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Resumo

Neste trabalho, com objetivo de desenvolvermos dispositivos de limitação
óptica, estudamos o processo de absorção de estado excitados em um grupo de
tetrapiridil porfirinas com diferentes substituintes centrais (2H+, Zn2+, Ni2+, Cu2+).
Para isso utilizamos a técnica de varredura – Z com pulsos de femto e
picossegundos bem como com trem de pulsos. Desta forma, determinamos a
dinâmica de absorção de estados excitados, para estas moléculas, obtendo
parâmetros espectroscópicos tais como tempo de cruzamento intersistema, e as
seções de choque de absorção dos primeiros estados excitados singleto e tripleto.
Além disso, visando aproveitar os processos ópticos acumulativos de alguns
materiais não lineares, em aplicação de limitação óptica, desenvolvemos uma nova
geometria óptica denominada de limitador óptico de múltiplas passagens, a qual
utiliza dois espelhos esféricos confocais e um espelho plano posicionado
paralelamente a linha que une os espelhos esféricos.
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Abstract

In this work, aiming to develop optical limiting devices, we have studied excited state
absorption process in a group of tetrapyridyl porphyrins with different central
substitutes (2H+, Zn2+, Ni2+, Cu2+). We have employed Z-scan technique with femto
and picosecond pulses as well as with pulse trains to determine the excited state
absorption dynamics and obtain some spectroscopic parameters like intersystem
crossing time and triplet and singlet excited state absorption cross-sections.
Moreover, we have developed a new geometry for an optical limiter, named
multipass optical limiter. It is formed by two confocal spherical mirrors together with
a plane mirror placed in parallel with the line joining them.
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“É melhor acender uma vela do que
praguejar contra a escuridão.”
Adágio

Capítulo 1 – Introdução

Com o início da utilização da radiação laser de alta intensidade no estudo
das propriedades ópticas da matéria, uma grande quantidade de efeitos passaram
a ser observados em laboratório [1]. Estes são denominados de efeitos ópticos não
lineares, pois a resposta do meio ao estímulo da luz, depende de forma não linear
com o campo elétrico desta [2]. Quando isto ocorre, a propagação da luz que
provocou a modificação no material é afetada, num processo que denominamos de
auto-ação. Essas modificações, nas propriedades ópticas do material, são descritas
pela expansão da polarização em potências do campo elétrico, pelo menos para
processos não ressonantes.
Além da necessidade de se entender os mecanismos básicos que regem a
interação da luz com a matéria em regime de altas intensidades, os processos
ópticos não lineares se destacam pela sua grande potencialidade de aplicação em
fotônica. A fotônica é um ramo da tecnologia que lida principalmente com a
geração, transmissão e processamento de sinais de luz. Assim, quanto maior o
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número de processos ópticos não lineares conhecidos e entendidos, maior a
possibilidade de desenvolvimento de novos dispositivos fotônicos.
Atualmente, um vasto número de efeitos ópticos não lineares já são
conhecidos sendo estes basicamente efeitos refrativos, absorcivos, de conversão
de freqüência, entre outros [2,3]. Estes podem ser utilizados no desenvolvimento de
diversos tipos de dispositivos fotônicos, dentre os quais destacamos os limitadores
ópticos [4]. Limitadores ópticos são dispositivos que apresentam uma alta
transmitância, que vem a cair rapidamente quando a intensidade da luz incidente
aumenta. Em geral, estes são utilizados na proteção de sensores ópticos e de olhos
humanos [4]. Mais especificamente, o interesse por limitadores ópticos vem
aumentando

devido

ao

surgimento

de

radiação

pulsada

com

altíssimas

intensidades. Estes pulsos possuem larguras temporais que vão do regime de
femtossegundos até o de nanossegundos.
Os dispositivos de limitação são baseados em uma grande quantidade de
processos ópticos não lineares, tais como refração não linear [2], absorção a partir
de estados excitados [5], absorção multifotônica [3], espalhamento não linear [6],
etc. Além do processo não linear empregado, o tipo de material e a geometria
óptica do dispositivo desempenham um papel de grande importância na
performance do limitador óptico. Por esta razão, a busca de novos materiais com
boas propriedades ópticas não lineares e o desenvolvimento de novas geometrias
ópticas se tornou um campo de profunda pesquisa nos últimos anos. Dentre os
materiais empregados em limitadores ópticos podemos destacar, moléculas
orgânicas e macrocíclicas [7,8], materiais semicondutores [9], nanomateriais em
geral [10,11], entre outros.
Em especial, moléculas macrocíclicas tais como porfirinas e ftalocianinas, se
destacam por apresentarem, em geral, um forte sinal de absorção saturada reversa
e um rápido tempo de resposta [12], além é claro de sua fácil manipulação
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estrutural o que permite que suas propriedades ópticas não lineares sejam
otimizadas. Já a suspensão de nanopartículas pretas, do tipo carbon black, possui,
além de um forte sinal de espalhamento não linear, que funciona como um
excelente mecanismo de limitação, uma banda de absorção em toda região do
visível que garante o seu funcionamento como limitador óptico em uma larga banda
espectral [10].
Em relação às geometrias ópticas, temos desde configurações simples que
utilizam apenas um par de lentes, com a amostra não linear posicionada no foco da
primeira lente [4] até configurações mais elaboradas que utilizam diferentes
materiais não lineares em associação [13], e configurações bifocais [14]. A
combinação de diferentes tipos de mecanismos com diferentes geometrias,
determina uma maior ou menor eficiência do limitador óptico, o que fornece uma
grande variedade de possibilidades para limitação dos diferentes tipos de radiação,
seja em relação ao comprimento de onda, seja em relação ao perfil temporal do
pulso laser.
Neste trabalho, apresentamos no Cap. 2 uma idéia geral dos fundamentos
teóricos da óptica não linear bem como dos mecanismos que determinam os
processos foto-físicos em moléculas. Posteriormente, no Cap. 3 apresentamos uma
visão geral dos dispositivos limitadores, abordando os principais limitadores
desenvolvidos até o presente momento e analisando os mecanismos não lineares
sobre os quais estes se baseiam.
Os Caps. 2 e 3 servem para fundamentar a parte central desta tese, onde
abordamos o estudo de limitadores ópticos de diversas formas. Inicialmente
empregamos a técnica de varredura-Z [15] com pulsos de femtossegundos e
picossegundos bem como com trem de pulsos [16] para caracterizar a absorção de
estados excitados de uma classe de porfirinas: a tetrapiridil porfirina (TPyP). Nesta
parte do trabalho visamos caracterizar essa classe de porfirinas, cuja absorção não
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linear ainda não havia sido estudada, para potencializarmos seu uso em
dispositivos de limitação óptica. Especificamente estudamos quatro tipos de TPyPs:
a base livre, formada por dois íons H+ no centro do anel, e as metalo-porfirinas
formadas pelos íons Zn2+, Cu2+ e Ni2+. Os resultados referentes a este estudo são
apresentados no Cap. 4 juntamente com uma análise geral das propriedades fotofísicas das porfirinas. No Cap. 5 apresentamos os resultados obtidos com o
limitador de múltiplas passagens. Este limitador consiste de uma nova geometria
óptica desenvolvida por nós, que visa aproveitar os processos ópticos não lineares
acumulativos para incrementar a limitação óptica de certos materiais. Este é
formado por dois espelhos esféricos e um plano em configuração de anel
semelhante aos sistemas empregados na amplificação de pulsos ultracurtos [17].
Testamos essa geometria, para três tipos de mecanismos não lineares: a absorção
saturada reversa, o efeito de refração por lente térmica e o espalhamento não linear
por partículas em suspensão, tendo sido este empregado na limitação de pulsos de
nanossegundos, picossegundos e femtossegundos. No Cap. 6, apresentamos as
conclusões gerais da tese juntamente com as perspectivas de trabalhos futuros.
No Apêndice A apresentamos uma descrição da técnica de varredura – Z
[15] e da técnica de varredura – Z com trem de pulsos [16], que foram utilizadas no
estudo da dinâmica de absorção de estados excitados das tetrapiridil porfirinas. No
Apêndice B, apresentamos o estudo feito sobre a absorção não linear da molécula
de citocromo c, que nada mais é do que uma molécula de ferro-porfirina. Embora o
citocromo c não tenha se mostrado um bom material para aplicações em limitação
óptica, o seu estudo se justifica por se tratar de uma porfirina com grande potencial
de aplicação em terapia fotodinâmica. Isto se deve principalmente a sua
similaridade com as chamadas hematoporfirinas [18], que são os modelos
biológicos básicos para as drogas usadas nessa terapia. Por fim, no Apêndice C
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apresentamos uma lista dos trabalhos apresentados em congressos e publicados
em revistas, durante a execução deste trabalho.
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“Não existe nada mais prático
do que uma boa teoria.”
Emmanuel Kant.

Capítulo 2 – Fundamentos Teóricos

2.1 – Introdução

A óptica não linear estuda fenômenos causados pela modificação das
propriedades ópticas do material devido à ação de campos eletromagnéticos. Tais
fenômenos são considerados não lineares em virtude de sua resposta não
depender linearmente com o campo elétrico gerador do estímulo. Devido ao fato de
que a maioria dos processos ópticos não lineares necessita de altas intensidades
de luz, somente com o advento da radiação laser [1] é que eles passaram a ser
rotineiramente observados em laboratório.
Do ponto de vista fundamental, processos ópticos não lineares são
conseqüência da interação do campo elétrico oscilante da luz com a nuvem
eletrônica de átomos e/ou moléculas. Uma parte significativa desses fenômenos é
explicada por modelos semi-clássicos, os quais descrevem a propagação da luz
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pela teoria eletrodinâmica clássica e o comportamento da matéria pela teoria
quântica.
No presente capítulo apresentamos as idéias gerais que fundamentam os
processos ópticos não lineares, principalmente no que se refere a efeitos não
lineares provenientes da interação da radiação com a matéria em regime
ressonante. Uma especial atenção é dada para processos absorcivos de estados
excitados, por serem vitais para o entendimento dos resultados apresentados no
Cap. 4. Além disso, apresentamos uma discussão sobre os possíveis processos
foto-físicos moleculares e fazemos uma breve análise sobre o processo de lente
térmica, por ser este utilizado como um dos mecanismos na limitação de múltiplas
passagens.

2.2 – A propagação da luz em meios materiais

A propagação da luz, seja no vácuo ou em meios materiais, é explicada pela
teoria eletromagnética da luz, desenvolvida por James Clerck Maxwell na segunda
metade do século XIX. Segundo Maxwell, todos os fenômenos eletromagnéticos
são descritos por quatro leis fundamentais, que são sucintamente escritas na forma
das Eqs. (2.2.1-4) [2].

→

∇ ⋅D = ρ

(2.2.1)
→

∂B
∇×E = −
∂t
→

→

∇ ⋅B = 0

(2.2.3)
→

∂D →
∇×H =
+J
∂t
→

(2.2.2)

(2.2.4)
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A Eq. (2.2.1), denominada lei de Gauss, descreve a origem do vetor
deslocamento elétrico devido à presença de cargas livres. A Eq. (2.2.2) é a lei da
indução de Faraday. A Eq. (2.2.3) reflete a ausência de monopolos magnéticos,
enquanto que a Eq. (2.2.4), conhecida como lei de Ampère, expressa o surgimento
do campo magnético por correntes e pela variação temporal do campo elétrico
→

(corrente de deslocamento). Nas equações de Maxwell, D representa o vetor
→

→

→

corrente de deslocamento, E o campo elétrico, H o campo magnético, B a
→

indução magnética, J a densidade de corrente livre, e ρ a densidade de cargas
livres.
Essas equações relacionam os campos elétrico e magnético, e descrevem
sua interação com a matéria quando auxiliadas pelas equações constitutivas

→

→

→

→

D = εo E+ P

(2.2.5)

→
→ →
B = µ o  H+ M 



(2.2.6)

→

onde, P e M representam os momentos de dipolo elétrico e magnético por unidade
de volume do material, respectivamente.
Podemos demonstrar que, partindo das equações de Maxwell, a propagação
dos campos elétrico e magnético que compõem a luz são escritos como soluções
de uma equação de ondas, cuja forma depende das propriedades do meio.
Supondo por exemplo, um meio dielétrico, isolante e isotrópico, a propagação da
luz será descrita por [3]:

→

→

1 ∂2 E
∂2 P
∇ × (∇ × E ) + 2
=
−
µ
o
c ∂t 2
∂t 2
→

(2.2.7)
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sendo que a polarização do meio se relaciona com o campo elétrico através de

→

→ →

P = ε o χ(E ) E

(2.2.8)

→

Na Eq. (2.2.8), χ(E ) é a susceptibilidade elétrica. A susceptibilidade é um
dos principais parâmetros no estudo da óptica em materiais, sendo a sua forma
funcional com o campo elétrico determinada explicitamente pelas propriedades do
meio.
Supondo a intensidade do campo elétrico baixa o suficiente, de modo a ser
a polarização uma função linear deste, podemos escrever a equação que governa a
propagação de uma onda num meio isotrópico, isolante e dielétrico como:

→

K ∂2 E
∇ E− 2e
=0
c ∂t 2
2

→

(2.2.9)

onde K e = 1 + χ é a constante dielétrica do meio e c é a velocidade da luz no vácuo.
As soluções da Eq. (2.2.9), juntamente com as condições de contorno
apropriadas, descrevem a evolução temporal e espacial do campo elétrico no meio
dielétrico. Estas são da forma

→

→

→ →

E(r, t ) = E o ei( k ⋅ r − ωt ) + c.c.

(2.2.10)

onde, k = 2π/λ e ω=2πν, sendo λ o comprimento de onda da luz e ν sua freqüência.
As Eqs. (2.2.9) e (2.2.10) descrevem o comportamento da luz ao interagir com um
meio dielétrico isotrópico em regime linear, sendo capaz de descrever os
fenômenos ópticos observados no escopo da óptica linear. Todavia, por não serem
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tais fenômenos considerados neste trabalho, não faremos nenhuma análise mais
profunda destes. Maiores detalhes sobre os efeitos ópticos lineares são
encontrados nas referências [3-5].

2.3 – Óptica não linear

Os processos ópticos não lineares, observados pela primeira vez por Fraken
et al. em 1961 [6], surgem quando a radiação utilizada passa a ser suficientemente

intensa. De forma geral, estes processos podem ser resumidos em duas categorias:
processos paramétricos e não paramétricos. Processos paramétricos são aqueles
em que os estados quânticos inicial e final do sistema são idênticos [7]. Neste tipo
de processo, a população é removida do estado inicial por um curtíssimo período
de tempo, passando a residir em um nível virtual. Pelo princípio de incerteza, o
intervalo de tempo em que a população reside no nível virtual é da ordem de h

∆E

,

sendo ∆E a diferença de energia entre o nível virtual e o nível real mais próximo.
São exemplos desse tipo de processo, os efeitos de geração de segundo
harmônico [6], mistura de quatro ondas [8] e amplificação paramétrica [9]. Ao
contrário, os processos não paramétricos envolvem a transferência de população
entre níveis reais. Processos de absorção de estados excitados [10], absorção
multifotônica [11], espalhamento Raman estimulado [12], entre outros, são
exemplos de processos ópticos não paramétricos. Neste trabal
principalmente com efeitos não paramétricos.

ho lidamos
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2.3.1 – Óptica não linear em meios transparentes

Quando

tratamos

de

processos

ópticos

não

lineares

em

meios

transparentes, a maioria destes são paramétricos, ao contrário do que ocorre
quando estudamos processos ópticos não lineares em meios absorvedores. Para o
caso de meios transparentes, a resposta do meio material ao estímulo da luz, surge
da interação do seu campo elétrico com os momentos de dipolo do meio material.
Desta

forma,

para

entendermos

essas

respostas

devemos

analisar

o

comportamento dos momentos de dipolo por unidade de volume no meio quando
este interage com a luz, ou seja, a sua polarização [7,11].
Quando

o

campo

elétrico

é

suficientemente

intenso,

a

função

susceptibilidade passa a ser dependente deste. Caso a forma da função χ(E) seja
conhecida, podemos inseri-la na expressão da polarização e com isso resolver a
Eq. (2.2.7). Contudo, isso nem sempre é uma tarefa trivial, considerando-se que a
forma funcional de χ(E) depende de uma série de propriedades intrínsecas do
material. Para contornar esse problema é possível valer-se de métodos
perturbativos, uma vez que, em geral, a contribuição não linear para a função
susceptibilidade é apenas um pequeno desvio do seu comportamento linear. Assim,
a função polarização é expandida de modo a considerar termos de mais altas
ordens na dependência com o campo elétrico, sendo escrita como:

→

→

→→

→→→

P = ε o χ (1) ⋅ E + ε o χ ( 2 ) ⋅ E E + ε o χ ( 3 ) ⋅ E E E + L
1
424
3 14243 14
4244
3
P(1)

P( 2 )

(2.3.1)

P( 3 )

onde, χ (1) é a susceptibilidade elétrica linear e χ ( 2 ) , χ ( 3 ) ,L, χ (n ) , são os tensores
susceptibilidade que definem a ordem da não linearidade do meio. Associado a
cada um dos tensores susceptibilidade de ordem maior do que um, temos
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processos não lineares que podem ser desde a simples criação de um campo
elétrico DC no meio até a conversão de freqüência.
Quando o meio não linear é centro-simétrico (como em líquidos isotrópicos)
todos os termos de ordem par na expansão (2.3.1) desaparecem. Tal fato pode ser
verificado pelo modelo do oscilador clássico de Lorentz para um meio com e sem
simetria de inversão [7]. Este modelo fornece uma boa visão da origem dos
processos ópticos não lineares embora apresente algumas limitações decorrentes
do fato de ser um modelo puramente clássico.
Desta forma, quando lidamos com meios sem simetria de inversão os
processos não lineares associados ao termo

χ ( 2 ) (ω3 = ω1 + ω2 ; ω1, ω2 )

são

predominantes. Estes são obtidos inserindo-se o termo de polarização associado a
χ ( 2 ) na Eq. (2.2.7) e utilizando o fato da variação na amplitude do campo não linear
ser pequena quando comparada ao comprimento de onda da luz. Esta
aproximação, denominada SVEA (slowly varying envelope aproximation), é
detalhadamente descrita na Ref. [7]. Na Tab. 2.1, resumimos alguns efeitos
associados a χ ( 2 ) [7].

