). Isto deve acontecer porque 

aqui, as amostras antes da formação do filme se referem às amostras que foram tratadas 

a 280°C por 15 min, o que significa que o flúor já começa a ser perdido durante este 

curto período de tratamento térmico. Este fato pode ser comprovado por meio dos 
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espectros de EDS, da superfície da amostra com 3 mol % de prata na forma de AgF 

(PAGEAg-85) sem esta ter sido submetida a nenhum tipo de tratamento térmico, 

mostrado na figura 3.59. Podemos então ver que nestes espectros a intensidade relativa 

do pico do flúor em relação à intensidade dos picos dos demais elementos é semelhante 

à intensidade relativa do pico do flúor no interior da amostra, indicando que antes da 

amostra ser submetida qualquer tratamento térmico a quantidade de flúor na superfície é 

semelhante à quantidade de flúor no interior. 

Inicialmente até poderíamos achar que o flúor é liberado da superfície das 

amostras durante o tratamento térmico devido à presença dos íons de prata nas amostras, 

visto que, os íons flúor (F-) são liberados da superfície das amostras provavelmente na 

forma de F2, e o filme formado na superfície das amostras é de prata metálica, assim os 

íons F- seriam oxidados a F2 e os íons Ag+ reduzidos a Ag0, ou seja, a presença da prata 

poderia levar a perda de flúor na superfície da amostra. Este processo de transferência 

de elétrons dos íons F- para os íons Ag+ durante o tratamento térmico foi utilizado na 

simulação computacional desse sistema como mecanismo para produção de Ag0 [67]. É 

provável, que nas amostras que contêm prata, o processo de transferência de elétrons 

dos íons F- para os íons Ag+ durante o tratamento térmico também esteja ocorrendo. No 

entanto, o espectro de EDS da superfície da amostras sem prata (PAGE-109) após 5 

horas de tratamento térmico a 280°C (condições utilizadas para a formação do filme de 

prata), apresentado na figura 3.60, mostra que intensidade do pico do flúor, em relação 

aos picos dos demais elementos, é semelhante a este nos espectros da amostras com 

prata após a formação do filme. Isto indica que o processo de transferência de elétrons 

dos íons F- para os íons Ag+ durante o tratamento térmico não é o único caminho que 

leva a perda de flúor da superfície da amostra, ou seja, mesmo na ausência de prata o 

tratamento térmico em si promove a perda de flúor da superfície da amostra. 
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Figura 3. 59 – Espectros de EDS da superfície da amostra com 3 mol% de prata tendo como precursor 
AgF (PAGEAg-85) sem nenhum tratamento térmico. 
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Figura 3. 60 – Espectro de EDS da superfície da amostra sem prata (PAGE-109) após 5 horas de 
tratamento térmico a 280°C. 
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3.7 – Espectroscopia Fotoeletrônica de Raio-X (XPS) 

 

Os resultados dos espectros de EDS mostraram que ocorre um aumento da 

concentração de prata na superfície da amostra após a formação do filme. Entretanto, a 

análise de EDS não é capaz de fornecer informações a respeito do estado de oxidação da 

prata, indicando apenas que ocorre um aumento na concentração relativa de prata na 

superfície, mas sem distinguir se a prata da superfície, após a formação do filme, é 

iônica ou metálica. Assim, a espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS) foi 

utilizada com o objetivo de se confirmar a variação na concentração de prata na 

superfície das amostras após a formação do filme, e principalmente com o objetivo de 

determinar o estado de oxidação da prata na superfície das amostras, antes e após a 

formação do filme. As análises de XPS foram realizadas com as amostras com 3 e 5 

mol% de prata (PAGEAg-114, PAGEAg-114, PAGEAg-117, PAGEAg-118). As 

amostras foram submetidas a um tratamento térmico de 280°C por 15 minutos para 

redução de tensões internas, e em seguida foram cortadas ao meio. A metade de cada 

amostra foi reservada para a análise de XPS, a outra metade foi submetida ao processo 

de formação do filme de prata em sua superfície e depois analisada por XPS. Desta 

forma, as amostras antes da formação do filme se referem às amostras que foram 

tratadas a 280°C por 15 min. 

Os espectros de XPS serão aqui apresentados apenas de forma ilustrativa para 

uma das amostras analisadas, visto que os demais apresentam a mesma estrutura. No 

entanto, apresentaremos os resultados extraídos dos espectros de todas as amostras, que 

irão nos fornecer os subsídios necessários para o objetivo da análise. 

Os espectros de XPS completos da superfície da amostra com 3 mol% de prata 

na forma de Ag2O (PAGEAg-114), antes e depois da formação do filme, encontram-se, 

respectivamente  nas figura 3.61 e 3.62, enquanto que os espectros para esta mesma 

amostra, resolvido no pico da Ag (3d) é apresentado na figura 3.63. 
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Figura 3. 61 – Espectro de XPS da superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de Ag2O 
(PAGEAg-114) antes da formação do filme de prata. 
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Figura 3. 62 – Espectro de XPS da superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de Ag2O 
(PAGEAg-114) após a formação do filme de prata. 
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Figura 3. 63 – Espectro de XPS da Ag (3d) da superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de 
Ag2O (PAGEAg-114) antes e depois da formação do filme de prata. 

 

Os espectros de XPS forneceram basicamente dois tipos de informações: a 

primeira diz respeito à posição dos picos da prata, ou melhor, a energia de ligação do 

elétron nos átomos de prata, que conforme já mencionado, varia com o tipo de átomo e 

com a adição de outros átomos ligados ao átomo de interesse. Portanto, as variações 

observadas na energia de ligação do elétron é que nos fornece o conteúdo de informação 

química do XPS, e estas mudanças na energia de ligação do elétron são chamadas de 

deslocamento químico. Desta forma, a posição dos picos de um determinado átomo no 

espectro de XPS pode nos dar informações quanto ao ambiente químico deste átomo. 

Assim, obtendo a posição do pico da prata, podemos determinar qual o estado de 

oxidação da prata na superfície das amostras antes e após a formação do filme. A 

segunda informação diz respeito à concentração de prata na superfície das amostras, 

obtida pelas medidas das áreas dos picos de prata. 

Os valores das concentrações de prata, obtidos por análise de XPS, para a 

superfície das amostras antes e depois da formação do filme, encontra-se na tabela 3.5. 

A análise de XPS também foi realizada na superfície das amostras com 3 mol% de prata 

(PAGEAg-120 e PAGEAg-121) sem estas terem sido submetida a nenhum tipo de 

tratamento térmico. O valor da concentração de prata para estas duas amostras também 

se encontra na tabela 3.5. 
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Tabela 3. 5 – Concentração de prata na superfície das amostras obtida por XPS antes e depois da 
formação do filme,  

Concentração de Ag (% atômica)  

Amostras 
Antes do Filme 

formar 

Depois do Filme 

formar 

 

% Ag (Precursor) 

PAGEAg-118 2,11 12,99 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-114 4,21 9,35 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-117 3,51 8,88 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-115 5,31 8,27 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-120 1,13 — 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-121 0,26 — 3% Ag (Ag2O) 

 

Como podemos observar na tabela 3.5, a concentração de prata aumenta na 

superfície de todas as amostras após a formação do filme, este resultado está de acordo 

com os resultados dos espectros de EDS, e assim, confirma que a formação do filme de 

prata ocorre por meio de um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior 

para superfície das amostras. Entretanto, podemos observar que não existe nenhuma 

correlação entre o aumento da concentração de prata após a formação do filme com 

concentração nominal de prata na amostra, nem com o tipo de precursor de prata. Esta 

aleatoriedade no aumento da concentração de prata pode estar relacionada ao fato do 

filme não apresentar uma estrutura continua, e das partículas de prata que formam o 

filme não estarem homogeneamente distribuídas, pois, como foi visto pelos resultados 

de MEV, as amostras com 3 mol% de prata apresentaram regiões na superfície com um 

número grande de partículas aglomeradas e regiões onde as partículas se distribuem 

com espaçamento bem maior entre elas. Podemos observar ainda, que a concentração de 

prata na superfície das amostras com 3 mol% de prata (PAGEAg-120 e PAGEAg-121), 

que não foram submetidas a nenhum tratamento térmico, é menor do que as amostras 

com a mesma concentração nominal de prata (PAGEAg-114 e PAGEAg-118) tratadas a 

280°C por 15 min. Isto indica que a difusão de nanopartículas de prata do interior para 

superfície das amostras já ocorre com poucos minutos de tratamento térmico.  

