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Introdução 
Vidros teluretos apresentam características 
peculiares quando comparados com silicatos e 
germanatos tais como: ampla janela de 
transmissão óptica (~350nm – 5μm)1, alto índice de 
refração linear (> 2)2, boa estabilidade vítrea (ΔT> 
100 °C)3 e baixa temperatura de fusão (733 °C para 
TeO2 vítreo)4. 
Recentemente nosso grupo estudou as 
propriedades térmicas, estruturais e 
espectroscópicas do sistema TeO2-Li2O-ZnO. 
Observamos que o ZnO inibe os efeitos do Li2O na 
rearranjando oxigênios não ligados na rede vítrea, 
aumentando a estabilidade vítrea e band gap, esse 
sistema se mostrou promissor para aplicações em 
fotônica5. Neste trabalho, investigamos a 
modificação na rede vítrea induzida pela troca de 
Li2O por LiF no sistema TLZ via espectroscopia 
Raman.  

Resultados e Discussão 
Amostras nas composições: 65TeO2-(15-x)Li2O-
20ZnO (651520), 65TeO2-(20-x)Li2O-15ZnO 
(652015) e 60TeO2(15-x)Li2O-25ZnO(601525), 
com x = 0, 5, 10, 15 e 20% mol de LiF foram 
preparadas pela técnica de melting quenching.  As 
medidas foram realizadas em um espectrômetro 
LabRAM HR Evolution da Horiba com excitação em 
785nm.  
Na Figura 1a são apresentados os espectros na 
região de 300 a 900 cm-1 para as amostras 
65TeO2-(20-x)Li2O-15ZnO. De acordo com a 
literatura, vidros teluretos apresentam modos 
vibracionais nas regiões de 450, 611, 660, 730 e 
780 cm-1 5. Essas regiões são relativas as 
diferentes unidades de TeO4, TeO3 e TeO3+1, sendo 
que as bandas em 730 e 780 são atribuídas a 
estiramentos das ligações Te-O- (sendo O- 
oxigênios não ligados – NBO). A partir desses 
resultados, efetuamos deconvoluções gaussianas 
mantendo o centro e a largura fixos nessas regiões. 
Um exemplo dessa deconvolução é apresentado 
na Figura 1b para a amostra 650020-15LiF. 
Pela Figura 1a é possível observar que   com a 
adição de LiF, ocorre um aumento na banda em 
450 cm-1 e uma diminuição na banda em 780 cm-1. 
Neste caso observamos que ocorre um reforço da 
rede vítrea (com o aumento de ligações Te-O-Te) e 

a diminuição de unidades com oxigênios não 
ligados (NBO) devido ao decréscimo nas 
intensidades das bandas em 730 e 780 cm-1).  
Segundo a literatura, quando íons F- são 
adicionados em vidros teluretos, a tendência é a 
quebra na rede e a formação de mais NBO6. 
Entretanto, não verificamos esse comportamento 
para as composições 652015 e 651520. Já para as 
amostras na composição 601525 a adição de LiF 
não diminui drasticamente a quantidade de NBO.  

 
Figura 1. (a) Espectros Raman para as amostras 
65TeO2-(15-x)Li2O-20ZnO. (b) Deconvolução gaussiana 
para os modos vibracionais centrados em 420, 470, 611, 
660, 739 e 780 cm-1, (c) comportamento da soma das 
áreas das bandas em 730 e 780 cm+1. 

 

Conclusões 
Neste trabalho, estudamos a influencia da adição 
de LiF no sistema vítreo TeO2-Li2O-ZnO e 
constatamos que o ao contrario do Li2O, o qual 
quebra a conectividade da vítrea, o LiF reforça a 
mesma, diminuindo o numero de oxigênios não 
ligados. Esses resultados indicam que o material é 
promissor na área de Fotônica.  
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