Tabela 2.1 – Processos não lineares de segunda ordem. ω1 e ω2, são as freqüências de entrada e ω3 é
a freqüência de saída do meio não linear

Processo não linear

Combinações de freqüência

Soma de freqüências

ω1, ω2, ω3 = ω1 + ω2

Amplificação paramétrica

ω1, -ω2, ω3 = ω1 - ω2

Geração de segundo harmônico

ω1=ω2=ω, ω3 = 2ω

Retificação óptica

ω1=0, ω3 = ω2=ω

Fisicamente, os processos de segunda ordem surgem do fato de que a
polarização não linear associada a este termo atua como fonte de radiação na
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freqüência ω3 = ω1 + ω2 . Atualmente, os processos de segunda ordem são
amplamente utilizados em uma série de aplicações tanto na indústria, quanto em
equipamentos de pesquisa científica [13].
Todavia, quando o meio não linear apresenta centro de inversão os
processos do tipo χ ( 3 ) (ω4 = ω1 + ω2 + ω3 ; ω1, ω2 , ω3 ) passam a ser os de mais baixa
ordem. Matematicamente, estes são obtidos da mesma forma que os processos de
segunda ordem, só que agora a polarização não linear associada ao termo χ ( 3 ) é
que funciona como fonte de radiação na equação de ondas. Estes processos
despertam especial interesse para este trabalho por serem de fácil observação em
moléculas orgânicas [14-16]. Na Tab. 2.2, são resumidos alguns dos processos não
lineares de terceira ordem [7].

Tabela 2.2 – Processos não lineares de terceira ordem. ω1, ω2, ω3 são as freqüências de entrada e ω4
é a freqüência de saída do meio não linear

Processo não linear

Combinações de freqüência

Soma de freqüências

ω1, ω2, ω3, ω4 = ω1 + ω2 + ω3

Geração de terceiro harmônico

ω1 = ω2 = ω3, ω4 = 3ω

Efeito Kerr

ω1 = ω2 = -ω3 = ω, ω4 = ω

Efeito Raman estimulado

ω1 ≠ ω2 ≠ ω3, ω3 = ω1 - ω2

Absorção de dois fótons

ω1= -ω3, ω2= ω, ω4 = ω

Vale ressaltar que os dois últimos processos da Tab. 2.2, embora sejam não
ressonantes, são não paramétricos, uma vez que o estado quântico final da
molécula quando estes ocorrem, não é igual ao inicial.
Para a observação de efeitos ópticos não lineares de ordem mais altas do
que 3 são necessários altos valores de campo elétrico, os quais se encontram no
limite de dano da maioria dos materiais. Tal fato torna a observação destes efeitos
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difíceis de serem obtidas e por isso não serão descritos aqui. Todavia, a análise
para estes tipos de processo é uma extensão da análise feita para χ ( 2 ) e χ ( 3 ) .

2.3.2 – Óptica não linear em meios ressonantes

Sempre que a freqüência da radiação utilizada se aproxima de uma banda
de absorção do material, ocorrem processos físicos capazes de acentuar os efeitos
ópticos não lineares. Tais processos são denominados ressonantes, uma vez que a
freqüência dos fótons utilizados coincide com a diferença de energia entre os níveis
fundamental e excitado do material. Quando estes processos são produzidos, podese induzir uma diferença tanto na absorção quanto no índice de refração do
material. A diferença provocada na absorção do material se deve ao fato de que as
seções de choque de absorção dos estados excitado e fundamental podem ser
diferentes, sendo uma descrição detalhada desse processo apresentada na seção
2.4.
Em relação à refração não linear, modificações podem ocorrer como
conseqüência de χ (1) ser diferente para espécies no estado fundamental ( χ (g1) ) e
excitado ( χ (e1) ). Temos então uma mudança na susceptibilidade do material
∆χ (1) = χ (e1) − χ (g1) , que depende da densidade de espécies no estado excitado.

Assim a expansão da polarização descrita na Eq. 2.3.1, passa a ser escrita por [17]:

→
→
→
→→
→→→


P = ε 0  χ (g1) E + η∆χ (1) E + χ ( 2 ) E E + χ ( 3 ) E E E + L



onde η é a fração de espécies no estado excitado.

(2.3.2)
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Considerando que o estado excitado do material é caracterizado por um
tempo de relaxação τ, podemos descrever a evolução temporal da fração de
moléculas neste pela equação de taxa:

dη
η
= − + (1 − η)W
dt
τ

sendo (1-η) a fração de moléculas no estado fundamental e W =

(2.3.3)

σI
a taxa de
hω

bombeamento da transição. A solução da Eq. (2.3.3) é:

η( t ) =

σ(ω) − t τ t , t, τ ,
e
∫ I( t )e dt
hω
−∞

(2.3.4)

Como a intensidade, I(t), é proporcional ao quadrado do campo elétrico, o
termo em χ (1) do estado excitado também contribui para polarização com a mesma
potência do campo elétrico que o termo de terceira ordem. Assim, no regime de
excitação ressonante, o índice de refração não linear pode depender tanto de
efeitos eletrônicos rápidos, provenientes de χ ( 3 ) , quanto de efeitos eletrônicos
lentos relacionados à população dos estados excitados.

2.4 – Absorção a partir de estados excitados

Dentre os processos ópticos não lineares, os processos absorcivos
despertam bastante interesse devido a sua grande potencialidade de aplicação
tanto em limitadores ópticos [18] como em chaves ópticas [19]. Basicamente, a
absorção não linear pode ser de dois tipos: absorção simultânea ou seqüencial de
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fótons. No primeiro caso, estados excitados não ressonantes com a freqüência da
radiação incidente são populados pela absorção simultânea de mais de um fóton,
sendo este representado pelas setas pontilhadas na Fig. 2.1. São exemplos desse
tipo de não linearidade, qualquer processo de absorção multifotônica (absorção de
dois, três fótons, etc.) [11].
O segundo caso é também conhecido como absorção a partir de estados
excitados [10]. Neste, a molécula é promovida para o primeiro estado excitado pela
absorção de um único fóton e em seguida, absorve outro fóton antes de decair para
o estado fundamental, sendo excitada para um estado de mais alta energia. Estes
são representados pelas setas sólidas na Fig. 2.1.
2

σ exc τ 21
σg

τ 10

1

δ
0

Figura 2.1 – Modelo de três níveis. σexc é a seção de choque de absorção de um fóton do estado
excitado e σg a do estado fundamental , τ10 e τ21 são os tempos de relaxação dos respectivos estados,
e δ é a seção de choque de absorção de dois fótons.

Para entendermos a origem do efeito de absorção a partir de estados
excitados, vamos supor que uma molécula tenha seus níveis de energia descritos
pela Fig. 2.1, sendo excitada pela absorção de um único fóton. A seção de choque
de absorção efetiva deste material é escrita como:

σ eff = η0 σ g + η1σ exc = σ g + η1(σ exc − σ g )

(2.4.1)
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onde temos que η0 + η1 = 1 , sendo η0 e η1 as frações de moléculas nos estados
fundamental e excitado, respectivamente. σg e σexc correspondem às seções de
choque de absorção por um fóton das transições

0 → 1

e

1 → 2 ,

respectivamente.
Quando a maioria das moléculas se encontra no estado fundamental (η1≈0),
apenas a absorção do estado fundamental contribui para a seção de choque de
absorção efetiva do material. Todavia, quando uma parte significativa da população
de moléculas é transferida do estado fundamental para o primeiro estado excitado,
a seção de choque efetiva passa a depender também de σexc. Assim, da Eq. (2.4.1),
percebe-se que, se σexc < σg temos σeff < σg, e portanto uma diminuição da absorção
efetiva do material é observada. Este processo é denominado de absorção
saturada (AS). Por outro lado, se σexc > σg temos que σeff > σg e observa-se um
aumento da absorção efetiva do material. Para este caso dizemos que ocorre um
processo de absorção saturada reversa (ASR).
Em resumo, para que os processos de AS e ASR sejam eficientes, o
sistema deve apresentar basicamente duas características. A primeira é ter a seção
de choque de absorção do estado excitado diferente da do estado fundamental (ou
maior ou menor, dependendo do processo que se deseja, se ASR ou AS). A
segunda é que o tempo de relaxação do primeiro estado excitado seja maior do que
a largura temporal dos pulsos de radiação laser empregados. Isto garante que o
pulso laser consegue medir uma fração apreciável da população no estado
excitado. Neste trabalho uma atenção maior será dada ao processo de ASR, por se
tratar de um dos principais mecanismos de geração de limitação óptica.
Em moléculas, processos de absorção de estados excitados podem ocorrer
tanto nos estados excitados singleto quanto nos estados excitados tripleto.
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Portanto, apresentamos na próxima seção, uma descrição detalhada dos principais
processos foto-físicos presentes nestes materiais.

2.5 – Processos foto-físicos ressonantes em moléculas

Entendemos por processo foto-físico, aquele em que a molécula é levada
para diferentes estados energéticos, preservando sua identidade química. Nos
processos foto-físicos, o excesso de energia oriundo da absorção de luz é
dissipado através de mecanismos de relaxação dos estados excitados. De acordo
com o número de espécies envolvidas estes podem ser classificados como
processos unimoleculares ou bimoleculares. No primeiro, a energia luminosa
absorvida é dissipada por mecanismos presentes na própria molécula, enquanto
que no segundo, a energia é transferida de uma molécula para outra. Nesta seção,
analisamos apenas processos unimoleculares por serem estes os existentes nas
moléculas investigadas neste trabalho.
Processos foto-físicos unimoleculares podem ser entendidos de uma
maneira fenomenológica através de um diagrama de energia conhecido como
diagrama de Jablonski [20]. A Fig. 2.2 mostra um esquema geral deste diagrama,
onde são apresentados os estados singleto fundamental S0, e excitados S1 e Sn e
os estados tripletos excitados T1 e Tn. Neste diagrama também são apresentados
os níveis vibracionais juntamente com os possíveis processos de relaxação
intrabanda. Entende-se por estado singleto o estado cuja configuração eletrônica da
molécula apresenta spins antiparalelos, gerando um momento de spin total zero. Já
no estado tripleto a configuração eletrônica é formada por spins paralelos,
resultando em uma configuração total de spins não nula [21].
Deve-se frisar que o diagrama de Jablonski apenas descreve processos
foto-físicos unimoleculares, não sendo capaz de descrever processos foto-físicos
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bimoleculares ou processos foto-químicos, uma vez que estes apresentam outras
rotas de dissipação de energia além das apresentadas na Fig. 2.2 [20].

CI

Sn

CIS

RV

RV

CIS
CI

S1

Energia

CI

RV
CIS

A

A
T1

RV

A

Tn

RV

F
P

S0
Figura 2.2 – Diagrama de Jablonski. No diagrama A: absorção, F: fluorescência, P: fosforescência,
RV: relaxação vibracional, CI: conversão interna, CIS: cruzamento intersistema. As flechas sólidas e
pontilhadas simbolizam transições radiativas, já as flechas onduladas simbolizam transições não
radiativas.

Os processos de relaxação podem ser classificados como radiativos ou não
radiativos, sendo que no primeiro, a energia extra é liberada em forma de fótons
quando a molécula decai para níveis de menor energia, enquanto que no segundo,
a energia em excesso ou é dissipada em forma de calor ou utilizada para modificar
o estado de spin da molécula.
Dentre os processos radiativos, de acordo com a multiplicidade dos níveis
entre os quais ocorre a relaxação, podemos ter dois possíveis tipos de emissão:
fluorescência, que é a emissão devido ao decaimento entre dois níveis de mesma
multiplicidade e a fosforescência, que é a emissão devido ao decaimento entre
níveis de multiplicidade diferentes.
Assim como os processos radiativos, os não radiativos também são
classificados de acordo com a multiplicidade dos níveis entre os quais ocorre a
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relaxação, sendo denominados de conversão interna (mesma multiplicidade) e
cruzamento intersistema (multiplicidade diferente).
Da Fig. 2.2, podemos ver que a molécula pode alcançar um nível vibracional
do estado S1 ou por absorção direta de um fóton de energia apropriada, ou por
conversão interna a partir de um nível vibracional de um estado de mais alta
energia, tal como Sn. Uma vez no nível vibracional zero do estado S1, a molécula
pode retornar ao estado fundamental por fluorescência, ou pode sofrer um
cruzamento intersistema para o estado tripleto T1, e depois retornar ao estado
fundamental por fosforescência. Relaxações não radiativas do estado S1 para o
estado fundamental S0, podem ocorrer via conversão interna seguida de relaxação
vibracional, bem como podem ocorrer do estado tripleto T1 para o estado
fundamental via cruzamento intersistema também seguido por relaxações
vibracionais.
O diagrama de Jablonski é utilizado, com algumas simplificações, para
explicar o comportamento da absorção não linear de todos os absorvedores não
lineares estudados neste trabalho.

2.6 – Variações no índice de refração causadas por efeito térmico

Dentre os efeitos causadores de modificação do índice de refração de
materiais, podemos destacar os efeitos térmicos como um dos mais estudados e
observados em laboratório. Embora fuja um pouco do conjunto de idéias
apresentadas neste capítulo, achamos interessante fazer uma breve análise sobre
este, por ser um dos efeitos utilizado por nós no desenvolvimento do limitador de
múltiplas passagens.
Efeitos térmicos foram observados pela primeira vez por Gordon et al. [22],
ao estudarem espalhamento Raman em líquidos puros. A modificação do índice de
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refração do material devido a efeitos térmicos é denomina de lente térmica. Em
termos gerais, podemos entender o processo de lente térmica considerando um
feixe com perfil transversal Gaussiano de intensidade descrito por:

I(r ) = I0Exp( − 2r

2

w2

)

(2.6.1)

onde, I0 é a intensidade máxima e w é o raio do feixe gaussiano. Ao incidir sobre o
meio foto-térmico este gera uma mudança no índice de refração que é dada por
[23]:

∆n =

dn
∆T
dT

(2.6.2)

sendo ∆n e ∆T a variação do índice de refração e a variação de temperatura,
respectivamente. Como ∆T é proporcional à intensidade do laser incidente, a
incidência de um feixe gaussiano gera um perfil de índice de refração no material
que provoca uma variação na fase da luz, dada por [24]:

d( ∆Φ )
= k∆n(I)
dz

(2.6.3)

Esta variação na fase faz com que surja um processo de focalização ou
desfocalização da luz, gerando assim o efeito de lente térmica.
O efeito de lente térmica pode ser utilizado como mecanismo de limitação
óptica, uma vez que o aumento da intensidade incidente sobre o material aumenta
a divergência do feixe quando este passa pelo meio. Assim, se associarmos um par
de lentes com a amostra sendo colocada na região de máxima divergência da lente
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térmica formada, que pode ser um pouco antes ou depois do foco da primeira lente,
dependendo se a lente formada é positiva ou negativa, e posicionarmos uma íris
após a segunda lente à frente do detector, teremos um limitador óptico cuja
otimização depende dos parâmetros geométricos do aparato (foco das lentes,
espessura da amostra, abertura da íris, etc.) e das propriedades foto-térmicas da
amostra.
Dentre os materiais que apresentam efeito de lente térmica e que podem ser
utilizados em limitadores ópticos podemos citar o chá chinês [25]. Esse material é
obtido a partir da efusão de folhas do chá em álcool etílico que depois é filtrado em
papel micrométrico, tendo sido utilizado por nós neste trabalho.
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“Uma marca infalível de amor à verdade
é não considerar nenhuma proposição
com uma convicção maior do que
a autorizada pelas provas
que as fundamentam.”
Jonh Locke

Capítulo 3 – Limitadores ópticos

3.1 – Introdução

Atualmente, sistemas lasers vêm sendo cada vez mais incorporados em
dispositivos optoeletrônicos. Contudo, devido às altas energias que podem ser
atingidas por estes, principalmente em regimes pulsados, a exposição a este tipo
de radiação passa a ser um risco eminente tanto para olhos humanos como para
fotodetectores. Em particular, tal risco é maior quando são utilizados lasers capazes
de gerar radiação pulsada com perfil temporal da ordem de nanossegundos, pois
tais sistemas podem produzir pulsos com altíssimas fluências. No caso do olho
humano, o limiar de dano para um pulso no regime de nanossegundos na região do
visível é da ordem de 0.5 µJ/cm2 [1]. Como conseqüência, o desenvolvimento de
dispositivos capazes de fornecer proteção a sensores e olhos humanos, sem
prejudicar a transmitância do sistema óptico, vem se tornando um profícuo ramo de
pesquisa em tecnologia óptica.