Os espectros de XPS indicaram a ausência de flúor na superfície das amostras 

antes e após a formação do filme de prata. Como as amostras antes da formação do 

filme se referem às amostras que foram tratadas a 280°C por 15 min, este resultado 

indica que praticamente todo flúor da superfície das mesmas é perdido durante este 



                                                                                                                                                         Capítulo 3 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   124 

curto período de tratamento térmico. Isto porque, os espectros de XPS da superfície das 

amostras com 3 mol% de prata (PAGEAg-120 e PAGEAg-121), sem estas terem sido 

submetida a nenhum tipo de tratamento térmico, apresentaram o pico 1s do flúor, 

indicando que o flúor está presente na superfície das amostras antes de qualquer 

tratamento térmico ser realizado. A figura 3.64 mostra o espectro de XPS apenas para a 

amostra com 3 mol% de prata na forma de Ag2O (PAGEAg-121), visto que o da outra 

amostra apresenta a mesma estrutura. 
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Figura 3. 64 – Espectro de XPS da superfície da amostra com 3 mol% de prata na forma de Ag2O 
(PAGEAg-121) sem nenhum tratamento térmico. 

 

A tabela 3.6 apresenta os valores da posição do pico 3d5/2 da prata, ou melhor, da 

energia de ligação do fotoelétron 3d5/2 da prata, para as amostras antes e depois da 

formação do filme. A tabela também apresenta os valores da posição do pico 3d5/2 da 

prata, para as amostra com 3 mol% de prata (PAGEAg-120 e PAGEAg-121) sem 

nenhum tipo de tratamento térmico e para uma amostra de prata metálica usada como 

padrão de referência. Os valores que se encontram na tabela foram corrigidos pela 

posição do pico 1s do carbono em 284,5 eV [68], sendo esta energia correspondente ao 

carbono adventício sobre a amostra como também ao carbono em ligações C – C ou C –

H. 
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Ag 3d 

O 1s 
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Tabela 3. 6 – Posição dos picos Ag 3d5/2 obtidos dos espectros de XPS das amostras antes e depois da 
formação do filme de prata. 

Ag 3d5/2 (eV)  

Amostras 
Antes do Filme Depois do Filme 

 

% Ag (Precursor) 

PAGEAg-118 368,1 368,0 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-114 368,0 368,6 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-117 368,1 368,2 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-115 368,3 368,0 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-120 368,8 — 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-121 367,4 — 3% Ag (Ag2O) 

Padrão  368,1 Prata Metálica 

 

A energia de ligação do fotoelétron 3d5/2 da prata em Ag0, Ag2O e AgO, de 

acordo com a literatura [2, 8], é 368,2, 367,8 e 367,4 eV, respectivamente. A posição do 

pico Ag 3d5/2 obtido para o padrão de prata metálica apresentou uma boa correlação 

com o valor da literatura. Observando os valores da posição do pico Ag 3d5/2 obtidos 

para as amostras antes e depois da formação do filme, podemos verificar que as 

posições dos picos indicam que a prata presente na superfície das amostras encontra-se 

na forma de Ag0. Os valores dos picos Ag 3d5/2 obtidos para amostras PAGEAg-120 e 

PAGEAg-121, sem nenhum tratamento térmico, apresentaram um deslocamento, 

respectivamente, positivo e negativo de 0,7 eV comparado ao pico padrão de prata 

metálica. A posição do pico Ag 3d5/2 da amostra PAGEAg-121 em 367,4 eV é igual a 

posição do pico da prata em AgO, de acordo com a literatura. Isto sugere que a prata 

nesta amostra está na forma de AgO. No entanto, as duas amostras que apresentam os 

maiores desvios do valor do pico da prata metálica, são as que apresentam menor 

concentração de prata, de modo que a incerteza pode estar mais relacionada à qualidade 

do espectro do que a mudança no estado de oxidação da prata. 

O método convencional de análise química usando o XPS pode ser insuficiente, 

particularmente no caso da prata, onde o deslocamento da energia de ligação do 

fotoelétron devido ao ambiente químico é comparável ou menor do que a resolução do 

equipamento. Para superar esta restrição experimental, S. Bera e colaboradores [69] 

propuseram um método de análise química usando a transição Auger associada da prata 

e encontrando o parâmetro Auger modificado para confirmar o estado químico da prata.  
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O parâmetro Auger modificado (α’) é um parâmetro de energia obtido pela 

adição da energia de ligação do pico de fotoemissão mais intenso com a energia cinética 

do pico principal da emissão Auger [69]. Este parâmetro é uma boa característica dos 

estados químicos dos elementos envolvidos. O uso deste parâmetro na identificação de 

fases químicas de materiais tem muitas vantagens, a saber: (i) qualquer erro sistemático 

no deslocamento do pico do fotoelétron (que pode surgir devido ao efeito de carga na 

amostra) pode ser removido e (ii) como o parâmetro depende principalmente do 

deslocamento Auger, que é em geral muito maior do que o deslocamento do pico de 

fotoelétron, os valores dos parâmetros são bem separados para diferentes fases de um 

elemento [69]. 

Assim, o parâmetro Auger modificado (α’) foi obtido para as amostras antes e 

depois da formação do filme, para as amostra com 3 mol% de prata (PAGEAg-120 e 

PAGEAg-121) sem nenhum tratamento térmico, e para uma amostra de prata metálica e 

uma amostra de Ag2O usadas como padrões de referência. Este parâmetro foi 

determinado aqui usando a seguinte definição: α’ = EB + EC, em que EB é o valor da 

energia de ligação do pico Ag 3d5/2 e EC é o valor da energia cinética do pico principal 

dos elétrons Auger. Os valores do parâmetro Auger modificado (α’) obtidos para todas 

as amostras encontra-se na tabela 3.7. 

 

Tabela 3. 7 – Parâmetro Auger modificado (α’) para as amostras antes e depois da formação do filme de 
prata. 

α’ (eV)  

Amostras 
Antes do Filme Depois do Filme 

 

% Ag (Precursor) 

PAGEAg-118 724,6 724,6 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-114 725,1 725,0 3% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-117 725,4 725,4 5% Ag (AgF) 

PAGEAg-115 725,4 725,7 5% Ag (Ag2O) 

PAGEAg-120 724,3 — 3% Ag (AgF) 

PAGEAg-121 727,9 — 3% Ag (Ag2O) 

Padrão  725,1 Prata Metálica 

Padrão 722,6 Ag2O 
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Como podemos observar, o parâmetro Auger modificado (α’) para as amostras 

antes e depois da formação do filme apresentaram valores mais próximos do valor de 

(α’) para o padrão de prata metálica do que do valor de (α’) para o padrão de Ag2O, o 

que sugere que a prata presente na superfície das amostras encontra-se na forma de Ag0. 

