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RESUMO 

 

O grande interesse em laser aleatório é devido a não utilização de uma cavidade ressonante 

refletiva a fim de obter realimentação óptica, além de ser essencialmente baseado no 

espalhamento da luz, que é um fenômeno presente no cotidiano e normalmente indesejado em 

experimentos de óptica. Neste trabalho, são apresentados resultados de caracterização laser 

aleatório em fibras de Eudragit L-100 infiltradas com Rodamina B e dióxido de titânio (TiO2), 

utilizando duas concentrações de Rodamina B, 10−2 e  10−3 M, além da presença de diferentes 

quantidades de nanopartículas (0, 10 e 50 mg). As fibras poliméricas apresentam flexibilidade, 

têm síntese de baixo custo e alta produtividade, onde se pode controlar fatores como a densidade 

da rede e rigidez. Nessas amostras, a Rodamina B foi responsável pela amplificação da luz e o 

TiO2 foi utilizado como centro espalhador, bem como a própria fibra que atuou como 

espalhador. Neste sistema, a retroalimentação óptica foi dada pelos centro espalhadores 

localizados aleatoriamente no interior da fibra, sendo constatado a baixa probabilidade de a luz 

inserida no meio voltar a sua posição inicial, ocasionando uma retroalimentação incoerente, o 

que pode ser detectado nos espectros de emissão, onde se nota que não há presença de spikes. 

A técnica usada para a caracterização de emissão do tipo laser aleatório foi a técnica de 

luminescência induzida por laser, na qual irradiamos seis amostras com dois diferentes raios 

transversais do feixe incidente. Todas as amostras apresentaram emissão tipo laser, com limiar 

de ação laser dependente da área do feixe incidente e com a posição do pico de emissão 

dependendo dos parâmetros de síntese e de excitação. Por fim, esses materiais se mostraram 

promissores e demonstraram a possibilidade de sintonia da emissão laser em uma faixa 

relativamente ampla do espectro. 

 

Palavras-chave: Laser aleatório. Fibras poliméricas. Rodamina B. Dióxido de titânio. Sintonia. 
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ABSTRACT 

 

The great interest in random laser is due to the non-use of a reflective resonant cavity in order 

to obtain optical feedback, which is obtained using light scattering, which is a phenomenon 

present in everyday life and usually unwanted in optical experiments. In this work, random laser 

characterization results are presented in Eudragit L-100 fibers infiltrated with Rhodamine B 

and titanium dioxide (TiO2), using two concentrations of Rhodamine B, 10−2 and 10−3 M, 

besides the presence of different amounts of nanoparticles (0, 10 and 50 mg). The polymeric 

fibers have flexibility, synthesis have high productivity and low cost, being able to control 

factors like the scatter density and stiffness. In these samples, Rhodamine B was responsible 

for light amplification and TiO2 was used as a scatter center, as well as the fiber itself that acted 

as a scatter. In this system, the optical feedback was obtained by the scattering centers located 

randomly inside of the fiber, and the low probability of the light inserted in the medium is 

returned to its initial position, causing an incoherent feedback, which can be detected in the 

emission spectra, where spikes are not observed. The technique used for characterization of 

random laser emission was the laser induced luminescence technique in which we irradiated six 

samples with two different transverse rays of the incident beam. All samples presented laser 

type emission, with laser action threshold dependent on the area of the incident beam and with 

the position of the emission peak depending on the synthesis and excitation parameters. Finally, 

these materials were promising and demonstrated the possibility of laser emission tuning over 

a relatively wide range of the spectrum. 

Keywords: Random laser, Polymer fibers, Rhodamine B, Titanium dioxide, Tuning. 
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CAPÍTULO 1 -  Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

A história do desenvolvimento do laser começa com Einstein e o conceito de emissão 

estimulada passa por Charles Townes e Arthur Schawlow [1] e seu artigo denominado “Infrared 

and Optical Masers”, que influenciou fortemente Theodore Maiman [2], onde este, por sua vez, 

demonstrou o primeiro laser em maio de 1960. Inicialmente foi desenvolvido um sistema de 

amplificação por emissão estimulada na região de micro-ondas, chamado de Maser (microwave 

amplification through stimulated emission of Radiation), que é um dispositivo similar ao laser. 

Em seguida, Nikolai Basov e Aleksander Prokhorov resolveram o problema da emissão 

contínua, já que o maser não possuía a capacidade de emitir ondas dessa maneira. 

Entretanto, procurava-se uma forma de obter uma amplificação semelhante à obtida no 

maser, só que para a região visível do espectro eletromagnético. Assim sendo, Gordon Gould 

[3] e outros pesquisadores tiveram uma percepção de que era possível fazer um ressonador 

óptico utilizando dois espelhos na forma de um interferômetro de Fabry-Perot, podendo ser 

bombeado opticamente até alcançar a inversão de população. 

O laser tem como princípio fundamental a emissão de luz coerente e com fase bem 

definida, onde os átomos que constituem o meio de ganho deste laser são excitados dentro de 

uma cavidade ressonante, emitindo luz por emissão estimulada [4]. Essa fonte coerente induz 

uma emissão de radiação que possuirá a mesma energia e frequência, onde, tanto o fóton 

estimulador quanto o fóton estimulado são praticamente indistinguíveis, remetendo a ideia de 

monocromaticidade, possuindo então, a capacidade de produzir feixes coerentes [5]. 

A oscilação de luz laser é obtida quando o ganho supera as perdas determinadas pelo 

conjunto ressonante, onde as perdas estão associadas, por exemplo, ao espalhamento da luz. 

Uma vez que, por exemplo, o fóton emitido espontaneamente não possui uma direcionalidade 

única, este poderá contribuir ou não ao feixe axial laser. O espalhamento da luz é um fenômeno 

familiar para todos, ainda que de maneira inconsciente, já que é responsável pela cor azul do 

céu durante o dia e a coloração avermelhada ao entardecer, além da cor branca das nuvens, 

papel e líquidos brancos, por exemplo [6]. Este fenômeno físico no qual a luz sofre desvios em 
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sua trajetória devido a interação com um meio sempre foi visto, experimentalmente, como um 

fenômeno prejudicial, pois diminui a eficiência do laser. 

Ambartsumyan e colaboradores [7] publicaram um trabalho em 1966 onde um dos 

espelhos da cavidade de Fabry-Perot foi substituído por um meio espalhador e mesmo assim se 

observou ação laser, porém, todos os modos interagiam entre si, diferindo do laser 

convencional, onde os modos são isolados. Em seguida, Letokhov [8] demonstrou a viabilidade 

de geração de luz laser sem a utilização de cavidade ressonante, baseando-se apenas no 

espalhamento com absorção negativa, dando início a um mecanismo onde a retroalimentação 

se dá pelo múltiplo espalhamento da luz ao colidir com centro espalhadores, que hoje é chamado 

de laser aleatório (Random laser – RL). 

A descoberta desse fenômeno impulsionou diversas novas pesquisas, onde se procurou 

compreender o laser aleatório e também a buscar materiais alternativos que apresentassem esse 

fenômeno. Dessa forma, diversos tipos de laser foram produzidos e, com o estudo adquirido, 

ganharam notoriedade e passaram a ter diversas aplicações, desde áreas industriais até áreas 

médicas. A Figura 1 mostra o número de publicações por ano, desde 1966, onde foi publicado 

o primeiro artigo, até o presente ano. Nitidamente se observa que com o passar dos anos, o RL 

se tornou um crescente campo de pesquisa. 

 

 

 

Figura 1 – Resultado da pesquisa realizada na ISI Web of Knowledge utilizando a palavra-chave “Random 

Laser”. 
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O laser aleatório (RL) é um sistema laser que se manifesta através da junção entre 

espalhamento múltiplo e meio de amplificação da luz. Esse fenômeno consiste em átomos ou 

moléculas emitindo luz através do fenômeno de emissão estimulada sem a presença de uma 

cavidade óptica convencional, onde a retroalimentação que permite a amplificação da luz fica 

por conta do próprio processo de espalhamento [9]. Consoante Abegão [10], o fenômeno de RL 

acontece quando um sistema emite luz com algumas características análogas ao laser 

convencional, como por exemplo, estreitamento do espectro de emissão e o comportamento de 

limiar. O interessante é que, mesmo tendo o espalhamento como característica essencial, a 

emissão de RL pode ter um regime de operação com realimentação coerente, caracterizado por 

um espectro com múltiplos modos (spikes), se assemelhando ao laser convencional ou regime 

com realimentação incoerente, sendo este o mais comum. 

Decerto, a grande quantidade de estudo sobre o tema RL traz consigo materiais com alto 

potencial de emissão de RL, possibilitando também maneiras de controlar as propriedades da 

luz emitida. Dentre esses materiais, as fibras poliméricas têm se mostrado promissoras, pois 

apresentam relações de volume e superfície consideravelmente altas [11], são potencialmente 

empregáveis em circuitos ópticos e eletrônicos, além da geração de luz, confinamento e 

orientação [12], podendo apresentar características físicas interessantes como a sintonização do 

comprimento de onda,  além de possuírem grande utilidade para aplicações como, por exemplo, 

sensoriamento ou guia de ondas de comunicação com potencial de aplicação em criptologia 

[13], além de outras utilizadas em dispositivos fotônicos. 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi, através da técnica de luminescência induzida por excitação 

laser, caracterizar a emissão tipo laser aleatório (RL), analisando as variações de largura de 

linha dos espectros das seis amostras averiguadas. Estas são fibras poliméricas de Eudragit® 

L-100 (EDGT) infiltradas com Rodamina B (RB) e nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2), 

onde a diferença é estabelecida pela concentração de RB e TiO2. Foram utilizadas técnicas 

adicionais como: MEV (microscopia eletrônica de varredura) a fim de obter imagens de alta 

resolução da superfície das fibras, permitindo verificar se as fibras estão livres de defeitos 

estruturais (grânulos); EDS (espectroscopia por energia dispersiva), que permitiu atestar a 

presença do TiO2 (anatase); UV-Vis (ultravioleta-visível) possibilitando a determinação 

experimental do espectro de absorção da RB e a utilização do laser de modo contínuo para a 
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obtenção do espectro de emissão da RB, devido a menores oscilações que o modo pulsado, 

minimizando os ruídos no espectro. 

1.3 Estrutura 

Esta dissertação se divide em cinco capítulos, são eles: introdução, fundamentação 

teórica, metodologia, resultados e discussão, conclusão. Neles, serão apresentados os conteúdos 

pertinentes ao tema aqui abordado, exibindo a seguinte organização: 

▪ Capítulo 1: Foram expostas algumas considerações iniciais a respeito do surgimento do 

laser convencional, bem como do laser aleatório. Além do mais, mostrou-se que este 

campo de pesquisa está em crescente estudo. Foi apresentado o tipo de material 

empregado neste trabalho e abordadas algumas aplicações relatadas por outros autores;   

▪ Capítulo 2: Neste capítulo será discutido características fundamentais do laser 

convencional, assim como do laser aleatório, visando estabelecer suas diferenças. Será 

apresentado as contribuições estabelecidas por Letokhov, Lawandy, Van Soest entre 

outros, para o surgimento e desenvolvimento desse campo de pesquisa. Além disso, 

outro tema relevante e discutido aqui, será o múltiplo e simples espalhamento da luz e 

como ele viabiliza o laser aleatório, além de estabelecer como e quais são as 

realimentações deste tipo de laser. Falar-se-á de ASE, RL e como distingui-los; 

▪ Capítulo 3: Será descrito as seis amostras, assim como a técnica experimental 

empregada em sua confecção e caracterização. O método usado para caracterizar o feixe 

laser também será descrito; 

▪ Capítulo 4: Neste capítulo serão apresentados os resultados e suas respectivas análises; 

▪ Capítulo 5: Por fim, nesta última parte, será apresentado algumas considerações finais 

sobre este trabalho, além de perspectivas e estudos a serem realizados. 
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Capítulo 2 

CAPÍTULO 2 -  Fundamentação Teórica  

A óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos que estão associados a luz, assim como 

sua interação com a matéria. Esses fenômenos têm inúmeras aplicações na ciência e tecnologia, 

como na astronomia, microscopia, biologia, etc. Uma das ferramentas ópticas mais importante 

desenvolvida nas últimas décadas é o laser, sua criação em 1960 por Theodore H. Maiman [2] 

abriu um novo campo no estudo de aplicação de fenômenos ópticos. A ampla aplicabilidade da 

óptica em inúmeras áreas se dá, principalmente, devido a existência do raio laser, que é nos dias 

atuais uma notável ferramenta de uso tecnológico e científico. Assim, inicialmente será 

elucidado pontos a respeito do funcionamento do laser convencional e então, pontos a respeito 

do laser aleatório, sendo este o tema central do trabalho. É preciso lembrar que o entendimento 

sobre o laser convencional contribui enormemente para a compreensão, até mesmo por 

assimilação, do laser aleatório.  

2.1 Amplificação da luz 

2.1.1 Absorção, emissão espontânea e estimulada 

 

Em 1905 Albert Einstein introduziu o conceito de fótons, isto é, que a luz poderia 

também existir como pacotes discretos de energia. Então, a luz é composta por estes pacotes 

que transportam uma quantidade fixa de energia dada por: 

 

 E = hν = hc / λ                                                        (2.0) 

  

onde o h é a constante de Planck, cujo valor é aproximadamente 6,63 x 10−34 J ∙ s e o ν é a 

frequência da radiação, c é a velocidade da luz no vácuo e λ é o comprimento de onda do fóton. 

 Em meados de 1917, Einstein, objetivando uma prova mais simplista e direta da 

equação de radiação de Planck [14], postulou um novo conceito físico, o de emissão estimulada 

[15]. Esse trabalho possuiu enorme relevância na invenção do laser, sendo a palavra laser um 

anagrama de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (ou amplificação da luz 

pela emissão estimulada de energia).   
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Posto isto, considerando as transições entre dois níveis de energia de um átomo na 

presença de uma onda eletromagnética, com energia do fóton igual à diferença de energia entre 

os níveis ΔE [16], três processos de transição são possíveis: absorção, emissão espontânea e 

emissão estimulada. Os dois níveis de energia do sistema, representados na Figura 2, serão 

considerados como sendo 𝐸1 e 𝐸2, onde 𝐸1 representa o estado fundamental e 𝐸2  o estado mais 

energético, no qual 𝐸1 < 𝐸2, cuja respectivas populações, isto é, número de átomos por volume, 

são, em um determinado instante, 𝑁1  e 𝑁2. 

 

 

 

Figura 2 – Ilustração dos processos de transição: (a) absorção, (b) emissão espontânea e (c) emissão estimulada. 

A bolinha preta representa o átomo e a seta ondulada está representando o fóton. Adaptado da ref.[17]. 

 

No processo de absorção, Figura 2 (a), há transferência de átomos do estado 

fundamental para o estado excitado, isto é, do nível menos energético para o nível mais 

energético, que ocorre devido a absorção de um fóton proveniente da radiação eletromagnética 

incidente [18]. Supondo que este fóton tenha frequência ν, a energia requerida para que esta 

transição aconteça é expressa pela diferença de energia entre os níveis, ℎ𝜈 = 𝐸2 − 𝐸1. Deve-se 

ressaltar que, se não houver nenhuma excitação ou estímulo externo aplicado, haverá 

preservação do estado do átomo, ou melhor dizendo, o átomo irá permanecer no seu estado 

fundamental. 

Eventualmente, conhecendo as taxas de transição, se torna possível calcular a evolução 

do sistema. Seguindo o tratamento de Einstein, de acordo com [16], a probabilidade por unidade 

de tempo para que um átomo no estado fundamental absorva um fóton pode ser escrito como 

𝑅1→2 = 𝐵12𝜌(𝜈). Logo, 𝑁1 átomos absorvem fótons do campo de radiação com uma taxa de: 

 

 𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= −𝑁1𝑅1→2 

(2.1) 

 

onde 𝑁1 é a densidade de átomos no estado 1, 𝐵12 é um coeficiente que inclui a dependência 

nas características dos estados 1 e 2, ρ(ν) é a densidade de energia da radiação aplicada, 𝑅1→2 

𝑁1 𝑁1 𝑁1 

𝑁2 𝑁2 𝑁2 
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é a probabilidade por átomo e por unidade de tempo do átomo realizar uma transição do estado 

1 para o estado 2 (absorção). As Figuras 2 (b) e (c) representam dois processos de emissão 

possíveis. É sabido que, um átomo presente no estado excitado 𝐸2 eventualmente irá decair para 

o estado menos energético 𝐸1, emitindo radiação eletromagnética no decorrer dessa transição. 

Assim sendo, ter-se-á dois processos de emissão, espontânea e estimulada [19]. 

No que se refere ao processo de emissão espontânea, é relevante destacar que o átomo 

excitado, sem influência externa e após um tempo médio τ, regressa ao seu estado de menor 

energia. Durante esta transição é emitido um fóton de energia hν, Moreira [17] salienta que este 

processo ocorre repetidas vezes e que esses fótons são emitidos em todas as direções, não 

possuindo relação de fase entre si. O tempo τ é o intervalo de tempo que o átomo permanece 

no estado de mais alta energia do sistema, havendo um valor numérico da ordem de 10−9 s, 

referente a fluorescência [4]. 

Dessa maneira, a probabilidade por átomo e por unidade de tempo do átomo em 

transição do estado 2 para o estado 1 equivale a 𝑅2→1 = 𝐴21, onde 𝐴21 é a probabilidade de 

decaimento do nível 2 para o 1. Logo, a taxa com a qual 𝑁2 átomos produzem fótons por esse 

processo de transição espontânea é:  

 

 𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= −𝑁2𝑅2→1 

(2.2) 

 

onde 𝑁2 é a densidade de átomos no estado 2, elucidando usualmente, esta equação não possui 

o termo de densidade de fótons pelo fato do processo de emissão espontânea não envolver 

radiação aplicada, sabendo que este processo de emissão é induzido pelas inevitáveis flutuações 

que, segundo Valadares [20], estão presentes em todos os pontos do espaço, ocorrendo mesmo 

quando de maneira clássica não existe campo sendo aplicado [16].  

Contudo, podem existir estados em que o τ seja relativamente maior, podendo ser da 

ordem de 10−3 s, a estes é dado o nome de estado metaestável. Esse estado é significativo para 

que haja emissão estimulada, pois permite que o átomo permaneça um intervalo de tempo a 

mais no estado excitado, possibilitando que um agente externo acelere seu processo de 

decaimento. Isto é mostrado na Figura 2 (c), sendo observado que o decaimento do átomo 

excitado ao estado fundamental é acelerado por um estímulo externo, onde este agente externo 

é um fóton incidente.  

Com isso, é plausível elucidar que neste tipo de emissão, um fóton incidente estimula o 

decaimento do átomo para o nível fundamental havendo a emissão de um fóton. Tanto o fóton 

incidente quanto o gerado pelo decaimento saem do sistema. É dito que ambos são idênticos 
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[4], isto é, deixam o sistema juntos com a mesma energia, mesma direção de propagação e 

mesmo estado de polarização. Assim sendo, estes dois fótons irão perturbar outros átomos 

excitados que emitirão fótons que serão idênticos aos fótons incidentes, gerando uma produção 

maciça de fótons idênticos, havendo uma amplificação coerente e monocromática da luz. 

Considerando o tratamento já citado, a probabilidade por unidade de tempo para que um 

átomo em um estado excitado emita um fóton decorrente da sua estimulação é tida como 

𝑅2→1 = 𝐵21𝜌(𝜈), onde 𝐵21 é a probabilidade por unidade de tempo de emissão estimulada. De 

forma análoga, a taxa de decaimento através da emissão estimulada é descrita como:  

 

 𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= −𝑁2𝑅2→1 

(2.3) 

 

Como há dois processos que correspondem à transição do estado excitado para o estado 

fundamental, a probabilidade total da transição 2→1 pode ser obtida somando esses termos. 