Capítulo 3 – Limitadores ópticos

29

Nesse sentido, limitadores ópticos passivos figuram como excelentes
candidatos para exercer essa função, levando grande vantagem sobre outros
dispositivos, tais como: chaves eletro-ópticas [1], e limitadores ópticos ativos [1,2].
Isto é conseqüência deles possuírem, em geral, tempos de resposta rápidos e
serem ativados por efeitos de auto-ação.
Podemos definir limitadores ópticos como dispositivos que apresentam uma
boa transmitância para baixas intensidades, mas que decresce gradualmente com o
aumento da intensidade da luz incidente. Basicamente, sua eficiência é
determinada por três fatores: 1) o material não linear utilizado, 2) o mecanismo
óptico não linear e 3) a configuração óptica do dispositivo [3]. Um limitador óptico
ideal apresenta uma transmitância muito próxima da unidade para baixas
intensidades de luz, que vem a cair quase que instantaneamente quando a
intensidade incidente é elevada. Além disso, este limitador deve proteger os
sensores ópticos frente a lasers com diferentes tipos de perfis temporais e atuar em
uma larga banda espectral.
O comportamento não linear dos materiais limitadores faz com que a
intensidade de saída permaneça sempre abaixo de um certo valor desejado, não
importando o quanto se aumente a intensidade incidente. No caso de um limitador
ideal, a energia de saída (Es) aumenta linearmente com o aumento da energia de
entrada (Ee) até atingir um determinado valor máximo desejado, (linha preta
pontilhada na Fig. 3.1). Nesta figura, a linha verde representa o comportamento de
um suposto limitador óptico ideal. O valor da energia para a qual o dispositivo
limitador começa a funcionar é conhecido como energia de limitação sendo
representada por Elim. A linha azul representa o comportamento de um suposto
limitador óptico real, cujo processo de limitação não possui um valor bem definido
para Elim. Além disso, o limitador real possui um nível de energia de entrada
máxima (Emax) a partir da qual este pode sofrer danos irreversíveis e não mais
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funcionar como limitador. Na Fig. 3.1, a linha vermelha pontilhada representa a
transmitância do dispositivo caso este atuasse em regime linear.

Es (nJ)
103
102

10
Elim

Emax

1

10-1
10-2

10-1

1

10

102

103

104

Ee(mJ)

Figura 3.1 – Energia transmitida em função da energia de entrada em limitadores ópticos. A linha
verde refere-se a um limitador óptico ideal, a linha azul a um suposto limitador real e a linha preta
pontilhada ao máximo valor de energia de saída desejado. A linha vermelha representa o
comportamento linear do sistema. Valores e escalas na figura são apenas ilustrativos.

Uma das maneiras de avaliarmos a eficiência de um limitador óptico é
através do valor do intervalo dinâmico (ID) [4]. Este é definido como a razão:

ID =

Emax
Elim

(3.1.1)

portanto, temos que para um limitador óptico ser eficiente, deve apresentar uma
baixa energia de limitação e uma alta energia de dano.
Outra forma de analisarmos o processo de limitação é através da curva de
transmitância pela energia de entrada (Tvs.Ee). O comportamento observado
quando o material apresenta limitação óptica é um decréscimo do valor da
transmitância com o aumento da energia do pulso incidente. Isto decorre do fato de
que a energia de saída de um limitador passa a ter um valor máximo fixo, não
importando o quanto aumentamos a energia de entrada. Desta forma, sendo a
transmitância definida como T = Es/Ee, ela tende a cair com o aumento da energia
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de entrada. O gráfico Tvs.Ee de um limitador óptico tem a forma mostrada na Fig.
3.2. Nela podemos observar o valor da transmitância linear (TL) bem como o valor
da transmitância mínima (Tmin). Tmin é o valor da transmitância quando o limitador
satura seu mecanismo de limitação.

Transmitância

1.0
0.8

TL

0.6

Tmin

0.4
0.2
0.0

0

1

2

Ee (mJ)

3

Figura 3.2 – Curva de transmitância versus energia de entrada em um dispositivo de limitação óptica.

Desta maneira, também podemos avaliar a eficiência do limitador definindo
uma figura de mérito como [4]:

FM =

TL
Tmin

(3.1.2)

Uma vez expostas às características gerais de um dispositivo de limitação
óptica, nas próximas seções analisaremos os possíveis tipos de limitadores ópticos,
no que se refere às geometrias ópticas empregadas e aos materiais utilizados, bem
como a seus mecanismos ópticos não lineares.
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3.2 – Geometrias ópticas

Com o advento dos estudos em limitação óptica, logo se verificou a
importância da geometria óptica do dispositivo na geração e otimização dos
processos de limitação. Nos últimos anos, diversas geometrias foram desenvolvidas
visando o aproveitamento mais eficaz dos mecanismos ópticos não lineares.
Historicamente, o primeiro limitador óptico foi desenvolvido por Leite et al.
em 1967 [5], sendo composto por uma cubeta de 1 cm de espessura preenchida
com um absorvedor e colocada à frente de uma íris com uma abertura igual ao
diâmetro do feixe laser antes de atingir a amostra. Por sua vez, a íris é posicionada
à frente de um detector, tal como mostrado na Fig. 3.3. Assim, quando aumentamos
a potência da luz incidente, uma lente térmica autoinduzida é produzida fazendo
com que o feixe divirja, incidindo sobre a íris e diminuindo assim a potência que
chega ao detector. Neste dispositivo, a abertura da íris é um parâmetro crucial para
determinação da energia a partir da qual o sistema começa a limitar, pois quanto
menor o diâmetro desta, mais sensível é o limitador. Todavia, o preço que se paga
pela diminuição de Elim é a queda na transmitância linear do sistema.

Amostra

Detector

Laser; 488 nm
Íris
Figura 3.3 – Limitador óptico desenvolvido por Leite et al.. Seu princípio de funcionamento é baseado
na refração induzida por efeito de lente térmica. Neste trabalho os autores utilizaram como material
absorvedor uma solução de nitrobenzeno para limitar um feixe laser contínuo com comprimento de
onda de 488 nm.

Uma evolução na geometria óptica, que surge depois do trabalho de Leite et
al., é o que denominamos aqui de configuração óptica simples. Nesta configuração
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o material não linear é colocado entre duas lentes e posicionado no foco da
primeira lente, como mostrado na Fig. 3.4.
Lente

Amostra

Lente
Detector

W
f
Figura 3.4 – Limitador óptico com configuração óptica simples. W = diâmetro de entrada do feixe, f =
foco da primeira lente.

Neste tipo de limitador a eficiência do dispositivo é totalmente determinada
pelo mecanismo não linear da amostra e pela razão entre o foco da primeira lente
com o diâmetro de entrada do feixe. Esta variável geométrica é denominada de
número f do sistema, (Nf), sendo matematicamente escrita como:

Nf = f

W

(3.2.1)

onde f é o foco da lente e W é o diâmetro de entrada do feixe.
A grande vantagem de se utilizar esta configuração é que a maioria dos
dispositivos ópticos, tais como binóculos e telescópios, são compostos por
configurações de lentes semelhantes à mostrada na Fig. 3.4. Tal fato faz com que
estes dispositivos possam ser facilmente modificados a fim de adquirirem a
capacidade de limitação.
Em 1988, D. J. Hagan e colaboradores utilizaram a configuração óptica
simples para desenvolver o conceito de limitador autoprotetor, que foi denominado
de SPROL (sigla em inglês para limitador óptico autoprotetor) [6]. Este novo
limitador foi desenvolvido visando resolver o problema do baixo limite de dano
apresentado por amostras semicondutoras em dispositivos de limitação. O
interesse em aumentar o limite de dano de amostras semicondutoras é que estas
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apresentam um baixo valor de Elim. Assim, se for desenvolvido um sistema em que
seu valor de Emax é alto, tem-se um limitador com um grande valor de intervalo
dinâmico. Estas amostras apresentam como mecanismos de limitação a absorção
de dois fótons e a autodesfocalização, sendo esta última causada pela geração de
portadores livres [6]. Seu princípio de funcionamento é bastante simples: como a
amostra é grossa, a autodesfocalização ocorre dentro dela, causando uma
expansão interna do foco. Desde que a expansão percentual do diâmetro focal é
maior do que o aumento percentual da potência de entrada, a amostra se
autoprotege, pois evita que a intensidade de dano seja atingida. Assim, danos
somente ocorrem quando o foco, devido a autodesfocalização, se localizar na
superfície frontal da amostra. A configuração geométrica do limitador é mostrada na
Fig. 3.5 [6]. Desde que os danos ocorrem preferencialmente na superfície frontal da
amostra ao invés da região central, a energia de dano para este limitador será
determinada basicamente pela distância focal da lente e pela espessura da
amostra. Além disso, quanto mais próximo da superfície posterior for posicionado o
foco, maior será o intervalo dinâmico (ID) do limitador. Este sistema se mostrou
muito eficiente para limitar pulsos de 532 nm com 30 ps de largura temporal,
apresentando um intervalo dinâmico da ordem de 900 para a melhor configuração
óptica.

L
λ= 532 nm
τp= 30 ps

f
Figura 3.5 – Configuração geométrica do limitador autoprotetor. A linha sólida representa o feixe em
regime de baixa intensidade, enquanto a linha tracejada representa o feixe em regime de alta
intensidade.
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Posteriormente, Hagan e colaboradores expandiram o conceito do SPROL
para desenvolver um limitador óptico monolítico, o qual é denominado de
MONOPOL (sigla em inglês para limitador óptico de potência monolítico) [7]. Este
dispositivo é constituído de uma única peça de semicondutor esfericamente polida
nas bordas de incidência e saída do feixe, tal que, um feixe de entrada colimado é
focalizado dentro do meio, sendo recolimado ao sair, quando o sistema opera em
regime de baixas energias, ver Fig. 3.6. Todavia quando a energia de entrada é alta
o processo de divergência não linear se manifesta, limitando a luz incidente.

Figura 3.6 – Configuração geométrica do limitador óptico de potência monolítico. A linha sólida
representa o feixe em regime de baixa intensidade e a tracejada representa o feixe em regime de alta
intensidade.

O MONOPOL foi fabricado por crescimento através de deposição de vapor
de policristais de ZnSe, tendo a peça 32 mm de comprimento e 12 mm de diâmetro.
Segundo Hagan, esta configuração foi escolhida para otimizar o intervalo dinâmico
do dispositivo [7].
Uma das vantagens de se utilizar limitadores ópticos baseados em
semicondutores é que seus mecanismos ópticos não lineares variam muito pouco
com o comprimento de onda, o que garante que o dispositivo funcione em um
grande intervalo espectral. Por exemplo, o dispositivo MONOPOL de ZnSe funciona
bem de 530 até 850 nm [7]. Além disso, o valor de Elim pode ser manipulado
variando a diferença de energia entre as bandas do semicondutor, uma vez que
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tanto a absorção de dois fótons quanto a autodesfocalização aumentam com a
diminuição da energia do gap do semicondutor.
Embora os limitadores SPROL e MONOPOL funcionem muito bem para
limitação óptica de pulsos de picossegundos, o mesmo não ocorre quando pulsos
de nanossegundos são empregados. Para este regime temporal, o intervalo
dinâmico é consideravelmente reduzido em função de danos ópticos no volume do
semicondutor, muito provavelmente oriundos de não linearidades térmicas [7]. Para
contornar esse problema, a utilização de amostras líquidas tais como, dissulfeto de
carbono (CS2) [8], soluções de absorvedores saturáveis reversos [9] ou suspensão
de partículas espalhadoras [10] surge como uma boa opção, uma vez que em
líquidos, as moléculas danificadas são constantemente substituídas no volume focal
por convecção. Além disso, absorvedores saturáveis reversos e suspensão de
partículas espalhadoras apresentam, em geral, um baixo valor de Elim. Para estas
amostras, Emax passa a ser determinado pelo limite de dano da cubeta, que em
geral ocorre para energias de entrada da ordem de dez vezes do valor de Elim. Isto
acarreta num intervalo dinâmico da ordem de dez, para pulsos de nanossegundos,
o qual não é satisfatório para considerações práticas.
Para contornar esse problema foi desenvolvido em 1993 o conceito de
limitador óptico em associação (LOA). Este dispositivo consiste em associar em
série, dois ou mais elementos no caminho óptico de uma configuração simples
[4,11]. A Fig. 3.7 mostra um esquema do limitador óptico em associação com dois
elementos.

Saída

Entrada

Elemento
Protetor

Elemento
Primário

Figura 3.7 – Configuração geométrica do limitador em associação.
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Nesta configuração, o elemento posicionado no foco é denominado de
elemento primário, enquanto que o elemento posicionado a frente do elemento
primário na região de baixa irradiância é denominado de elemento protetor.
A idéia é fazer com que o elemento primário possua um baixo valor para
Elim, enquanto é protegido contra danos ópticos pelo elemento protetor. Assim, o
dano óptico do sistema é determinado pelo dano óptico da cubeta do elemento
protetor, o qual ocorre em uma energia muito maior do que a energia que danifica a
cubeta do elemento primário, uma vez que o elemento protetor esta localizado fora
da região focal. Este sistema é mais versátil do que os sistemas SPROL e
MONOPOL; pois permite um maior grau de liberdade para otimização da geometria,
além da combinação de diferentes materiais como elementos primário e protetor.
Na referência [4] foram testadas combinações com dois absorvedores saturáveis
reversos, um absorvedor saturável reverso com um semicondutor e um absorvedor
saturável reverso com suspensão de carbon black, sendo obtido um melhor
resultado para a combinação de dois absorvedores saturáveis reversos.
Ainda na linha de limitadores ópticos em associação, todavia, não mais
utilizando

a

configuração

óptica

simples,

Hernández

e

colaboradores

desenvolveram recentemente o limitador óptico bifocal [12,13]. Sua configuração
geométrica é mostrada na Fig. 3.8.

A1

L1

CS2

A2

L2

PbPc

L3

A3

L4

A4

L5

Figura 3.8 – Geometria óptica bifocal. A1, A2, A3, são aberturas que definem a configuração f/5, junto
com as lentes L1, L2, L3 e L4. A lente L5 coleta o feixe no detector e a abertura A4 é utilizada para medir
a energia da parte central do feixe.
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O arranjo experimental consiste de uma cubeta de 1 cm de espessura
preenchida com CS2 posicionada no foco da lente L1 e de uma cubeta de 0.1 mm
de espessura preenchida com um absorvedor saturável reverso (no caso,
ftalocianina de chumbo, PbPc, diluída em clorofórmio), posicionada no foco da lente
L3.
Diferentemente das lentes L1 e L3, que são utilizadas para focalizar o feixe
nas amostras, as lentes L2 e L4 servem para colimar o feixe depois de passar pelas
respectivas cubetas. As aberturas A1, A2 e A3 são usadas para definir a
configuração f/5 do sistema. Finalmente, a lente L5 coleta o feixe dentro do detector,
enquanto a íris A4 serve para medir a energia da parte central do feixe. Esta é
definida, segundo os autores, como sendo a energia que passa através de uma
abertura de 1.5 mrad no plano focal. Para o caso particular da Ref [12], como o foco
da lente L5 era de 1 m, o diâmetro utilizado na abertura foi de 1.5 mm.
Esta configuração visa otimizar a capacidade do elemento protetor. Assim,
para verificar este fato, os autores basicamente realizaram três experimentos: 1) a
cubeta com PbPc no foco da lente L3 e a cubeta com CS2 fora do foco da lente L1;
2) a cubeta com PbPc fora do foco da lente L3 e a cubeta com CS2 no foco da lente
L1; 3) ambas as cubetas nos focos das respectivas lentes. Para o experimento 1 foi
verificado que, embora Elim fosse baixo (≈ 0.01 µJ), a cubeta com PbPc sofria dano
quando uma energia de 47 µJ era atingida. Isto decorre do fato de que fora do foco
a cubeta com CS2 contribui muito pouco para o processo de limitação por se
encontrar em uma região de baixa irradiância. Como no experimento 2 apenas o
CS2 contribui para limitação óptica, esta somente se inicia para a energia de
entrada de ≈ 14 µJ o que é um valor muito alto para Elim. Este alto valor de energia
para o início do processo de limitação é esperado para materiais cuja limitação é
produzida por quebra óptica induzida por laser (espalhamento não linear) [14,15],
como é o caso do CS2. Finalmente foi verificado no experimento 3 que, quando as
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duas cubetas se encontram nos seus respectivos focos o CS2 é capaz de proteger
a cubeta de PbPc, aumentando assim o limite de dano do sistema. Com esse
dispositivo uma figura de mérito de no mínimo 7500 é obtida, já que nenhum dano
foi observado no sistema para as energias de entrada disponíveis. Esta
performance é a melhor já reportada na literatura até o presente momento. Além
disso, a energia de saída pode ser ajustada através da modificação tanto da
concentração quanto da posição da cubeta contendo absorvedor saturável reverso.
Saindo da linha de configurações ópticas simples e em associação, Michael
et al. desenvolveram um conceito de limitador óptico baseado na reflexão interna

total em uma interface formada por suspensão de carbon black (SCB) em etanol
entre dois substratos [16]. Esta interface é posicionada na diagonal de uma cubeta,
dividindo-a em duas partes, uma frontal e outra posterior, conforme mostra a Fig.
3.9. Ambos os lados da cubeta são preenchidos com um líquido não linear de
índice de refração nL, de modo que o efeito de autodesfocalização gerado neste,
protege a interface contra danos, em regime de altas intensidades.