As amostras PAGEAg-120 e PAGEAg-121, sem nenhum tratamento térmico, foram as 

que apresentaram um desvio maior no valor de (α’) em comparação ao valor da prata 

metálica, e também ao valor do padrão de  Ag2O. Estas amostras são as que apresentam 

menor concentração de prata, de modo que a incerteza, novamente, pode estar mais 

relacionada à qualidade do espectro do que a mudança no estado de oxidação da prata. 

Como não temos o valor de (α’) do AgO, para comparar com os valores destas duas 

amostras, não podemos determinar pelo (α’) qual o estado de oxidação da prata nestas 

amostras sem nenhum tratamento térmico. 

Em resumo, os resultados de XPS confirmaram que a formação do filme de prata 

ocorre por meio de um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para 

superfície das amostras, e mostraram que na superfície das amostras antes da formação 

do filme (tratadas a 280°C por 15 min) e após a formação do filme, a prata está presente 

na forma de prata metálica. No entanto, nas amostras sem nenhum tratamento térmico, 

devido à baixa concentração de prata, não foi possível determinar com exatidão o estado 

de oxidação da mesma. 
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4 – Projeto Dinamic-g 

 

4.1 – Programa Microgravidade 

 

O Projeto MICROGRAVIDADE foi criado em 27 de outubro de 1998 pela 

Resolução nº 36, do Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira (AEB), com o 

objetivo de “proporcionar oportunidades de realização de experimentos em ambientes 

de microgravidade, utilizando, inclusive, veículos lançadores nacionais, e especialmente 

a cota alocada ao Brasil na Estação Espacial Internacional – ISS”. 

Inicialmente, o Projeto dedicou-se à divulgação do tema para a comunidade 

científica e à realização de estudos de demanda e de requisitos de infra-estrutura. Com 

esse objetivo realizou-se em maio de 1999 o 1º Workshop Brasileiro de 

Microgravidade, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, e em julho de 

2001 a Reunião de Especialistas: A Utilização da ISS para Experimentos em 

Microgravidade, na Academia Brasileira de Ciências - ABC, durante a qual foi lançado 

o primeiro Anúncio de Oportunidades - 1ºAO [70]. 

Para a preparação e divulgação do primeiro "Anúncio de Oportunidades - 

1ºAO", no âmbito do Projeto Microgravidade, para realização de experimentos em 

microgravidade a bordo de um foguete de sondagem (VS-30), com o auxílio do Centro 

de Tecnologias Especiais (CTE/INPE), foi realizada uma divulgação junto aos 

pesquisadores, por meio do encaminhamento de cerca de 5000 (cinco mil) mensagens 

eletrônicas (e-mails) às universidades, institutos de pesquisas e pesquisadores, com o 

objetivo de se dar conhecimento a comunidade científica e levantar interessados no 

Projeto Microgravidade [70]. 

Foram recebidas 14 propostas direcionadas a este 1° AO. Também houve outro 

grande número de manifestações de interesse de pesquisadores na utilização do 

ambiente de microgravidade com requisitos específicos, não direcionados a este 

anúncio, que deverão orientar outras atividades dentro do Projeto Microgravidade. 

Foram selecionados oito (8) experimentos para o 1° AO, abrangendo pesquisas nas 

áreas de bioquímica (UNIFEI e USP/Hohenheim), biológica (UERJ), de materiais 

(INPE e UFPE), de ciências térmicas (UFSC-1 Labsolar/NCTS), de fenômenos 

térmico/transporte (UFSC-2 Labsolar/NCTS), e de medidas de acelerações (UNOPAR). 
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O lançamento dos experimentos ocorreu em dezembro de 2002, na campanha de 

lançamento denominada “Operação Cumã” [70]. 

Este vôo serviu também para ensaiar todo o processo de seleção, 

desenvolvimento, gerenciamento, testes, interfaces, integração, lançamento e operação 

dos experimentos, estimulando também a comunidade científica a iniciar os 

preparativos para o desenvolvimento de experimentos mais complexos e ambiciosos 

visando a ISS ou outras plataformas suborbitais [70]. 

 

4.2 – Operação Cumã 

 

 

A Operação Cumã, para lançamento do veículo sonda VS-30 V06, faz parte do 

programa de lançamentos de foguetes de sondagem, coordenado pela Agência Espacial 

Brasileira (AEB). Esta Operação se caracterizou pela realização do primeiro vôo no 

qual estavam sendo realizados experimentos selecionados para participarem do 

Programa de Microgravidade, o que tornou a Operação mais complexa do que as até 

então realizadas, em função do grande número de experimentos embarcados e, 

consequentemente, do grande número de organizações nacionais e estrangeiras 

envolvidas nas atividades de preparação do veículo e de coordenação do lançamento 

[71]. 

O VS-30 é um desenvolvimento do Instituto de Aeronáutica e Espaço 

(IAE/CTA), e apresenta um histórico de sucesso nos cinco lançamentos já realizados, 

dos quais dois foram de veículos adquiridos pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e 

lançados do campo de Andoya, na Noruega [71].  

O VS-30 é um veículo de sondagem monoestágio adequado para a realização de 

experimentos científicos e tecnológicos e se constitui em excelente plataforma para a 

realização de pesquisas em microgravidade. Em operação desde 1997, quando realizou 

seus dois primeiros vôos, o VS-30 utiliza como propulsor o motor S30 carregado com 

propelente sólido do tipo compósito [71]. 
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Neste lançamento, o VS-30 transportou uma carga útil mais moderna e mais 

complexa que as utilizadas anteriormente, desenvolvida em parceria entre o DLR-

Moraba e o IAE/CTA e que contou também com a participação das instituições que 

tiveram seus experimentos embarcados [71]. 

Para obterem aprovação para este vôo, as instituições responsáveis participaram 

de um anúncio de oportunidades publicado pela AEB e submeteram seus projetos a uma 

comissão composta por representantes da AEB, do IAE/CTA, da Academia Brasileira 

de Ciências e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) [71]. 

A figura 4.1 mostra a seqüência de eventos que deveria ter ocorrido desde o 

lançamento do veículo sonda até a recuperação da carga útil [72]. O resgate da carga útil 

seria realizado em mar aberto, a uma distância estimada de aproximadamente 80 km da 

costa, por helicópteros e mergulhadores da Força Aérea Brasileira. 

 

 

Figura 4. 1 – Seqüência de eventos desde o lançamento até a recuperação da carga útil. 
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4.3 – O Experimento Dinamic-g 

 

O Experimento Dinamic-g foi proposto em 1997, portanto um ano antes da 

criação do programa Microgravidade da AEB, e embarcado no foguete VS-30 da 

Operação Cumã em 2002. Com o experimento Dinamic-g, pretendíamos produzir um 

material nanoestruturado, durante o vôo do veículo sonda VS-30 XV06, a partir da 

nucleação e posterior difusão térmica de nanopartículas metálicas em uma matriz vítrea 

submetida a uma temperatura acima da temperatura de transição vítrea (Tg). Com a 

finalidade de estudar o comportamento do material vítreo contendo nanopartículas 

metálicas processado sob influência de variações de força de gravidade e temperatura, e 

ainda analisar mudanças na difusão das nanopartículas devido a alterações nas 

componentes de convecção em ambiente de microgravidade. E com isso analisar duas 

possibilidades de aplicação para este tipo de material híbrido: como precursor de 

"amostra-sonda", para análise posterior de eventos envolvendo variações de gravidade, e 

como precursor de um novo tipo de fibra ótica, constituída de núcleo e filme metálico, 

produzido por migração térmica de nanopartículas.  