Então, em equilíbrio térmico, 𝑅2→1 = 𝐴21 + 𝐵21𝜌(𝜈), sendo 𝐴21 a taxa de emissão espontânea 

e consequentemente, 𝐵21 refere-se a emissão estimulada. Pode-se exibir os três mecanismos 

descritos neste tópico em uma equação diferencial que agrega as equações (2.1), (2. 2) e (2.3), 

isso atendendo uma consideração inferida por Siegman [21], onde o mesmo ressalta que: 

  

 𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
 

(2.4) 

 

 Portanto, 

 

 𝑑𝑁2

𝑑𝑡
=  𝑁1𝐵12𝜌(𝜈) −  𝑁2𝐵21𝜌(𝜈) − 𝑁2𝐴21 

(2.5) 

 

Einstein ponderou que o sistema se encontra em equilíbrio térmico e a uma determinada 

temperatura T, então pode-se implicar que as taxas de transições 1→2 e 2→1 são iguais, logo 

as ocupações dos estados são constantes ( 
𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= 0 ). Assim: 

 

 𝑁1 𝐵12 𝜌(𝜈)  −  𝑁2𝐵21𝜌(𝜈) =  𝑁2𝐴21  (2.6) 

 

Isolando a densidade de fótons, tem-se: 

 

 
𝜌(𝜈) =

𝐴21

𝑁1

𝑁2
𝐵12 − 𝐵21

 
(2.7) 
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Boltzmann definiu a relação entre a população de 𝑁𝑗 átomos em um estado 𝑗 e 

temperatura T. Então, conforme [22], o número de átomos à temperatura T e energia E é 

diretamente proporcional a 𝑒−𝐸/𝐾𝐵𝑇, denominado fator de Boltzmann. 

 

 𝑁2

𝑁1
=  

𝑒−𝐸2/𝐾𝐵𝑇

𝑒−𝐸1/𝐾𝐵𝑇
 = exp [

−(𝐸2 − 𝐸1)

𝐾𝐵𝑇
] = exp (

−ℎ𝜈

𝐾𝐵𝑇
) 

(2.8) 

 

Utilizando a distribuição de Boltzmann, equação anterior, que relaciona as densidades 

populacionais em equilíbrio, a penúltima equação pode ser reescrita. Portanto:  

 

 
𝜌(𝜈) =

𝐴21

𝑒
(

ℎ𝜈
𝐾𝐵𝑇

)
𝐵12 − 𝐵21

 
(2.9) 

 

Esta última equação demonstra, em equilíbrio térmico, a densidade de energia espectral 

com frequência ν. Ela deve ser consistente com a relação de Planck da radiação do corpo negro, 

e, visualmente, é notório a similaridade. Esta célebre equação de Planck é descrita como sendo:  

 

 
𝜌(𝜈) =

8ℎ𝜋𝜈3

𝑐3
(

1

𝑒
ℎ𝜈

𝐾𝐵𝑇 − 1

) 

(2.10) 

 

Comparando a equação (2.9) com a (2.10), observa-se que: 

 

 
𝐴21 =

8ℎ𝜋𝜈3

𝑐3
𝐵21 

(2.11a) 

 𝐵12 = 𝐵21 (2.11b) 

 

Os termos A e B são chamadas de coeficientes de Einstein, sendo A o coeficiente de 

emissão espontânea e B o coeficiente de emissão estimulada, como já havia sido mencionado. 

Essas duas equações proporcionam encontrar, de maneira mais concisa, o valor das taxas de 

transições que ocorrem no sistema. A equação (2.11a) demonstra a proporcionalidade dos 

coeficientes, sendo o coeficiente de emissão espontânea igual a emissão estimulada 

multiplicada por uma constante que varia com frequência em 𝜈3, significando que, quanto 

maior a diferença de energia entre os estados excitados e fundamental, a maior probabilidade 

de ocorrência será de emissão espontânea [23]. A equação (2.11b) implica que o coeficiente de 

absorção e emissão estimulada são iguais.  
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2.1.2 Inversão de população 

 

Sendo laser um acrônimo de amplificação da luz estimulada, se faz necessário externar 

a respeito de inversão de população, já que este fenômeno é requisito essencial para que a luz 

seja amplificada [24], resultando em ação laser. Todavia, antes de mais nada, deve-se levar em 

consideração que sistemas de dois níveis dificilmente são encontrados na natureza, os meios de 

ganho em lasers reais sempre possuem mais de dois níveis e podem ser gasosos, líquidos ou 

sólidos. Contudo, para uma explicação mais simples e compreensível sobre este fenômeno, será 

mantido o sistema mencionado na seção anterior.  

A relação entre os níveis energéticos em um sistema em equilíbrio térmico é regida pela 

distribuição de Boltzmann [25]. Através dessa distribuição, e considerando um conjunto de 

átomos neste sistema, é possível deduzir que a população do nível excitado é menor que a 

população do nível fundamental [26], em outras palavras, a quantidade de átomo por volume 

que está presente no nível menos energético (𝐸1) é maior que a quantidade presente no nível 

mais energético (𝐸2), como mostrado na Figura 3. Então a diferença populacional é sempre 

positiva (𝑁1 − 𝑁2) [27], implicando que a luz incidente é absorvida, já que 𝑁1 > 𝑁2.    

 

 

 

Figura 3 – Esquematização das observações realizadas por Boltzmann sobre população relativa em dois níveis de 

energia, em equilíbrio térmico. Ref. [26]. 

 

Assim sendo, fica claro que o número de transições de absorção será maior que o de 

emissão, então, como os átomos estarão absorvendo a luz, notar-se-á uma atenuação da 

intensidade da radiação incidente. Nessa ocasião, como grande parte dos átomos deste sistema 

estão localizados no nível fundamental, se faz necessário o uso de uma fonte de energia a fim 

de lhes causar excitação, fazendo com que deixem o estado fundamental rumo ao estado 

excitado. Então, ocorrendo essa transição, a quantidade de átomos no nível superior (𝐸2) será 
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maior que a quantidade presente no nível inferior (𝐸1). Quando a população do estado excitado 

passa a predominar sobre a do estado fundamental (𝑁2 > 𝑁1), dita inversão de população (Fig. 

4), a diferença populacional torna-se negativa (𝑁1 − 𝑁2)  e o processo de emissão estimulada 

será maior que o processo de absorção.  

 

 

 

Figura 4 – Inversão de população, condição fundamental para haver ação laser. Ref. [26]. 

 

Entretanto, como o processo de emissão é predominante, ocasionalmente poderá ocorrer 

emissão espontânea e o fóton criado perturbará outro átomo excitado que irá emitir um fóton 

que perturbará um outro átomo e assim por diante, resultando na amplificação de luz [28]. É 

importante salientar, que um laser não opera nessa condição de equilíbrio térmico que foi 

considerado para realizar as devidas descrições. De acordo com Pathria [29], sistemas em 

equilíbrio térmico também podem exibir fenômenos que são atribuídos a condição de não 

equilíbrio, como é o caso da inversão de população.  

Vale sobrelevar, que se o estado 𝐸1 conter a mesma porção de átomo que o estado 𝐸2, 

quer dizer 𝑁1 = 𝑁2, a absorção e emissão apresentarão o mesmo número de transições, 

portanto, a luz passa regulamente como em um meio transparente. Em contraste, na situação 

onde há uma maior quantidade de átomos em estado de excitação, é conveniente ocorrer 

emissão espontânea atuando como agente inicial para emissão estimulada. No entanto, essas 

emissões espontâneas que se sucedem não contribuem para a ação laser, visto que os fótons 

emitidos por elas não apresentam a mesma direção e fase da luz amplificada.  
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2.2 A física do laser convencional 

2.2.1 Bombeamento, sistemas de 3 e 4 níveis 

 

Essencialmente um laser divide-se em duas partes funcionais: um mecanismo de 

feedback, que em um laser convencional é a cavidade óptica, e o meio de ganho, material 

responsável pela amplificação do sinal inicial [30]. Em se tratando do meio de fornecimento de 

ganho óptico, existe uma ampla variedade de materiais que são utilizados, podendo citar a 

exemplo, o rubi [2], neodímio [31], gás He-Ne [32] e corantes [33], ou seja, podem ser sólidos, 

líquidos ou gasosos.  

De modo geral, a fim de obter a amplificação da radiação, é necessário primeiramente 

fazer o meio de ganho (meio ativo) atingir uma inversão de população para que se possa ter a 

emissão estimulada. Para que isso aconteça é utilizada uma fonte de excitação para levar os 

átomos da região de ganho ao estado de maior energia, onde essa fonte externa pode ser uma 

descarga elétrica, uma lâmpada flash ou até mesmo um outro laser, como é o caso do laser 

aleatório (RL). Essa fonte externa é responsável por bombear o material, fazendo com que 

grande parte dos átomos desse sistema estejam no estado excitado. Vale ressaltar, que o 

bombeamento óptico foi o procedimento empregado neste trabalho.  

Como já mencionado, o sistema de níveis de energia de um meio de ganho óptico 

gasoso, líquido ou sólido, sempre possui mais de dois níveis de energia [25]. Isso se dá pelo 

fato de que, para que haja excitação dos átomos presente no material, a frequência da radiação 

eletromagnética incidente precisa corresponder à diferença de energia entre os dois estados [𝜈 =

(𝐸2 − 𝐸1)/ℎ]. Além disso, como o coeficiente de absorção é igual ao coeficiente de emissão 

(𝐵12 = 𝐵21), a probabilidade de decaimento do átomo para o nível menos energético é a mesma 

que a probabilidade de absorção, onde o átomo parte do estado fundamental para o excitado. 

Outrossim, se a densidade de população nos dois níveis são iguais (𝑁1 = 𝑁2), tanto o 

átomo do nível fundamental quanto um do nível mais energético têm a mesma probabilidade 

de interagir com o fóton incidente e, se 𝑁1 < 𝑁2, a probabilidade de decaimento é superior a de 

absorção. Sob esse ponto de vista, como o material está sendo excitado, a emissão estimulada 

seria devido a essa interação entre o fóton incidente e o sistema de dois níveis, sucedendo em 

um rápido decaimento da população do estado mais energético, impossibilitando a inversão de 

população em um sistema de dois níveis, tornando então, a ação laser inconcebível. 

Partindo do pressuposto que o funcionamento de um laser necessita de um sistema de, 

ao menos, três níveis de energia, possibilitando haver inversão de população, a Figura 5 
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esquematiza não somente este, mas também o sistema de quatro níveis. De forma concisa, o 

sistema de três níveis possui alta relevância, principalmente por estar relacionado com o 

desenvolvimento do primeiro laser no ano de 1960 [2], sendo ele de estado sólido baseado na 

ocorrência de emissão estimulada de radiação óptica em rubi [34] que, de acordo com 

Abramczyk [25], possui um sistema de três níveis para a operação laser. O laser de corante e  

íons de terras raras são exemplos de sistema de quatro níveis [35]. 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação simplificada dos níveis de energia de um laser de três níveis (a) e de um laser de quatro 

níveis (b). 

 

Na Figura 5, em ambos os sistemas, o estado fundamental é representado pelo numeral 

romano I, no sistema (a) o numeral II é o estado comumente chamado de metaestável, que no 

sistema (b) equivale ao algarismo III. Os algarismos romanos III e IV, respectivamente em (a) 

e (b), simbolizam a banda larga para qual os átomos serão excitados ao serem bombeados 

opticamente (BO). O número II em (b) caracteriza um estado intermediário, sendo mais 

energético que I e menos que III, por fim, L é a luz laser produzida após as transições ocorridas. 

Sobre essas transições, é dito que de III→II ocorre transição não radiativa, isto é, não 

há emissão de luz, de II→I dar-se a transição responsável pela ação laser, ressalta-se aqui que 

essas definições são referentes ao sistema (a). Tais definições também são válidas para o 

sistema (b), havendo apenas algumas variações, como por exemplo, a relaxação não radiativa 

ocorre na transição de IV→III, a ação laser decorre da transição radiativa de III→II, seguida de 

um decaimento não radiativo para o estado menos energético (II→I). Visto que os processos e 

transições do sistema (b) são correspondentes ao sistema (a), diferenciando em aspectos como 

o número de níveis e entre quais estados ocorre a emissão estimulada, será analisado o sistema 

de três níveis e feitas as devidas inferências sobre o sistema de quatro níveis.  

O sistema (a) é caracterizado por um estado fundamental, um metaestável e bandas de 

absorção [23]. A princípio, os átomos estão no estado I e através do fornecimento de energia 

(a) (b) 
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pelo bombeamento óptico (BO) são excitados para o nível III (ou conjunto de níveis), o nível 

III descreve uma banda larga que faz com que o bombeamento seja cedido a grande faixa de 

energia [27].  

Conforme é proferido na literatura [22][27], o nível III possui um tempo de vida curto, 

melhor dizendo, a vida média dos átomos neste estado é proporcional ao inverso da taxa de 

transição por segundo [23]. Comumente, os átomos excitados dispõem de modos diferentes de 

decaimento. No primeiro caminho, os átomos presentes no estado III decaem rapidamente para 

o nível de menor energia I, transferindo energia para a rede. No segundo trajeto, ocorre 

novamente esse rápido decaimento não radiativo, contudo, para o nível intermediário, 

denominado estado metaestável. 

Deve-se ressaltar a importância deste estado, pois todo sistema aplicado como meio de 

ganho óptico possui ao menos um estado metaestável [36], visto que ele possui maior tempo de 

vida. Assim sendo, os átomos permanecem nesse estado por um período maior de tempo, dessa 

forma, como a densidade de população desse estado será maior que a densidade populacional 

do estado I, ocorre, então, a inversão de população criada pelo sistema. Eventualmente fótons 

serão emitidos espontaneamente, e são estes fótons que irão induzir uma reação em cadeia de 

emissão estimulada, resultando em um feixe de luz coerente e amplificado, isto é, luz laser. 

Em um laser de três níveis, como é o caso do laser de rubi [2], é observado que o estado 

I participa, de modo direto, no processo de transição que gera luz laser. É sabido que em 

equilíbrio térmico, o estado I possui uma maior quantidade de átomos por volume, entretanto, 

para que exista produção de luz laser é necessário ocorrer o processo de inversão de população. 

Sendo assim, o estado II, impreterivelmente, deve conter maior população de átomos que o 

nível I. Por consequência, vê-se que este sistema apresenta baixa eficiente, já que a maior parte 

dos átomos devem ser excitados para o estado metaestável e, para que isso aconteça, um valor 

relativamente alto de potência deve ser aplicado. 

O sistema de quatro níveis (b) é interpretado da mesma maneira que o sistema (a), porém 

levando em consideração o estado a mais que possui. A eficiência desse sistema é maior que a 

do sistema (a), justamente pelo fato do estado I não participar diretamente da transição que 

produz a luz laser. Assim, considerando todo o processo cíclico que ocorre no sistema (b) e 

aplicando o que já foi explanado, fica evidente que como o nível II é mais energético que o 

nível I, é cabível inferir que as populações sejam, respectivamente, menores e maiores. Com 

isso, a inversão de população entre os níveis que produzem ação laser neste sistema (b) se torna 

mais acessível. Dessa forma, se a transição de II→I em (b) acontece com mais rapidez, a fonte 

de radiação sustentará a inversão populacional entre os dois estados (emissão contínua). No 
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entanto, supondo que esse decaimento ocorra mais lentamente, notar-se-á um ajuntamento de 

átomos em II, estabelecendo um regime pulsado. 

2.2.2 Cavidade óptica 

Consoante Kogelnik et al. [37], Dicke, Prokhorov, Schawlow e Townes propuseram a 

utilização do interferômetro de Fabry-Perot como cavidade para um laser. A cavidade 

geralmente toma a forma de um par de refletores planos ou curvos que possibilita a propagação 

e confinamento da luz, fator preponderante na obtenção de um feixe de alta intensidade. Dessa 

forma, são variadas as configurações de espelhos que podem ser utilizadas na construção da 

cavidade óptica. Deve-se salientar, que será tratado apenas da cavidade ressonante de Fabry-

Perot (Fig. 6), pois é a mais simples e comum. 

A cavidade óptica ou ressonador é um dos alicerces de um laser, já que ela possibilita 

confinar parcialmente a radiação eletromagnética. Embora o sistema bombeamento-meio de 

ganho tenha o papel de amplificador, ele isoladamente não é o responsável pela produção do 

feixe intenso que é observado em um laser, sendo necessário também uma cavidade ressonante.  

 

 

 

Figura 6 – Esquema de um laser convencional utilizando uma cavidade de Fabry-Perot e um meio de ganho, 

citando o Nd:YAG como exemplo. Adaptado da ref.[38]. 

 

Considerando um laser de estado sólido, onde o meio de ganho é um cristal, os átomos 

do cristal encontram-se, inicialmente, no estado fundamental. O bombeamento óptico por uma 

fonte de luz externa proporciona a excitação dos átomos do material, provocando, assim, a 

inversão de população. Continuadamente, a emissão espontânea de um fóton desencadeia uma 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 2 – Fundamentação teórica      16 

 

reação maciça onde outros átomos serão estimulados e decairão, emitindo fótons de mesma 

frequência e direcionalidade que o seu estimulador (Fig. 7 (a)). Após esse processo, que já foi 

discutido neste trabalho, o feixe de luz constituído por fótons que contribuem para o feixe axial 

é refletido pelo espelho da cavidade e inserido novamente no material (Fig. 7 (b), (c), (d) e (e)), 

onde todo o processo ocorre novamente. Assim, a luz produzida pelo meio ativo é refletida 

várias vezes, estando em estado de confinamento dentro da cavidade até que grande parte dos 

átomos decaiam e o ganho supere as perdas e haja emissão do tipo laser (Fig. 7 (f), (g) e (h)).   

 

 

 

Figura 7 – Etapas da produção laser. Inicialmente os átomos do estado fundamental são excitados e através da 

emissão estimulada a luz é direcionada ao espelho e é refletida, então, regressa ao meio de ganho e estimula 
novos átomos. Esse processo é repetido diversas vezes até atingir o estado de equilíbrio laser. Estas são 

características essenciais da emissão laser. Adaptado da ref.[39]. 

 

A retroalimentação causada pela cavidade faz com que a quantidade total de fótons 

aumente, isso devido as múltiplas passagens da luz pelo meio de ganho, transformando o 

sistema em um oscilador. Isso ocorre devido ao fato de um dos espelhos refletir totalmente a 

luz, enquanto outro cerca de apenas 95%, por exemplo, dando origem ao feixe laser. Claramente 

esse sistema não é ideal e sofrerá perdas relacionadas ao espalhamento de luz, absorção, 

reflexões imperfeitas, perdas por difração [4], energia transferida para a rede (fônons). 

Exemplificando, o processo para geração de ação laser consiste na predominância de fótons por 

emissão estimulada, porém também haverá fótons emitidos por emissão espontânea em todas 

as direções através das faces do material de ganho e os que não estiverem no eixo da cavidade 

ressonante não contribuirão para a ação laser. Assim sendo, chegará o momento no qual o fator 

de ganho será suficiente para compensar o fator de perda, quando isso ocorre há emissão de luz 

tipo laser, ou seja, monocromática, coerente, direcional e de alta intensidade.  
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2.2.3 Modos longitudinais e transversais 

Falaremos brevemente sobre os modos da radiação eletromagnética que podem estar 

presentes na cavidade. Previamente, os modos longitudinais ou modos axiais são responsáveis 

pela determinação de parâmetros como o comprimento de coerência e largura de linha. 

Seguidamente, ao modo transversal ou modo transverso é atribuído o desígnio de características 

como o diâmetro e divergência do feixe, bem como a distribuição de energia.  

2.2.3.1 Modos longitudinais 

A cavidade tipo Fabry-Perot opera como um interferômetro, onde um múltiplo inteiro 

de conjunto de pulsos (onda) deve adequar-se [23], se assemelhando à propagação de onda em 

uma corda com extremidades fixas. Logo,  

 

 𝜆𝑚 = 2𝐿  (2.12) 

 

O 𝐿 representa a distância entre os espelhos e o 𝑚 é um múltiplo inteiro. De acordo com 

a equação, quando 𝐿 for equivalente a um múltiplo inteiro (𝑚) da metade do comprimento de 

onda (𝜆 2)⁄ , a cavidade é dita ressonante e permitirá a reprodução e conservação de ondas 

estacionárias [23]. Além disso, a mesma equação também elucida que apenas ondas que 

possuem este comprimento de onda (𝜆) encontrar-se-ão em fase, de maneira que reforçarão, de 

forma construtiva, o feixe axial. 