...
.
.
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N
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.
.
.
θi ..
...
.
.
.
.
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.
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.. n
....
L

scb

L

Figura 3.9 – Visão superior do limitador óptico por reflexão interna total. N = normal à superfície do
substrato, nL = índice de refração do líquido protetor, nscb = índice de refração da suspensão e θi =
ângulo de incidência.

A cubeta é posicionada de modo que o ângulo de incidência θi esta abaixo
do ângulo crítico para reflexão interna total θc. Com o aumento da intensidade
incidente, ocorre a formação de microplasma na suspensão de carbon black que

Capítulo 3 – Limitadores ópticos

40

vaporiza o líquido ao redor do volume focal, formando assim microbolhas de
cavitação. Estas microbolhas se fundem para formar uma interface vapor-substrato
cujo índice de refração diminui o valor do ângulo crítico θc, de modo que este passe
a ser menor do que θi. Assim, o feixe passa a sofrer reflexão interna total que faz
com que sua transmissão diminua. Para obter um valor de Elim baixo, a cubeta foi
mantida em equilíbrio térmico em uma temperatura logo abaixo da temperatura de
vaporização do etanol (78.5 oC). Além do processo de reflexão interna, os autores
observaram que o espalhamento não linear gerado pelo SCB também contribui de
maneira significativa para a limitação. Com uma interface de 12 µm de espessura,
este dispositivo limita pulsos de 5 ns com até 10 mJ de energia [16].
Uma

vez

mostrado

alguns

dos

possíveis

tipos

de

configurações

geométricas, na próxima seção focalizaremos nossa atenção sobre os possíveis
materiais limitadores ópticos analisando seus mecanismos de limitação.

3.3 – Materiais e mecanismos ópticos limitadores

Até o presente momento, diversos tipos de materiais limitadores com os
mais variados mecanismos ópticos não lineares já foram testados. Nesta seção
fazemos um apanhado geral sobre os principais materiais limitadores juntamente
com seus mecanismos de limitação.
Um dos primeiros materiais a serem testados como limitador óptico foi o
dissulfeto de carbono (CS2) [8,17], utilizando uma configuração óptica simples. A
limitação óptica para o CS2 foi testada para pulsos laser com largura temporal de 30
a 300 ps, para dois comprimentos de onda, 532 e 1064 nm. Entre as vantagens
apresentadas por este material se destacam: sua alta transmitância linear, uma vez
que este é transparente na região do visível, e seu bem definido valor de Elim.
Todavia, o CS2 somente começa a limitar para altos valores de energia, o que
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compromete sua aplicabilidade na proteção de grande parte de sensores e de olhos
humanos. Através de estudos da dependência de Elim com o foco da lente, com a
polarização de entrada do laser e com o valor do índice de refração não linear da
amostra, verificou-se que os mecanismos responsáveis pelo seu processo de
limitação são basicamente dois: 1) a refração não linear devida ao efeito Kerr
[8,14,17] e 2) o espalhamento não linear provocado por quebra óptica [8,15,17]. A
quebra óptica é geralmente verificada através de flashes provenientes do meio,
resultantes da formação de plasma [14,15]. Tal formação é conseqüência de um
processo de ionização eletrônica em avalanche, que é iniciada quando a radiação
laser de alta intensidade interage com um meio condensado. Deve-se notar que o
processo de quebra óptica não é equivalente ao processo de dano térmico induzido
por laser. Neste último, o que ocorre é uma conversão da energia absorvida em
energia térmica, o que faz com que ocorra um aumento da temperatura de forma a
provocar dano no meio.
Além do efeito Kerr, processos térmicos em soluções são capazes de gerar
efeitos refrativos que podem ser utilizados em limitação óptica. Historicamente, o
primeiro limitador óptico desenvolvido foi baseado em refração térmica [5]. A não
linearidade térmica ocorre quando o meio absorve a luz e dissipa essa energia em
forma de calor. Isto provoca uma expansão no material que modifica o seu índice
de refração (veja seção 2.6). Geralmente, os materiais limitadores térmicos são
corantes absorvedores dissolvidos em um solvente com alto valor de índice de
refração não linear, sendo bons condutores térmicos. Uma das principais vantagens
de se usar esses materiais é que, em geral, estes possuem uma larga banda
espectral na região do visível. Todavia seu tempo de resposta é superior a alguns
nanossegundos, o que inviabiliza sua utilização para limitação de pulsos ultracurtos.
Na década de 1990, Justus e colaboradores, desenvolveram um limitador
óptico térmico que utilizava uma solução de nigrosin dissolvido em CS2 posicionado
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em uma configuração óptica simples de geometria f/5 [18]. Neste trabalho foi
verificado que a incorporação da geometria óptica f/5 é capaz de fazer com que o
corante limite pulsos tão curtos quanto 6 ns.
Outro material térmico, também utilizado como limitador óptico, é uma
efusão de chá chinês. Na Ref [19] Tian et al. estudaram o efeito da refração térmica
em chá chinês fervido em álcool etílico para limitação de um feixe laser contínuo.
Eles verificaram que a otimização do processo de limitação por esse mecanismo,
ocorre não quando a amostra é posta no foco, mas sim na posição que
corresponde ao vale de uma medida de varredura-Z. No caso da amostra de chá
chinês, o vale se localiza depois do foco pois este apresenta índice de refração não
linear negativo. Assim, quanto maior o coeficiente termo-óptico do material e quanto
mais na posição de vale ele se encontrar, mais eficiente será sua limitação.
Recentemente, os nanomateriais tem chamado bastante atenção para sua
possível aplicação em dispositivos limitadores ópticos. Dentro desta classe de
compostos

temos:

nanopartículas

e

nanotubos

de

carbono

[10,20,21],

nanopartículas metálicas [22,23] e semicondutoras [24], fulerenos [25] entre outros.
Estes podem estar tanto em suspensão em líquido ou dissolvidos em solventes
específicos, como envolvidos no volume de matrizes vítreas ou poliméricas. A
forma como os nanocompósitos se encontram no meio que os contem determina
fortemente seus mecanismos de limitação óptica [20]. Entre os mecanismos de
limitação apresentados por estes materiais, o espalhamento não linear por
partículas em suspensão e a absorção saturada reversa se destacam, bem como o
efeito combinado destes.
Dentre os nanomateriais, vale a pena destacar a suspensão de carbon black
(SCB) como material limitador, por ser esta utilizada neste trabalho e também por
apresentar um grande potencial de aplicação em limitação óptica. Isto se deve ao
fato de que a SCB apresenta um espectro de absorção de banda larga e boa
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transmissão linear em regime de baixas fluências incidentes, além de um tempo de
resposta de subnanossegundos [26]. Medidas simultâneas de transmitância,
absorbância e espalhamento em função da fluência incidente, indicam que o
principal mecanismo de limitação presente na SCB é o espalhamento não linear
dependente da fluência do pulso e não de sua irradiância [10]. Embora a origem
física deste espalhamento não esteja ainda bem compreendida, alguns dos seus
mecanismos básicos já foram esclarecidos.
Experimentos de excitação e prova [27,28] mostram que para escalas de
picossegundos, o processo de espalhamento é completamente independente do
solvente usado na suspensão, enquanto que medidas com resolução de
nanossegundos, mostram uma forte dependência com o solvente. Isto sugere que o
espalhamento é devido a dois mecanismos que ocorrem em escalas de tempos
diferentes. No primeiro, em escala de picossegundos, partículas de carbon black
aquecidas pela absorção de luz incidente sofrem ionização por quebra óptica,
dando origem à formação de microplasma que espalha a luz. Num segundo
estágio, em regime de nanossegundos, o calor gerado pela formação do
microplasma é transferido para as moléculas de solvente da vizinhança,
provocando evaporação e conseqüente formação de microbolhas de cavitação.
Estas são responsáveis pelo espalhamento neste segundo estágio. Verifica-se
também que para altas taxas de repetição, o bom funcionamento de limitadores
ópticos baseados em SCB é fortemente dependente da viscosidade do solvente
utilizado. Isto é conseqüência da remoção das partículas de carbono em suspensão
no volume focal, durante o processo de espalhamento. Novas partículas são
repostas no volume focal por processos de convecção, sendo o tempo de reposição
determinado pela viscosidade do líquido [29].
Além dos materiais apresentados até aqui, uma outra classe que desperta
bastante interesse são os que utilizam absorção saturada reversa (ASR) como
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mecanismo de limitação. Estes são denominados de absorvedores saturáveis
reversos. Como foi explicado na seção 2.4, este efeito ocorre quando a seção de
choque de absorção do estado excitado é maior do que a do estado fundamental,
de modo que quando populamos o estado excitado temos um aumento na seção de
choque de absorção efetiva do material. Geralmente os materiais utilizados são
moléculas macrocíclicas com conjugação π, tal como ftalocianinas [30-32] e
porfirinas [32-34], fulerenos [25] bem como outros tipos de moléculas orgânicas
[35,36]. Neste trabalho, analisamos em particular o processo de absorção saturada
reversa para uma família de tetrapiridil porfirinas com diferentes substituintes
centrais (ver Cap. 4). Além da ASR, uma outra forma de absorção não linear
empregada como mecanismo de limitação, mas não estudada neste trabalho, é a
absorção de dois fótons [37]. A princípio, esta pode ser empregada de forma
bastante eficiente para limitar pulsos ultracurtos em comprimentos de onda fora da
região do visível.
Outra maneira de se obter limitação óptica é através da utilização de
materiais denominados cristais fotônicos [38]. Cristais fotônicos são materiais que
apresentam uma modulação espacial periódica do índice de refração, e
similarmente aos materiais semicondutores para elétrons, apresenta intervalos de
energia nos quais a propagação da luz é proibida (“band gap”). Podemos produzir
cristais fotônicos para região do visível usando materiais conhecidos como vidros
de nanocanais, que consistem de uma rede ordenada de buracos ou canais da
ordem de 200 nm em uma matriz vítrea.
Para que esses materiais possam ser usados como limitadores ópticos, os
nanocanais são preenchidos com algum material não linear cujo índice de refração
inicialmente case com o do vidro. Assim, como não existe nenhuma modulação do
índice de refração, os “gaps” das bandas desaparecem, fazendo com que a
transmissão seja alta. Todavia, quando luz intensa incide sobre a estrutura, o índice
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de refração do material não linear muda e os “gaps” passam a ser perceptíveis. A
Fig. 3.10 ilustra esse processo.

Baixa intensidade

Alta intensidade

Figura 3.10 – Limitador óptico com cristais fotônicos.

No dispositivo desenvolvido por Lin et al. [38] utilizou-se uma geometria
óptica de f/20, conseguindo-se uma FM = 130 para pulsos com largura temporal da
ordem de milisegundos, ao preencher os buracos do cristal fotônico com o corante
nigrosin. Limitação para pulsos da ordem de nanosegundos é obtida quando o
material não linear utilizado para preencher os buracos é um absorvedor saturável
reverso tal como a ftalocianina de chumbo.
Uma maneira de aumentarmos a eficiência dos dispositivos de limitação
óptica é utilizarmos materiais limitadores ópticos com diferentes mecanismos em
associação. Estes limitadores são conhecidos como limitadores híbridos. Um
dispositivo como esse é obtido quando coloca-se partículas sólidas transparentes
em um fluído com uma grande não linearidade refrativa, e cujo índice de refração a
baixas intensidades coincida com o do sólido em suspensão. Nesse caso, quando
aumentamos a intensidade do feixe incidente o efeito não linear do fluído provoca
uma perda no casamento de índices fazendo com que o meio se torne altamente
espalhador. O efeito de espalhamento é usado para complementar o efeito refrativo
do fluído, aumentando a eficiência do limitador. Justus et al. desenvolveram um
dispositivo deste tipo ao misturar micro-fibras de vidro à solução de nigrosin e CS2
[39]. Maciel et al. utilizaram a mesma estratégia para incrementar a limitação óptica
de uma solução de absorvedor saturável reverso [40]. Já Izard et al. misturaram
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nanopartículas de carbono para incrementar a limitação de absorvedores de dois
fótons [41].
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Capítulo 4 – Absorvedores saturáveis reversos

4.1 – Introdução

Materiais absorvedores saturáveis reversos apresentam processos de
absorção a partir de estados excitados, provocando um aumento na absorção com
o aumento da intensidade da luz incidente. Este fenômeno, conhecido como
absorção saturada reversa (ASR), é explicado de forma simplificada na seção 2.4 e
já há algumas décadas desperta bastante interesse da comunidade científica [1-3].
Este interesse era inicialmente oriundo da necessidade de se entender os
mecanismos

físicos

básicos

responsáveis

pela

ASR,

mas

atualmente

é

conseqüência do seu potencial de aplicação em tecnologia fotônica [4], como por
exemplo o seu emprego em dispositivos de limitação óptica [5]. Uma grande
vantagem na utilização de absorvedores saturáveis reversos como limitadores
ópticos é que, em geral, estes se apresentam como soluções de moléculas
orgânicas, o que garante um maior intervalo dinâmico para o dispositivo,
dependendo da configuração óptica empregada. Outra vantagem é que estes
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materiais começam a atuar como limitadores para baixos valores de energia
incidente. Dentre os materiais absorvedores saturáveis reversos, temos moléculas
macrocíclicas, tais como ftalocianinas [5-7] e porfirinas [8,9], fulerenos [10] e outros
[11,12].
Neste capítulo apresentamos as moléculas de tetrapiridil porfirina (TPyP) e
éter di-furfurílico (EDF), que foram os absorvedores saturáveis reversos estudados
neste trabalho. Discutimos a dinâmica de estados excitados para um grupo de
TPyPs com diferentes substituintes centrais e apresentamos os seus espectros das
razões entre as seções de choque de absorção do primeiro estado excitado singleto
e do estado fundamental, obtidos com a técnica de varredura-Z. Destes espectros
analisamos a aplicabilidade destas moléculas para limitação óptica de pulsos
ultracurtos. Além disso, discutimos sobre a absorção não linear da molécula de
EDF e como esta nos motivou a desenvolver a configuração do limitador de
múltiplas passagens.

4.2 – Tetrapiridil porfirinas

As porfirinas são moléculas tanto encontradas na natureza como
sintetizadas em laboratório em uma grande variedade de formas, sendo sua
estrutura básica formada por um anel macrocíclico conhecido como anel porfirínico.
Este anel é constituindo de quatro grupos pirróis ligados entre si por átomos de
carbono

(denominados

mesocarbonos)

através

de

pontes

metínicas,

e

estruturalmente estabilizado por um substituinte central ligado aos átomos de
nitrogênio dos grupos pirrólicos [13]. Por possuírem alto comprimento de
conjugação π, as porfirinas apresentam uma série de propriedades ópticas não
lineares, tais como absorção de dois fótons e refração não linear [14,15]. Além
disso, por apresentarem fácil manipulação estrutural, as moléculas de porfirina se
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tornam boas candidatas a uma série de aplicações, que vão desde dispositivos
fotônicos [9,16], até drogas fotossensibilizadoras utilizadas em tratamentos de
câncer [17].
Em particular, a tetrapiridil porfirina possui quatro anéis piridínicos ligados
aos mesocarbonos e distorcidos do plano que contem o anel porfirínico, sendo sua
estrutura apresentada na Fig. 4.1. Neste trabalho estudamos moléculas onde os
íons 2H+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ são utilizados como substituintes centrais, formando os
complexos

denominados

de

H2TPyP,

ZnTPyP,

NiTPyP

e

CuTPyP,

respectivamente.

Figura 4.1 – Molécula de tetrapiridil porfirina. M = 2H+, Zn2+, Ni2+, Cu2+. A estrutura em vermelho
corresponde ao anel porfirínico.