 

4.3.1 – Objetivo Científico/Tecnológico 

 

A simples produção de um material nanoestruturado durante o lançamento de um 

veículo tipo VS-30 já constitui um dos objetivos do projeto, já que pesquisas na área de 

nanociência e nanotecnologia se incluem nas prioridades de nosso grupo.  

A produção de um material nanoestruturado durante o vôo do veículo sonda VS-

30 XV06, a partir da nucleação e posterior difusão térmica das nanopartículas teria três 

objetivos básicos: 

a) Estudo de um novo processo;  

b) Desenvolvimento de um novo material;  

c) Desenvolvimento de um novo produto.  

O novo processo permitiria o controle de resíduos de nanopartículas no interior 

no precursor vítreo, podendo dar origem a um novo material precursor de uma classe de 

fibras ópticas apenas com núcleo, sendo a casca substituída por espelho formado por 

difusão das nanopartículas. Este novo processo foi bastante discutido em nosso grupo 

[73], e foi apresentado em conferências [74] integrando pré-projeto submetido à AEB 
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pouco antes do início do programa de Microgravidade [75]. Estudos em terra mostram a 

não condução de eletricidade por filmes formados pela difusão de nanopartículas 

metálicas. Medidas de condutividade elétrica dos filmes formados seriam um dos 

parâmetros a serem analisados, bem como a distribuição de nanopartículas no volume 

do material.  

Um novo produto tipo amostra-sonda estaria sendo testado, na medida em que 

eventos de aceleração-desaceleração tentariam ser correlacionados com a distribuição 

das nanopartículas. 

 

4.3.2 – Documentação do Experimento 

 

O experimento DINAMIC-g integrou-se ao projeto Formu-S do INPE, em que 

um forno multiusuário pode processar amostras em zonas de temperaturas predefinidas, 

com movimentação nessas zonas ativada por sinal de microgravidade. A figura 4.2 

mostra uma fotografia do Formu-S. 

 

 

Figura 4. 2 – Fotografia do Formus-S do INPE (réplica instalada no nosso laboratório). 

 

Descrição do Experimento: 

 

• Estudo da migração de nanopartículas metálicas dispersas em materiais vítreos 

oxifluoretos produzidas em vôos suborbitais de foguetes de sondagem, incluindo 

período de microgravidade, em forno com monitoramento de temperatura e 

aceleração; 
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• Correlação das alterações em escala nanoscópica da amostra-sonda* com a história 

térmica e de aceleração (14 g → 10-3g → 10 g → 1 g );  

• Estudo da desvitrificação térmica do vidro nas condições impostas, sem 

perturbações de fluxo convectivo causadas pela gravidade. 

 

Materiais nanoestruturados para o DINAMIC-g: 

 

• Vidros oxifluoretos com baixas temperaturas características 

• Nanopartículas de prata formadas por processo de: 

TERMORREDUÇÃO→NUCLEAÇÃO→CRESCIMENTO→MIGRAÇÃO, 

com formação de filmes metálicos pela difusão de nanopartículas; 

• Dopagem com íons luminescentes (Eu3+) para monitoramento fotônico; 

• Caracterização termoquímica (DSC) para compatibilidade com programa térmico do 

forno.  

 

 

Figura 4. 3 – Fotografia das amostras utilizadas no experimento Dinamic-g.  

 

Adequação ao Projeto FORMU-S 

 

• Utilização de amostras de partida com temperaturas críticas compatíveis com o 

experimento de solidificação de liga semicondutora (FORMU-S), coordenado por 

Irajá N. Bandeira (INPE); 

• Opção pelo embarque de “sanduíche” de amostras-sonda (φ = 10 mm), em três 

estágios de cristalização (vítrea / vitrocerâmica / policristalina), envolvidas em 

platina. 
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Finalidade / motivação  

Pretende-se:  

1) Correlacionar histórico de aceleração e temperatura com alteração na distribuição de 

íons Ag+; 

2) Analisar efeitos na desvitrificação do material; 

3) Analisar a possibilidade de se viabilizar novo tipo de fibra ótica (com filme metálico 

substituindo casca); 

4) Estudar difusão térmica sem perturbações de fluxo convectivo causadas pela 

gravidade. 

Resultados esperados  

1) Correlação de eventos com alteração na distribuição de íons Ag+; 

2) Obtenção de filmes metálicos espessos sem desvitrificar amostra; 

3) Alteração na não condutividade do filme formado. 

 

4.3.3 – Funcionamento do Experimento Antes e Durante o Vôo 

 

Devido à natureza do experimento, o funcionamento do mesmo ficou 

condicionado ao do forno multiusuário Formu-S, que se comportou conforme esperado 

durante as diversas tentativas de lançamento, e durante o lançamento propriamente dito. 

Três meias-amostras foram embarcadas, e suas metades ficaram em terra para análise 

comparativa. As meias-amostras em terra seriam processadas de forma idêntica às 

amostras embarcadas, graças à história térmica armazenada no data logger. As amostras 

foram posicionadas em regiões definidas pela curva térmica do forno confrontada com 

termogramas, de forma a ficarem submetidas a uma faixa de temperatura entre 

temperatura de transição vítrea (Tg) (viscosidade ~ 1013 Poise) e temperatura de início 

de cristalização (Tx) (início da desvitrificação).  

Não foi possível constatar o funcionamento durante o vôo, já que não estava 

prevista a transmissão dos dados por telemetria. Os mesmos foram armazenados por 

data logger, e o módulo de experimentos não foi recuperado. 
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Figura 4. 4 – Fotografia da disposição do Formus-S no módulo de experimento. 

 

 

Figura 4. 5 – Fotografia da análise da temperatura externa do Formu-S depois de uma tentativa de 
lançamento. 

 

4.3.4 - Análise dos Resultados 

 

Como o experimento não foi recuperado, não houve possibilidade de análise de 

resultados sem acesso às amostras e ao data logger, no entanto, devido à natureza do 

experimento, será possível se analisar resultados caso o módulo seja um dia recuperado, 

não comprometendo a interpretação dos mesmos, já que as amostras apresentam-se na 

forma de alta estabilidade depois de processadas. A figura 4.6 mostra a história térmica 
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registrada no data logger, coletada após a primeira abortagem de lançamento. O forno 

foi ligado como previsto, 20 minutos antes do lançamento, e desligado dez minutos 

depois, quando o lançamento foi abortado. Neste ponto, o forno, que havia atingido 

481°C, começa a esfriar depois de desligado, conforme pode ser observado pelo exame 

do gráfico abaixo, onde as duas curvas representam temperaturas medidas por dois 

termopares situados em pontos diferentes do forno. O ponto de tempo zero representa o 

início do aquecimento do forno, em H0 menos 20 minutos, em que H0 representa o 

momento previsto do lançamento. 
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Figura 4.6 - História térmica referente à primeira abortagem de lançamento, armazenada no datalogger. 

 

Apesar do módulo de experimentos não ter sido recuperado após o vôo, houve 

sucesso nas fases de desenvolvimento, integração e operação em vôo. O experimento foi 

perfeitamente integrado no projeto Formu-S, adequando-se tanto ao perfil térmico do 

forno quanto às dimensões internas do mesmo, já que as amostras foram produzidas 

especificamente para o experimento. Através de termogramas (DSC) foi possível se 

adequar às propriedades das amostras mesmo depois de alterações no setpoint do 

Formu-S, que definia sua temperatura máxima. A posição da amostra dentro do forno 

foi redefinida em função dos termogramas, para que a mesma fosse processada numa 
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faixa de temperatura entre Tg e Tx. Todos os objetivos previstos nas fases de integração 

e pré-vôo foram cumpridos, através de interação com a equipe do INPE coordenada 

pelo Dr. Irajá Bandeira. 