Da mesma maneira que em uma corda, a onda dentro da cavidade apresenta interferência 

destrutiva e construtiva. A primeira, interferência destrutiva, extinguirá qualquer pulso fora de 

fase, e a segunda implicará em ondas de mesma fase sofrendo interferência construtiva a cada 

ida e volta dentro da cavidade. Cada um desses comprimentos de onda remanescentes é 

denominado de modos longitudinais, e encontram-se com espaçamento periódico, designado 

faixa espectral livre do interferômetro (FSR), mostrado na Figura 8 (a) [40]. 

Por conseguinte, é plausível assumir que os modos longitudinais, bem como as perdas 

por difração, reflectância e outros, são determinados pela própria cavidade. Em virtude disso, a 

depender da faixa de comprimento de onda, a cavidade poderá assumir diversos modos 

longitudinais, entretanto, quem amplificará esses modos será o material utilizado como meio 

de ganho. Conquanto, observando a Figura 8, nota-se que apenas alguns modos serão 

amplificados e emitidos.  
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Figura 8 – Curva de ganho e modos longitudinais. O eixo x pode ser entendido como sendo a frequência ou 

comprimento de onda de pico, já o eixo y pode ser tido como sendo a potência de saída. Em (d), a linha do eixo é 

apenas a reta que representa as perdas, visto que esta figura representa a saída laser. Adaptado da ref.[40]. 

 

O FSR é a distância entre dois modos ressonantes de um interferômetro (Fig. 8 (a)), 

porém, como já mencionado, a cavidade é em si um interferômetro. Assim sendo, essa distância 

pode ser descrita em função do índice de refração (𝑛) do meio de ganho utilizado, logo:  

 

 FSR =
𝑐

2𝑛𝐿
  (2.13) 

 

onde o 𝑐 é a velocidade da luz e 𝐿 é a distância entre os espelhos da cavidade. A equação 

demonstra que o espaçamento entre cada pico, em intervalo de frequência, depende 

inversamente do índice de refração do meio e da distância entre os espelhos. Supondo um meio 

ativo com um índice de refração 𝑥, a distância entre os picos ressonantes fica exclusivamente 

dependente do espaçamento entre os espelhos.  

A Figura 8 (b) mostra os comprimentos de onda remanescentes que oscilam 

conjuntamente, onde a quantidade de modos com oscilação simultânea é estipulada pela razão 

entre a largura espectral do laser e a FSR [40], são esses comprimentos de onda que formam o 

perfil espectral da curva de ganho (Fig. 8 (c)). Nesta mesma figura é estabelecido o equilíbrio 

entre ganho e perda, ela reforça o que foi dito anteriormente, pois se torna visível que apesar de 
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existir muitos modos dentro de uma cavidade, não serão todos que irão satisfazer a condição de 

ganho excedendo as perdas.  

Ademais, os comprimentos de onda ordenados que constitui os pontos da curva acima 

da reta de equilíbrio na Figura 8 (c), são mostrados com mais clareza na Figura 8 (d) e 

representam o espectro de saída do laser [4], isto é, configuram os comprimentos de onda que 

serão amplificados. Vale observar, que no espectro de saída do laser (Fig. 8 (d)) há 

comprimentos de onda ou modos que possuem maior ganho que outros, alcançando assim, um 

comprimento de onda central. Este é o fator que valida a monocromaticidade de um feixe laser 

[23]. 

Relacionado ao processo de ganho está o fenômeno de saturação, que ocorre devido ao 

aumento da intensidade através da emissão estimulada, consequentemente, resultando na 

despopulação do estado excitado, ou seja, contribuindo na redução da inversão de população, 

ocasionando, para valores de alta intensidade, em populações equiponderantes [41]. 

2.2.3.2 Modos transversais 

Foi elucidado observações sobre interferência destrutiva e construtiva, bem como 

modos axiais, torna-se necessário proferir informações a respeito dos modos transversais, tendo 

em vista que, este, por sua vez, estabelece o perfil transversal do feixe de um laser.  

Cada modo da cavidade ressonante é determinado pela variação do campo 

eletromagnético perpendicularmente ao eixo da cavidade, e também pela variação ao longo 

desse mesmo eixo [37]. De acordo com Yariv [42], existem diferentes configurações de modos 

transversais, todos eles são nominalmente conhecidos por TEM𝑚𝑛, cujo significado é 

“transverse electromagnetic waves (ondas eletromagnéticas transversais)”. As letras 

minúsculas 𝑚 e 𝑛, em coordenadas cartesianas, significam números inteiros que representam a 

quantidade de nós de zero de intensidade transversal ao eixo do feixe, tanto na direção 

horizontal quanto na vertical. Dependendo da coordenada utilizada, os modos são rotulados 

diferentemente. 

Apesar da variedade de perfis, será descrito apenas o modo gaussiano (Fig. 9), visto que 

este foi o perfil observado no laser utilizado para a realização dos experimentos deste trabalho, 

além de sua fundamental importância. O perfil de intensidade gaussiana é o modo de menor 

ordem (modo fundamental), é determinado por TEM00, onde os números inteiros 𝑚 e 𝑛 

equivalem a zero.   
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Figura 9 – Padrões de modo de um oscilador de laser de gás (simetria retangular). Ref.[37]. 

 

A imagem acima mostra a distribuição de energia de saída de um laser, e a quantidade 

de pontos é que classifica os padrões do modo transverso [30]. Quando esse feixe é escaneado 

verticalmente pode-se verificar que cada ponto somado constituirá uma curva gaussiana. 

Segundo Yariv [42], dois fatores estão relacionados a esta curva: à intersecção do raio de 

curvatura das ondas frontais do feixe 𝑅(𝑧) com o eixo 𝑧 (direção de propagação de oscilação 

laser), mais o decréscimo da amplitude do campo elétrico transversal com a distância do eixo, 

𝜔(𝑧); obtém-se então, um formato gaussiano, como é exibido na Figura 10.  

 

 

 

Figura 10 – Feixe gaussiano divergindo de sua cintura. Ref. [21]. 

 

Por questão de simplicidade, foi considerado o plano de referência em 𝑧 = 0, onde o 

mesmo representa a cintura do feixe, o 𝜔0 é descrito como sendo o raio do feixe onde o menor 

diâmetro é apresentado. É notório que a distribuição de intensidade em qualquer ponto 

transversal desse feixe irá apresentar um perfil gaussiano fundamental, e essa intensidade é 

descrita pela seguinte expressão:  

 

 𝐼(𝑟, 𝑧) = ( 
2𝑃

𝜋𝜔2 ) exp(−2𝑟2 𝜔2(𝑧)⁄  )  (2.14) 
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onde 𝑃 é a potência total do feixe, 𝑟 é a coordenada cilíndrica, 𝑧 é a distância até o foco e a 

razão que se encontra entre o primeiro parêntese após o sinal de igual equivale à intensidade 

máxima, 𝐼0, isto é, o valor da intensidade no pico do perfil. Desta maneira, a intensidade variável 

𝐼(𝑟, 𝑧), decresce por um fator de 𝑒2. É relevante destacar, que o raio do feixe descrito na 

equação anterior é expresso por:  

 

 𝜔2(𝑧) = 𝜔0
2 [ 1 + ( 

𝜆𝑧

𝜋𝜔0
2 )]    (2.15) 

 

Esta equação estabelece o diâmetro em qualquer posição ao longo do eixo de 

propagação, 𝑧, do feixe gaussiano. Compete ponderar que o 𝜔2(𝑧) tem valor mínimo no plano 

𝑧 = 0, possibilitando determinar a cintura do feixe.  

2.3 A física do laser aleatório 

2.3.1 Uma breve revisão histórica 

Na década de 60 do século passado, vários pesquisadores colaboraram para o 

desenvolvimento da teoria e desenvolvimento de novos sistemas de laser. O espalhamento da 

luz, fenômeno que pode ser observado no dia-a-dia, era considerado prejudicial por não 

favorecer à ação laser, visto que é um dos fatores de perda não apenas para um laser 

convencional, mas também para outras diversas situações.  

Contudo, Ambartsumyan et al. [7], em 1966, publicaram um artigo que demonstrava 

um laser diferente do convencional, este por sua vez, baseava-se na realimentação não 

ressonante, obtida pela substituição de um dos espelhos da cavidade de Fabry-Perot por um 

meio espalhador, tendo como meio de ganho um cristal de rubi. Ao contrário de uma cavidade 

convencional, onde os modos podem ser considerados isolados, visto na seção de modos 

longitudinais, os modos desse sistema “espalhador-espelho” proposto pela equipe não estavam 

isolados, ou melhor dizendo, todos interagiam fortemente entre si.   

Neste trabalho foi mostrado que a distribuição da intensidade de emissão laser é mais 

regular, isto é, melhor distribuída superficialmente para o laser de realimentação obtida pelo 

espalhamento do que o laser convencional. Foi inferido também, que o estreitamento da linha 

de emissão em um laser com realimentação não ressonante (laser com realimentação baseado 

em espalhamento) é determinado pelas propriedades do meio de ganho, já em um laser 

convencional, o estreitamento da largura de linha acima do limiar é devido às propriedades 
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ressonantes da cavidade. Além disso, esse estreitamento é resoluto do aumento da quantidade 

de fótons na frequência do ganho máximo, que ocorre mais rapidamente do que o aumento do 

número de fótons nas demais frequências.  

Em 1967, Letokhov publicou um artigo no qual demonstrou a viabilidade de produção 

de luz mediante espalhamento com absorção negativa [8], dando início aos estudos sobre laser 

sem cavidade ressonante. Salienta-se, portanto, que ele previu que a união do espalhamento 

múltiplo com a amplificação da luz daria forma a um novo sistema laser [43]. Sabendo que um 

sistema só emite luz laser quando o ganho se torna maior que a perda, ele argumentou que para 

um processo de espalhamento múltiplo com amplificação por um meio de ganho, as perdas são 

proporcionais à superfície total do material, ao mesmo tempo em que o ganho total do meio é 

proporcional ao volume. Logo, aumentando o volume torna-se possível uma situação na qual 

perda é menor que o ganho [43].  

De maneira a esclarecer, referente ao vocábulo feedback ou realimentação, esses termos 

são designados para relatar o processo de retorno da luz ao meio de ganho (meio ativo). De 

acordo com Gomes [44], desde a publicação de Letokhov até o ano de 1993 surgiram alguns 

trabalhos experimentais objetivando alcançar o múltiplo espalhamento com ganho, teorizado 

em 1967. Segundo Wiersma [45], nesse intervalo de tempo, Briskina et al. e depois Migus et 

al. trituraram um cristal dopado com terras raras usado como meio ativo de um laser e 

produziram um material amplificador e desordenado. Realizando excitação óptica no pó obtido, 

puderam observar o espectro de emissão e o estreitamento da largura juntamente com o aumento 

da intensidade, todavia, apenas acima de um certo valor de ganho.  

É notório que nestes dois trabalhos em questão, as partículas de cristais que formavam 

o pó agiam como centro espalhador e meio ativo. Em 1994, Lawandy e colaboradores [46] 

propuseram um método diferente para alcançar ganho óptico através de espalhamento, este 

trabalho foi a primeira vez onde demonstraram, sem erro, a teoria proposta por Letokhov em 

1967 [44]. 

Tendo como intuito a observação de emissão tipo laser e visto que em experiências 

anteriores o meio de ganho também comportava-se como centro espalhador, o que requeria um 

determinado valor de excitação para haver o estreitamento do espectro de emissão, que foi 

observado acima de um determinado nível de limiar de ganho, Lawandy et al. utilizaram para 

seus experimentos uma solução coloidal contendo nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2)  

suspensas em uma solução de moléculas de corante orgânico. O TiO2 atuava como centro 

espalhador e o corante orgânico atuava como o meio ativo.  
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É importante sobrelevar que o sistema utilizado lhes dava vantagem na questão de 

alteração da concentração, tanto de TiO2 quanto de corante laser, permitindo, dessa forma, 

medições experimentais com distintas porções dos dois materiais. Desta maneira, eles 

analisaram soluções de corante puro e soluções de corante com diferentes densidades de TiO2, 

e um comportamento quase-estacionário ocorreu no sistema [46]. A título de informação, esse 

sistema coloidal foi chamado de laser paint (tinta a laser), isso porque é uma suspensão (fluido) 

que possui emissão laser, assim, presente em uma superfície, pode-se pinta-la. Em 1995 o termo 

laser aleatório ou Random Laser (RL) foi criado, de modo que este representa a emissão de luz 

tipo laser baseado na difusão luminosa em meios desordenados. 

Desde a década de 90 até os dias atuais houveram grandes contribuições visando o 

aprimoramento e estudo do laser randômico. Concernente a isto, diversos autores expressaram 

ideias, estudos e pesquisas sobre o tema, dentre eles pode-se citar: H. Cao [47] e seu estudo 

sobre estatística de fótons de lasers aleatórios com feedback ressonante, Wiersma [45] e seu 

trabalho referente a física e aplicações de lasers aleatórios, Gomes [44] e sua análise dos 

avanços no desenvolvimento teórico e experimental em lasers aleatórios com ênfase em RL de 

fibra ,  além de D. Huang [13], Sarah Krämmer [11], Randall [48] e outros. 

2.3.2 O laser aleatório (RL) 

O laser aleatório não faz uso de espelhos, mas a fim de obtê-lo, muitos pesquisadores 

irradiam materiais em estado sólido ou líquido, contendo partículas capazes de absorver, emitir, 

bem como espalhar a luz de forma não ordenada. Dentre esses materiais usados estão as 

nanopartículas de dióxido de titânio. É válido ressaltar que os modos são definidos pelo 

múltiplo espalhamento [45].  

Claramente, é possível observar que os processos físicos que ocorrem nessas estruturas 

não são triviais, isto porque são estruturas aleatoriamente desordenadas (Fig. 11). Entretanto, 

devido à grande quantidade de estudos que vêm sendo realizados, o entendimento a respeito 

desse fenômeno RL está sendo desvendado e compreendido. Seguindo essa linha de raciocínio, 

distintos sistemas foram produzidos e analisados, onde averiguou-se geração de RL, como por 

exemplo, nanofibras dopadas com corante, soluções de corante, nanopós dopados com terras 

raras, nanofios de ZnO, semicondutores, sistemas cerâmicos, cristais líquidos, matrizes 

poliméricas, materiais híbridos (orgânico/inorgânico) entre outros. 
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Figura 11 – Representação esquemática de emissão laser em um meio espalhador. A fonte de luz externa incide 

em uma coleção aleatória de partículas contendo corante laser a fim de excitar o sistema e obter inversão de 

população. O corante em seu interior amplifica a luz devido ao processo de emissão estimulada, as partículas 

espalham a luz. Logo, a luz amplificada percorre um trajeto aleatório até deixar o sistema. Adaptado da ref.[45]. 

 

Propriamente, o RL é uma terminação usada para determinar sistemas ou materiais no 

qual o feedback é gerado por espalhamento múltiplo e a luz é amplificada por emissão 

estimulada a partir de um conjunto de materiais espalhadores presentes em um meio ativo [48]. 

Ademais, quando esse meio de ganho óptico é integrado, por exemplo, a uma nanoestrutura 

aleatória, a luz será amplificada diversas vezes antes de deixar o material e ao ser emitida não 

perderá informação óptica e nem suas características, isso porque o espalhamento, bem como 

o aumento da intensidade, foram provocados pelo espalhamento elástico e ganho [49].  

Similarmente ao laser convencional, a ação laser neste sistema também acorre quando 

o ganho é maior que a perda, e quando isso acontece, a intensidade cresce enquanto que a 

largura de linha espectral estreita. Então, pode-se implicar que objetivando produzir um 

material que exiba emissão RL, deve-se focar não apenas no espalhamento, pois ele sozinho 

não gera laser [43], mas sim no contexto sistemático entre espalhador e meio ativo.  

Sobre a produção desse sistema, Wiersma [45] informa que durante sua elaboração é 

importante gerar um espalhamento considerável, para que assim o livre caminho médio torne-

se, ao menos, menor que a espessura do sistema como um todo. Além do mais, sabe-se também 

que a luz ao ser incidida nestas estruturas irá se espalhar muitas vezes antes de deixar o sistema, 

e é o livre caminho médio juntamente com a constante de difusão que descrevem tal processo. 

É relevante frisar, que mesmo o sistema apresentando grande desordenamento e uma forte 

aleatoriedade da luz, ela ainda está sujeita ao fenômeno de interferência, pois à medida que ela 

se propaga no sistema, as ondas de radiação vão interagir, resultando em soma ou aniquilação. 
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O laser aleatório possui variadas aplicações onde sua baixa coerência é aproveitável, 

pode-se mencionar algumas, exempli gratia, mensurar o teor de gordura presente no leite [10]; 

sensoriamento [50]; campo da comunicação [51]; é possível, também, através de tingimento do 

tecido biológico com corante laser, identificar a presença de células cancerígenas, isto porque 

um tecido com células saudáveis emite luz laser com menor aleatoriedade que um tecido 

cancerígeno [52], entre outras aplicações [49].  

Um dos benefícios deste tipo de laser é o seu baixo custo, efeito da tecnologia acessível 

usada para sua produção. Todavia, uma desvantagem se dá referente a complexidade de se ter 

um tratamento teórico único para esse fenômeno, uma vez que tanto o comportamento aleatório 

da emissão quanto o mecanismo de realimentação são estabelecidos pela natureza e morfologia 

do meio de ganho não ordenado [53]. Ou seja, esses dois fatores influenciam na característica 

do sistema de tal maneira, que podem gerar dois tipos de realimentação, intitulados feedback 

de intensidade e de amplitude. De fato, esses dois feedbacks são fornecidos pelo espalhamento 

induzido por desordem do sistema, dividindo assim o laser aleatório em duas categorias: laser 

aleatório incoerente ou coerente [44]. 

2.3.3 Espalhamento simples da luz 

Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria, dar-se o fenômeno de 

absorção, espalhamento ou então, como ressalta Hulst [54], absorção e espalhamento, visto que 

o espalhamento é constantemente acompanhado de absorção. Considerando que nenhuma 

energia será transferida no processo de espalhamento, ou seja, espalhamento elástico, pode-se 

atestar que este fenômeno é responsável pela modificação direcional da onda, enquanto que o 

processo de absorção é responsável pela alteração da amplitude (sem alteração direcional), 

ressaltando que a propagação da radiação em um meio espalhador também induz um fenômeno 

que já foi mencionado em seção anterior, a absorção negativa.  

Dessa forma, é essencial destacar que a absorção negativa aumenta a amplitude [55], 

havendo assim, aumento do sinal, que é representado pela amplificação e consequentemente 

retrata o ganho, ou seja, emissão estimulada. Estes fenômenos são evidenciados na Figura 12. 
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Figura 12 – Um esboço do processo de espalhamento (S), (A) simboliza a absorção positiva e (G) a absorção 

negativa que também corresponde a emissão estimulada (amplificação). Ref.[55]. 

 

Conforme Feng Luan et al. [49], o espalhamento da luz ocorre mediante a alteração 

direcional de propagação da luz forçada pela heterogeneidade do meio, afirmação corroborada 

por Hulst [54], o qual também assegura que em um meio perfeitamente homogêneo, a luz 

propagada não se sujeita ao fenômeno de espalhamento. Pertinente a isto, dependendo da 

geometria das partículas que constituem o meio, o espalhamento se dá distintamente. Assim, de 

maneira quantitativa, o espalhamento pode assumir três regimes: espalhamento Rayleigh, 

espalhamento Mie e óptica geométrica.  

Indubitavelmente, o espalhamento é caracterizado por dois importantes parâmetros: o 

índice de refração, aqui denotado por 𝑚, e a dimensão da partícula (𝑥). Os dois fatores se 

relacionam através da equação apresentada a seguir [55]: 

 

 𝑥 = 𝑘𝑎 ≡
2𝜋𝜂𝑎

𝜆
 ;  𝑚 ≡

𝜂1

𝜂
    (2.16) 

 

onde o 𝑎 é o raio da partícula, 𝑛1  é o índice de refração da partícula espalhadora, 𝑛 é o índice 

de refração do meio e 𝜆 é o comprimento de onda da luz.  