O estudo das propriedades foto-físicas e foto-químicas de porfirinas
desperta a atenção da comunidade científica devido principalmente à sua forte
absorção de luz na região do visível e às suas propriedades ópticas de estados
excitados [9,13,18]. Além destes, um especial interesse surge devido a sua
participação em uma série de processos naturais, tais como fotossíntese (clorofila),
transporte de elétrons (citocromo c), transporte de oxigênio (hemoglobina), entre
outros [19]. Em função de sua importância biológica, apresentamos no Apêndice B
um estudo da dinâmica de estados excitados da molécula de citocromo c. Este
estudo é apresentado em separado, pois não teve como objetivo caracterizar esta
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molécula como material limitador óptico e sim verificar a viabilidade de sua
utilização como foto-sensibilizador em terapia fotodinâmica (TFD). A TFD é uma
técnica utilizada no tratamento contra o câncer sendo baseada na transferência de
energia do estado excitado de um foto-sensibilizador para o oxigênio molecular.
Como a eficiência do tratamento depende das seções de choque de absorção, do
tempo de vida e da eficiência quântica do estado excitado tripleto do fotosensibilizador [17], a caracterização destes parâmetros espectroscópicos de estado
excitado em moléculas com potencial aplicação em TFD se torna imperativa.
Todas as moléculas de tetrapiridil porfirina foram estudadas na forma de
solução sendo diluídas em um solvente com 95% de clorofórmio e 5% de metanol.
Estas foram sintetizadas segundo a Ref. [20], pela equipe do Prof. Dr. Alzir
Azevedo Batista do Departamento de Química da Universidade Federal de São
Carlos.
O espectro de absorção das moléculas de porfirina se caracteriza por duas
regiões principais, que são conhecidas como região da banda B ou de Soret, e
região banda Q. A primeira se localiza em torno de 400 nm, enquanto que a região
da banda Q é geralmente encontrada entre 500 e 650 nm. A Fig. 4.2 mostra os
espectros de absorção para as soluções das quatro moléculas de TPyP. Esses
espectros foram obtidos com o espectrofotômetro de UV-Vis Cary-17, com o
cuidado de não trabalharmos com altos valores de concentração para garantirmos a
validade da lei de Beer. Deles observamos tanto a região da banda Q (linha preta),
quanto à região da banda de Soret (linha azul). A Banda B é atribuída unicamente a
transições π - π* do anel porfirínico, já as bandas Q, dependendo do substituinte
central, é atribuída tanto a transições π-π* quanto a transições de transferência de
carga entre os orbitais do anel porfirínico e os níveis d do íon central. Para a
amostra de H2TPyP, conhecida como base livre, a região da banda Q apresenta
quatro picos, que são denominados de Qx(0,0), Qy(0,0), Qx(1,0) e Qy(1,0). Por outro
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lado, as porfirinas metaladas apresentam apenas dois picos: Q(0,0) e seu
respectivo sobretom vibracional Q(1,0). Isto ocorre devido ao aumento na simetria
da molécula que muda de D2h para D4h, em função da inserção do íon metálico no
lugar dos íons H+ [13].
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Figura 4.2 – Espectros de absorção de (a) H2TPyP, (b) ZnTPyP, (c) NiTPyP e (d) CuTPyP.

Em relação a suas propriedades foto-físicas, as porfirinas podem ser
definidas como regulares ou irregulares [13]. Porfirinas regulares têm os seus
espectros de absorção e emissão determinados essencialmente pelos elétrons π do
anel porfirínico, sofrendo apenas uma pequena perturbação devido ao substituinte
central. São exemplos desse tipo de porfirina: a porfirina base livre (2H+), e as
metalo-porfirinas cujo íon central possui camada externa fechada (camadas d0 ou
d10). Íons metálicos que possuem essa propriedade encontram-se nos grupos IA,
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IIA, IIIA, IIB, IIIB, IVB, VB da tabela periódica. Metalo-porfirinas dos grupos IVA e
VA, com altos estados de oxidação, também possuem uma configuração de
camada fechada sendo portanto classificadas como porfirinas regulares. São elas:
Si(IV), Ge(IV), Sn(IV), Pb(IV), P(V), As(V), Sb(V).
As porfirinas irregulares são formadas por íons metálicos de transição com
camadas d e f incompletas. Nestas porfirinas os elétrons das camadas
semipreenchidas interagem fortemente com os elétrons π do anel, através do
acoplamento

spin-órbita,

provocando

uma

perturbação

significativa

nas

propriedades foto-físicas destas, em comparação com as regulares. A absorção e
emissão são alteradas e os tempos de vida de estado excitado tornam-se mais
curtos, em função do aparecimento de níveis de transferência de carga. Além disso,
estes níveis também fazem com que as porfirinas irregulares apresentem, ao
contrário das regulares, baixo sinal de fluorescência. Neste trabalho, as porfirinas
H2TPyP e ZnTPyP são classificadas como regulares, e a NiTPyP e CuTPyP como
irregulares.
Na próxima seção apresentamos o estudo realizado com as porfirinas
regulares, onde descrevemos sua dinâmica de estados excitados e obtemos seus
parâmetros espectroscópicos.

4.3 – Dinâmica de estados excitados em tetrapiridil porfirinas
regulares

A dinâmica de estados excitados em moléculas orgânicas é completamente
determinada pelos processos descritos no digrama de Jablonski, apresentado em
sua forma completa na seção 2.5. Para as resoluções temporais utilizadas
(picossegundos e nanossegundos) podemos desprezar as relaxações intrabandas
e descrever apenas os processos de absorção de estados excitados, decaimentos
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entre níveis e cruzamentos intersistemas por um diagrama de Jablonski
simplificado, mostrado na Fig. 4.3.

Sn

σ sexc

τns1

S1

Tn

τcis
σg

s
τ10

σ Texc

τnT1

T1

τcis

S0

Figura 4.3 – Diagrama de Jablonski simplificado.

σ g é a seção de choque de absorção do estado fundamental, σ Sexc e σ Texc são as
seções de choque de absorção do primeiro estado excitado singleto e tripleto
S
respectivamente. τ10
, τ nS1 e τ nT1 são os tempos de decaimento dos respectivos

estados e τ cis é o tempo de cruzamento intersistema.
Para investigarmos a dinâmica de estados excitados utilizamos a técnica de
varredura-Z [21,22] tanto com pulso único quanto com trem de pulsos [23],
juntamente com outras técnicas complementares tais como absorção linear e
fluorescência resolvida no tempo (FRT). Apresentamos uma descrição das técnicas
de varredura-Z e varredura-Z com trem de pulsos no Apêndice A.
Todas as medidas foram realizadas a temperatura ambiente, com as
soluções colocadas em uma cubeta de quartzo com 2 mm de espessura. Os
espectros de UV-Vis foram obtidos com o espectrofotômetro Cary-17 em soluções
com concentrações bem determinadas. Como a concentração é conhecida, a seção
de choque de absorção do estado fundamental é obtida pela relação:

σg =

2,3 ABS
NL

(4.3.1)
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onde, N é a concentração, ABS é a absorbância e L é a espessura da amostra.
Usando esta equação, encontramos que os valores de σ g em 532 nm, para a
amostra de H2TPyP e ZnTPyP são de 1,6 x 10-17 e 2,1 x 10-17 cm2, respectivamente.
Como escrito na seção anterior, as porfirinas regulares apresentam uma
forte fluorescência que pode ser claramente observada. A partir da medida de
decaimento de fluorescência fomos capazes de obter o tempo de despopulação do
primeiro estado excitado singleto. Os espectros de fluorescência para H2TPyP e
ZnTPyP foram obtidos com um espectrofotômetro portátil Ocean Optics USB 2000,
sendo a amostra excitada pelo segundo harmônico de um laser de Nd:YAG

Fluorescência normalizada

contínuo. Estes espectros são mostrados na Fig. 4.4.
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Figura 4.4 – Espectros de fluorescência para H2TPyP (linha sólida) e ZnTPyP (linha pontilhada).
Excitação em 532 nm.

Os espectros de fluorescência para base livre, mostram dois picos bem
definidos,centrados em 654 e 714 nm, sendo o primeiro pico relacionado à
relaxação da banda Qx(0,0) e o segundo a relaxação da banda Qx(0,1) . Já para a
ZnTPyP os picos são centrados em 607 e 654 nm, onde o primeiro é relacionado à
relaxação da banda Q(0,0) e o segundo a banda Q(0,1) [24].
Para medirmos o decaimento da fluorescência, excitamos a amostra com
pulsos de 70 ps em 532 nm, coletamos o sinal através de uma fibra óptica acoplada
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a um detector de resolução temporal de 0,5 ns que é monitorado por um
osciloscópio digital de 1 GHz da Tektronix. As medidas de decaimento de

(a)

Fluorescência (Unid. Arb.)

Fluorescência (Unid. Arb.)

fluorescência são mostradas na Fig. 4.5.
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Figura 4.5 – Transiente de fluorescência para (a) H2TPyP, (b) ZnTPyP. As linhas sólidas representam
os ajustes obtidos supondo decaimento monoexponencial.

Estes

resultados

foram

ajustados

com

curvas

de

decaimento

monoexponencial, de onde obtivemos os valores de 8 ns para o tempo de
fluorescência da H2TPyP e 1,6 ns para a ZnTPyP, que estão de acordo com os
encontrados na literatura [18,25].
Para as medidas de varredura-Z [21,22], utilizamos como fonte de
bombeamento o segundo harmônico de um laser de Nd:YAG Q-switch e modelock,
que fornece pulsos com 70 ps em envoltórias contendo cerca de 20 pulsos,
separados por aproximadamente 13 ns. A envoltória completa é utilizada para
medidas de varredura-Z com trem de pulsos (VZTP) [23], com a qual medimos a
evolução temporal das não linearidades ópticas. As medidas de varredura-Z com
pulso único foram realizadas utilizando um pulso de 70 ps extraído da envoltória Qswitch com o uso de uma célula Pockels posicionada entre dois polarizadores.
Todas as medidas foram realizadas com uma taxa de repetição de 10 Hz para
evitar contribuições de efeitos térmicos acumulativos. Em ambos os experimentos
de varredura-Z, o feixe é focalizado com uma lente de 12 cm de foco, resultando
em um diâmetro focal de aproximadamente 40 µm.
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Os experimentos de varredura-Z com pulso único visam investigar o efeito
do primeiro estado excitado singleto (S1) sobre a absorção não linear, uma vez que
a largura temporal do pulso (70 ps) é muito menor do que o tempo de cruzamento
intersistema para porfirinas regulares (≈ nanossegundos) [13]. Além disso, para
verificarmos a saturação da absorção não linear, realizamos varreduras com
diferentes intensidades de entrada. Para as duas amostras, verificamos a saturação
da absorção de estado excitado, em 532 nm, sem nenhuma diferença apreciável na
intensidade de saturação. As curvas de transmitância normalizada pela intensidade
de pico do pulso incidente são mostradas na Fig. 4.6, juntamente com curvas
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Figura 4.6 – Transmitância normalizada pela intensidade do pulso para (a) H2TPyP, (b) ZnTPyP. As
linhas sólidas representam os ajustes obtidos com o modelo de três níveis. As curvas inseridas são
curvas típicas de varredura-Z.

Já que os estados tripletos não são populados em tempo suficiente para
provocar qualquer efeito sobre o pulso transmitido, ajustamos as curvas da Fig. 4.6,
usando apenas o lado esquerdo do sistema de níveis mostrado na Fig. 4.3. Como
os tempos de fluorescência são da ordem de alguns nanossegundos, podemos
S
desconsiderar o decaimento τ10
, por ser este muito mais longo do que a largura

temporal do pulso. Além disso, supomos que o tempo de retorno τ nS1 , é rápido o
suficiente para que nenhuma população seja formada no nível Sn. Assim, a fração
de população no estado fundamental é descrita pela equação de taxa:
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dn S0
= −n S0 WS0 →S1
dt

onde, WS0→S1 =

σ gI( t )
hω

(4.3.2)

é a taxa de bombeamento de S0 para S1, e nS0 + nS1 = 1 ,

sendo ni as frações de população nos respectivos estados. Resolvendo
numericamente a Eq. (4.3.2), onde supomos um perfil temporal de intensidade
gaussiano, I(t), obtemos a dinâmica populacional nos estados durante a interação
com o pulso.
Como a absorção do meio agora sofre influência do primeiro estado excitado
singleto de forma transiente, o coeficiente de absorção passa a ser dependente do
tempo, sendo escrito como:

[

α( t ) = N n S0 ( t )σ g + n S1 ( t )σ Sexc

]

(4.3.3)

sendo N a concentração da solução em moléculas/cm3.
Substituindo a Eq. (4.3.3) na lei de Beer, que governa a variação da
intensidade do pulso quando este se propaga ao longo da amostra, temos:

[

dI
= −α( t )I( t ) = −N n S0 ( t )σ g + n S1 ( t )σ Sexc
dz '

] I(t )

(4.3.4)

Considerando um perfil transversal de intensidade Gaussiano e integrando
numericamente a Eq. (4.3.4) ao longo do comprimento da amostra, obtemos a
energia transmitida por pulso. Fazendo isto para cada intensidade de entrada e
normalizando o resultado pelo valor da transmitância linear da amostra, ajustamos
as curvas da Fig. 4.6 tendo como único parâmetro de entrada o valor da seção de
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choque de absorção do primeiro estado excitado singleto, já que σ g foi obtido do
espectro de absorção linear. Com este procedimento obtivemos para as amostras
de H2TPyP e ZnTPyP os valores de 4 x 10-17 cm2 e 5 x 10-17 cm2, respectivamente.
Para obtermos informação sobre a dinâmica de absorção não linear dos
estados excitados tripletos, realizamos medidas de varredura-Z com trem de
pulsos, onde observamos um forte sinal de não linearidade acumulativa. Os
processos acumulativos ocorrem devido ao fato de que, uma vez excitada por um
pulso da envoltória para o estado S1, a molécula pode retornar para o estado
fundamental ou sofrer um cruzamento intersistema para o estado T1. Assim, se a
molécula permanece nos estados excitados um tempo maior do que a separação
entre os pulsos, ela pode absorver luz a partir de S1 ou T1, fazendo com que ambas
as transições S1→Sn e T1→Tn passem a contribuir para a não linearidade
observada pelo pulso posterior. As curvas obtidas por VZTP são mostradas na Fig.
4.7, onde denominamos de pulso zero o pulso de maior intensidade da envoltória

(a)
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0.9

0.8

-10

-5

0

Número do pulso

5

Trasmitância normalizada

Transmitância normalizada

Q-switch.

(b)

1.0

0.8

0.6
-10

10

-5

0

5

10
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Figura 4.7 – Medidas de varredura-Z com trem de pulsos para (a) H2TPyP, (b) ZnTPyP. As linhas
sólidas representam os ajustes obtidos com o modelo de cinco níveis.

Para

ajustarmos

as

medidas

da

Fig.

4.7,

utilizamos

o

modelo

fenomenológico da Fig. 4.3, onde supomos que os tempos de retorno τ nS1 e τ nT1 , são
muito rápidos de modo que nenhuma população é formada nos estados Sn e Tn.
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Além disso, por ser o tempo da relaxação T1→S0 longo em comparação com a
duração da envoltória Q-switch este pode ser desprezado. Desta forma, o conjunto
de equações de taxa que descrevem a dinâmica da população para este perfil
temporal é descrita por:

dn S0
dt
dn S1
dt
dn T1
dt

= − WS0 →S1 n S0 +

= WS0 →S1n S0 −

=

n S1

n S1
τ

(4.3.5)

S
τ10

S
10

−

n S1

(4.3.6)

τ cis

n S1

(4.3.7)

τ cis

onde nS0 , nS1 , e n T1 são as frações populacionais nos níveis S0, S1 e T1
respectivamente, com nS0 + nS1 + n T1 = 1 sendo a condição de normalização. O
tempo de fluorescência ( τ fluo ) é relacionado com o tempo de cruzamento

( )

S
S
intersistema ( τ cis ) e com τ10
pela relação: τ10

−1

= (τ fluo ) − (τ cis ) .
−1

−1

Temos então que, quando os pulsos de 70 ps estão presentes, as Eqs.
(4.3.5-7) são resolvidas, produzindo a dinâmica de população entre os estados.
Todavia, entre os pulsos, WS0 → S1 = 0 , e apenas os termos de relaxação são
considerados. Desta forma, como temos o perfil de intensidade do trem de pulsos e
utilizando as condições iniciais nS0 ( −∞ ) = 1, nS1 ( −∞ ) = 0 e n T1 ( −∞ ) = 0 , somos
capazes de mapear a dinâmica de população ao longo de toda a envoltória Qswitch. Assim, uma vez calculada a evolução temporal da população, substituímos

seus valores no coeficiente de absorção presente na lei de Beer, agora dado pela
Eq. (4.3.8), e a integramos ao longo do comprimento da amostra.
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]

dI
= −α( t )I( t ) = −N n S0 σ g + n S1 σ Sexc + n T1 σ Texc I( t )
'
dz

(4.3.8)

Desta forma, obtemos o valor da transmitância da amostra para cada pulso
da envoltória, que é normalizada pelo valor de sua transmitância linear. Fazendo
isto ajustamos os resultados da Fig. 4.7, tendo como parâmetros de entrada a
seção de choque de absorção do estado T1 e o tempo de cruzamento intersistema.
Para cada amostra um conjunto de três medidas com potências médias diferentes
para o trem de pulsos foram realizadas, com o intuito de corroborarmos os valores
encontrados para σ Texc e τ cis . Os valores destes parâmetros espectroscópicos são
mostrados na Tab. 4.1 juntamente com os demais parâmetros medidos e com
valores da razão entre as seções de choque de absorção dos estados excitados e
do estado fundamental.