 

4.4 – Missão Centenário 

 

 
 

A AEB concedeu uma nova oportunidade para os experimentos lançados na 

Operação Cumã I, desta vez na Estação Espacial Internacional ISS. O experimento 

Dinamic-g foi pré-selecionado para participar da Missão Centenário (Referência ao 

Centenário do vôo do 14Bis), que teve como objetivo realizar experimentos, 

desenvolvidos por instituições brasileira, em ambiente de microgravidade a bordo da 

Estação Espacial Internacional (ISS), executados pelo astronauta brasileiro TCel Marcos 

César Pontes. O vôo à ISS, em 30 de março de 2006, utilizou uma nave Soyuz da 

Agência Espacial da Federação Russa – Roscosmos. 

O objetivo do experimento Dinamic-g na Missão Centenário seria estudar a 

formação dos filmes nanoestruturados de prata em ambiente de microgravidade. No 

entanto, para a formação dos filmes é necessário que a amostra seja submetida a um 

tratamento térmico a 280°C. Devido ao acidente com o ônibus espacial americano, não 

foi possível embarcar um forno da Agência Espacial Canadense previsto para equipar a 

ISS antes da Missão Centenário. Devido às dimensões, o transporte do forno pela Soyuz 

era inviável. A ISS, até o momento, não dispõe de nenhum forno ou qualquer outro 

sistema que chegue a uma temperatura de 280°C. A temperatura máxima atingida pelo 

forno que se encontra na ISS é de 180°C. Então, realizamos um teste deixando uma 

amostra no forno a 180°C durante uma semana, tempo total de permanência dos 

experimentos na ISS, para verificar se o filme era formado sob estas condições. Mas, 

após uma semana de tratamento térmico a 180°C não foi observado a formação do filme 
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na superfície das amostras. Assim, para que o experimento fosse realizado na ISS seria 

realmente necessário um forno que atingisse 280°C.  

O nosso grupo, então, por meio do Eng. Daniel Gomes Filgueiras, desenvolveu 

um forno (figuras 4.6 e 4.7), denominado de MARHIA (Micro Assembled Resistive 

Heater Improved Anneling), satisfazendo as limitações de peso e dimensões necessárias 

para que o mesmo fosse levado pela nave Soyuz, visto que o espaço físico desta nave é 

muito limitado. Entretanto, como não existe na ISS nenhum equipamento que chegue a 

temperatura de 280°C, a equipe russa, responsável pela revisão dos experimentos 

participantes desta Missão, ficou bastante preocupada com a segurança da tripulação e 

exigiu alguns testes que certificassem que o forno juntamente com a amostra não 

colocasse em risco a segurança da tripulação. Um dos testes que eles solicitaram foi o 

off-gassing, que determina a identidade e a quantidade de resíduos voláteis liberados 

pelos materiais, no entanto, naquele momento este teste não tinha como ser realizado no 

Brasil, mas apenas pela NASA e pela Agência Espacial Russa. E como, não tínhamos 

tempo suficiente para realizar os testes que certificasse o forno, a equipe russa vetou a 

realização do nosso experimento, e o mesmo não pode ser realizado na ISS. 

 

 

Figura 4. 6 – Fotografia do forno MARHIA. 
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Figura 4. 7 Fotografia do interior do forno MARHIA. 

 

4.5 – Operação Cumã II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de um longo período sem lançamentos, devido a um grave acidente com 

o Veículo Lançador de Satélite Brasileiro (VLS), o Centro de Lançamento de Alcântara 

(CLA) deve lançar entre os dias 14 e 19 de julho o foguete VSB-30 V04, um veículo de 

dois estágios levando uma plataforma com nove experimentos. 

Dentre os experimentos embarcados no foguete, está o que faz parte desta tese, 

em que o filme nanoestruturado de prata será produzido por processo “bottom-up” 

durante o vôo suborbital, em ambiente de microgravidade. 

Desta vez está previsto análise por microscopia de força atômica (AFM) e 

tunelamento (STM) para inspeção comparada da amostra produzida em ambiente de 

microgravidade com uma referência produzida em Terra, numa réplica fiel do FORMU-

S instalada no laboratório LAND-Foton (DQF/UFPE), a ser programado com a história 

térmica executada no vôo e transmitida por telemetria. 
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5 – Conclusões e Perspectivas 

 

5.1 – Conclusões 

 

Neste trabalho, filmes de prata nanoestrutrados foram obtidos a partir de 

processo tipo “bottom-up”, em que um substrato vítreo ativo contendo os íons 

precursores do filme foi submetido a tratamento térmico em torno da temperatura de 

transição vítrea (280°C). O processo envolve uma seqüência de eventos, que se inicia 

pela inclusão do íon precursor na composição de partida do substrato vítreo (AgF, Ag2O 

ou AgNO3), seguido da redução do íon Ag+ → Ag0 , nucleação, crescimento e migração 

das nanopartículas, finalizando em um filme nanoestruturado com características 

controláveis termicamente, permitindo potenciais aplicações como substrato inteligente 

em novos nanodispositivos híbridos. 

Os resultados das análises de DSC, para as amostras com prata antes destas 

terem sido submetidas ao tratamento térmico para obtenção do filme, mostraram que a 

adição de íons de prata na matriz vítrea provoca uma diminuição nas temperaturas 

características desta matriz, o que sugere que os íons de prata estão fazendo parte da 

rede vítrea. Também por meio de análises de DSC, foi possível avaliar a estabilidade 

contra a desvitrificação das amostras vítreas com prata em relação às amostras sem 

prata, a partir do parâmetro de estabilidade de Saad e Poulain (S). Os valores deste 

parâmetro de estabilidade indicaram que a adição de prata na matriz vítrea aumenta sua 

estabilidade contra a desvitrificação. 

As análises de raios-X mostraram que a formação dos filmes de prata 

nanoestruturados não provoca o surgimento de nenhuma fase cristalina adicional nas 

amostras, confirmando assim que as mesmas permanecem vítreas após a formação do 

filme. 

Imagens obtidas por AFM indicam que é possível se correlacionar a formação 

controlada dos nanofilmes com parâmetros de rugosidade média calculados a partir 

desta. Amostras com prata apresentaram antes do tratamento térmico uma superfície 

bastante lisa, com a presença de cristalização de superfície característica da matriz 

vítrea, visto que a amostra sem prata apresentou um padrão de imagem semelhante na 

superfície. Em função do tempo de tratamento térmico, foi possível observar, além das 

estruturas pontiagudas característica da cristalização da superfície da matriz vítrea, o 
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surgimento e crescimento de uma nanoestrutura sobre toda a superfície do substrato, 

provavelmente associada ao crescimento dos filmes de prata, uma vez que a mesma não 

foi observada na amostra sem prata. 

Assim, por meio das imagens de AFM e medidas de rugosidade média (Ra) em 

áreas selecionadas na imagem, foi possível monitorar o crescimento de filmes de prata 

nanoestruturados, formados por difusão térmica de nanopartículas de prata nucleadas no 

substrato vítreo, em função do tempo de tratamento térmico em torno da Tg.  

Os resultados de AFM ainda sugerem uma provável explicação para a alta 

resistividade elétrica dos filmes de prata formados na superfície das amostras, a partir da 

presença de nanocristais dielétricos que sobressaem da superfície do filme de prata pela 

desvitrificação da matriz, e que provavelmente impede o contato das pontas dos 

eletrodos de medida de condutividade, conferindo assim características de um isolante 

elétrico à superfície das amostras com o filme de prata. 