Assim, se o comprimento de onda da luz incidente for muito maior que o tamanho ou 

dimensão da partícula, o espalhamento é dito Rayleigh, 𝜆 ≫ 𝑥. Se o comprimento de onda da 

luz incidente for aproximadamente da mesma ordem de grandeza da dimensão da partícula 

espalhadora, 𝜆 ≈ 𝑥, o espalhamento é dito Mie [49]. Contudo, a óptica geométrica é mais 

familiar quando referente ao nível macroscópico, visto isso, pode-se inferir que em se tratando 

de difusores que possuem aproximadamente o mesmo comprimento de onda da radiação 

incidente, ela não exprime adequadamente tal interação. Sendo assim, ela é utilizada na 

interpretação do espalhamento quando o comprimento de onda da luz incidente for muito menor 

que o tamanho do espalhador, 𝜆 ≪ 𝑥. 
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2.3.3.1 Espalhamento Rayleigh 

No momento em que um feixe de luz incide em um átomo ou molécula, o campo elétrico 

associado aos fótons do feixe faz a sua nuvem eletrônica vibrar, porém, no momento em que 

qualquer fóton for absorvido, imediatamente outro fóton com a mesma frequência emerge da 

matéria, assim, a luz sofre espalhamento elástico. Como as partículas se encontram orientadas 

aleatoriamente, a luz emitida por elas é espalhada em todas as direções [23]. 

O espalhamento Rayleigh é considerado elástico [56], ou seja, a matéria que entra em 

contato com a luz e é responsável por seu espalhamento, não ganha e também não perde energia 

durante a ocorrência desse processo, diferentemente do espalhamento Raman. Assim, é possível 

afirmar que a luz difusa possui a mesma frequência que a radiação inicial. Além do mais, esse 

espalhamento é ocasionado pela interação da luz com partículas que possuem dimensões 

menores que o comprimento de onda, como é o caso de átomos, moléculas e etc. É importante 

sobrelevar que, por mais que o feixe de luz seja tênue e coerente, ele ainda é constituído de 

diversos fótons. Logo, cada um desses fótons irá interagir com a partícula espalhadora, que de 

maneira imediata absorverá e espalhará em distintas orientações. 

De acordo com Miles et al. [57] quando as moléculas ou átomos são sujeitos a um campo 

eletromagnético aplicado, elas são forçadas a oscilar, e o espalhamento Rayleigh é expresso 

pelo dipolo induzido. Ele ainda ressalta que, o momento dipolar induzido da partícula é 

determinado em um curto período quando comparado ao período de oscilação da onda 

eletromagnética. Logo, resume-se que o espalhamento da luz acontece quando essa oscilação 

dipolar é ocasionada pela incidência de radiação eletromagnética. Sendo assim, a intensidade 

de luz espalhada por um único dipolo equivale a: 

 

 
𝐼𝑠 =

𝜋2𝑝2𝑐𝑠𝑒𝑛2𝜑

2𝜀0𝜆4𝑟2
  

(2.17) 

 

onde o 𝑝 é a magnitude do momento de dipolo, 𝑐 velocidade da luz no vácuo, 𝜀0 é a 

permissividade elétrica no vácuo, 𝜆 é o comprimento de onda no vácuo (𝜆 = 2𝜋𝑐 𝜔⁄ ), 𝑠𝑒𝑛2𝜑 

é a projeção da amplitude aparente do dipolo vista da direção de observação, sendo que,  quando 

a posição de observação é ao longo do eixo do momento de dipolo, não haverá campo irradiado, 

já que a projeção aparente tenderá a zero [57].  

Como está sendo considerado um modelo esfericamente simétrico, no caso de uma 

molécula, o momento dipolar será induzido para a mesma direção de polarização que o campo 
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eletromagnético incidente, sendo também linearmente proporcional ao campo elétrico [57]. 

Após realizar as devidas substituições pode-se encontrar a intensidade espalhada por uma 

molécula e também a seção de choque diferencial. Com isso, a área que mede a probabilidade 

de que haja interação entre a luz e a partícula, seção de choque, é geralmente escrita em termos 

de uma seção transversal de espalhamento: 

 

 
𝜎𝑠 =

8𝜋3𝛼²

3𝜆4𝜀0
 

(2.18) 

 

onde o α é a polarizabilidade. O poder de espalhamento é geralmente caracterizado em termos 

da seção de choque total. Assim, a seção de choque de espalhamento é proporcional a 𝜆−4, e o 

mais importante resultado dessa dependência é a explicação da coloração azul do céu, assim 

como outras diversas situações. Sobre a cor do céu, o comprimento de onda pertinente ao azul 

sofre mais espalhamento que os demais do espectro eletromagnético visível, isso por possuir 

menor 𝜆 que outros.  

2.3.3.2 Espalhamento Mie 

É sabido que durante a primeira década do século passado, assuntos como relatividade, 

radioatividade e sua interação com a matéria, bem como elétrons, ondas eletromagnéticas e 

coloides eram temas cujos físicos da época tinham bastante interesse. Gustav Mie trabalhava 

com ondas eletromagnéticas, mas também tinha conhecimento e interesse sobre outros temas, 

como coloides e relatividade [58]. É relevante mencionar que antes do ano de 1908, outros 

físicos ainda não haviam chegado a uma real explicação sobre os vários efeitos de cor dos 

coloides.  

Em 1908, G. Mie publicou um artigo [59] no qual utilizou um arcabouço teórico e 

prático a respeito de eletrodinâmica e tratou do problema de absorção e espalhamento da luz 

por uma partícula esférica. Evidencia-se que ele realizou estudos sobre a interação da radiação 

com partículas espalhadoras que tinham dimensões um pouco menor ou aproximadamente 

iguais ao comprimento de onda da luz incidente, onde foi considerado uma situação em que 

uma onda eletromagnética plana atinge uma partícula esférica espalhadora que possui um 

determinado índice de refração [58]. 

As partículas esféricas são tidas como ressonadores perfeitos, onde as ressonâncias são 

vinculadas a sua estrutura, tanto para o espalhamento inelástico (Raman) quanto para o 
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espalhamento elástico (Mie). Em conformidade com van Soest [55], se o fator de dimensão (𝑥) 

for da ordem de 1, o espalhamento é apenas especificado fazendo uso das equações de Maxwell 

com apropriadas condições de contorno. Levando em consideração que se a radiação é 

espalhada por partículas espalhadoras que não possuam formas esféricas ou cilíndricas, as 

soluções são numéricas e dispõem de relações de recorrência implementadas por Mie [58]. A 

seção de choque pode ser descrita como: 

 

 
𝜎𝑠 = ( 

2𝜋

𝑘2
 ) ∑(2𝑛 + 1)(|𝑎𝑛|2 + |𝑏𝑛|2)

∞

𝑛=1

 

(2.19) 

 

onde 𝑘 é o número de onda,  𝑎𝑛 e 𝑏𝑛 são coeficientes dependentes de funções esféricas de 

Bessel, de Hankel e permeabilidades magnéticas do meio e da partícula. Os cálculos são 

expostos detalhadamente em [59][60]. Ademais, uma partícula com diâmetro pequeno se 

comporta segundo o espalhamento de Rayleigh e possui um determinado valor de polarização 

máxima, todavia, aumentando o tamanho da partícula, essa polarização máxima é atingida para 

maiores ângulos de difusão, é por isso que no diagrama polar de Mie há um aumento do 

espalhamento para a frente. 

2.3.4 Espalhamento múltiplo da luz 

No laser convencional, o meio de ganho necessita ser o mais homogêneo possível a fim 

de minimizar o espalhamento da luz. Entretanto, a emissão RL é baseada na combinação entre 

múltiplo espalhamento e amplificação da luz [45]. O múltiplo espalhamento é ocasionado pela 

propagação da luz em um meio fortemente inomogêneo, quando essas heterogeneidades são 

distribuídas de maneira aleatória, o caminho da luz também será aleatório e pode ser chamado 

de passeio aleatório.  

Na seção anterior, de maneira sucinta, foi relatado o espalhamento da luz para um único 

evento. Contudo, para uma amostra associada a um conjunto de partículas, os raios de luz que 

penetram esse material são espalhados muitas e muitas vezes antes de deixar o material. Este é 

o espalhamento múltiplo e também o princípio por trás do RL. Certamente, efeitos de 

interferência são esperados, mesmo em um material altamente desordenado. Todavia, devida à 

complexidade, é comum considerar o regime no qual a luz se propaga difusamente. Em poucas 

palavras, de acordo com Wiersma [45], espalhamento e difusão da luz são diferentes, pois a 

difusão é uma imagem sintetizada do múltiplo espalhamento quando os efeitos de interferência 
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são omitidos, ou seja, essa aproximação por difusão negligencia  efeitos como a interferência, 

mas concede, sob condições adequadas, representação precisa da propagação de luz na presença 

dos espalhadores. 

A princípio, Letokhov foi o primeiro a realizar estudos sobre a difusão da luz com 

ganho, apresentando ideias a respeito de um ressonador aberto compreendendo um meio de 

espalhamento múltiplo [8]. Se a luz for mantida dentro dessa cavidade desordenada até o limiar 

laser ser alcançado, ocorrerá sua amplificação. Por conseguinte, há duas formas de obter essa 

condição, a primeira é induzir um longo passeio aleatório da luz na amostra, que é o RL difuso; 

a segunda é gerar um circuito fechado com os espalhadores de forma que a luz possa 

permanecer presa por um maior tempo, que é conhecido como laser aleatório localizado [38]. 

Assim, é possível inferir que o espalhamento múltiplo da luz em um material não ordenado, de 

fato, não fornece um mecanismo de feedback, porém faz com que a luz se mantenha dentro do 

material desordenado um intervalo de tempo considerável para que a amplificação se torne 

eficiente [43]. 

Alguns parâmetros relevantes caracterizam o processo de espalhamento em um meio 

desordenado. O primeiro a ser citado é o livre caminho médio de espalhamento (𝑙𝐸), que é 

definido como sendo a distância média percorrida entre dois espalhamentos sucessivos [49]. 

Por definição: 

 

 
𝑙𝐸 =

1

𝜌𝜎𝐸
 

(2.20) 

 

onde ρ é a densidade de centro espalhadores e 𝜎𝐸 é a seção de choque de espalhamento da luz. 

A seção de choque de espalhamento indica a probabilidade de a luz interagir com as partículas, 

todavia, conforme mostra a equação, a probabilidade total de interação é dependente da 

quantidade de partículas que há por unidade de volume. Ou seja, o 𝑙𝐸 é alterado à medida que 

há mais ou então menos partículas em um determinado volume, visto que isso acaba por 

modificar as condições de espalhamento.  

Outra escala de comprimento característica que descreve o espalhamento é o livre 

caminho médio de transporte (𝑙𝑇). Este comprimento é definido como sendo a distância média 

percorrida pela luz antes que a sua direção de propagação se torne completamente aleatória 

[61]. A equação deste parâmetro é igual à do livre caminho médio de espalhamento, isto se o 

espalhamento for isotrópico (𝑙𝑇 = 𝑙𝐸). Segundo Wiersma [62], para o espalhamento 

anisotrópico, o livre caminho de transporte é expresso pela seguinte equação: 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 2 – Fundamentação teórica      31 

 

 

 
𝑙𝑇 =

1

1 − 〈𝑐𝑜𝑠𝜃〉

1

𝜌𝜎𝐸
   

(2.21) 

 

onde 〈𝑐𝑜𝑠𝜃〉  é o cosseno médio do ângulo de espalhamento para cada evento de espalhamento 

e o segundo termo do lado direito é o livre caminho médio de espalhamento, então, nota-se que 

mesmo que o espalhamento seja isotrópico ou não, o 𝑙𝑇  será sempre proporcional a 𝑙𝐸, 

diferenciando apenas na inclusão de um termo dependente do ângulo de espalhamento. De 

acordo com Cao [61], quando 〈𝑐𝑜𝑠𝜃〉 = 0   ou 𝑙𝑇 = 𝑙𝐸, tem-se o espalhamento Rayleigh, e caso 

〈𝑐𝑜𝑠𝜃〉 ≈ 0,5 o 𝑙𝑇 ≈ 2𝑙𝐸, tem-se o espalhamento Mie. 

Além dessas escalas de comprimento importantes para o espalhamento, há também os 

relevantes na descrição de processos de amplificação através de emissão estimulada, que é o 

comprimento de ganho (𝑙𝐺)  e o comprimento de amplificação (𝑙𝐴𝑚𝑝). O 𝑙𝐺  é tido como o 

comprimento do caminho ao longo do qual a luz é amplificada em intensidade por um fator de 

𝑒 [49]. Já o 𝑙𝐴𝑚𝑝, é definido como valor médio do comprimento de ganho em todos os possíveis 

caminhos de ganho entre as partículas espalhadoras [38]. Sabendo que em um meio ordenado 

livre de espalhamento a luz não sofre desvios, logo 𝑙𝐴𝑚𝑝 = 𝑙𝐺. Entretanto em uma amostra 

difusiva, 𝑙𝐴𝑚𝑝 = √𝐷𝑡, sendo 𝐷 o coeficiente de difusão, que em um sistema tridimensional 

equivale a 𝐷 = 𝜈𝑙𝑇 3⁄ , ν é a velocidade da luz no meio sem espalhadores e o tempo 𝑡 = 𝑙𝐺 𝜈⁄ , 

assim [61]: 

 

 
𝑙𝐴𝑚𝑝 = √𝑙𝐺𝑙𝑇

3⁄  
(2.22) 

 

Para se ter ação laser é necessário haver um equilíbrio onde o ganho ultrapassa as perdas. 

Assim, a equação acima mostra o caminho percorrido pela luz até que ela atinja esse limiar 

laser, ocasionando na sua amplificação. Infere-se também que, quanto maior for o spot ou 

diâmetro de um laser incidindo sobre um material desordenado, a quantidade de ocorrência de 

espalhamentos múltiplos fica propensa ao aumento, tendendo a uma maior amplificação. 

O espalhamento múltiplo é fundamental para a observação do efeito de laser aleatório, 

pois, supondo que uma luz é incidida em uma posição no meio, dependendo das posições dos 

centro espalhadores, ela será refletida e irá se deslocar, e à medida que isso acontece a 

intensidade aumenta e o processo de emissão estimulada vai ocorrendo, por fim, se têm emissão 

amplificada na saída do meio.  Evidentemente, esse efeito depende do livre caminho médio de 

propagação da luz nesse meio espalhador e depende também do tamanho da amostra. Com 
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relação ao tamanho da amostra (L) e ao comprimento de onda (λ), há três regimes de 

espalhamento em meio aleatório [38]: 𝑙𝐸 ≥ 𝐿, 𝐿 ≥ 𝑙𝐸 ≥ 𝜆, 𝜆 ≥ 𝑙𝐸 . 

O primeiro evento é chamado de regime de espalhamento fraco, nele o percurso livre 

médio é maior ou igual ao tamanho da amostra, então pode-se dizer que a emissão amplificada 

neste caso é espontânea, já que a luz não percorreu o caminho necessário para que a emissão 

espontânea desencadeasse a emissão estimulada, visto que a condição necessária para laser 

aleatório é que 𝑙𝐸 ≥ 𝑙𝐺   [49]. 

Para a segunda situação, o espalhamento acontece em um regime difuso. Isso significa 

que a luz ao adentrar no meio irá permanecer dentro da amostra por um longo tempo, ou seja, 

a luz será refletida pelas partículas espalhadoras sucessivamente e durante um intervalo de 

tempo maior, beneficiando o aumento de intensidade até que ela deixe o material. Esse maior 

tempo dentro da amostra torna a amplificação mais eficiente. E por fim, o terceiro caso é dito 

regime localizado, que já foi mencionado nesta seção, que é basicamente quando a luz 

espalhada retorna ao ponto de origem de amplificação, assim ela fica presa em um caminho de 

luz aleatório fechado, podendo haver interferência construtiva, resultando em emissão de laser 

localizado quando o ganho é fornecido [38]. 

2.4 ASE x RL 

A oscilação laser tem origem a partir da emissão espontânea. No RL, essa emissão 

espontânea estimula novos átomos a decaírem e ambos são espalhados pelo centro espalhadores 

presentes na amostra. Porém, a luz pode ser amplificada mesmo que a amostra não contenha 

partículas espalhadoras ou até mesmo sem a presença de um ressonador. A este fenômeno dar-

se o nome de emissão espontânea amplificada (ASE) e ele ocorre em um meio ativo com alto 

ganho ou então amplificadores longos. 

Na ASE, o regime de emissão espontânea ocorre em maior quantidade frente ao regime 

de emissão estimulada [21] , como não faz uso de nenhum sistema que forneça 

retroalimentação, as características dessa emissão dependem puramente do meio ativo e de sua 

forma geométrica, bem como comprimento de ganho entre outras. A forma geométrica do meio 

amplificador determina a direção de propagação da luz emitida. Isso fica evidente ao se 

imaginar um meio ativo cilíndrico e longo, onde a emissão espontânea se desenvolve 

preferencialmente ao longo do eixo do meio amplificador, pois é nessa direção onde há maior 

probabilidade de haver a estimulação dessa emissão, já que ela cresce exponencialmente com a 
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distância percorrida [55]. O comprimento de onda estabelecido na emissão fica por conta do 

próprio material. 

O feixe procedente da ASE possui um certo grau de coerência espacial, baixa coerência 

temporal [63], não há mecanismo de retroalimentação coerente ou incoerente, além de 

apresentar um certo grau de direcionalidade. Contrastando com a emissão espontânea, a largura 

da banda de fluorescência é consideravelmente mais estreita, então, em alto ganho, a ASE 

possui limiar análogo a emissão laser. De acordo com van Soest [55], se a intensidade da onda 

que se propaga no meio ativo for consideravelmente grande, a ponto de retirar toda a energia 

armazenada, “a intensidade de saída aumenta linearmente com a potência” da radiação 

incidente, assim como em um laser. Todavia, como os fótons da emissão espontânea se movem 

para todas as direções, em um meio ativo com baixo ganho ou então um meio amplificador 

curto, a intensidade de produção ocorrerá mais lentamente, visto que grande parte da energia 

será carregada pelas emissões nas direções não contribuintes ao feixe laser. 

No ano de 1999, van Soest e colaboradores [64] publicaram um artigo no qual foi 

investigado a influência do diâmetro (𝑑 = 2𝜔, 𝜔 = spot do feixe) de um feixe de excitação no 

limiar laser em um sistema que possibilita espalhamento múltiplo da luz. Essa influência foi 

demonstrada quando eles excitaram um sistema coloidal com feixe laser de distintos spots e 

observaram o desenvolvimento progressivo espectral da emissão. Assim, segundo seus 

experimentos, quanto menor for o diâmetro, maior é a intensidade do limiar. 

A princípio, é relevante ponderar que, há uma diferença  na largura de linha do espetro 

de emissão (FWHM – Full Width Half Maximum) no patamar de baixa potência para as duas 

curvas com spots diferentes, essa diferença implica no FWHM maior para o diâmetro maior, 

sendo causado pela reabsorção da luz [55], até porque se não houver absorção não terá emissão, 

no entanto, se a luz emitida é reabsorvida, o sistema perde eficiência. 

Van Soest et al. concluíram que o diâmetro do feixe incidente influência vigorosamente 

a intensidade do limiar laser, consequentemente, a emissão RL fornecerá resultados diferentes 

enquanto que a intensidade de limiar da ASE independe da área de excitação. A explicação 

empregada, ratificada pela simulação de Monte Carlo de passeio aleatório na geometria [64], 

para o aumento do limiar decorrente à diminuição do spot do feixe de excitação é mostrada na 

figura a seguir. 
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Figura 13 – Esquematização do mecanismo responsável pelo (a) baixo limiar observado com um grande feixe e 

(b) alto limiar observado com um pequeno feixe. A caixa sombreada representa o volume de amplificação, a 

linha vertical é a interface da amostra e as linhas desordenadas é a luz difusa. Adaptado da ref.[55]. 

 

A Figura 13 mostra a luz incidindo na interface da amostra, onde, devido ao múltiplo 

espalhamento, começa a se difundir.  O feixe incidente é responsável por delimitar qual o 

volume de ganho (amplificação) no qual as moléculas são excitadas. A quantidade de átomos 

por volume que estão sendo excitados é proporcional a área de delimitação que está sendo 

bombeada. Na Figura 13 (a) como a área bombeada é grande, a luz emitida pelos átomos 

excitados pode percorrer um longo caminho dentro dessa parte que possui ganho, e por a área 

iluminada ser ampla, aumenta a probabilidade de maior quantidade de amplificação, resultando 

em uma luz fortemente amplificada. De fato, como a luz passeia aleatoriamente dentro da 

amostra, há uma maior probabilidade de ela retornar a área bombeada [64].  