Tabela 4.1 – Parâmetros espectroscópicos e razão entre as seções de choque de absorção dos
estados excitados e fundamental para H2TPyP e ZnTPyP.

Parâmetros em 532 nm

H2TPyP

ZnTPyP

σ g x10-17 (cm2)

1,6 (±0,1)

2,1 (±0,1)

σ Sexc x10-17 (cm2)

4 (±0,5)

5 (±0,1)

σ Texc x10-17 (cm2)

2,1 (±0,5)

3,8 (±0,1)

τ fluo (ns)

8 (±0,1)

1,6 (±0,1)

τ cis (ns)

14 (±2)

6 (±1)

σ Sexc / σ g

2,5

2,3

σ Texc / σ g

1,3

1,8
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Da Tab. 4.1 podemos verificar que o íon zinco diminui consideravelmente
tanto o tempo de fluorescência quanto o tempo de cruzamento intersistema da
molécula de TPyP. Isto é conseqüência do efeito do átomo pesado, que faz com
que a taxa de tripletização de moléculas macrocíclicas aumente com o número
atômico do íon central [6].
Em resumo, analisamos a dinâmica de estados excitados das moléculas de
tetrapiridil porfirinas regulares, onde observamos que estas não apresentam uma
boa razão das seções de choque de absorção entre os estados excitados e
fundamental, o que prejudica seu uso em dispositivos de limitação óptica, pelo
menos em 532 nm. No mais, a técnica de varredura-Z com diversos perfis
temporais se mostrou eficaz na caracterização da dinâmica de absorção de estados
excitados para moléculas orgânicas, o que é de grande auxílio na busca por novos
materiais absorvedores a serem aplicados em limitação óptica. Além disso, como
os tempos de decaimento dessas moléculas se mostraram superiores a
picossegundos, a elaboração de uma estratégia de engenharia molecular para
aumentar a razão entre as seções de choque de absorção dos estados excitados e
o fundamental se apresenta como uma idéia promissora para limitação de pulsos
ultracurtos.

4.4 – Dinâmica de estados excitados em tetrapiridil porfirinas
irregulares

Como mostrado antes, porfirinas irregulares apresentam grandes diferenças
em suas propriedades foto-físicas quando comparadas às regulares, sendo que
essas diferenças alteram de maneira significativa sua dinâmica de absorção de
estados excitados. A principal diferença observada entre esses dois grupos é a
ausência de fluorescência entre as moléculas do tipo irregular, o que faz com que o
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seu tempo de decaimento do primeiro estado excitado singleto não possa ser
medido pelo decaimento de fluorescência. Esta ausência de fluorescência se deve
a um aumento nas taxas de decaimento não radiativo provocado por transições de
transferência de carga, que ocorrem entre o anel porfirínico e as camadas
semipreenchidas do íon metálico central [13].
Diferentemente das porfirinas regulares, não observamos nenhum tipo de
processo acumulativo quando medidas de varredura-Z com trem de pulsos foram
realizadas. Isto indica que, tanto para CuTPyP quanto para NiTPyP os estados
excitados são completamente despopulados em menos de 13 ns.
Como feito para porfirinas regulares, obtivemos o valor da seção de choque
de absorção do estado fundamental em 532 nm, a partir do espectro de absorção
utilizando a Eq. 4.3.1. Os valores encontrados para CuTPyP e NiTPyP são
respectivamente 5,3 x 10-17 (±0,1) e 5,5 x 10-17 (±0,1) cm2. No intuito de obtermos a
dinâmica de estados excitados para essa classe de porfirinas realizamos, além das
medidas de varredura-Z em regime de picossegundos, medidas de varredura-Z em
regime

temporal

de

femtossegundos.

Para

o

primeiro

regime

temporal,

empregamos o mesmo arranjo experimental descrito nas medidas com as porfirinas
regulares. Já para o regime de femtossegundos, utilizamos pulsos com 120 fs em
532 nm, fornecidos por um amplificador paramétrico óptico (TOPAS, Quantronix). O
amplificador é bombeado por pulsos de 150 fs e 775 nm, provenientes de um
sistema de amplificação laser comercial (CPA – 2001, Clark-MXR Inc.), operando
com uma taxa de repetição de 1 kHz. Igualmente aos experimentos com pulsos de
picossegundos, nestes o feixe laser era focalizado com uma lente de 12 cm de
distância focal.
Estas amostras apresentam sinal de absorção saturada (AS) quando
excitadas com pulsos de 70 ps. Todavia, em regime de femtossegundos, a amostra
de CuTPyP apresenta um sinal de ASR enquanto a NiTPyP apresenta um sinal de
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AS. Na Fig. 4.8, apresentamos as medidas de varredura-Z realizadas com pulsos

Transmitância normalizada

de 120 fs para as amostras de porfirina irregulares estudadas.

1.12

CuTPyP
NiTPyP

1.08
1.04
1.00
0.96
0.92

-6

-4

-2

0

2

4

6

Z/Z0
Figura 4.8 – Varredura-Z em regime de femtossegundos para CuTPyP (círculos abertos) e NiTPyP
(quadrados abertos). As curvas sólidas representam os ajustes obtidos com os respectivos modelos,
apresentados nas seções 4.4.1 e 4.4.2.

As medidas de varredura-Z, com pulsos de 70 ps, em função da intensidade
do pulso mostram que a amostra de CuTPyP apresenta uma intensidade de
saturação muito menor do que a amostra de NiTPyP. Isto indica que esta última
possui vias de decaimento muito mais rápidas do que a CuTPyP. A transmitância
normalizada em função da intensidade do pulso para as duas amostras é mostrada
na Fig. 4.9
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Transmitância normalizada
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Figura 4.9 – Transmitância normalizada versus intensidade do pulso para CuTPyP (círculos abertos) e
NiTPyP (quadrados abertos). As linhas sólidas representam os ajustes obtidos com os respectivos
modelos, apresentados nas seções 4.4.1 e 4.4.2.

Para explicarmos os resultados aqui apresentados, elaboramos modelos
baseados em dados espectroscópicos obtidos na literatura e que serão
apresentados nas duas seções seguintes.

4.4.1 – Modelo para dinâmica de estados excitados da CuTPyP

Sabemos que as porfirinas irregulares apresentam tempos de decaimento
rápidos devido à presença de níveis de transferência de carga (NTC), que surgem
da interação entre o nível d semipreenchido do íon central e os orbitais π e π* do
anel porfirínico [13]. Em particular, as porfirinas de cobre possuem um nível de
transferência de carga que influencia o primeiro estado excitado tripleto, fazendo
com

que

os

tempos

de

decaimento

associados

a

este

decresçam

consideravelmente [26-28]. Além disso, devido ao acoplamento do elétron
desemparelhado no nível d do íon cobre e os orbitais π do anel, o nível tripleto de
mais baixa energia é separado em dois: um triplodubleto 2T1(π,π*) e um quarteto
4

T1(π,π*), os quais são separados por uma energia que varia de 200 a 700 cm-1,
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dependendo das características do anel porfirínico [26]. Assim, de acordo com os
dados espectroscópicos da literatura, as cobre-porfirinas possuem uma dinâmica de
estados excitados que é descrita por uma transição do estado fundamental para o
primeiro estado excitado singleto, a qual é seguida por uma rápida relaxação (da
ordem de alguns picossegundos) para os níveis tripleto de mais baixa energia
(2T1(π,π*) e

4

T1(π,π*)). Uma vez no estado tripleto, a presença do nível de

transferência de carga provoca uma redução no tempo de decaimento para o
estado fundamental singleto, que decresce de alguns microssegundos nas
porfirinas regulares para alguns nanossegundos [26,28]. Uma descrição gráfica
deste modelo é apresentada na Fig. 4.10a [26].

2S

NTC

Sn

1

2T
1

4T

2S

(a)

0

σSexc

S1

τcis
σg

1

S0

Tn

σ Texc

T1

(b)

Figura 4.10 – Modelo que descreve a dinâmica de estados excitados da CuTPyP. (a) modelo de
relaxação dos níveis excitados para as cobre porfirinas obtido da literatura, (b) modelo utilizado por
nós para ajustarmos os dados de absorção de estados excitados.

Como a diferença de energia entre os níveis 2T1(π,π*) e 4T1(π,π*) é pequena
comparada com a energia dos fótons utilizados, podemos considerá-los como
apenas um nível tripleto excitado. Além do mais, como a transição 2S1 → 2S0 não é
afetada por NTC, o seu tempo de decaimento é semelhante ao das porfirinas
regulares, sendo portanto da ordem de alguns nanossegundos [26]. Como este é
então muito mais longo do que o tempo de cruzamento intersistema, podemos
desprezá-lo para medidas em regime de subnanossegundos. Tais suposições
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fazem com que o modelo da Fig. 4.10a possa ser escrito como o apresentado na
Fig. 4.10b, onde os processos de absorção de estados excitados são associados às
transições S1→Sn e T1→Tn. Também consideramos que os tempos de decaimento
dos estados Sn e Tn são muito rápidos, de modo que nenhuma população
significativa é formada nestes. Vale a pena frisar que o efeito de NTC no modelo da
Fig. 4.10b é apenas o de reduzir os tempos de relaxação τ cis e de decaimento
entre T1 e S0. Este modelo é utilizado para ajustar os dados obtidos com varreduraZ em diferentes regimes temporais.
Uma vez que, segundo a Ref. [26], o tempo de cruzamento intersistema
para cobre-porfirinas é da ordem de dezenas de picossegundos, podemos atribuir a
absorção não linear medida com pulsos de 120 fs apenas ao estado S1. Assim,
levando em conta as suposições já comentadas, podemos descrever a dinâmica
populacional do nível fundamental, o coeficiente de absorção transiente e a lei de
Beer por equações semelhantes as Eqs. (4.3.2), (4.3.3) e (4.3.4), respectivamente.
Aqui também temos que nS0 + nS1 = 1 , sendo a seção de choque de absorção do
estado S1 a única variável de entrada. Fazendo isto, obtivemos σ Sexc = 5,7 x 10-17
(±0,3) cm2, para o melhor ajuste da curva de varredura-Z da CuTPyP, na Fig. 4.8.
Para ajustarmos a curva da Fig. 4.9, para CuTPyP, medida com pulsos de
70 ps, devemos considerar que os níveis excitados tripleto também participam da
absorção de estados excitados, já que com essa largura de pulso uma parcela
suficiente da população sofre cruzamento intersistema. Todavia, para este caso
S
τ10
→ ∞ , já que a transição S1 →S0 não é afetada por níveis de transferência de

carga. Desta forma, a taxa

1

S
τ10

é igual a zero na Eqs. (4.3.5-7), sendo as

equações de taxa resultantes simplificadas e resolvidas para um pulso de 70 ps
com perfil temporal Gaussiano. Através deste procedimento obtemos a população
em cada nível e conseqüentemente a evolução temporal do coeficiente de
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absorção. A propagação do feixe ao longo da amostra é descrita pela Eq. (4.3.8),
onde o tempo de cruzamento intersistema e a seção de choque de absorção do
estado excitado tripleto são os parâmetros de entrada. O melhor ajuste foi obtido
tendo como valores para σ Texc e τ cis 3,7 x 10-17 (±0,3) cm2 e 10 (±2) ps,
respectivamente.
Embora existam duas variáveis de entrada para o ajuste das medidas
obtidas em regime de picossegundos, estas atuam em partes diferentes da curva.

τ cis determina a intensidade de saturação, enquanto σ Texc determina o patamar
onde a curva satura. Desta forma, com as considerações e dados obtidos na
literatura e com as medidas de varredura-Z realizadas em diferentes regimes
temporais, concluímos que a dinâmica de absorção de estados excitados para a
molécula de CuTPyP pode ser descrita por um modelo semelhante ao diagrama de
Jablonski. Todavia, seus tempos de relaxação se encontram em escalas muito
diferentes se comparados com os tempos das porfirinas regulares. Além disso, o
fato da transição S1 → S0 não ser afetada por níveis de transferência de carga,
reduz bastante o valor da intensidade de saturação da absorção não linear, uma
vez que isto favorece o aprisionamento de moléculas no nível T1 durante a
interação com os pulsos de picossegundos.

4.4.2 – Modelo para dinâmica de estados excitados da NiTPyP

Diferentemente do íon de cobre, o íon Ni2+ tem apenas oito elétrons
distribuídos no orbital d, seis dos quais preenchem os orbitais dxy, dxz, dyz. Em
solventes não coordenantes (como é o caso do clorofórmio), os dois elétrons
restantes residem emparelhados no orbital d

z2

. Isto faz com que a molécula de

NiTPyP seja diamagnética com estado fundamental 1A1g [29]. Segundo a Ref. [30],
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o diagrama de energia que descreve as relaxações da molécula de níquel porfirina,
em solventes não coordenantes é descrito na Fig. 4.11a.
1Q(π,π∗)

Sn

3T (π,π∗)
2
3T (π,π∗)
1

1B

S1

S
τ10

σg

Tn

σ Texc

τcis

1g

3B
1g

1A

σSexc

T1

S0

1g

(b)

(a)

Figura 4.11 – Modelo que descreve a dinâmica de estados excitados da NiTPyP. (a) modelo de
relaxação dos níveis excitados para as níquel porfirinas obtido da literatura, (b) modelo utilizado por
nós para ajustarmos os dados de absorção de estados excitados.

Quando excitada na banda Q, a molécula é promovida para o estado
singleto 1Q(π,π*) e rapidamente sofre uma transição de transferência de carga para
o nível

1

B1g( d 2 , d
z

x2 − y2

), em alguns picossegundos ou menos. Como esse

decaimento é muito rápido, esses dois níveis são considerados como um e são
representados pelo nível S1 da Fig. 4.11b. Também temos que, uma vez no nível
1

Q(π,π*) além de relaxar para o nível singleto 1B1g( d 2 , d
z

x2 − y2

) a molécula poderia

sofrer um cruzamento intersistema do tipo (π,π*) para o nível 3T2(π,π*) e depois
relaxar via transição tripleto → tripleto por transferência de carga para o nível
3

B1g( d 2 , d
z

x2 − y2

). Contudo, como em geral, as relaxações entre os orbitais π e π*

ocorrem em uma escala temporal de nanossegundos, esta via é suprimida pela
relaxação de transferência de carga

1

Q(π,π*)→1B1g( d 2 , d
z

x2 − y2

). Uma vez

estabilizada nos níveis singleto, a molécula pode sofrer um cruzamento
intersistema, em menos de 15 ps [30], para o nível 3B1g( d 2 , d
z

x2 − y2

). Este nível é
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representado na Fig. 4.11b pelo nível T1. Uma vez no nível T1, a molécula relaxa
para o estado fundamental em aproximadamente 300 ps [29]. Outro possível
caminho de decaimento do estado S1 é através de S1→S0. Contudo, até onde é de
nosso conhecimento e diferentemente das relaxações S1→T1 e T1→S0, esta nunca
foi medida em experimentos de excitação e prova, na escala de picossegundos.
Este fato pode ser explicado considerando que a transição é rápida o bastante para
que não possa ser detectada com a precisão desses experimentos. Esta suposição,
de ser o tempo da transição S1→S0 tão rápido, é corroborada pelo fato de que
nessas moléculas, diferentemente das cobre porfirinas, esta transição sofre
influência de níveis de transferência de carga, o que reduz seu tempo de
decaimento.
Portanto, sabendo que o tempo de cruzamento intersistema é da ordem de
alguns picossegundos, utilizamos as medidas de varredura-Z com pulsos de 120 fs
em 532 nm para obtermos informações sobre a absorção do estado S1. Essas
medidas, que são mostradas na Fig. 4.8, foram ajustadas com um modelo análogo
ao usado para ajustar a curva da CuTPyP, com a diferença de que agora temos
que considerar o decaimento S1 → S0, sendo a dinâmica populacional descrita por:

nS
dn S0
= −n S0 WS0 →S1 + S1
dt
τ10

(4.4.1)

S
são as duas variáveis de entrada. A evolução temporal do
onde σ Sexc e τ10

coeficiente de absorção e a lei de Beer são descritas pelas Eqs. (4.3.3) e (4.3.4),
respectivamente. Desta forma, a curva da Fig. 4.8 para NiTPyP é ajustada, com
S
σ Sexc variando entre 4,4 x 10-17 e 5 x 10-17 cm2 e τ10
variando de 0.1 até 15 ps.
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Embora a diferença obtida nos valores da seção de choque σ Sexc não seja muito
S
.
grande, existe uma grande imprecisão no valor do tempo de decaimento τ10

Como no caso da CuTPyP, para obtermos mais informação sobre a
absorção dos estados excitados da NiTPyP, realizamos medidas de varredura-Z
com pulsos de 70 ps e 532 nm para várias intensidades de entrada e fizemos o
gráfico da transmitância normalizada em função da intensidade do pulso. Este
resultado é mostrado na Fig. 4.9. Considerando novamente o decaimento de
S
singleto τ10
, e agora a influência do estado tripleto, com τ cis e σ Texc como variáveis

de entrada, temos que as equações de taxa que descrevem a dinâmica
populacional para estas moléculas em regime de picossegundos, são as Eqs.
(4.3.5-7).
Novamente substituindo os valores das frações populacionais obtidas na lei
de Beer, e integrando uma equação igual a (4.3.8), conseguimos ajustar a curva da
S
Fig. 4.9 para NiTPyP com τ10
variando de 0,2 até 1 ps, τ cis variando de 3 a 15 ps,

σ Sexc variando de 4,4 x 10-17 até 4,9 x 10-17 cm2 e σ Texc variando de 4,1 x 10-17 a 4,3
x 10-17 cm2. Nestes ajustes o tempo de decaimento T1→S0 foi desprezado por ser
muito maior do que a largura do pulso.
Desta forma, concluímos que as porfirinas irregulares apresentam uma
dinâmica de estados excitados muito mais rápida do que as porfirinas regulares,
sendo esta fortemente influenciada por níveis de transferência de carga entre os
orbitais π e π* do anel porfirínico e os níveis d semipreenchidos do íon central.
Devido à influência de níveis de transferência de carga no primeiro estado excitado
singleto para NiTPyP, o seu tempo de relaxação S1→S0 é muito inferior ao da
CuTPyP. Este, por sua vez, exerce forte influência sobre sua intensidade de
saturação da absorção de estados excitados. Das medidas de varredura-Z para
NiTPyP, concluímos que o tempo de decaimento S1→S0 é no máximo de 1 ps,
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sendo seu tempo de cruzamento intersistemas da ordem de alguns picossegundos.
Já as seções de choque de absorção tanto de singleto quanto de tripleto são da
ordem de 4 a x10-17 cm2. Além disso, por somente apresentar efeito de AS a
NiTPyP mostrou-se incapaz de ser aplicada como material limitador óptico, pelo
menos em 532 nm. Na Tab. 4.2 resumimos os parâmetros espectroscópicos para a
CuTPyP e NiTPyP.