Os resultados de MEV para as amostras com 3% de prata mostraram que o filme 

formado na superfície destas amostras apresenta uma nanoestrutura descontínua, não 

apresentando uma distribuição homogênea das nanopartículas que o formam, enquanto 

que os resultados para as amostras com 5% de prata mostraram que o filme formado na 

superfície destas amostras apresenta uma nanoestrutura com partículas de diversos 

tamanhos e formas distribuídas homogeneamente na superfície da amostra. O filme não 

apresenta uma estrutura contínua, e este fato também pode explicar a sua não 

condutividade elétrica, já que foi possível obter imagens por MEV para estas amostras, 

com filme de prata sem recobrimento de um material condutor, o que indica que estas 

amostras apresentam condutividade elétrica local. 

As análises de EDS mostraram que a concentração de prata na superfície das 

amostras aumenta após a formação do filme, indicando assim, que o filme é formado 

por meio de um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para 

superfície do substrato. Os resultados também mostraram que as partículas (ou 

agregados) que surgem na superfície das amostras após a formação do filme são 

partículas de prata. 

As análises de XPS confirmaram que a formação do filme ocorre por meio de 

um processo de difusão de nanopartículas de prata do interior para superfície das 

amostras, e acrescenta que a prata presente na superfície das amostras encontra-se na 

forma metálica tanto antes da formação do filme (tratadas a 280°C por 15 min) quanto 
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após a formação do filme. Por outro lado, nas amostras sem nenhum tratamento térmico, 

não foi possível determinar com exatidão o estado de oxidação da prata, devido à baixa 

concentração da mesma. 

Com relação ao experimento Dinamic-g, executado parcialmente na Operação 

Cumã I (2002), apesar do módulo de experimentos não ter sido recuperado após o 

lançamento do foguete de sondagem, houve sucesso nas fases de desenvolvimento, 

integração e operação em vôo. O experimento foi integrado no projeto Formu-S (forno 

multiusuário), adequando-se tanto ao perfil térmico do forno quanto às dimensões 

internas do mesmo, já que uma série de amostras foi produzida especificamente para o 

experimento. Mesmo com adequação das condições necessárias ao experimento 

Dinamic-g às condições disponíveis, visto que o forno FORMU-S integrava outro 

experimento que faz parte do projeto do próprio forno (INPE), foi possível se projetar 

um experimento para produção do filme nanoestruturado em substrato ativo durante o 

vôo suborbital. Uma situação ideal seria um forno dedicado ao experimento. Neste 

contexto, um miniforno foi produzido pelo grupo, para suprir a falta de um forno na 

estação espacial internacional (ISS), que não recebeu um forno canadense a tempo 

como previsto, devido ao acidente com o ônibus espacial americano. Apesar do 

experimento ter sido selecionado para embarcar na Missão Centenário (ISS), a 

certificação do miniforno não estava prevista, não tendo havido tempo hábil para tal, 

devendo o mesmo ser embarcado em outra missão. Finalmente, na Operação Cumã II 

ora em andamento, está previsto análise por microscopia de força atômica (AFM) e 

tunelamento (STM) para inspeção comparada da amostra produzida em ambiente de 

microgravidade com uma referência produzida em Terra, numa réplica fiel do FORMU-

S instalada no laboratório LAND-Foton (DQF/UFPE). Será avaliado como a ausência 

de gravidade afeta a formação do filme nanoestruturado de prata, por processo “bottom-

up” a bordo do foguete de sondagem. 

Os resultados apresentados visam o desenvolvimento de substratos ativos para 

aplicações em dispositivos nanoestruturados. Novos híbridos envolvendo nanotubos de 

carbono com crescimento controlado em substratos com catalisadores incorporados têm 

sido tema de novas pesquisas no grupo, vinculadas a esta. 
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5.2 – Perspectivas 

 

Visando a continuidade deste trabalho no sentido de se obter um melhor 

conhecimento sobre este material para futuras aplicações, sugerimos algumas propostas: 

 

� Realizar análise de retroespalhamento Rutherford – Rutherford backscattering 

spectrometry (RBS) para estas amostras, a fim de verificar a distribuição de íons 

prata no volume do material, em função do tratamento térmico; 

 

� Realizar análise de ressonância paramagnética de elétrons (EPR) nas amostras 

antes do tratamento térmico de formação do filme, para verificar se a redução da 

prata já ocorre durante a fusão da amostra. E que durante o tratamento térmico as 

partículas apenas cresçam e migrem para superfície da amostra; 

 

� Realizar um segundo vôo suborbital, previsto para a repetição do experimento 

Dinamic-g, na operação denominada Cumã II, ora em andamento. Para esta 

operação, conseguiu-se adquirir uma réplica do forno embarcado (Formu-s), 

atualmente no nosso laboratório (LANDfoton/DQF), para repetição do 

experimento em 1g. Um estudo comparado será feito por AFM e STM, em 

resolução atômica; 

 

� Obter o filme de prata autoformado na Estação Espacial Internacional (ISS) e 

comparar com os obtidos em Terra, a fim de verificar a influência da gravidade 

na estrutura destes filmes, a partir de um experimento que se permita 

temperaturas compatíveis com uma redução maior da viscosidade do material, e 

um maior tempo em ambiente de microgravidade; 

 

� Caracterizar o filme nanoestruturado de prata utilizando o microscópio de 

força dinâmica no modo de operação de contraste de fase, com o objetivo de 

destacar estruturas não evidenciadas topológicamente; 

 

� Estudar sistemas híbridos com nanotubos de carbono, tanto incorporados no 

substrato ativo, quanto utilizando a nanoestrutura de prata metálica do substrato 

como catalisadores controláveis na síntese orientada de MWCN. 

 



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   144 

Referências 
 
                                                           
[1] Henrique E. Toma, O mundo nanométrico:a dimensão do novo século, Oficina de 
Textos, 2004. 
 
[2] Wenyan Li, S. Seal, E. Megan, J. Ramsdell, K. Scammon, G. Lelong, L. Lachal, K. 
A. Richardson. Physical and optical properties of sol-gel nano-silver doped silica film 
on glass substrate as a function of heat-treatment temperature. J. Appl. Phys., 93 (2003) 
9553. 
 
[3] L. M. Liz-Marzán. Nanometals: formation and color, Materials Today, 7 (2004) 26. 
 
[4] A. Podlipensky, A. Abdolvand, G. Seifert, H. Graener, O. Deparis and P. G. 
Kazansky. Dissolution of silver nanoparticles in glass through an intense de electric 
field. J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 17699. 
 
[5] C. B. de Araújo, L. R. P. Kassad, R. A. Kobayaashi, L. P. Naranjo, P. A. Santa Cruz. 
Luminescence enhancement of Pb2+ ions in TeO2-PbO-GeO2 glasses containing silver 
nanostructures. J. Appl. Phys., 99 (2006) 123522. 
 
[6] G. Compagnini, L. D’ Urso, O. Puglisi. Structure and properties of silver 
nanoparticles dispersed in SiO2 thin films obtained by in situ self-reduction. Materials 

Science and Engineering C, 19 (2002) 295. 
 
[7] G. Compagnini, M. E. Fragalà, L. D’Urso, C. Spinella, O. Puglisi. Formation and 
characterization of high-density silver nanoparticles embedded in silica thin films by “in 
situ” self-reduction. J. Mater. Res., 16 (2001) 2934. 
 
[8] M. A. García, M. García-Heras, C. J. M. Bastidas, M. A. Villegas, E. Montero, J. 
Llopis, C. Sada, G. De Marchi, G. Battagiln, P. Mazzoldi. Photoluminescence of silver 
in glassy matrices. J. Appl. Phys., 96 (2004) 3737. 
 