A Figura 13 (b) mostra o mesmo material sendo excitado por um feixe de diâmetro 

menor. Infere-se que, por o volume de amplificação ser menor, em um curto período de tempo 

a luz difusa pode ir para as regiões passivas (área fora da região de ganho), e como a região 

ativa é reduzida, há pouca probabilidade de ela retornar para a mesma. Assim, para o ganho 

compensar as perdas a fim de atingir o limiar laser, é necessário maior energia. Sendo assim, 

cabe ponderar que a conexão entre o tamanho do ponto e o limiar do feixe é devida ao 

espalhamento múltiplo [64].   

Por fim, em se tratando do RL, a amplificação da luz depende da estimulação de fótons 

que a luz promove no decorrer do caminho traçado dentro da amostra. Assim, em um grande 

volume de ganho há uma grande quantidade de partículas espalhadoras, dessa maneira, não é 

necessário fornecer tanta energia ao sistema a fim de que o ganho ultrapasse as perdas. Portanto, 

o modo de distinguir a emissão tipo RL e o fenômeno da ASE é observar se há variação de 

limiar com a variação do diâmetro. Cabe ainda dizer que o limiar varia no RL, se isso não 

acontecesse a quantidade de emissão acima do limiar aumentaria indefinidamente, todavia, o 

que de fato ocorre, é uma diminuição no ganho acima do limiar em virtude do efeito de 

saturação, já a ASE independe disso. 
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2.5 Retroalimentação incoerente e coerente 

Inicialmente Letokhov [8] previu teoricamente que era possível produzir luz laser através 

de absorção negativa por partículas espalhadoras, onde o material do sistema proposto possuía 

função de meio de ganho e espalhador, ao mesmo tempo. Depois surgiu a ideia de utilizar dois 

materiais diferentes para gerar ganho e espalhamento, a vantagem deste é poder controlar o 

espalhamento através de maior ou menor concentração de espalhadores [46]. 

O laser convencional já foi exposto teoricamente neste trabalho, mas se faz necessário 

ressaltar que a retroalimentação de luz em um laser convencional é fornecida pela cavidade, 

onde esse mecanismo de retroalimentação é coerente (ou ressonante). É válido salientar que, a 

luz ao realizar uma viagem completa entre os espelhos voltará ao seu estado de partida, 

completando um ciclo. Também se sabe que os modos (frequência e direcionalidade) são 

definidos pela própria cavidade ressonante, como mostra a Figura 14 (a) e (b).  

 

 

 

Figura 14 – Mecanismos de retroalimentação em laser convencional e aleatório: (a) cavidade laser convencional 

de Fabry-Perot, (b) ilustração da saída espectral de um laser convencional, (c) laser aleatório com 

retroalimentação coerente (setas verdes) e incoerente (setas vermelhas), (d) espectro de emissão por 

retroalimentação incoerente e (e) por retroalimentação coerente. Adaptado da ref.[49]. 
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O termo retroalimentação é dado ao processo pelo qual parte da luz espalhada retorna 

ao meio de ganho e o estimula a novas amplificações.  Esse espalhamento da luz induzido por 

desordem pode fornecer laser aleatório com realimentação incoerente ou não ressonante (Figura 

14 (c) e (d)), porém, curiosamente, também pode fornecer outra categoria de laser aleatório, o 

RL com realimentação coerente ou ressonante (Figura 14 (c) e (e)) [44], similarmente ao laser 

convencional. 

Muitos dos sistemas presentes na literatura apresentam emissão de laser aleatório 

baseado na retroalimentação incoerente ou não ressonante, assim, pode-se dizer que ele é o mais 

comum. Este modelo de feedback consiste na emissão espontânea de fótons que sofrem 

múltiplos espalhamentos, e durante o passeio aleatório dentro da amostra, cada um desses 

fótons gera outro fóton através de emissão estimulada e assim por diante [45]. Dessa maneira, 

o número de fótons aumentará e será espalhado pelas partículas espalhadoras, sendo que, quanto 

maior a densidade de espalhadores em uma solução, por exemplo, maior é a quantidade de 

espalhamento, e se há um aumento de espalhamento óptica, logo a retroalimentação que é 

fornecida pelo espalhamento se torna mais forte [65]. 

Em se tratando de RL com retroalimentação coerente ou ressonante, a luz é espalhada 

de tal forma que os fótons transitam no meio de ganho, se chocam elasticamente com as 

partículas espalhadoras e voltam novamente a posição inicial [49], em outras palavras, os fótons 

percorrem ciclicamente um caminho de circuito fechado, semelhante ao laser convencional, 

promovendo uma espécie de microcavidades. No momento em que a amplificação ao longo do 

loop atinge o limiar laser a oscilação laser acontece. Deve-se chamar atenção para o fato de que 

esse tipo de retroalimentação não ocorre somente quando a luz percorre a forma de um circuito 

fechado, o importante aqui é que o fóton regresse à sua posição inicial, e isso pode acontecer 

através de distintos caminhos [65]. 

Certamente, toda a luz de retroalimentação sofre interferência, e assim como em um 

laser convencional, também determina as frequências do laser. A Figura 14 exemplifica o que 

foi enunciado. Por fim, sobre esta figura, é importante mencionar que ela ilustra os espectros 

de saída do laser convencional e também do RL. É notório a semelhança entre a saída espectral 

do RL coerente e do laser convencional, sendo que os modos na ilustração espectral do laser 

convencional são representados no RL coerente pelos spikes. Os spikes são os picos de emissão 

espectral [49], isto é, as linhas discretas que são observadas na Figura 14 (e), e são esses modos 

que caracterizam o RL com retroespalhamento coerente, onde, experimentalmente, diferencia 

a observação entre o RL coerente e RL incoerente. 
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Capítulo 3 

CAPÍTULO 3 -  Metodologia  

Neste capítulo será descrito os materiais e o procedimento de preparação das amostras, 

ressaltando que também será relatado todo o processo de caracterização dos materiais 

propostos. É importante destacar, que todas as amostras estudadas e caracterizadas neste 

trabalho foram preparadas no Laboratório de Espectroscopia de Impedância e Materiais 

Orgânicos da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) em Juazeiro-BA. 

3.1 Materiais e síntese 

Para a preparação das fibras foram utilizados Eudragit® L-100 (EDGT), etanol, rodamina 

B (RB) que é um corante orgânico fluorescente e nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) 

na forma comercial anatase. O EDGT poli (ácido metacrílico-b-metil metacrílico) é um 

polímero biocompatível pertencente a classe dos polímeros entéricos, cuja maior característica 

dessa classe é a não solubilização em meios que possuem baixos valores de pH, o EDGT se 

faça presente em vários fármacos. 

Inicialmente, foram preparados três grupos de soluções que continham a mesma 

concentração de EDGT, sendo a solução-mãe deste polímero preparada a partir de 1,2 g de 

EDGT dispersas em 6 mL de álcool etílico, conservados sob agitação por um período de 5 

minutos. Posteriormente, foi adicionado uma quantidade fixa de RB, no qual em três soluções 

foi inserido 10−2 M e nas três restantes agregou-se uma concentração de 10−3 M de RB. Após 

a inserção de RB, as soluções passaram novamente pelo processo de agitação por mais 5 

minutos.  

Logo em seguida, após a conclusão do processo de agitação da solução alcoólica de 

EDGT com RB, introduziu-se os centros espalhadores. Salienta-se, que cada solução recebeu 

uma quantidade diferente de nanopartículas de TiO2, como mostra a tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Amostras e suas concentrações 

 

Amostras 

 

TiO2 (mg) 

Concentração de RB 

10−2 M 10−3M 

0 I IV 

10 II V 

50 III VI 

 

A Tabela 1 retrata as seis amostras diferentes e suas combinações entre o meio ativo 

(RB) e o centro espalhador (TiO2). Ademais, como as amostras apresentam variações de meio 

de ganho e de espalhadores, torna-se possível identificar a influência isolada (ou combinada) 

do corante e das nanopartículas na fibra de EDGT. De maneira ilustrativa, as amostras podem 

ser observadas na Figura 15.  

 

 

 

Figura 15 – Fibras poliméricas infiltradas com Rodamina B e dióxido de titânio (anatase). 

3.2 Procedimento de eletrofiação 

A eletrofiação é uma técnica de baixo custo de fabricação e alta produtividade das redes 

de fibras poliméricas. Esse procedimento permite controlar parâmetros como o diâmetro da 

fibra, densidade da rede, entre outras propriedades da fibra [11].  

Com relação ao processo de eletrofiação, foi empregada uma montagem experimental na 

qual uma seringa convencional contento 3 mL de polímero foi mantida sob pressão constante e 

com um fluxo característico de 1 mL por hora. O fluxo contínuo das soluções poliméricas é 

estabelecido na ponta do capilar metálico (agulha) sob a ação de uma tensão elétrica (ddp) da 
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ordem de 15 kV, definido entre a ponta do capilar e o aparador metálico plano (uma folha de 

alumínio de 20 cm x 20 cm), onde a distância entre a agulha e o alvo aterrado é de 20 cm.  

Como é estabelecido um campo elétrico de alta intensidade, este proporciona a separação 

de cargas em gotículas e gera uma zona de transição, na qual, pela ação da força resultante 

estabelecida entre a competição da força elétrica e a força que resulta da tensão superficial da 

solução em que a gotícula é submetida (cone de Taylor), inicia-se a ejeção de um jato fino que 

deixa a agulha em direção ao suporte metálico.  A referência [66] tem uma descrição mais 

detalhada da metodologia para a síntese das amostras.  

Na Figura 16, por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV), observa-se que 

além das fibras estarem livres de defeitos estruturais do tipo grânulos, apresentam a estrutura 

de fitas lisas em decorrência do impacto das fibras ao se chocarem com a folha de alumínio. 

Através da espectroscopia por energia dispersiva (EDS, energy dispersive spectroscopy), que 

possibilita a identificação e mapeamento dos elementos químicos presentes no material, foi 

possível atestar a presença do TiO2 (Fig. 16 (g)). 

 

 
 

Figura 16 – Imagens de MEV das amostras (a) I, (b) IV, (c) II, (d) V, (e) III, (f) VI e (g) confirma a incorporação 

do titânio nas amostras II, III, V e VI. 
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3.3 Medida óptica 

3.3.1 Procedimento experimental 

A técnica empregada para a caracterização de emissão do tipo RL, foi a de 

luminescência induzida por excitação laser. O procedimento experimental baseia-se na medida 

do espectro de fluorescência da amostra quando é excitada pelo segundo harmônico de um laser 

Nd:YAG pulsado, com a largura temporal do pulso de aproximadamente 8 ns em 532 nm. Com 

esse processo se conseguiu acompanhar o alargamento e estreitamento da banda de emissão, 

assim como a variação da intensidade máxima do espectro.  

Como a RB é o meio ativo da fibra polimérica, é relevante realizar observações 

concernente a sua absorção e emissão (Fig. 17). O espectro de absorção da RB mostra uma 

banda larga na região visível do espectro eletromagnético, além do mais, exibe outros picos de 

absorção, contudo, o mais acentuado se encontra aproximadamente em 543 nm, que representa 

o comprimento de onda para o qual há máxima absorção do corante em uma solução de álcool 

etílico. Deve-se salientar que, a concentração da solução de RB em etanol é da ordem de 10−5 

mol/L. 
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Figura 17 – Espectro normalizado de absorção e emissão da Rodamina B em etanol. 

 

Além do mais, a RB é um corante fluorescente que possui uma banda larga de emissão 

compreendida entre 530 e 700 nm, quando excitado com  = 532nm, como pode ser observado 

no espectro de emissão. É possível observar um pico bem definido em 570 nm, este representa 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 3 – Metodologia 41 

 

o valor máximo de emissão, este valor máximo depende das características do sistema como a 

temperatura, a concentração de corante na solução e as condições do meio. 

A absorção e fluorescência da RB podem ser explicados através do diagrama de 

Jablonski (Fig. 18). Na figura a seguir, as linhas horizontais mais largas representam o nível de 

energia relacionado a transições eletrônicas, sendo que, dentro de cada transição eletrônica têm-

se outras pequenas transições relacionadas ao nível vibracional, por exemplo. Salienta-se 

também, que as linhas verticais contínuas simbolizam os processos radiativos, já as linhas 

tracejadas referem-se a processos não radiativos. A letra maiúscula S especifica o estado 

singleto, sendo S0 o estado fundamental, S1 e S2 denominam estados excitados singletos onde 

S2 possui maior energia. É sabido que, o estado S1 é mais energético que o estado excitado 

tripleto T1  (sistema com possíveis três valores de spin). 

 

 

 

Figura 18 – Representação molecular – níveis de energia (diagrama de Jablonski). Adaptado da ref.[67]. 

 

Para condições ambiente, os elétrons encontram-se em um estado inicial comumente de 

menor energia (S0). Assim sendo, eles podem absorver fótons provenientes da radiação de 

incidência, caso essa excitação eletrônica molecular aconteça, os elétrons podem atingir um 

estado singleto de maior energia (S1), assegurando ainda, que eles possam voltar para seu 

estado inicial ou absorver outro fóton e atingir o estado singleto mais energético (S2). É 

interessante ressaltar que essa absorção é caracterizada pela não modificação na multiplicidade 

do spin. 
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A população de moléculas excitadas tende a retornar ao seu estado inicial, onde esse 

decaimento pode se dar por uma combinação de etapas que compreendem processos não 

radiativos e radiativos. Essa emissão fotoluminescente, isto é, a emissão de fótons a partir da 

excitação dos estados eletrônicos por estímulo da luz, pode ocorrer devido a dois tipos de 

emissão: fluorescência e fosforescência. 

Concernente a isto, após a absorção os elétrons dissipam energia por meio de processos 

não radiativos como a vibração ou relaxação, podendo decair, através da conversão interna 

(processos radiativos compreendendo os estados que têm a mesma multiplicidade), para o 

estado S1 ou até mesmo para o estado fundamental. Assim, quando presente no estado S1, os 

elétrons podem decair radiativamente para o estado fundamental S0 ou então podem popular, 

através de cruzamento intersistema, o estado T1, o qual possui multiplicidade diferente. 

Dessa forma, quando o decaimento do elétron para o estado S0 se dá radiativamente 

entre estados singleto-singleto, tem-se o processo de fluorescência de uma molécula, 

observando que o tempo de vida do elétron no estado singleto é relativamente curto. Os fótons 

emitidos por esse decaimento sempre irão possuir energia menor ou igual ao fóton absorvido 

inicialmente, logo o comprimento de onda é maior, representando um grupo funcional 

molecular chamado de fluoróforo, que absorve energia em um determinado comprimento de 

onda e emite essa energia em comprimento de onda maior. Todavia, ocorrendo o cruzamento 

intersistema, o decaimento será tripleto-singleto, cujo o tempo de vida é relativamente longo e 

responsável pela fosforescência de uma molécula. Sendo assim, a principal diferença entre 

fluorescência e fosforescência, além do tempo de vida do elétron, é o envolvimento de estados 

eletrônicos com multiplicidade diferente. 

Como já foi mencionado, a fibra polimérica usada como amostra contém RB e TiO2, 

onde o corante é o meio ativo e o TiO2 é o centro espalhador. Essa separação de funções foi 

uma estratégia adotada para a produção de RL, cujo objetivo foi poder controlar tanto a 

concentração de meio ativo quanto a de centro espalhadores [46]. Além do mais, em um sistema 

que possui entidades diferentes atuando como meio ativo e espalhador, o ganho óptico é 

proporcional ao volume de excitação [8], logo, variando o diâmetro do feixe incidente, o limiar 

laser também sofre variação [64], permitindo distinguir RL e ASE. Estes métodos foram 

adotados no presente trabalho, no qual se fez uso do método da lâmina para designar os 

diâmetros do feixe incidente.  
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3.3.2 Método da lâmina 

Existem equipamentos que possibilitam a caracterização espacial de um feixe laser, 

todavia, como possuem um valor muito elevado, seu acesso se torna difícil. Contudo, foram 

desenvolvidos métodos, como por exemplo o método da lâmina [68] (Fig. 19), que além de 

possuir baixo custo, consegue determinar com alta precisão o raio do feixe. Este método 

consiste em uma lâmina metálica de barbear fixada em um poste preso a um transladador, ela é 

deslocada transversalmente à propagação do feixe de luz laser, esse deslocamento possui escala 

micrométrica.  

 

 

 

Figura 19 – Método da lâmina. Adaptado da ref.[68]. 

 

O arranjo experimental é basicamente o mesmo empregado na prática das medições, 

todavia, no local da amostra coloca-se a lâmina e logo atrás, um detector de potência. 

Inicialmente, o detector capta a intensidade máxima do feixe, contudo, à medida que a lâmina 

é deslocada perpendicularmente ao feixe, há uma obstrução da luz incidente e assim uma 

diminuição gradativa da intensidade que chega no detector, a lâmina é deslocada até que ocorra 

o bloqueio total do feixe. Outra situação para essa medida é o bloqueio total do feixe com a 

lâmina, onde gradualmente o feixe será desobstruído. 

Assim sendo, à medida que a lâmina é movida transversalmente ao feixe (variando o x), 

as medidas realizadas retratam a integração da intensidade do feixe [69]. Dessa maneira, a 

Figura 20 mostra o gráfico das leituras obtidas (potência normaliza) em função do deslocamento 

transversal da lâmina, assim como o perfil gaussiano obtido pela derivação da curva de potência 

em relação a variável do deslocamento, então obtém-se para cada valor de x o valor da 

intensidade do feixe.  
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Figura 20 – Gráfico representativo do comportamento obtido pela leitura (triângulos pretos) da potência à 

medida que a lâmina é deslocada, além da representação do perfil transversal do feixe obtido ao derivar a curva 

das leituras (círculos vermelhos). 

 

Inicialmente o sinal captado é mínimo, já que o feixe está obstruído. Contudo, à medida 

que o feixe é desobstruído, a intensidade do sinal aumenta até atingir um patamar que representa 

o bloqueio total do feixe. Utilizando o programa Origin, a curva de leituras foi selecionada e 

aplicada uma derivada de primeira ordem da potência em relação à variação x, que através de 

um tratamento matemático fornece o raio do feixe e outros parâmetros, como a cintura mínima 

e ângulo de divergência. 

Esse método foi realizado para duas distâncias diferentes entre a lente e a lâmina, foram 

consideradas as distâncias 19,5 cm e 12 cm. Após a execução deste procedimento, foi feita a 

análise descrita, na qual além de constatar que o feixe é descrito por uma função gaussiana, 

obteve-se os valores dos spots decorrentes das posições escolhidas que são de, 

aproximadamente, 2,10 mm e 0,36 mm, respectivamente.   

3.3.3 Aparato experimental 

Neste tópico será apresentado o arranjo experimental utilizado na realização das 

medidas, bem como os instrumentos ópticos que integram este aparato. Essas considerações 

têm o propósito de descrever aspectos relevantes dos objetos que modelam a trajetória do feixe 

de luz. Na Figura 21 apresentamos uma representação do aparato experimental utilizado.   
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Figura 21 – Diagrama do arranjo experimental utilizado para as medições de luminescência em uma amostra, 

incitada por um laser. 

 

Foi utilizado o segundo harmônico (λ = 532 nm) de um laser de Nd:YAG que emite 

pulsos de 1064 nm, com largura temporal de 8ns com uma taxa de repetição de 10 Hz. Para 

garantir que o feixe do segundo harmônico não tenha nenhuma parcela remanescente do feixe 

fundamental, é utilizado um filtro passa banda (FGS900, ThorLabs) que é transparente de 300 

a 900 nm. Para realizar a variação da intensidade do feixe incidente, foi utilizado uma lâmina 

de meia onda e um polarizador de calcita. O polarizador está alinhado com a polarização do 

laser, e ao girar a lâmina de meia onda  altera-se a polarização do feixe, com efeito, a intensidade 

transmitida.  