Tabela 4.2 – Parâmetros espectroscópicos e razão entre as seções de choque de absorção dos
estados excitados e fundamental para CuTPyP e NiTPyP.

Parâmetros em 532 nm

CuTPyP

NiTPyP

σ g x10-17 (cm2)

5,3 (±0,1)

5,5 (±0,1)

σ Sexc x10-17 (cm2)

5,7 (±0,3)

4,5 (±0,4)

σ Texc x10-17 (cm2)

3,7 (±0,3)

4,1 (±0,2)

S
τ10

alguns nanossegundos

≤ 1ps

τ cis

10 ps (±2)

alguns picossegundos

σ Sexc / σ g

1,1

0,8

σ Texc / σ g

0,7

0,8

4.5 – Limitação de pulsos ultracurtos com moléculas de porfirina

Nos últimos anos, a utilização de sistemas lasers capazes de gerar pulsos
ultracurtos (picossegundos e femtossegundos) vem sendo cada vez mais
empregada na rotina dos laboratórios e em dispositivos fotônicos. Tal fato levanta a
questão da necessidade de se descobrir materiais que tenham mecanismos não
lineares rápidos o suficiente, para limitar esse tipo de radiação. Em particular, para
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as porfirinas, uma alternativa é utilizar a limitação óptica oriunda do primeiro estado
excitado singleto já que a absorção não linear do estado excitado tripleto é, em
geral, eficiente apenas na limitação de radiação pulsada em regime de
nanossegundos ou mais. Uma das vantagens dessa estratégia é o fato de que
sendo a formação de população do primeiro estado excitado singleto “instantânea”,
implica em um tempo de resposta para o processo de RSA suficientemente rápido.
Além disso, como na maioria dos casos, os tempos de fluorescência das porfirinas
são da ordem de nanossegundos e uma vez populado o estado singleto, este assim
permanece durante toda interação com o pulso ultracurto. Desta forma, as
estratégias de engenharia molecular devem ser direcionadas no sentido de se obter
moléculas de porfirina que apresentem alta razão de seção de choque de absorção
entre o estado excitado singleto e fundamental, pelo menos em toda região do
visível.
Com o objetivo de caracterizarmos a ação limitadora das moléculas de TPyP
para pulsos ultracurtos, empregamos a técnica de varredura-Z sem abertura, com
pulsos de 120 fs oriundos de um amplificador paramétrico óptico, para obtermos o
espectro de absorção do estado excitado singleto das porfirinas. Variamos o
comprimento de onda dos pulsos provenientes do amplificador de 460 até 800 nm,
com uma precisão de 10 nm. O arranjo experimental é idêntico ao apresentado na
seção 4.4, com a amostra sendo colocada em uma cubeta de 2 mm e transladada
ao longo de um feixe focalizado por uma lente de 12 cm de distância focal.
Para obtermos informação sobre o espectro de absorção de estado excitado
singleto das moléculas de porfirina, realizamos uma varredura-Z para cada
comprimento de onda ajustando-as com o modelo de três níveis (lado esquerdo do
modelo da figura 4.3). Na Fig. 4.12 apresentamos uma curva de varredura-Z típica
obtida para a mostra de ZnTPyP com pulsos de 470 nm.
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Figura 4.12 – Curva de varredura-Z obtida para a amostra de ZnTPyP em 470 nm. A linha sólida
representa o ajuste obtido com o modelo de três níveis.

Uma vez obtido o valor da seção de choque de absorção do estado excitado
singleto para cada comprimento de onda, dividimos este pelo valor da sua
correspondente seção de choque de absorção do estado fundamental. Com este
procedimento, obtivemos os espectros das razões das seções de choque de
absorção entre os dois estados, que são apresentados na Fig.4.13. O intervalo
espectral estudado cobre toda a região da banda Q das amostras. Notamos que
estas têm uma tendência, independente do substituinte central, de possuir melhor
sinal de absorção saturada reversa nos vales entre as bandas de absorção. Além
disso, vale destacar o bom desempenho da amostra de ZnTPyP na região entre as
bandas B e Q, apresentando uma razão entre as seções de choque de até 40. Em
geral, observamos sinal de absorção saturada próximo aos picos das bandas de
absorção, especialmente para as porfirinas metaladas. Nenhum sinal de absorção
simultânea de dois fótons foi observado na região acima de 650 nm.
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Figura 4.13 – Espectro de absorção linear (linhas sólidas) e da razão das seções de choque de
absorção (cículos abertos) para as amostras de (a) H2TPyP, (b) ZnTPyP, (c) NiTPyP e (d) CuTPyP. As
linhas pontilhadas são apenas guias para os olhos.

Os resultados acima sugerem que modificações estruturais devam ser
realizadas para aumentarmos a separação entre as bandas B e Q, o que criaria
uma janela de baixa absorção linear que a princípio favoreceria o processo de ASR.
Neste sentido, além das modificações estruturais realizadas, uma outra
estratégia utilizada por nós juntamente com a equipe do prof. Dr. Iouri Borissevicth
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, foi a de
modificarmos o estado de protonação da tetrasulfonatofenil porfirina (H2TPPS4)
visando o aumento da janela de alta transmitância. Isto foi feito pois, devido à
presença dos átomos de nitrogênio, estas podem ser protonadas em meios ácidos
(pH<5.0), o que muda drasticamente suas propriedades espectroscópicas e ópticas
não lineares [31]. Esta porfirina possui estrutura semelhante à mostrada na Fig. 4.1,
com exceção de que no lugar do grupo piridina ligado aos mesocarbonos temos um
grupo sulfonatofenil [13,31].
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Assim, simplesmente modificando o pH de 7.0 para 4.0 da solução de
TPPS4 obtivemos uma melhora substancial no intervalo espectral em que esta atua
como material limitador. Estes resultados são mostrados na Fig. 4.14
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Figura 4.14 – Espectro de absorção linear (linhas sólidas) e da razão das seções de choque de
absorção (círculos abertos) para a amostra de H2TPPS4 em pH (a) 7.0 e (b) 4.0. As linhas pontilhadas
são apenas guias para os olhos.

Podemos ver da Fig. 4.14 que a protonação da molécula de H2TPPS4 faz
com que esta apresente um aumento substancial do intervalo espectral com alta
transmitância e boa razão entre as seções de choque de absorção, obtendo valores
de aproximadamente 60 para a razão na região próxima do ultravioleta.
Em resumo, verificamos que a estratégia de modificarmos estruturalmente
moléculas de porfirina, visando uma maior separação entre as regiões das bandas
B e Q, se justifica no sentido de obtermos materiais com bom desempenho em
limitação óptica de pulsos ultracurtos, operando em bandas espectrais largas. Além
disso, como a fluência de pulsos laser em regime temporal de subnanossegundos é
baixa, podemos utilizar as soluções de porfirina em configurações ópticas simples
sem o problema do baixo limite de dano, o que garante um alto valor de intervalo
dinâmico.
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4.6 – Éter di-furfurílico

Além das porfirinas outro absorvedor saturável reverso estudado por nós foi
o éter di-furfurílico (EDF). Este material é um sistema não conjugado contendo dois
anéis furânicos ligados entre si por um átomo de oxigênio, sendo obtido como um
dos derivados no processo de auto-reação do álcool furfurílico, que por sua vez é
proveniente de rejeitos agrícolas gerados na produção de milho, álcool etc. [32]. Na
Fig.4.15 mostramos o desenho da molécula de EDF.

O
O

O

Figura 4.15 – Molécula de éter di-furfurílico

Podemos ver do seu espectro de absorção mostrado na Fig. 4.16, que o
EDF absorve consideravelmente na região do UV-Vis, havendo três bandas de
absorção centradas em 275, 340 e 400 nm. A banda por volta de 270 nm é
referente à transição π→π* do anel furânico, enquanto que as outras duas são
características do próprio composto de EDF [33].
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Fig. 4.16 – Espectro de absorção do éter di-furfurílico (linha preta) e bandas obtidas pela
deconvolução do espectro (linhas vermelhas).

Estudos da dinâmica de absorção de estados excitados realizados
previamente por Mendonça et al. [33,34], mostraram que a molécula de EDF possui
uma seção de choque de absorção de estado excitado tripleto da ordem de 200
vezes maior do que a seção de choque de absorção do estado fundamental em 532
nm. Para fins de comparação, esta razão é da ordem de 20 a 30 para moléculas de
porfirina [18] e ftalocianinas [35]. Este fato potencializa este material como um bom
candidato a ser empregado em dispositivos de limitação óptica. Contudo, também
se verificou que o seu tempo de cruzamento intersistema é da ordem de 200 ns, o
que inviabiliza sua aplicação na limitação de pulsos de ns e subnanossegundos, já
que o estado tripleto não seria populado em tempo suficientemente rápido. Para
resolvermos esse problema propomos uma nova geometria óptica de limitador que
utiliza uma configuração em anel de múltiplas passagens, formada por dois
espelhos esféricos e um plano. Os resultados obtidos com esta nova configuração
utilizando tanto o EDF como outros materiais limitadores tais como chá chinês,
H2TPyP e suspensão de carbon black, operando em regimes temporais de ns, ps e
fs são mostrados no próximo capítulo.
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“Diante dos fatos nem rir nem chorar,
mas compreender.”
Spinoza

Capítulo 5 – Limitador óptico de múltiplas passagens (LMP)

5.1 – Introdução

Um dos problemas em limitação óptica é que embora alguns materiais
possuam fortes sinais de não linearidades ópticas, estas podem não se manifestar
em tempo suficientemente rápido para que a limitação ocorra. Isto é conseqüência
do tempo de duração do pulso laser ser muito menor do que o tempo de formação
do efeito óptico não linear. Estas são as chamadas não linearidades acumulativas e
já há algum tempo são estudadas em nosso grupo [1-6]. Um exemplo deste tipo de
não linearidade, apresentado no Capítulo anterior, é a absorção saturada reversa
devido à população do primeiro estado excitado tripleto do éter di-furfurílico (EDF)
[1]. Embora a razão entre as suas seções de choque de absorção do estado
excitado tripleto e do estado fundamental seja muito grande (≈ 200), este estado só
é suficientemente populado em tempos da ordem de centenas de nanossegundos,
o que inviabiliza sua aplicação como limitador óptico para a maioria dos pulsos
lasers existentes. Uma das maneiras de resolvermos este problema é através da
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utilização de uma geometria óptica capaz de fazer com que os efeitos acumulativos
sejam melhor aproveitados para a limitação óptica. Nesse sentido, desenvolvemos
uma nova geometria de limitador óptico denominada de limitador óptico de múltiplas
passagens (LMP). Este limitador é formado por dois espelhos esféricos e um
espelho plano em configuração de anel, formando um arranjo similar aos utilizados
em sistemas de amplificação de pulsos lasers ultracurtos [7,8], ver Fig. 5.1.

EI

Espelho plano

EE

Amostra
Ee

Ee

Figura 5.1 – Visão superior da cavidade do dispositivo de limitação de múltiplas passagens. EI =
espelho injetor, EE = espelho extrator, Ee = espelhos esféricos.

A idéia básica é fazer com que o pulso passe repetidas vezes sobre o
mesmo volume focal, na amostra, incrementando assim o efeito da não linearidade
sobre este. Na Fig. 5.1, podemos ver os dois espelhos esféricos e o espelho plano
formando uma cavidade de múltiplas passagens, juntamente com os espelhos EI e
EE que servem para injetar e extrair o feixe de dentro da cavidade,
respectivamente. Os experimentos com esta configuração foram realizados no
regime temporal de nanossegundos [9], com quatro materiais: um espalhador não
linear (suspensão de carbon black) [10], um meio não linear térmico (chá chinês)
[11], e dois absorvedores saturáveis reversos (EDF e H2TPyP ) [1,6]. Além disso,
estendemos o estudo com o LMP para regimes temporais de picossegundos e
femtossegundos [12], utilizando como material limitador à suspensão de carbon
black (SCB).
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5.2 – O LMP em regime de nanossegundos

Nos estudos com o LMP em regime de nanossegundos, utilizamos como
fonte de excitação o segundo harmônico de um laser de Nd:YAG, operando em
regime Q-switched com 10 ns de largura temporal. Em todos os experimentos a
taxa de repetição utilizada foi de 5 Hz para evitarmos efeitos acumulativos entre
pulsos consecutivos. A cavidade em anel é formada por dois espelhos dielétricos
esféricos com 1 m de raio de curvatura, separados pela soma de suas distâncias
focais. Além destes, um espelho plano de prata, com 11 cm de largura, é
posicionado paralelamente à linha que une os centros dos espelhos esféricos,
distando 12 cm desta. O tempo de vôo para um pulso completar uma volta dentro
da cavidade é de aproximadamente 7 ns. O dispositivo é alinhado de modo que o
feixe se superpõe na região focal dos espelhos esféricos, onde posicionamos uma
cubeta de 1 cm contendo o material não linear. Assim, utilizando esta configuração
fazemos com que o feixe passe repetidas vezes pelo mesmo ponto dentro da
amostra. A energia de entrada do pulso é controlada com uma placa de meia onda
posicionada entre dois polarizadores cruzados. O feixe é injetado e extraído por
dois espelhos adicionais sendo este, posteriormente a sua extração da cavidade,
completamente focalizado dentro de um detector PIN por uma lente de 10 cm de
distância focal. Na Fig. 5.2 mostramos o esquema do arranjo experimental.
Ee

D
L
EP
amostra
P
Nd:YAG, 10 ns

PO
P

Ee

Figura 5.2 – Arranjo experimental para medidas com o LMP em regime de nanossegundos: Ee =
espelhos esféricos, EP = espelhos planos, PO = placa de meia onda, P = Polarizadores.
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No intuito de observarmos a contribuição do efeito acumulativo, inicialmente
realizamos medidas com uma passagem em amostras com concentração C e
medidas com n passagens em amostras com concentração C/n, mas com o feixe
não superposto. Os resultados obtidos para estes experimentos são basicamente
os mesmos, uma vez que, quando o feixe não é superposto, não há nenhum efeito
acumulativo. Além do mais, a transmitância linear da amostra, na configuração de n
passagens, não é alterada pois o aumento no caminho óptico é compensado pela
diminuição na concentração. Todavia, quando o feixe é superposto ocorre um
aumento na performance do material limitador devido ao efeito acumulativo. Na Fig.
5.3, mostramos este resultado para uma medida feita com a SCB diluída em CS2,
com uma e três passagens. Nesta medida, quando o feixe é superposto, a energia
de saída é fixada em aproximadamente 40 µJ, para valores de energia de entrada
superiores a 0,3 mJ.

Energia de Saída (mJ)

0.16

0.12

0.08

0.04

0.00
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

Energia de Entrada (mJ)
Figura 5.3 – Limitação óptica de múltiplas passagens para SCB em CS2 com: 1 passagem,
concentração C (círculos abertos); três passagens concentração C/3 sem superposição (círculos
preenchidos); e três passagens, concentração C/3 com superposição (triângulos abertos). A linha
sólida corresponde à transmitância linear da amostra que é de aproximadamente 60%.