[9] P. Gangopadhyya, P. Magudapathy, R. Kesavamoorthy, B.K. Panigrahi, K. G. M. 
Nair, P. V. Satyam. Growth of silver nanoclusters embedded in soda glass matrix. 
Chem. Phys. Lett., 38 (2004) 416. 
 
[10] P. Gangopadhyya, R. Kesavamoorthy, S. Bera, P. Magudapathy, K. G. M. Nair, 
B.K. Panigrahi, S. V. Narasimhan. Optical absorption and photoluminescence 
spectroscopy of the growth of silver nanoparticles. Phys. Rev. Lett., 94 (2005) 047403. 
 
[11] M. Dubiel, S. Brunsch, W. Seifert, H. Hofmeister, G. L. Tan. Stress state of silver 
nanoparticles embedded in a silicate glass matrix investigated by HREM and EXAFS 
spectroscopy. The European Physical Journal D, 16 (2001) 229. 
 
[12] A. L. Stepanov, D. E. Hole, P. D. Townsend. Formation of silver nanoparticles in 
soda-lime silicate glass by ion implantation near room temperature. J. Non-Cryst. 

Solids, 260 (1999) 65. 
 



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   145 

                                                                                                                                                                          
[13] M. Dubiel, H. Hofmeister, G. L. Tan, K. D. Schicke, E. Wendler. Silver diffusion 
and precipitation of nanoparticles in glass by ion implantation. The European Physical 

Journal D, 24 (2003) 361. 
 
[14] J. Qiu, M. Shirai, T. Nakaya, J. Si, X. Jiang, C. Zhu, K. Hirao. Space-selective 
precipitation of metal nanoparticles inside glasses. Appl. Phys. Lett., 81 (2002) 3040. 
 
[15] O. L. Malta, P. A. Santa-Cruz, G. F. de Sá, F. Auzel. Fluorescence Enhancement 
Induced by the Presence Small Silver Particles in Eu3+ Doped Materials. J. Lumin., 33 
(1985) 261. 
 
[16] O. L. Malta, P. A. Santa-Cruz, G. F. de Sá, F. Auzel. Time Evolution of the Decay 
of the 5D

0 level of Eu3+ in Glass Materials Doped with Small Silver Particles. Chem. 

Phys. Lett., 116 (1985) 396. 
 
[17] O. L. Malta, Energy Transfer Between Molecules and Small Metallic Particles. 
Phys. Lett. A, 114 (1986) 195. 
 
[18] O. L. Malta. Emission Yield Enhancement for non Linear Process in the Presence 
of Small Metallic Particles. Phys. Lett. A, 114 (1986) 198. 
 
[19] O. L. Malta, P. A. Santa Cruz, G. F. Sá, F. Auzel. Up-Conversion Yield in Glass 
Ceramics Containing Silver. Journal Of Solid State Chemistry, 68 (1987) 314. 
 
[20] G. F. Sá, W. M. Azevedo, O. L. Malta, H. Dexpert. Optical Studies and 
Microstructure of Eu3+ Doped Fluoroborate Glasses Containing Silver Particles. Journal 

Of Less Common Mettals, 148 (1989) 387. 
 
[21] O. L. Malta, M. A. C. Santos. Theoretical Analysis of the Fluorescence Yield of 
Rare Earth Ions in Glasses Containing Small Metallic Particles. Chemical Physics 

Letters, 174 (1990) 13. 
 
[22] O. L. Malta, M. A. C. Santos. Analysis of the Fluorescence of the Ion Eu3+ in 
Fluoroborate Glasses Containing Silver Particles. Journal of Alloys and Compounds, 
180 (1992) 215. 
 
[23] Ana Cláudia Vaz de Araújo, Autoformação Controlada de Filmes Finos em 

Materiais Vítreos Utilizando Eu (III) como Sonda Espectroscópica – Desenvolvimento 

de um Novo Material, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Permambuco, 
1999. 
 
[24] A. C. V. de Araújo, O. L. Malta, G. F. de Sá, P. A. Santa-Cruz, Thin film self-

growth in low viscosity transparent vitrocceramics doped with Eu (III), Proc. III 
International Conference on f Elements - ICFE3, UNESCO, Paris, 1997 e Nucleation, 
growth and diffusion of Ag under temperature gradients - in situ thin film self-formation 
in optically active transparent glassceramics, Proc. CIMTEC’98, p.263, Florença, 1998 
 
[25] P. W. McMillan, Glass-ceramics, second edition, Academic Press Inc. London, 
1979. 
 



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   146 

                                                                                                                                                                          
[26] J. Zarzycki, Materials Science and Technology – Glasses and Amorphous 

Materials, Vol. 9, VCH, 1991. 
  
[27] M. Poulain, Fluoride Glasses, John Wiley & Sons, 1989. 
 
[28] M. L.F. Nascimento, L. A. Souza, E. B. Ferreira, E. D. Zanotto. Can glass stability 
parameters infer glass forming ability?. J. Non-Cryst. Solids, 351 (2005) 3296. 
 
[29] M. Poulain. Crystallization in fluoride glasses. Thermoch. Acta, 280/281 (1996) 
343. 
  
[30] A.L. Martinez, M.T. Sonoda, R. Lebullenger, M.C.C. Custódio, A.C. Hernandes. 
Oxyfluoride glasses containing LiNbO3. J. Non-Cryst. Solids, 247 (1999) 35. 
 
[31] R. Makhloufi, A. Boutarfaia, M. Poulain. New oxysulphide glasses in Sb2S3-MmOn 
and Sb2S3- Sb2O3-MmOn systems. Journal of Alloys and Compounds, 398 (2005) 249. 
 
[32] J. E. Shelby, E. A. Bolden. Formation and properties of lead fluorogermanate 
glasses. J. Non-Cryst. Solids, 142 (1992) 269. 
 
[33] Flávia Christiâne Guinhos de Menezes, Preperação e Caracterização de Materiais 

Vítreos Dopados com Lantanídeos Otimizados para Conversão Infravermelho → 

Ultravioleta, Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2002. 
 
  
[34] M. Poulain, M. Poulain, J. Lucas, P. Brun, Mater. Res. Bull. 10 (1975) 243. 
  
[35] He Shuping, Xu Chão, Gan Fuxi. Study of formation and properties of the vitreous 
oxyfluoride system based on GeO2, PbF2 and ZnF2. J. Non-Cryst. Solids, 112 (1989) 
151. 
 
[36] T. Nanba, T. Miyaji, J. Takada, A. Osaka, Y. Miura, I. Yasui. Computer simulation 
on the structure and vibrational spectra in Ge-Pb-O-F glass. J. Non-Cryst. Solids, 177 
(1994) 131. 
 
[37] M. Sroda, C. Paluszkiewicz, M. Reben, B. Handke. Spectroscopic study of 
nanocrystallization of oxyfluoride glasses. J. Molecular Structure, 744 -747 (2005) 647. 
 
[38] Luciano Avallone Bueno, Vidros e Vitrocerâmicas em Sistemas Oxifluoretos, Tese 
de Doutorado, Universidade Estadual Paulista – Instituto de Química de Araraquara, 
2003. 
 
[39] G. G. Pedrosa, Frederico G. de Carvalho Cunha, Ricardo E. de Souza, Petrus A. 
Santa-Cruz. Non-conducting silver nanofilms self-formed by thermal diffusion of 
nanoparticles in glassy active substrate. In: Brazilian MRS Meeting 2005 IV Encontro 
da SBPMat Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, 2005, Recife. IV SBPMat 
Final Program, 2005. p. 51-51. 
  