Após o sistema de variação da intensidade, a luz é focalizada por uma lente biconvexa 

com distância focal (𝑓) igual a 10 cm até a amostra fixada no porta amostra. Deve-se destacar, 

que tanto a lente quanto o porta amostra foram montados sobre transladadores, desta maneira é 

possível ajustar tanto a distância entre eles quanto a posição de excitação na amostra. 

A incidência do laser na amostra foi a 45º com a normal, e o conjunto de coleção foi 

posicionado normal à superfície da amostra. O sinal de luminescência é coletado e colimado 

entre a primeira lente (𝑓 = 8 cm) e a segunda lente (𝑓 = 5 cm), onde está acoplada uma fibra 

óptica conectada a um espectrômetro compacto baseado em CCD (charge coupled device,que 

em português significa dispositivo de carga acoplada, que é um sensor semicondutor) modelo 

QE65000 Ocean Optics que tem sensibilidade no intervalo de 200 a 900 nm. Entre a fibra óptica 

e a lente de colimação foram colocados dois filtros (FGL550, ThorLabs) para eliminar qualquer 

luz do laser espalhada pela amostra. O espectrômetro está conectado a um computador que 

possui o software SpectraSuite, viabilizando a observação da interação entre luz e matéria.  
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Na Figura 22 pode-se constatar o alto brilho da amostra quando excitada. O intuito deste 

trabalho foi a observação de emissão RL, e visto que o laser de excitação possui alta potência 

de pico, foi utilizado dois filtros neutros para diminuir a quantidade de sinal que entra na 

amostra, podendo verificar seu comportamento à medida que essa potência aumentava 

gradativamente. Esses dois filtros neutros são o NE210B (11,49 % em 532 nm) e NE220B 

(0,905 % em 532 nm). A transmitância dos filtros foi obtida por uma análise no espectrômetro 

UV-Vis VARIAN modelo CARY50, no qual foi possível verificar qual porcentagem do feixe 

incidente o filtro não absorveria.   

 

 
 

Figura 22 – Amostra submetida a luz laser em baixa potência. 

 

Primeiramente, foi usado o filtro NE220B por possuir maior densidade óptica, logo após 

foi usado o filtro NE210B, que possui densidade óptica menor. Após alguns pontos coletados 

os filtros já não se mostraram necessários e então, foram removidos. Assim, a luz proveniente 

da fonte passou a interagir diretamente com a amostra, sendo válido ressaltar que a potência 

sempre foi mensurada por um termosensor unido a um console da Ophir StarLite. Durante a 

medição da evolução do espectro de emissão de fluorescência ocorreu saturação do sinal. Dessa 

maneira, houve a necessidade de usar o filtro NE220B no sistema de coleção (entre a segunda 

lente e fibra óptica) para atenuar a luz que chegava na fibra óptica, todavia o fator de correção 

desse filtro foi usado na reconstrução do sinal do feixe.  A Figura 23 apresenta a imagem de 

alguns objetos ópticos utilizados durante o procedimento experimental. 
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Figura 23 – (a) incidência do laser na amostra e a coleção posicionada aproximadamente a 45º; (b) conjunto de 

detecção de potência; (c) filtros FGL550; (d) espectrômetro QE65000; (e) filtro neutro NE220B e NE210B. 

 

 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 4 – Resultados e discussão 48 

 

 

 

Capítulo 4 

CAPÍTULO 4 -  Resultados e discussão  

Este capítulo tem como intuito discorrer sobre a caracterização das amostras relatadas no 

capítulo anterior. Como dispomos de dois grupos com três amostras, onde cada grupo possui 

uma determinada concentração de RB e três quantidades diferentes de TiO2, se faz necessário, 

inicialmente, apresentar os fenômenos ópticos que ocorrem nas fibras poliméricas infiltradas 

com RB e sem a presença do centro espalhador, visando estabelecer da melhor maneira as 

devidas similaridades. 

4.1 Análise das amostras I e IV 

As amostras I e IV têm, respectivamente, concentrações de 10−2 e 10−3 M de Rodamina 

B, ambas sem a presença das nanopartículas de dióxido de titânio. Usando o método proposto 

por van Soest et al. [64], foi utilizado neste trabalho dois diâmetros diferentes do feixe de 

incidência, cujos raios são 0,36 e 2,10 mm. Assim, através desse método já mencionado em 

seções anteriores, pode-se verificar se o material exibe laser aleatório ou simplesmente emissão 

espontânea amplificada (ASE), visto que o diâmetro possui grande influência na intensidade do 

limiar laser, o que não acontece quando temos somente ASE.  

A Figura 24 apresenta os espectros de fluorescência normalizados característico da 

amostra I para dois diferentes raios do feixe incidente. Deve-se salientar, que para baixa fluência 

de excitação, os espectros de emissão exibem uma banda relativamente mais larga que a banda 

característica da RB em solução excitada com 532 nm, assim como o pico localizado em um 

comprimento de onda maior, onde isso advém da presença da fibra de EDGT. As curvas da 

figura apresentam, em temperatura ambiente, intensidade máxima por volta de 613, 75 (2,10 

mm) e 618, 35 nm (0,36 mm), além de possuírem basicamente a mesma largura.  
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Figura 24 – Gráfico de intensidade normalizada da fibra polimérica de EDGT com RB e sem TiO2 (amostra I), 

utilizando dois diâmetros diferentes. Baixa fluência de excitação. 

 

Entretanto, à medida que a energia incidente aumenta, o espalhamento, antes dito como 

fraco, começa a se intensificar e o espectro de emissão se modifica. Essa alteração espectral é 

apresentada na Figura 25, onde claramente observa-se que com o aumento da fluência de 

excitação há um célere crescimento da intensidade de emissão e um estreitamento na banda de 

fluorescência, sendo esse fenômeno característico de sistemas após alcançarem o limiar laser, 

isto é, onde o ganho supera as perdas [71]. É importante destacar, que o FWHM para a menor 

e maior fluência de excitação presente na figura a seguir, vale, respectivamente, 63,39 nm e 

6,11 nm. 
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Figura 25 – Evolução espectral de emissão em função da fluência de excitação da amostra I para o spot de 2,10 

mm. 

 

Ainda na Figura 25, além de se observar o rápido aumento da intensidade, pode-se notar 

uma alteração espectral que indica a predominância da emissão estimulada ao invés da emissão 

espontânea. O estreitamento da largura espectral é uma evidência da presença de espalhadores. 

Sendo assim, como esta amostra não faz uso de centro espalhadores e o meio ativo não espalha 

a luz, deve-se implicar que a própria fibra de EDGT está agindo como espalhadores. Quando a 

luz entra na fibra o seu livre caminho médio é modificado, dessa forma, quando ela deixa a 

mesma fibra, acaba interagindo com a fibra seguinte e isto modifica sua direção, isto pode ser 

considerado espalhamento, já que as fibras não estão ordenadas. Enfim, é válido ressaltar que 

a evolução espectral da amostra I para o spot de 0,36 mm é similar ao apresentado acima.   

Em corantes orgânicos, como a RB, é comum haver reabsorção, ou seja, absorção 

progressiva de fótons previamente emitidos.  Conforme Souza e colaboradores [71], isso é 

consequência de uma forte sobreposição espectral de emissão e absorção, tanto de monômeros 

quanto de dímeros, onde a reabsorção entre monômeros, por exemplo, ocasiona no 

deslocamento de Stokes, que é basicamente uma alteração espectral de emissão estipulado pelo 

grau de sobreposição de absorção e emissão do espectro [72].  

Sendo o monômero a unidade fundamental de um corante, pode ocorrer a interação 

intermolecular entre dois monômeros, designado dímero [73], sendo a população de dímeros 

geralmente menor. Souza et al. [71] demonstrou em seu artigo que a competição entre esses 

dois modos pode ser comedida externamente por meio da modificação do diâmetro do feixe de 
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incidência, sendo observado que quanto maior o diâmetro, mais o pico irá se deslocar para 

comprimento de onda maior (redshift), além de apresentar um aumento na intensidade. 

Pode-se inferir que a curva da Figura 26 é uma sobreposição de duas curvas, sendo estas 

relacionadas à contribuição de emissores do tipo monômero e dímero, possuindo comprimentos 

de onda bem definidos. Sendo assim, conforme Marinho et al. [74], o ajuste do espectro de 

emissão através da decomposição em duas curvas gaussianas com amplitudes adequadas, 

possibilita determinar o comprimento de onda do espectro que está sofrendo maior influência 

de monômero ou dímero. Vaveliuk et al. [73] mostra, através de um sistema de níveis, que 

devido a maior diferença de energia entre o nível excitado e o fundamental de um monômero, 

o comprimento de onda menor deve ser atribuído à emissão de monômero, desta forma, o maior 

comprimento de onda é associado à emissão de espécies dimerizadas, já que a diferença de 

energia entre os níveis onde há decaimento radiativo é menor. 
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Figura 26 – Decomposição em duas gaussianas. Amostra I. 

 

Observa-se que o ajuste teórico gaussiano se adequou bem ao espectro em baixa fluência 

da amostra I. Dessa maneira, ele possui a máxima intensidade no comprimento de onda citado 

na Figura 23, já as curvas gaussianas decompostas têm máxima intensidade em 611,07 (linha 

preta) e 644,92 nm (linha vermelha).  É relevante ponderar, que à medida que a intensidade de 

emissão referente ao dímero tem comportamento crescente, a tendência é haver redução da 

intensidade do pico do monômero [71].  

Por conseguinte, a Figura 27 apresenta duas curvas livres de spikes e acima do limiar 

laser, onde o valor do pico para a curva de menor raio é 632,91 nm e para o maior raio é 635,97 
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nm, que em contraste com a Figura 24, mostra a predominância da emissão estimulada sobre a 

emissão espontânea. Pode-se observar que há um deslocamento de 3,06 nm da banda de emissão 

de maior diâmetro com relação a banda de menor diâmetro, resultante da reabsorção de fótons 

devido ao aumento do diâmetro na superfície da amostra. Assim, através da comparação do 

comprimento de onda dos valores máximos de intensidade das curvas da Figura 26 e Figura 27, 

nota-se que a emissão após o limiar, incluindo os dois spots do feixe, possui maior influência 

de dímeros.   
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Figura 27 – Gráfico de intensidade normalizada da fibra polimérica de EDGT com RB e sem TiO2 (amostra I), 

utilizando dois diâmetros diferentes. Alta fluência de excitação. 

 

Antes de mais nada, é válido mencionar que alguns trabalhos discorrem a respeito de 

que a adição de corante pode causar deslocamento da banda [75], e outros estudos mostram que 

a variação do diâmetro da fibra também acarreta uma variação de comprimento de onda, uma 

vez que fibras mais estreitas espalham a luz amplificada pelas fibras mais largas fazendo com 

que aumente o caminho dos fótons emitidos dentro desse sistema, aumentando também os 

eventos de reabsorção [76]. Porém, em nosso trabalho, a concentração de RB e a densidade de 

rede são as mesmas e não temos evidencias de fibras com diferentes diâmetros, o que varia 

neste caso é apenas a potência da energia de excitação e o diâmetro do feixe incidente na 

superfície da amostra.  

Segundo van Soest et al. [64], quanto maior for o diâmetro de excitação da região 

amplificadora mais fortemente a luz incidente será amplificada. Dessa maneira, o spot do feixe 
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cujo valor é 2,10 mm possibilita uma maior amplificação da luz. Sendo assim, pode-se inferir 

a proporcionalidade entre o volume de excitação e o processo de reabsorção. 

Consequentemente, o maior diâmetro proporciona um maior volume de excitação, fazendo com 

que a probabilidade de reabsorção e reemissão de dímeros e monômero-dímero seja maior. 

Então, é cabível ponderar que o aumento do diâmetro induz uma maior reabsorção e reemissão 

da fluorescência, promovendo um deslocamento batocrômico. 

A Figura 28 mostra a varredura na largura espectral em função da fluência de excitação, 

onde nitidamente é visível o estreitamento da banda de fluorescência à medida que a fluência 

aumenta, sendo esse fenômeno uma característica de emissão laser. A largura da banda 

referente a curva vermelha (menor spot) transita suavemente de um patamar superior de 

aproximadamente 59,76 nm para um patamar inferior de aproximadamente 7,13 nm, todavia a 

curva azul (maior spot) apresenta uma redução mais abrupta, de aproximadamente 62,04 nm 

para 5,97 nm.   
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Figura 28 – Redução da largura de linha da emissão em 532 nm em função da fluência de excitação. Amostra I. 

 

Assim, tomando a média entre o patamar superior e o inferior, além de verificar a 

fluência mais próxima desse ponto médio, encontra-se o valor do limiar da ação laser em termos 

da fluência de excitação, sendo eles: 0,001289 mJ/mm² para o feixe incidente, cujo spot do 

feixe é 2,10 mm e 0,004183 mJ/mm² para o feixe com spot 0,36 mm. Geralmente, como visto 

em distintos artigos, esses dados espectrais são ajustados pela curva teórica Sigmoidal (curva 
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S), onde o seu ponto de inflexão representa o limiar laser, no entanto, quando esse ajuste não 

se adequa satisfatoriamente aos dados experimentais o limiar é obtido da maneira referida 

anteriormente.  

O resultado de limiar laser estabelecido pela Figura 28 está de acordo com a teoria 

apresentada, uma vez que o menor valor de limiar é obtido para a curva determinada pelo maior 

raio. Sendo assim, se o maior diâmetro apresenta a menor intensidade do limiar, pode-se 

ponderar que a luz emitida pelas moléculas excitadas pode transitar por um maior volume de 

ganho, aumentando a probabilidade de amplificação luminosa, implicando na necessidade de 

menor energia para que o ganho compense a perda e atinja o limiar laser. O contrário acontece 

para o menor spot, tendo em vista que o volume de amplificação é mais restringido e assim, a 

fim de ocorrer equilíbrio laser entre ganho e perda, há a necessidade de maior energia. 

Simultaneamente ao comportamento pertinente a Figura 28, a Figura 29 também expõe 

o limiar laser, isto é, o ponto crítico onde a intensidade de emissão do pico começa a aumentar 

em prol da diminuição da largura da banda de fluorescência. Diferente da figura anterior, esta 

apresenta o comportamento da intensidade de emissão em função da fluência de excitação. 

Pode-se observar, que para baixos valores de fluência de excitação, a fluorescência é baixa e 

vai aumentando lentamente, entretanto, após o limiar, observa-se uma mudança abrupta na 

inclinação, que é seguida por um aumento linear da intensidade de pico de emissão à medida 

que a fluência cresce. Segundo Yariv [42], essa mudança significativa da curva é uma assinatura 

do laser, onde o limiar da ação laser é o ponto de interseção entre a menor e a maior declividade. 

Além disso, é notório que quanto maior for o diâmetro do feixe incidente, menor será o limiar 

de intensidade, obtendo dessa maneira, formatos de curvas diferentes para cada raio, indicando 

uma mudança de limiar e resultando em sistemas de RL [77]. 

A Figura 29 apresenta o comportamento da intensidade de emissão. É importante 

mencionar que para os valores de fluência utilizados, não foi verificado degradação da amostra. 

Essa última assertiva é feita baseada no fato da não observação do efeito de saturação na Figura 

29, caso contrário, seria observado pontos onde a intensidade não cresceria a mesma taxa, 

tendendo a se tornar constante e a largura de linha tenderia a crescer. Como isso não é observado 

aqui, infere-se que o limiar de dano não foi atingido, todavia, se obteve um grande estreitamento 

espectral. 
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Figura 29 – (a) Intensidade de pico de emissão da amostra I em escala linear para a fibra de EDGT infiltrada com 

RB e 0 mg de TiO2, (b) mostra o gráfico com a mesma composição, no entanto, para o menor spot do feixe 
incidente. 

 

Semelhantemente a amostra I, a amostra IV também não faz uso do dióxido de titânio 

como centro espalhador, porém contém uma menor concentração de RB, como demonstra a 

Tabela 1. Assim sendo, observa-se na Figura 30 que a luz emitida por esse sistema fluoróforo 

apresenta uma larga banda de emissão, cujo comprimento de onda de intensidade máxima para 

o menor e maior spot do feixe, em temperatura ambiente, vale, respectivamente, 600,69 e 

599,92 nm. Além disso, a emissão espontânea é preeminente e a largura dos espectros são 

basicamente da mesma ordem. Comparando a Figura 30 com a Figura 24, nota-se que o espectro 

de fluorescência da amostra IV encontra-se deslocado para o azul (deslocamento 

hipsocrômico). Essa mudança na posição do pico está relacionada a diminuição da concentração 

de RB, indicando uma diminuição significativa da quantidade de agregados moleculares, onde 

essa agregação ocorre frequentemente entre moléculas de corante, gerando dímeros, trímeros e 

assim por diante.  
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Figura 30 – Intensidade normalizada em baixa fluência de excitação. Amostra IV. 

 

Para a região de baixa fluência de excitação, um espectro típico de fluorescência é 

apresentado na Figura 31, onde o máximo da banda é 620,65 nm e a largura espectral é 61,28 

nm. Todavia, com o aumento adicional de energia de excitação o espectro se modifica, e durante 

esse processo a emissão estimulada começa a se sobressair, dando forma a um novo regime de 

emissão laser. Consequentemente, a intensidade aumenta, o pico de emissão passa a ser 623,72 

nm e a largura apresenta um grande decréscimo, passando a medir 6,25 nm, indicando uma 

interferência incoerente da luz no sistema [13]. Dessa forma, nota-se que além de haver um 

deslocamento do pico de emissão, a inclusão de nanopartículas espalhadoras não é necessária 

para se atingir o limiar de ação laser, visto que a própria fibra cumpre esse papel. 
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Figura 31 – Evolução espectral da amostra IV. 

 

Utilizando a mesma geometria de coleta de luminescência, a Figura 32 mostra o espectro 

de emissão em baixa fluência de excitação, sendo ele, ajustado pela deconvolução em duas 

gaussianas, onde a soma dessas duas curvas se adequa a curva original. Como já mencionado, 

as duas gaussianas estão associadas a emissão de monômero (linha preta) e dímeros (linha 

vermelha). Nota-se que o monômero possui maior influência em menores comprimentos de 

onda, já o agregado (dímero) tem forte influência quando se trata de maiores comprimentos de 

onda [73]. É relevante destacar, que o máximo da banda referente ao monômero encontra-se 

em 597,62 nm e o relativo ao dímero se dá em 629,85 nm. 
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Figura 32 – Decomposição do espectro de baixa fluência em duas gaussianas. Amostra IV. 

 

A Figura 33 salienta que a agregação molecular provoca um deslocamento do pico, isso 

acontece devido ao desdobramento da banda de absorção do monômero em outras duas bandas 

dimerizadas, onde a emissão de fótons parte de uma transição entre níveis de menor diferença 

energética [71]. Esse deslocamento batocrômico mais acentuado é atribuído à reabsorção e 

reemissão de fótons pelas moléculas de corante, onde a fluorescência dessas moléculas em 

estado excitado é reabsorvida pelas moléculas que se encontram no estado fundamental [13]. 

O pico para a curva de menor raio está localizado em 608,38 nm, enquanto que o 

referente ao maior raio localiza-se em 623,72 nm. Sendo assim, a diferença de deslocamento 

entre esses dois espectros é de 15,34 nm, entretanto, considerando o espectro de baixa excitação 

e maior raio (Fig. 30), a diferença é de aproximadamente 23,8 nm, quando comparado com o 

espectro acima do limiar e de maior raio (Fig. 33). Posto isto, ao comparar a Figura 33 com a 

Figura 32, torna-se evidente que a banda de emissão referente ao maior raio do feixe, está 

diretamente associada à emissão de dímero, enquanto que a primeira banda está associada à 

emissão de monômeros, uma vez que está localizada em um comprimento de onda no qual o 

monômero é o maior contribuinte. 
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Figura 33 – Intensidade de emissão normalizada da amostra IV. 

 

Além do mais, como já discutido anteriormente, o parâmetro preponderante para haver 

esse deslocamento é o raio do feixe incidente na amostra, induzindo maior reabsorção e 

reemissão da fluorescência. É visto que quanto maior é o spot mais acentuada é a banda de 

agregação, isso se deve a transferência de energia unidirecional de monômeros excitados para 

dímeros fundamentais, afirmação feita por Souza et al. [71]. Por outro lado, à medida que a 

banda de emissão do dímero se intensifica, a banda do monômero tende a reduzir e a apresentar 

pequenos deslocamentos para o vermelho [73]. 

Analisando a Figura 27 e a Figura 33, se observa que os espectros acima do limiar da 

Figura 27 se encontram mais deslocados para o vermelho, além de apresentarem uma menor 

diferença entre os picos. Isso pode ser atribuída ao fato de que a amostra I têm maior 

concentração de RB, isso porque a quantidade de formação de dímeros depende fortemente da 

concentração de corante, temperatura e solvente [78]. Como os dois últimos parâmetros são 

equivalentes para as duas amostras, implica-se que quanto maior a concentração de RB nossas 

amostras possuírem, maior será a influência dos agregados nas propriedades espectrais de 

emissão. 

Bem como a Figura 28, a Figura 34 também apresenta a variação da largura da banda 

de emissão em função da fluência e possibilita estimar o limiar da ação laser. A largura da banda 

referente ao maior spot, tem uma redução mais abrupta de um patamar superior de 

aproximadamente 59,65 nm para um patamar inferior de aproximadamente 6,06 nm, já com 

relação ao menor spot, há um decréscimo ordenado de 56,78 nm para 8,78 nm. A fim de garantir 
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a emissão de RL, o limiar necessita variar à medida que o spot do feixe incidente mude. Dessa 

forma, evidencia-se claramente a emissão de RL, pois o limiar de ação laser da curva de menor 

spot é 0,014639 mJ/mm², enquanto que o limiar referente a curva de maior spot é 0,002161 

mJ/mm². Além disso, infere-se a compatibilidade do resultado obtido com os trabalhos teóricos 

presentes na literatura, visto que o menor valor de limiar é atingido para o maior spot do feixe 

incidente na superfície da amostra IV. 
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Figura 34 – Decréscimo da largura de linha para a amostra IV. 

 

Já a Figura 35 exibe o comportamento da intensidade de emissão da amostra IV à 

medida que a fluência de excitação cresce, onde a Figura 35 (a) apresenta a intensidade de 

emissão para a maior largura do feixe e a Figura 35 (b) para a menor. Como esperado em 

sistemas de RL, as curvas apresentam formatos diferentes correlacionados com o spot do feixe, 

indicando assim, modificação no limiar. Entretanto, como a declividade em baixa densidade de 

energia não está bem definida, a possibilidade de informar com exatidão o limiar de ação laser 

se torna baixa, por isso, o limiar laser foi estimado através do gráfico de largura de linha. 
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Figura 35 – Intensidade de emissão de pico em escala linear para a amostra IV, onde em (a) o raio do feixe é 

aproximadamente 2,10 mm e em (b) aproximadamente 0,36 mm. 

 

A Figura 35 (a) apresenta uma alta intensidade de emissão em um curto intervalo de 

fluência, enquanto que a Figura 35 (b) apresenta uma intensidade bem menor, além de 

necessitar de uma maior fluência para atingir tal valor. Então, o maior diâmetro possibilita o 

alcance de maior intensidade a partir de uma menor quantidade de energia cedida, uma vez que 

o volume de ganho e a região ativa são maiores. 

4.2 Análise das amostras II, III, V e VI 

Como foi visto, a emissão de laser sofre alteração de acordo com a concentração de 

corante, e se observou também que o diâmetro do feixe influencia nessa emissão. Outro 

parâmetro importante que têm enorme influência na redução ou aumento do limiar em RL é a 

densidade de espalhadores, dado sua relação com grandezas como o caminho de transporte e 

comprimento de absorção. Um exemplo disso é o estudo realizado por Abegão et al. [10], onde 

foi demonstrado que devido o leite integral possuir maior quantidade de centro espalhadores 

caracterizado pelas suas gotículas de gordura, ele manifesta comportamento de RL em 

intensidades de bombeio menores que a do leite desnatado, o qual por sua vez, possui uma 

menor quantidade de gordura.  

Experimentalmente, a amplificação de um meio aleatório é estabelecida por materiais que 

originam ganho óptico e espalhamento, onde esses dois parâmetros podem ser determinados 

por um único material [45], ou então diferentes materiais realizando, separadamente, cada 

função [46]. Logo, a função do centro espalhador é espalhar a luz dentro do material, 

produzindo assim, um efeito típico de estreitamento do espectro que é característico de RL.  Em 

nossas amostras, o responsável por produzir esse efeito é o TiO2, que é um material dielétrico 
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com alto índice de refração [79]. Entretanto, foi observado que a própria fibra causa o 

espalhamento dos fótons. Portanto, essa propriedade da fibra de EDGT possibilita uma análise 

direta da influência da incorporação de espalhadores adicionais (TiO2) sobre o limiar laser. 

Assim sendo, a seguir é apresentado duas amostras de concentrações de RB iguais entre 

si, possuindo também a mesma concentração da amostra I, a qual já foi discutida na seção 

anterior. No entanto, a dessemelhança entre as três é a concentração de nanopartículas de TiO2 

que cada uma possui, onde a amostra II contém 10 mg e a amostra III compreende 50 mg. A 

Tabela 2 mostra o comprimento de onda de máxima intensidade dos espectros em baixa 

fluência, permitindo verificar se a adição do TiO2 provoca modificação, mesmo com uma 

pequena fluência de excitação. 

 
Tabela 2 – Baixa fluência de excitação 

 

 Amostra I Amostra II Amostra III 

Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio 

𝛌𝒑𝒊𝒄𝒐 (𝒏𝒎) 618,35 613,75 612,98 614,52 610,68 611,45 

 

O maior spot do feixe equivale a aproximadamente 2,10 mm e o menor vale cerca de 

0,36 mm. Analisando primeiramente as amostras que contêm TiO2, é observado que quanto 

maior o spot, maior é o comprimento de onda do pico quando comparado com menor spot 

respectivo, isso pode ser decorrente da maior quantidade de reabsorção/reemissão 

proporcionada pelo maior volume de ganho. No entanto, a amostra I se comporta de maneira 

diferente, pois o maior comprimento de onda é determinado pelo menor spot, além de apresentar 

maior diferença entre seus valores, todavia, é plausível mencionar que em baixa intensidade de 

excitação o espectro é estabelecido pela emissão espontânea, a qual é predominante e originada 

com mais intensidade da interface dianteira da amostra, além de apresentar muitos ruídos, o que 

acaba dificultando a exata definição do pico. 

Foi observado tanto na amostra II quanto na amostra III um comportamento típico de 

sistemas RL, ou seja, de acordo com o aumento da fluência de excitação a intensidade cresce 

rapidamente e a largura de linha diminui [10]. No entanto, a evolução espectral da amostra II 

se deu em pequenos intervalos próximo a 625 nm, tanto para o maior spot do feixe quanto para 

o menor. Assim como a amostra II, a amostra III também apresentou um deslocamento de seu 

centro, onde esse deslocamento se deu em torno de 608 nm. A Tabela 3 apresenta os valores de 

comprimento de onda onde a intensidade é máxima. 
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Tabela 3 – alta fluência de excitação 

 

 Amostra I Amostra II Amostra III 

Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio 

𝛌𝒑𝒊𝒄𝒐 (𝒏𝒎) 632,91 635,97 626,78 628,31 607,61 609,14 

 

Através da tabela acima, nota-se uma pequena diferença entre os comprimentos de onda 

dos picos de cada amostra, onde essa pequena diferença pode ser causada pela reabsorção da 

luz emitida pelas moléculas de RB não excitadas. Cada um desse comprimentos de onda estão 

associados à emissão estimulada provocada no meio ativo pelos centros espalhadores, que são 

as partículas de TiO2 e a própria fibra de EDGT. Fixando os valores obtidos para a amostra sem 

dióxido de titânio (amostra I), percebe-se que quando há maior concentração de partículas 

espalhadoras, maior é o deslocamento hipsocrômico. A Figura 36 mostra os espectros de 

emissão das amostras II e III, podendo assim, observar o que foi dito anteriormente. 
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Figura 36 – (a) apresenta o espectro de emissão laser da amostra II e (b) apresenta o referente a amostra III. 

 

Os dois gráficos mostram o estreitamento do ganho que é observado em sistemas laser 

[46], proveniente do múltiplo espalhamento. Ressalta-se, que o regime de RL observado está 

associado em maior parte à contribuição de monômeros, porém, havendo uma mínima 

contribuição de dímero. Por conseguinte, analisando o espectro da amostra III em baixa 

fluência, através da deconvolução da banda em duas gaussianas, similar ao que foi proposto na 

Figura 32, nota-se somente a contribuição do emissor monomérico. É importante mencionar 

que as curvas geradas pelo maior spot do feixe, possuem maiores comprimentos de onda, assim 

como é reportado na literatura e aludido na seção anterior.  
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A Figura 37 traz as curvas da largura de linha concernente aos dois raios do feixe 

incididos na amostra II. A partir desses dados, foi definido o limiar de laser, estando ele presente 

no ponto médio entre os patamares. A diferença de largura de linha para as duas curvas abaixo 

do limiar possivelmente é devido à diferença espectral criada pelo efeito de reabsorção. A 

princípio, salienta-se que o gráfico abaixo está em concordância com a teoria apresentada, pois 

o menor valor do limiar foi encontrado para o maior spot do feixe incidente. 
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Figura 37 – Curva da largura de linha referente a amostra II em escala logarítmica. 

 

Em relação ao maior spot, a largura de linha da banda sofre uma suave redução de 59,84 

nm pra aproximadamente 9,29 nm. O mesmo acontece para o menor spot do feixe, onde a banda 

com largura de linha de aproximadamente 57,09 nm decresce para 9,67 nm. Além disso, é 

observado no patamar superior uma alteração no valor de largura de linha, o que pode estar 

associado a flutuações da fonte luminosa em baixa intensidade de bombeio. Ademais, para 

baixa densidade de energia, a fluorescência é baixa, enquanto que acima do limiar a intensidade 

emitida é alta e a largura de linha é pequena. 

Os limiares obtidos para o maior e o menor diâmetro são, respectivamente, 0,003097 

mJ/mm² e 0,006824 mJ/mm². Comparando esses valores com os valores encontrados para a 

fibra polimérica infiltrada com RB e sem a presença de TiO2 (Fig. 28), podemos inferir que os 

limiares encontrados para a amostra II são maiores que os limiares laser determinados para a 

amostra I. Então, é dito que à medida que a concentração de espalhadores é alterado, um limiar 
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diferente é determinado. De fato, o que é plausível ponderar a respeito dessa comparação é que 

quanto maior a concentração de espalhadores presente no material, maior é a distribuição 

espacial do ganho, visto que ela é governada pelo espalhamento dos fótons no sistema. 

O efeito do estreitamento do espectro na amostra I é produzido pela fibra de EDGT, na 

amostra II, esse estreitamento é produzido pela fibra em conjunto com 10 mg de TiO2. 

Entretanto, o que se observa é que com adição de espalhador, o limiar aumenta, sendo 

necessário maior densidade de energia para se obter o limiar laser, isto é, onde o ganho supera 

as perdas e gera emissão tipo laser. Aliás, um comportamento similar foi atingido por Lawandy 

et al. [46], onde o maior limiar foi adquirido pela linha de emissão que possuía a maior 

densidade de nanopartículas de TiO2, bem como a obtenção de uma mudança significativa da 

inclinação da curva relacionada ao comportamento da intensidade do pico, crescendo à medida 

que a concentração de espalhadores aumenta.  

Tanto a Figura 37 quanto a Figura 38, demonstram resultados que evidenciam a 

comportamento de RL, possibilitando determinar, por exemplo, se o efeito de RL se inicia 

primeiro na amostra I ou na amostra II. Pode-se observar um comportamento típico de emissão 

tipo laser, visto que é apresentado um aparecimento de limiar, onde o ganho supera as perdas e 

a emissão estimulada passa a predominar. 
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Figura 38 – Intensidade de pico de emissão em escala linear para a fibra polimérica infiltrada com RB, onde foi 

adicionado 10 mg de dióxido de titânio (amostra II), sendo (a) referente ao maior raio do feixe incidente e (b) ao 

menor. 

 

No que tange à amostra III, tomando a média entre o patamar superior e o inferior, além 

de aferir a fluência mais próxima desse ponto médio, estima-se os valores dos limiares da ação 

laser em termos da fluência de excitação, sendo eles: 0,005715 mJ/mm² para o feixe de maior 

largura e 0,015598 mJ/mm² para o de menor largura (Fig. 39). A largura da banda de maior raio 
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decresce de 54,5 nm para aproximadamente 5,85, já a de menor largura transita de um patamar 

superior de aproximadamente 54,03 nm para um valor estimado em 6,17 nm. Novamente é 

visto que este resultado está em conformidade com a teoria, já que a curva de menor raio 

apresenta maior valor de limiar, apresentando o típico comportamento de sistemas após 

alcançarem o limiar [80]. 
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Figura 39 – Gráfico da largura de linha versus fluência de excitação. Amostra III. 

 

Essas três amostras possuem a mesma concentração de RB. Então, confrontando as 

diferenças dos valores de limiar, ponderar-se que a amostra I possui os menores valores de 

limiar, em seguida vêm a amostra II, que por sua vez, possui valores de limiar maiores que a 

amostra I, no entanto, menores que a amostra III (amostra III𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 > amostra II𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 >

amostra I𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟). Recordando que a amostra II possui 10 mg de TiO2 e a amostra III possui 50 

mg do mesmo espalhador, fica claro que a existência de uma proporcionalidade entre a 

concentração de espalhadores e os valores do limiar laser. Geralmente, quanto maior a 

concentração de espalhadores presente em um sistema de ganho, menor é a densidade de 

energia requerida para atingir a ação laser, sendo que uma grande quantidade de espalhadores 

produz uma grande quantidade de espalhamento. 

A Figura 40 mostra a intensidade de emissão RL em função da fluência de excitação. 

Vê-se que, a maior intensidade de emissão é obtida quando uma maior área superficial da 

amostra está sendo irradiada pela fonte luminosa. A Figura 40 (b) apresenta menor valor de 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 4 – Resultados e discussão 67 

 

 

intensidade de emissão que a Figura 40 (a), tal questão pode ser associada ao tamanho do raio 

usado, já que devido ao menor tamanho do diâmetro a região ativa é diminuída e a região 

passiva é aumentada. 
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Figura 40 – Emissão de pico do comprimento de onda em função da fluência de excitação para a amostra III, 
onde (a) é referente a maior largura do feixe incidente e (b) é relativo a menor largura. 

 

Por outro lado, como visto na Tabela 1, foram produzidas outras três amostras com uma 

menor concentração de RB e com as mesmas concentrações de espalhadores das amostras 

anteriores. A Tabela 4 apresenta o valor do pico de emissão de cada amostra, quando excitados 

com baixa densidade de energia. Nota-se que independentemente da quantidade de espalhador 

presente, os valores obtidos possuem proximidades e assim como a Tabela 2, o maior 

comprimento de onda da amostra sem TiO2 é associada ao menor raio do feixe. Porém, as 

amostras que contêm os centros espalhadores apresentam comprimentos de onda maiores para 

o feixe incidente mais largo, o que é atribuído à reabsorção.  

 
Tabela 4 – Baixa fluência de excitação 

 

 Amostra IV Amostra V Amostra VI 

Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio 

𝛌𝒑𝒊𝒄𝒐 (𝒏𝒎) 600,69 599,92 599,16 600,69 599,16 601,46 

 

Todavia, quando a fluência de excitação possui um valor considerável, os valores para 

a amostra sem espalhadores se deslocam para o vermelho, enquanto os valores das demais 

amostras deslocam-se para o azul, como apresentado na Tabelo 5. Porém, o valor obtido para o 

maior raio da amostra V expõe um pequeno deslocamento para o vermelho, este pode estar 
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associado a uma menor intensidade de influência de monômeros. A propósito, assim como 

realizado para as amostras anteriores, feita a análise da luminescência pela deconvolução da 

banda larga com duas gaussianas, pode-se entender que o regime de RL observado nas amostras 

V e VI são atribuído aos emissores monoméricos. 

 

 
Tabela 5 – Alta fluência de excitação 

 

 Amostra IV Amostra V Amostra VI 

Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio Menor raio Maior raio 

𝛌𝒑𝒊𝒄𝒐 (𝒏𝒎) 608,38 623,72 597,62 603 593 596,08 

 

A Figura 40 mostra os espectros de emissão RL das amostras V e VI. Observa-se que 

os valores de densidade de energia são basicamente os mesmos, porém ainda é visto um maior 

deslocamento entre as bandas da amostra V (Fig. 41 (a)). De acordo com Vaveliuk et al. [73], 

quando o spot do feixe incidente é aumentado, a banda de emissão monomérica tende a se 

deslocar para o vermelho, isso porque a banda dimerizadas tende a evoluir. Portanto, mesmo 

que aqui a emissão seja contribuição majoritária de monômeros, quanto maior o diâmetro do 

feixe na superfície da amostra maior se torna probabilidade de haver, senão completamente, 

resquícios de emissão por parte de dímeros. Já o deslocamento visto na Figura 41 (b) é menor, 

isso porque a quantidade de espalhadores é maior, possibilitando a ideia de que uma menor 

porção de corante esteja sendo irradiada, mesmo que o feixe tenha uma largura considerável, 

isso porque há uma maior quantidade de TiO2 e a RB possui menor dimensão que o espalhador. 
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Figura 41 – Gráfico de intensidade de emissão normalizada versus comprimento de onda em alta fluência de 

excitação da amostra V (a) e amostra VI (b). 
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Adiante, é mostrado o comportamento da largura de linha da amostra V (Fig. 42). 

Analisando a curva de maior raio, percebe-se que há uma redução suave de 49,05 nm para 

aproximadamente 6,11 nm, dessa forma, o limiar apresentado por ela é 0,005024 mJ/mm². Por 

outro lado, para o menor raio do feixe nota-se um decréscimo da largura de linha que 

inicialmente era aproximadamente 53,67 nm e passou a valer 7,46 nm, com limiar cerca de 

0,026826 mJ/mm². É notório que diferentemente dos respectivos gráficos das amostras 

anteriores, o patamar mais elevado é referente a curva de menor raio, porém se atentarmos para 

a barra de erro de 10%, vemos a conformidade com as demais amostras. Comparando o limiar 

dessa amostra com o encontrado para a amostra IV, ou seja, a amostra que não contém TiO2, 

percebe-se que a amostra V apresenta um maior limiar. 

 

1E-4 0,001 0,01 0,1 1
0

10

20

30

40

50

60

L
im

ia
r

L
im

ia
r

 Raio do feixe ~ 2,10 mm

 Raio do feixe ~ 0,36 mm

L
ar

g
u
ra

 d
e 

li
n
h
a 

(n
m

)

Fluência de excitação (mJ/mm2)
 

 

Figura 42 – Estreitamento da largura de linha da amostra V. 

 

A Figura 43 mostra o comportamento da intensidade de emissão para a amostra V à 

medida que a fluência de excitação aumenta, onde a Figura 43 (a) mostra a intensidade de 

emissão para a maior largura do feixe e a Figura 43 (b) para a menor. Nota-se que as curvas 

apresentam formatos diferentes relacionados ao raio do feixe, o que é esperado em sistemas de 

RL, pode-se ver também que a intensidade de emissão RL é bem maior quando se usa um feixe 

mais largo. Mesmo sem um controle na medida de intensidade, com base na literatura, pode-se 

indicar que o maior diâmetro propicia maior intensidade a partir da menor fluência, estando 

relacionado com a região ativa e volume de ganho.  
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Figura 43 – Intensidade de emissão normalizada da amostra V para o maior raio do feixe incidente (a) e menor 

valor do raio (b). 

 

A Figura 44 apresenta o comportamento da largura de linha referente a amostra VI. 

Como esta amostra possui maior quantidade de espalhadores, o esperado é que o valor do limiar 

aumente, conforme aconteceu com a amostra V. Sendo assim, é importante destacar os valores 

de limiar, sendo eles: 0,012231 mJ/mm² para o maior raio, onde a largura espectral é 

aproximadamente 47,91 nm e é reduzida para 5,12 nm; 0,041659 mJ/mm² para o menor raio, 

havendo redução da largura que, inicialmente, vale 53,09 nm, para 5,94 nm. Novamente, é 

possível ver a ocorrência do mesmo efeito presente na amostra V, onde o patamar superior da 

curva de menor raio encontra-se acima da curva de com maior diâmetro. 