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   147 

                                                                                                                                                                          
[40] G. G. Pedrosa, Frederico G. de Carvalho Cunha, Ricardo E. de Souza, Petrus A. 
Santa-Cruz. Non-conducting silver nanofilms self-formed by thermal diffusion of 
nanoparticles in glassy active substrate. In: NanoEurope Fair & Conference, 2005, St. 
Gallen. NanoEurope 2005 Fair & Conference, 2005. 
 
[41] R. Schneider and P.A. Santa-Cruz, AFM characterization of Silver Nanofilms Self-
assembled by Bottom-up Process in MWCNT-containing Glassy Substrates, submetido 
a VI SBPMAT, a se realizar em Natal, 2007. 
 
[42] R. H. Doremus. Optical properties of small silver particles. J. Chem. Phys., 42 
(1965) 414.  
 
[43] S. Yoshida, T. Yamaguchi, A. Kinbara; J. Optical Soc. Am. 61 (1971) 62. 
 
[44] http://www.aeb.gov.br/area/PDF/microgravidade/Relatorio_pag75_82_Petrus.pdf, 
acessado em 08/05/2007. 
 
[45] C. Burda, X. Chen, R. Narayanan, M. A. El-Sayed. Chemistry and properties of 
nanocrystals of different shapes. Chem. Rev., 105 (2005) 1025. 
 
[46] htttp://microgravity.nasa.gov/wimg.html, acessado em 25/07/2004. 
 
[47] http://www.aeb.gov.br/conteudo.php?ida=15&idc=46, acessado em 08/05/2007. 
 
[48] http://www1.jsc.nasa.gov/er/seh/Fall_Into_Mathematics.pdf, acessado em 
09/05/2007. 
 
[49] http://www.nasa.gov/pdf/62474main_Microgravity_Teachers_Guide.pdf, acessado 
em 09/05/2007. 
 
[50] http://www.aeb.gov.br/conteudo.php?ida=15&idc=9, acessado em 08/05/2007. 
  
[51] http://www.aeb.gov.br/conteudo.php?ida=15&idc=11, acessado em 08/05/2007. 
  
[52] Douglas A. Skoog; F. James Holler; Timothy A. Nieman, Princípios de Análise 

Instrumental, 5ª edição, Editora Bookman, 2002. 
 
[53] Anthony R. West, Solid State Chemistry and its Applications, John Wiley & Sons, 
1984. 
 
[54] Cristiana Gonçalves Gameiro, Supressão Seletiva da Luminescência de Nanofilmes 

de Complexos de Lantanídeos Induzida por Radiação UV-n-DOMO: Um Dosímetro 

Molecular, Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 2002. 
 
[55] M. Wilson, K. Kannangara, G. Smith, M. Simmos, B. Raguse, Nanotechnology: 

Basic Science and Emerging Technologies, CRC Press LLC, 2002.  
 
[56] John C. Vickerman, Surface Analynis – The Principal Techniques, John Wiley & 
Sons, 1997. 
 



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   148 

                                                                                                                                                                          
[57] A. Karbach and D. Drechsle. Atomic force microscopy – a powerful tool for 
industrial applications. Surface and Interface Analysis, 27 (1999) 401. 
 
[58] J. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, A. D. Romig, Jr., C. E. 
Lyman, C. Fiori, E. Lifshin, Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis – 

A Text for Biologists, Materials Scientists, and Geologists, second edition, Plenum 
Press, 1992.  
 
[59] John P. Sibilia, A Guide to Materials Characterization and Chemical Analysis, 
VCH Publishers, 1988.  
 
[60] David B. Williams and C. B. Carter, Transmission Electron Microscopy: A 

textbook for materials science, volume IV, Plenum Press, 1996. 
 
[61] F. Auzel, Proc.IEEE 61 (1973) 758. 
 
[62] F. Auzel, P.A. Santa-Cruz and G.F. de Sá, 1.5um High Detectivity Quantum 
Counter by Energy Transfers in Diode Pumped Glassceramics. Rev.Phys. Appl. 20 
(1985) 273. 
 
[63] Sidney Ramos de Santana, Difusão e Formação de Agregados de Prata em Vidros 

Oxifluoretos, Tese de Doutorado, Pós-graduação em Ciência de Materiais, UFPE, 2006. 
 
[64] F.C. Guinhos, P.C. Nóbrega, P.A. Santa-Cruz. Compositional dependence of up-
conversion process in Tm3+ Yb3+ codoped oxyfluoride glasses and glass-ceramics. J. 

Alloys and Compounds, 323–324 (2001) 358. 
 
[65] L. A. Bueno, Y. Messaddeq, F. A. Dias Filho, S. J. L. Ribeiro. Study of fluorine 
losses in oxyfluoride glasses. J. Non-Cryst. Solids, 351 (2005) 3804. 
 
[66] P. L. Taylor, O. Omotoso, J. B. Wiskel, D. Mitlin, R. E. Burrell. Impact of heat on 
nanocrystalline silver dressings-Part II: Physical properties. Biomaterials, 26 (2005) 
7230. 
 
[67] S. R. Santana, F. S. L. Borba, G. G. Pedrosa, P. A. Santa Cruz, R. L. Longo.  Silver 
Diffusion and clustering in Oxyfluoride Glasses Investigated by Molecular Dynamics 
Simulations. J. Computer-Aided Materials Design, 12 (2006) 101. 
 
[68] G. Beamson, D. Briggs, High Resolution XPS of Organic Polymers: The Scienta 

ESCA3000 Database, Wiley, 1992, p. 192. 
 
[69] S. Bera, P. Gangopadhyay, K. G. M. Nair, B. K. Panigrahi, S. V. Narasimhan. 
Electron spectroscopic analysis of silver nanoparticles in a soda-glass matrix. Journal of 

Electron Spectroscopy and Related Phenomeno, 152 (2006) 91. 
 
[70] http://www.aeb.gov.br/area/PDF/microgravidade/Relatoriopag_1_34_AEB.pdf, 
acessado em 25/06/2007. 
 



                                                                                                                                                       Referências 

 

Gilmara G. Pedrosa                                                                                                                                   149 

                                                                                                                                                                          
[71] 
http://www.aeb.gov.br/area/PDF/microgravidade/Relatorio_pag163_170_anexoII.pdf, 
acessado em 25/06/2007. 
 
[72] http://www.aeb.gov.br/area/multimidia/Multimidia_ProgramaMicrogravidade.htm, 
acessado em 25/06/2007. 
 
[73] M. Poulain, Comunicação privada, Université de Rennes, França, 1996. 
 
[74] A. C. V. de Araújo, O. L. Malta, G. F. de Sá, P. A. Santa-Cruz, Thin film self-

growth in low viscosity transparent vitrocceramics doped with Eu (III), Proc. III 
International Conference on f Elements - ICFE3, UNESCO, Paris, 1997 e Nucleation, 
growth and diffusion of Ag under temperature gradients - in situ thin film self-formation 
in optically active transparent glassceramics, Proc. CIMTEC’98, p.263, Florença, 1998. 
 
[75] P. A Santa-Cruz, Difusão térmica de Nanopartículas em ambiente de 

microgravidade – influência de fluxo convectivo – Projeto no âmbito do Programa de 
Microgravidade da AEB, 1997 (programa só implementado no ano seguinte); Dinamic-
g, desenvolvimento de filmes nanoestruturados de prata autoformados em ambiente de 
microgravidade e inspeção por AFM – Projeto em andamento na Operação Cumã II, 
(Iniciado na Operação Cumã I, 2002), 2007. 
 
 
 