 



SOUSA JUNIOR, F. W. S. Capítulo 4 – Resultados e discussão 71 

 

 

1E-4 0,001 0,01 0,1
0

10

20

30

40

50

60

L
im

ia
r

L
im

ia
r

 Raio do feixe ~ 2,10 mm

 Raio do feixe ~ 0,36 mm

L
ar

g
u
ra

 d
e 

li
n
h
a 

(n
m

)

Fluência de excitação (mJ/mm2)
 

 

Figura 44 – Diminuição da largura de linha espectral referente a amostra VI. 

 

A intensidade dessa emissão é mostrada na Figura 45, podendo ser observado a 

dependência linear entre o pico de emissão de RL e fluência de excitação. Então, nota-se um 

comportamento de limiar, o que é esperado para emissão RL. 
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Figura 45 – Gráfico de intensidade normalizada para a amostra VI: (a) maior raio do feixe incidente e (b) menor 

raio do feixe. 

 

A Figura 46 demonstra, graficamente, o comportamento do comprimento de onda de 

pico da banda de emissão conforme as partículas espalhadoras vão sendo adicionadas. Os 

pontos preenchidos representam as amostras I, II e III, enquanto os que não estão preenchidos 

simbolizam as amostras IV, V e VI. Nota-se que à medida que os espalhadores estão sendo 
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incorporados, o comprimento de onda da banda de emissão se desloca para o azul, 

independendo do diâmetro do feixe incidente. Esse deslocamento hipsocrômico é mais intenso 

para as amostras que possuem menor concentração de RB, podendo estar associado ao fato de 

as moléculas estarem mais dispersas no determinado volume de ganho. Sendo assim, o efeito 

causado pela adição de partículas espalhadores nessas fibras poliméricas é um deslocamento 

para o azul, um “blueshift”. 
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Figura 46 – Gráfico do comprimento de onda do pico da banda de emissão RL em função da concentração de 

centro espalhador, havendo três diferentes níveis de carga de partículas (0, 10 e 50 mg). É apresentado o 

comportamento do comprimento de onda da banda para cada concentração de TiO2 e concentração de RB. Os 

quadrados e bolinhas preenchidas representam a maior concentração de RB, que corresponde a 10−2 M, os 

demais representam a menor concentração de RB contida na fibra polimérica ( 10−3 M). O maior raio do feixe 

corresponde a 2,10 mm, o menor corresponde a 0,36 mm. 

 

De modo a visualizar o comportamento do limiar à medida que houve mudanças na 

concentração de RB e de TiO2, a Figura 47 exemplifica, graficamente, este comportamento para 

as seis amostras, separando-as em dois gráficos, já que possuem diferentes concentrações de 

RB. Tratando primeiramente da mudança de concentração de RB, é observado que os limiares 

laser obtidos para as amostras com maior concentração de corante, apresentaram menores 

valores. Isso está associado ao fato dessas amostras possuírem maiores condições de 

amplificação luminosa, sem falar que quanto maior o diâmetro do feixe na amostra, maior é o 

volume de ganho e menor é a região passiva, resultando no menor limiar de ação laser. Por isso, 

a curva vermelha na Figura 47 (a) apresenta, inicialmente, limiar maior que a curva azul. Essa 

argumentação pode ser aplicada à Figura 47 (b), entretanto, como ela apresenta menor 
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concentração, uma maior fluência é necessária para atingir o limiar laser. Assim, é visto que 

todos os pontos da Figura 47 (b), independentemente do raio, exibem valores maiores de limiar 

do que a Figura 47 (a). 
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Figura 47 – Comportamento do limiar à medida que centro espalhadores são adicionados (a) nas amostras cuja 

concentração de RB é 10−2 M e também (b) nas amostras de concentração mais baixa, 10−3 M. 

 

Quando há alteração na concentração de TiO2, é perceptível uma mudança considerável 

no valor da grandeza fluência. Essa mudança é ocasionada pelo tamanho do spot, pela 

quantidade de nanopartículas de TiO2 e de corante. Em suma, quanto menor a porção de corante 

no sistema, maior é probabilidade de haver mais espalhadores na área que está sendo irradiada 

pelo feixe, todavia, como o meio de ganho encontra-se em menor quantidade, há uma maior 

demanda do processo onde a luz é elasticamente espalhada e permeia o meio ativo liberando 

mais energia através do decaimento estimulado e espontâneo das moléculas para níveis 

fundamentais, destaca-se que estamos tratando os espalhadores como pseudocavidades.  

4.3 Sintonia 

Em alguns tipos de lasers convencionais, como os de corante, a sintonização pode ser 

facilmente conseguida através do ajuste de comprimento de onda (ou frequência) alterando as 

características da cavidade, possibilitando o controle do modo de emissão laser. Assim, ao 

variar o tamanho da cavidade, por exemplo, ocorrerá uma seleção de modos de emissão 

ressonantes. Entretanto, o RL não faz uso de cavidades ressonantes, o que por si só já propicia 

o baixo custo, e como suas propriedades são determinadas pela interação de múltiplos 

espalhamentos com a amplificação da luz a fim de obter emissão laser, esses sistemas que 
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exibem RL podem ser facilmente produzidos, porém a sua sintonia em uma região larga do 

espectro não é trivial. 

Dessa forma, a sintonização em RL é alcançada através de estudos e tentativas 

experimentais dos ajustes de elementos ópticos em um sistema que possibilita a variação da 

intensidade e do grau de múltiplos espalhamentos dos fótons emitidos [81]. O RL fornece 

vantagens como: baixo custo de produção, facilidade de fabricação e na modificação dos 

elementos ópticos, emissão laser baseada em espalhamento, emissões livres de ângulo. Todavia, 

o maior empecilho para sua sintonização é a ausência da cavidade ressonante bem definida [81], 

sendo aqui, representadas pelas partículas de TiO2 que atuam como pseudocavidades, 

proporcionando retroalimentação coerente ou incoerente.  

Em alguns trabalhos científicos é possível acompanhar a produção de materiais e de sua 

sintonização, como por exemplo no trabalho realizado por Lee et al. [82], onde ele desenvolveu 

e demonstrou um sistema laser aleatório com emissões espectrais sintonizáveis de espalhadores 

(nanofios de ZnO) desordenados crescido em um substrato flexível usando a técnica de 

magnetron sputtering, onde esse efeito é controlado dobrando mecanicamente o substrato 

flexível, favorecendo a criação de luz laser acima e abaixo do limiar de ação laser sob distintas 

curvaturas de flexão. Yu e Li [83] em seu trabalho sobre guia de onda em nanofibras poliméricas 

dopadas com corante, mostra que o procedimento de reabsorção/reemissão sofrido pelas 

nanofibras de PMMA excitadas com luz resulta em uma conversão gradual do comprimento de 

onda durante a propagação, onde ao cruzar as fibras, as características de guia de onda foram 

controladas através da distância de propagação e ângulos feitos pelas fibras (ramificações). 

É sabido que alterando parâmetros estruturais como o diâmetro da fibra, índice de 

refração das fibras e espalhadores, substrato (no caso de filmes), tipo de espalhadores e corantes 

fluorescentes, são métodos viáveis para gerar RL sintonizáveis. Gu et al. [84] utilizando PNFs 

(polímeros emissores de luz) dopados com quatro tipos diferentes de corantes fluorescentes, 

mostrou que ao variar o tipo de corante juntamente com os diâmetros dos PNFs usados, foi 

possível gerar emissões de cores desejadas. Já em nossas amostras, os parâmetros que podem 

ser alterados são: concentração de RB (10−2e 10−3 M), concentração de TiO2 (0, 10 e 50 mg) 

e spot size do feixe incidente na superfície da amostra (0,36 e 2,10 mm). Primeiramente, fixando 

o valor da concentração de RB em 10−2 mol/L e o tamanho do raio do feixe em 

aproximadamente 2,10 mm, pode-se observar o comportamento do sistema à medida que a 

quantidade de centro espalhadores varia.  

Analisando os espectros em baixa fluência das amostras I, II e III (Fig. 48), nota-se a 

emissão de banda larga com uma pequena diferença entre os três sistemas. O espectro da 
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amostra com maior quantidade de espalhadores está deslocado para o azul em relação do 

espectro da amostra I e II, ressaltando que utilizaremos a amostra I como sendo fixa, visto que 

ela não possui espalhadores. Sabe-se que em um sistema com moléculas de RB em alta 

concentração as moléculas podem estar separadas suficientemente para serem tratadas de forma 

isoladas (monômeros), apresentando um diagrama de energia bem próprio, ou podem estar 

próximas o suficiente para interagirem formando dímeros, onde estes por sua vez, apresentam 

um diagrama de energia diferente [73]. 
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Figura 48 – Espectros das amostras I, II e III, em baixa fluência, mantendo a concentração de RB fixa em 10−2 

mol/L e o raio do feixe em 2,10 mm. Os valores de pico para as amostras I, II e III, são respectivamente, 613,75, 

614,52 e 611,45. 

 

Portanto, através do estudo realizado por Vaveliuk et al. [73], torna-se plausível inferir 

que a parte da banda de comprimento de onda menor, em geral, está associada a presença de 

monômeros enquanto que a descida mais suave está associada a presença de dímeros. Sendo 

assim, quando o sistema possui alta concentração de corante, há um aumento da contribuição 

dos dímeros e consequentemente, um deslocamento para o vermelho (redshift). Entretanto, é 

visto aqui, que quanto maior a presença de espalhadores mais a banda de emissão se desloca 

para o azul (blueshift), o que indica maior contribuição de monômeros. Dessa forma, pode-se 

dizer que à medida que a concentração de espalhador é aumentada, mais as moléculas de corante 

se afastam. 
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Isso pode ser visto na Figura 49, onde nitidamente é possível observar que na 

competição existente entre monômeros e dímeros quando há alta concentração de RB, as 

partículas atuantes como centro espalhadores em nosso sistema tendem a resolver esse conflito 

favorecendo a emissão de bandas de menores comprimentos de onda, dado que ao se colocar 

mais espalhadores na fibra, mais ela tende a expandir e as moléculas a se afastarem, reduzindo 

a influência de dímeros na emissão. No capítulo anterior, foi dito que a incorporação mútua de 

aditivos (RB e TiO2) estabeleceu uma contribuição irrelevante na morfologia geral das fibras, 

porém, por mais pequena que seja essa variação da largura da fibra, pode estar associada ao 

deslocamento espectral das amostras, até porque a própria fibra atua como agente espalhador. 
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Figura 49 – Espectros das amostras I, II e III, em alta fluência, mantendo a concentração de RB fixa em 10−2 

mol/L e o raio do feixe em 2,10 mm. Os valores de pico para as amostras I, II e III, são respectivamente, 635,97, 

628,31 e 609,14. 

 

Outro fator de influência que é importante evidenciar, é a condição de espalhamento. 

Posto isso, se as condições de espalhamento são modificadas, a seção de choque do 

espalhamento também é alterada, logo o livre caminho médio também muda, pois quanto maior 

é a quantidade de partículas menor é o livre caminho médio. No entanto, a seção de choque é 

uma função que depende do comprimento de onda, então modificando em conjunto essa área 

que mede a probabilidade de colisão entre o fóton e o espalhador, estamos favorecendo 

espalhamento em diferentes comprimentos de onda que estão cedendo, em conjunto, uma 

realimentação mais eficiente para comprimentos de onda menores. Além disso, ao adicionar 

espalhadores maior é o grau de espalhamento da luz pelo material e mais tempo a luz é mantida 
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em seu interior [85], logo mais fótons perpassam o meio ativo e aumentam o grau de 

amplificação. 

A discussão estabelecida acima é totalmente válida para a Figura 50, sendo importante 

destacar que os espectros presentes na Figura 50 correspondem as mesmas amostras citadas 

anteriormente, conservando os parâmetros fixados, havendo apenas uma alteração, dado que o 

raio do feixe incidente utilizado para essa medida tem, aproximadamente, 0,36 mm. Como 

resultado, é observado que os espectros se encontram em menores comprimentos de onda que 

os mostrados na Figura 49, isso está relacionado com a reabsorção de fótons, pois a densidade 

de moléculas que estão sendo excitadas é proporcional a área delimitada pelo bombeamento, 

além do mais, a luz emitida por essas moléculas percorrem um longo caminho dentro da 

amostra. Todavia, como a área de ganho é menor os fótons emitidos são reabsorvidos em maior 

quantidade pelas regiões passivas (área fora da região de ganho), sendo menor a probabilidade 

de eles retornarem para a região de ganho. Portanto, alterando a região de ganho, modifica-se 

também as condições de espalhamento, resultando em um efeito de realimentação mais 

eficiente para comprimentos de onda menores. É perceptível que essa afirmação está sendo 

corroborada pela Figura 50, onde se contempla que o tamanho do raio influencia diretamente 

na sintonização das amostras propostas.  
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Figura 50 – Espectros das amostras I, II e III, em alta fluência, mantendo a concentração de RB fixa em 10−2 

mol/L e o raio do feixe em 0,36 mm. Os valores de pico para as amostras I, II e III, são respectivamente, 632,91, 

626,78 e 607,61.  
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Em um laser convencional, os responsáveis pela oscilação laser em um determinado 

comprimento de onda são o meio ativo juntamente com o modo da cavidade ressonante. Assim, 

variando a concentração de centro espalhadores ou a área superficial que está sendo irradiada, 

os modos da cavidade que concedem realimentação eficiente para o laser estão sofrendo 

modificações. Dessarte, sendo visto que o espectro de ganho é o mesmo, a inclusão juntamente 

com a quantidade dessas pseudocavidades que estão sendo utilizadas inerentemente ao feixe de 

incidência, estão induzindo uma melhor eficiência para a geração laser em menores 

comprimentos de onda. 

Esse paradigma é válido para todas as amostras, como foi apresentado na Figura 46. No 

entanto, é importante ressaltar que para as amostras de menor concentração de RB (amostras 

IV, V e VI) a competição entre monômeros e dímeros é menor, sucedendo, principalmente, 

emissão monomérica. Ademais, o aumento de partículas espalhadoras presente no material, 

propiciam frequências e direcionalidades diferentes. Em virtude disso, as amostras de menor 

concentração de RB apresentam maiores deslocamentos hipsocrômico. A Figura 51 apresenta 

o comportamento dessas seis amostras à medida que os parâmetros estruturais se modificam. 
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Figura 51 – Aqui é apresentado todas as amostras, independentemente da concentração de RB, da concentração 

de TiO2 e até mesmo dos raios do feixe. 
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Analisando a figura acima, nota-se que o comportamento das amostras mediante a 

concentração de corante e nanopartículas, juntamente com o diâmetro do feixe, apresentam um 

padrão que segue as afirmações feitas no decorrer desta seção. Logo, as amostras de menor 

concentração de corante exibem bandas de emissão em menores comprimentos de onda, e 

quando a concentração é crescida, há um redshift que é decorrente da presença da maior 

quantidade de dímeros. Porém, à medida que os centro espalhadores estão sendo inseridos, as 

condições de espalhamento variam e promovem uma realimentação mais eficaz para 

comprimentos de onda menores, ocasionando um blueshift. Esse deslocamento para o azul é 

mais efetivo para o menor raio do feixe, advindo da menor quantidade de espalhadores 

presentes no volume de ganho, desenvolvendo modos de pseudocavidades que favorecem a 

oscilação laser em menores comprimentos de onda.  

A escolha dos parâmetros de síntese das amostras estudadas, viabilizaram a geração de 

RL com emissão em uma faixa de comprimento de onda que vai de 593 a 635,97 nm. Sendo 

assim, os resultados aqui apresentados oferecem um método simples e direto para sintonizar as 

emissões de RL em uma faixa de comprimentos de onda que abrangem uma diferença de 42,97 

nm. Essa diferença pode ser ampliada ou reduzida através da modificação, em maior ou menor 

quantidade, dos parâmetros durante a confecção dessas nanofibras.   
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Capítulo 5 

CAPÍTULO 5 -  Conclusão  

5.1 Considerações finais 

Nesta dissertação foram apresentados os estudos da emissão tipo laser randômico de seis 

amostras, sendo diferenciadas de acordo com a concentração de aditivos, RB, TiO2. A 

Rodamina B (RB) é uma molécula orgânica fluorescente, já conhecida na literatura e 

geralmente usada como meio ativo em lasers convencionais e em sistemas de emissão de RL. 

O TiO2 (inorgânico) é conhecido por espalhar a luz visível, sua forma comercial do dióxido de 

titânio anatase foi utilizada neste trabalho. Deve-se ressaltar que estudos de emissão RL em 

fibras EDGT L-100 infiltradas com RB e TiO2, até onde temos conhecimento, não foram 

reportadas na literatura.  

Para ser caracterizado como RL, o sistema deve apresentar duas características essenciais: 

o aumento da intensidade de emissão à medida que a fluência de bombeamento cresce e, o 

estreitamento da largura de linha espectral. Todas as seis amostras apresentaram esses 

requisitos, além de exibirem valores diferentes de limiar de emissão laser quando a área 

iluminada na superfície da amostra variava, indicando se tratar de uma emissão do tipo RL e 

não do tipo ASE. Ademais, como todos os espectros de emissão estão livres de spikes, o regime 

de retroalimentação associado a este sistema é incoerente.   

A maior influência de dímeros foi observado nas amostras I, II e III, isso porque elas 

possuem uma maior concentração de RB, favorecendo a existência e emissão de agregados. Já 

as amostras IV, V e VI, como possuem uma menor quantidade de corante, a emissão laser foi 

majoritariamente devido a monômeros. À medida que o TiO2 foi sendo inserido na amostra, as 

condições de espalhamento foram alteradas, resultando em uma seção de choque diferente para 

cada concentração de centros espalhadores, bem como a modificação do livre caminho médio 

e consequentemente o aumento do limiar. O comportamento das curvas de largura de linha e de 

intensidade de cada amostra foram coerentes com a literatura, uma vez que o menor valor de 

limiar foi obtido para as curvas estipuladas pelo maior spot do feixe, e a maior declividade no 

gráfico de intensidade foi obtido para a curva estabelecida pelo maior spot, ocasionando na 

diminuição da região passiva. 
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É valido ressaltar a inexistência de TiO2 nas amostras I e IV, porém, mesmo assim elas 

apresentaram emissão de RL. Logo, deve-se sugerir que a fibra de EDGT age como um centro 

espalhador, uma vez que modifica o livre caminho da luz, modificando sua direção visto que 

tais fibras não estão ordenadas. Sendo assim, as amostras que têm TiO2 possuem uma maior 

capacidade de espalhamento, visto que para essas amostras tanto a anatase quanto a fibra são 

centro espalhadores.  

Fixando a amostra I, as demais amostras apresentaram um deslocamento para o azul que 

deve estar relacionado a concentração de RB. Neste caso há contribuição de dímeros, e uma 

vez que seu diagrama de energia apresenta uma menor diferença energética entre o nível 

fundamental e excitado, o resultado é uma transição radiativa com maior comprimento de onda, 

diferentemente dos monômeros que emitem fótons com menores comprimentos de onda. Além 

de que à medida que o TiO2 foi sendo acrescentado, os modos dessas pseudocavidades foram 

modificados e resultaram em uma oscilação laser mais eficiente para menores comprimentos 

de onda.  

Em suma, a luz laser de bombeio foi absorvida e reemitida em comprimentos de onda 

maiores, ocasionando uma conversão gradual do comprimento de onda durante a propagação 

da luz nos sistemas utilizados. Também foi observado que essas amostras apresentam RL com 

comprimentos de onda sintonizáveis, isto é, emissões espectrais ajustáveis em uma faixa de 

sintonia de 42,97 nm. Portanto, apresentamos os resultados de um material que emite luz laser 

do tipo RL em comprimentos de onda diferentes, onde essa emissão pode ser projetada e 

controlada variando os parâmetros estruturais como as concentrações de RB, TiO2 e as 

condições de bombeio na amostra. Consequentemente, essas fibras trazem novas perspectivas 

e possibilidades para diferentes aplicações. 

5.2 Perspectivas 

Uma grande motivação para a continuação desse estudo é identificar a forma das 

partículas de TiO2 e então calcular a seção de choque de espalhamento. Poder realizar novas 

medidas usando uma esfera integradora, objetivando verificar e comparar as eficiências de 

conversão de cada amostra. 
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