Assim, como verificamos não ter diferença entre a configuração com uma
passagem e a configuração com várias passagens sem superposição, desde que
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corrigidas as concentrações, utilizamos esta estratégia para medirmos diferentes
mecanismos limitadores, com o número desejado de passagens.
Para testarmos a limitação de múltiplas passagens em um absorvedor
saturável reverso, realizamos medidas em solução de EDF diluído em DCM com
50% de transmitância linear, para n = 3. Este resultado é mostrado na Fig. 5.4,
onde observamos um incremento na limitação quando o feixe é superposto.
Observamos que o efeito acumulativo fixa a energia de saída em
aproximadamente 4 µJ para energias de entrada superiores a 5 µJ. Isto se deve ao
fato de que com o aumento do número de passagens aumentamos a contribuição
do estado excitado tripleto, o qual possui uma absorção de estado excitado muito
maior do que o estado excitado singleto [1].

Energia de Saída (µJ)
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Com superposição

8

4

0

0

10

20

30

Energia de Entrada (µJ)
Figura 5.4 – Limitação óptica de múltiplas passagens para o EDF com três passagens, com (círculos
vazios) e sem (círculos preenchidos) superposição do feixe. A linha sólida representa transmitância
linear da amostra de aproximadamente 50 %.

Além do EDF, estudamos um outro absorvedor saturável reverso, a H2TPyP.
Testamos este material na configuração para n = 2, com e sem superposição, em
uma solução com 60% de transmitância. Diferentemente do EDF, a H2TPyP
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apresentou um decréscimo na limitação óptica quando os feixes foram superpostos,
como pode ser visto na Fig. 5.5.

Energia de Saída (mJ)
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0.8

0.4
Sem superposição
Com superposição

0.0
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3

4

Energia de Entrada (mJ)
Figura 5.5 – Limitação óptica de múltiplas passagens para H2TPyP com (círculos vazios) e sem
(círculos preenchidos) superposição. A linha sólida representa transmitância linear da amostra de
aproximadamente 60 %.

Este resultado pode ser entendido considerando os valores dos parâmetros
espectroscópicos obtidos com a dinâmica de estados excitados para a H2TPyP,
sendo esta discutida detalhadamente no Cap. 4. Segundo os resultados obtidos,
este material apresenta absorção saturada reversa de estado excitado singleto
( σ Sexc = 4 x 10-17 cm2) maior do que a de estado excitado tripleto ( σ Texc = 2,1 x 10-17
cm2), com tempo de cruzamento intersistema de ≈ 14 ns. Assim, lembrando que o
tempo de vôo da cavidade para uma volta é de 7 ns, com o feixe superposto em
duas passagens, favorecemos a população do estado excitado tripleto cuja seção
de choque é menor do que a seção de choque do estado excitado singleto. Este
fato acarreta numa diminuição na seção de choque efetiva da H2TPyP, o que
prejudica sua ação limitadora do material no LMP.
Também estudamos o comportamento de um material que apresenta
refração não linear térmica na geometria de múltiplas passagens. O efeito de lente
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térmica é acumulativo para pulsos de 10 ns, uma vez que o seu tempo de
formação, que depende do diâmetro do feixe no foco e da velocidade de
propagação do som [13], é tipicamente da ordem de 50 ns. O material escolhido foi
o chá chinês, onde novamente utilizamos a configuração com n = 3, sendo este
resultado apresentado na Fig. 5.6.

Energia de Saída (mJ)
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Com superposição

0.01

0.00
0.0

0.5
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Energia de Entrada (mJ)
Figura 5.6 – Limitação óptica de múltiplas passagens para o chá chinês com três passagens, com
(círculos vazios) e sem (círculos preenchidos) superposição do feixe. A linha sólida representa
transmitância linear da amostra de aproximadamente 2 %.

Embora a energia de saída seja reduzida por um fator de aproximadamente
4 vezes quando o feixe é superposto, esta amostra não apresenta um patamar bem
definido para o valor da energia de saída. Isto provavelmente se deve ao fato de
que a lente térmica induzida modifica a posição do plano focal para cada passagem
do pulso, o que é prejudicial para a condição de superposição.
Finalmente, para otimizarmos a limitação da SCB usando o LMP, testamos
sua limitação para n = 7. Este resultado é mostrado na Fig. 5.7, sendo o melhor
resultado obtido em regime de nanossegundos. É importante salientar que o
número de sete passagens representa o limite físico da geometria do LMP utilizado
por nós.

Energia de Saída (mJ)
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Figura 5.7 – Limitação óptica de múltiplas passagens para SCB com sete passagens, com (círculos
vazios) e sem (círculos preenchidos) superposição do feixe. A linha sólida representa transmitância
linear da amostra, que é de aproximadamente 12 %.

Observamos uma diferença significativa entre as medidas realizadas com e
sem superposição, sendo que quando o feixe é superposto, a energia de saída se
fixa em aproximadamente 4 µJ para valores de energia de entrada maiores do que
aproximadamente 60 µJ.
Em resumo, verificamos que a configuração de múltiplas passagens é
eficiente em regime de nanossegundos, incrementando a limitação óptica para três
tipos de mecanismos não lineares: o espalhamento não linear, a absorção saturada
reversa e o efeito refrativo por lente térmica. Todos os materiais testados
apresentam melhoras significativas na sua performance de limitação quando
testados na configuração de múltiplas passagens, com exceção da solução de
H2TPyP. Este último resultado é satisfatoriamente explicado pelas características
espectroscópicas desta porfirina, mostradas no Cap. 4. Os melhores resultados
foram obtidos para o espalhamento não linear da suspensão de carbon black. Em
função disso, e também de possuir a SCB boas características tais como absorção
em banda larga no visível e bom funcionamento para altos valores de transmitância
linear, nós a escolhemos para realizarmos os estudos com o LMP em regimes de
subnanossegundos. Estes resultados serão apresentados na próxima seção.
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5.3 – LMP em regime de subnanossegundos

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos quando empregamos o
LMP para limitar pulsos de picossegundos e femtossegundos, utilizando como
material limitador a SCB diluída em CS2. Além disso, analisamos a dinâmica do
mecanismo de espalhamento não linear em função do número de passagens (n),
para o regime de picossegundos. Para isso, duas pequenas modificações são
implementadas no arranjo experimental do LMP. A primeira consiste em inserir uma
fina lâmina de vidro logo à frente da primeira parede da cubeta, para obtermos o
perfil de intensidade do pulso, antes deste atingir a amostra, em função de n. A
segunda é feita colocando-se uma lente de 7 cm de foco com 6 cm de diâmetro,
logo após a cubeta, para coletarmos a quantidade de luz espalhada pela amostra.
O ângulo de posicionamento da lente coletora é de aproximadamente 25o, entre o
centro da lente e o eixo que une os dois espelhos esféricos, sendo escolhido para
maximizar o sinal de luz espalhada. Mostramos este novo aparato na Fig. 5.8.
D3

Ee

D1

L
amostra

EP

L

Laser

CP

D2

Ee

Figura 5.8 – Arranjo experimental do LMP modificado. Ee, espelhos esféricos; CP, célula Pockels; L,
lentes; D1, D2, D3, detectores.

Na detecção tanto da luz espalhada quanto da luz incidente na amostra, são
empregados detectores rápidos de silício (Thorlabs Inc.), com 1 ns de tempo de
resposta (detectores D2 e D3 da Fig.5.8). A luz transmitida pelo aparato
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experimental é novamente captada por um detector PIN (detector D1 da Fig. 5.8).
Para os experimentos em escala temporal de picossegundos, empregamos pulsos
de 70 ps, com 532 nm extraídos da envoltória Q-swich/modelock através de uma
célula Pockels. O trem de pulsos é oriundo do segundo harmônico de um laser de
Nd:YAG operando com uma taxa de repetição de 5 Hz, novamente empregada para
evitarmos efeitos acumulativos entre os pulsos. Para estes experimentos a energia
do pulso incidente é controlada pelo valor da tensão aplicada na chave Pockels.
Em todas as medidas realizadas, a amostra de SCB foi colocada em uma
cubeta de 1 cm, sendo sua transmitância linear de aproximadamente 60%.
Novamente, o aumento do número de passagens é compensado pela diminuição
na concentração da amostra, de modo a manter fixa sua transmitância linear. Na
Fig. 5.9 apresentamos as curvas de limitação variando o número de passagens de

Energia de saída (µJ)
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0
0.0
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10.0

Energia de entrada (µJ)
Figura 5.9 – Limitação óptica de múltiplas passagens para SCB, na configuração de uma (quadrados
abertos), duas (círculos preenchidos), três (triângulos preenchidos) e quatro (estrelas abertas)
passagens. As linhas sólidas são apenas guias de olhos.

Podemos ver que nenhum efeito de limitação é observado na configuração
com n = 1. Isto se deve ao fato de que o tempo de formação do microplasma, que é
o primeiro estágio de geração de centro espalhadores, ocorre em ≈ 400 ps [14,15],
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que é um tempo bem maior do que a largura do pulso. Assim, temos que o efeito
não linear da SCB é inviável para limitar pulsos de algumas dezenas de
picossegundos em dispositivos com geometria simples. Todavia, na configuração
com n = 2, como conseqüência de ser o tempo de vôo da cavidade de
aproximadamente 7 ns, ao retornar para o mesmo volume focal o pulso já encontra
um meio altamente espalhador. Isto faz com que sua capacidade de limitação seja
engrandecida de forma significativa como podemos ver na Fig. 5.9. É importante
observarmos que o fato do pulso retornar para o mesmo volume focal o qual este
passou anteriormente, não é equivalente a aumentarmos o caminho óptico da
amostra. No primeiro caso, o pulso encontra na segunda passagem centros
espalhadores já formados, o que incrementa sua performance como limitador.
Entretanto, apenas aumentar o caminho da amostra faz com que o pulso somente
se propague por regiões onde os centros espalhadores ainda não foram formados,
e como conseqüência o efeito não linear não atua sobre ele.
Observamos que a limitação óptica para n = 2 é bastante eficiente, fixando a
energia de saída em aproximadamente 1,8 µJ. Para n = 3, observamos um
pequeno aumento na eficiência da limitação, sendo agora a energia de saída fixa
em torno de 1 µJ. No entanto, para n = 4 nenhuma diferença é observada no
processo de limitação óptica, o que provavelmente é conseqüência da saturação na
formação de centros espalhadores.
Com a intenção de obtermos a dinâmica de formação dos centros
espalhadores em função do número de passagens, utilizamos as modificações já
expostas na Fig. 5.8. Este resultado é mostrado na Fig. 5.10, para um pulso com
energia de entrada de aproximadamente 10 µJ, onde podemos ver tanto o
decréscimo do perfil de intensidade do pulso, como o aumento da quantidade de luz
espalhada para cada passagem. Como pode ser visto, a luz espalhada na primeira
passagem, em t = 0 ns, é negligenciável, demonstrando assim um baixo efeito de
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auto-ação no pulso. Contudo, nas segunda e terceira passagens, em ≈ 7 e 14 ns
respectivamente, fortes sinais de espalhamento são observados, o que indica a
formação de centros espalhadores devido às passagens prévias.
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Figura 5.10 – Luz espalhada (quadrados cheios), e perfil de intensidade de entrada (círculos abertos)
para a configuração de quatro passagens: (a) primeira passagem, (b) segunda passagem, (c) terceira
passagem (d) quarta passagem.

Também notamos que, para a quarta passagem pouca luz é espalhada. Isto
pode ser conseqüência do fato de ser a quantidade de luz que entra na quarta
passagem muito pequena, ou pode ser conseqüência do processo de saturação
dos centros espalhadores. Uma outra possível explicação pode ser atribuída a
dificuldade de superposição do feixe para um número de passagens superior a três.
Outra forma de observarmos o processo acumulativo no LMP, é medirmos a
transmitância do pulso em função da energia de entrada para cada passagem e
normalizarmos pela sua respectiva transmitância linear. Este resultado foi obtido
para a mesma amostra de SCB sendo mostrado na Fig. 5.11.

Transmitância normalizada

Capítulo 5 – Limitador óptico de múltiplas passagens (LMP)

98

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2

4

6

8

Energia de entrada (µJ)

10

Fig. 5.11 – Transmitância normalizada versus energia de entrada para: uma (quadrados abertos),
duas (círculos cheios), três (triângulos cheios) e quatro (estrela aberta) passagens, no regime de
picossegundos.

Vê-se claramente o aumento significativo da capacidade de limitação da
SCB, bem como a saturação a partir da terceira passagem. Podemos aumentar o
limite de saturação, aumentando a concentração de partículas espalhadoras. Isto
faz com que o valor de energia de saída decresça, embora diminua a transmitância
linear do sistema.
Para estudarmos o comportamento do LMP com SCB em regime de
femtossegundos, utilizamos pulsos com 120 fs e 532 nm provenientes de um
amplificador paramétrico óptico (TOPAS, Light conversion), o qual é bombeado por
pulsos de 150 fs oriundos de um laser comercial (CPA – 2001 , da Clark Inc.)
operando em 775 nm e com uma taxa de repetição de 1 kHz. Nestes experimentos,
a energia de entrada é controlada por uma placa de meia onda entre dois
polarizadores, não ultrapassando 1µJ por pulso para evitarmos geração de luz
branca no material.
Nesta escala temporal, a limitação óptica apresentou um comportamento
bastante diferente do apresentado para pulsos de picossegundos. Na Fig. 5.12
mostramos o gráfico de limitação para pulsos de 120 fs para a configuração com
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uma e três passagens. Neste, com exceção da mudança na inclinação da reta em
regime não linear, não observamos nenhuma diferença no comportamento da
limitação com o aumento do número de passagens, o que indica que os processos
acumulativos não são predominantes neste regime temporal.
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Fig. 5.12 – Energia de saída versus energia de entrada para SCB/CS2 em regime de femtossegundos
para: uma (quadrados abertos) e três passagens (círculos fechados). A linha sólida representa a
transmissão linear do sistema (≈ 60%), e as linhas pontilhadas são apenas guias de olhos.

Acreditamos que isso se deve principalmente a dois fatores: 1) devido à
baixa fluência do pulso, uma quantidade muito pequena de centros espalhadores é
formada em cada passagem, sendo o sinal de luz espalhada detectada no detector
D2 da Fig. 5.8 desprezível, 2) como os pulsos de 120 fs são muito intensos
(algumas dezenas de GW/cm2) um forte processo de autodesfocalização do feixe
incidente é observado logo depois da primeira passagem devido à lente Kerr
formada no CS2. Tal efeito evita a formação de efeitos acumulativos pois modifica
fortemente a posição do volume focal. Desta forma, mesmo que alguns centros
espalhadores sejam formados em cada passagem, o pulso é focalizado em
posições diferentes nas passagens posteriores.
Além disso, o fato de observarmos uma pequena quantidade de luz
espalhada indica que o espalhamento não linear pode não ser o principal
mecanismo de limitação nesta escala temporal. Para verificarmos este fato,
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repetimos a medida preenchendo a cubeta apenas com CS2, obtendo resultados
semelhantes aos mostrados na Fig. 5.12.
Resumindo, os resultados apresentados nesta seção mostram que o LMP
com SCB é bastante eficiente para regime temporal de picossegundos, sendo o
processo de limitação associado aos processos acumulativos. Todavia, para pulsos
de femtossegundos, o forte efeito refrativo gerado no solvente provoca um grande
processo de autodesfocalização que é prejudicial a formação de efeitos
acumulativos e como conseqüência a limitação de múltiplas passagens, pelo menos
com carbon black suspenso em CS2. Além do mais, todo efeito de limitação nesta
escala temporal é atribuído principalmente a refração não linear no CS2.
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“Rapadura é doce mas não é mole não.”
Provérbio cearense

Capítulo 6 – Conclusão e perspectivas

Neste trabalho, estudamos inicialmente a dinâmica de absorção de estados
excitados em moléculas de tetrapiridil porfirina com diferentes substituintes centrais,
para verificarmos sua potencialidade como material limitador. Para isto, utilizamos
principalmente a técnica de varredura-Z com pulsos de 70 ps e com trem de pulsos.
Verificamos que existe uma diferença marcante tanto na absorção não linear
quanto na dinâmica de estados excitados em função do tipo de íon central. Este
fato é conseqüência do surgimento de níveis de transferência de carga presentes
em porfirinas com metais centrais que possuem níveis semipreenchidos. No que se
refere à aplicação em limitadores ópticos, em regime de nanossegundos, as
porfirinas do tipo regular (H2TPyP, ZnTPyP), mostraram melhores características
espectroscópicas do que as do tipo irregular (CuTPyP, NiTPyP), apresentando
tanto uma melhor razão entre as seções de choque de estado fundamental e
excitado, quanto tempos de relaxação mais lentos. Futuramente, o estudo da
influência de outros íons metálicos tais como os íons metálicos de transição, com
diferentes estados de oxidação, se justifica não só no sentido de obtermos bons
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materiais limitadores ópticos, mas também para tentarmos entender de forma mais
significativa os mecanismos básicos que estão associados entre as características
físico-químicas deste sistema molecular e sua interação com a radiação. Além
disso, o estudo da influência de grupos periféricos não só sobre sua absorção de
estados excitados mas sobre sua absorção multifotônica é bastante promissor, pois
a alta conjugação π apresentada pelo anel pode ser eficientemente empregada na
separação de cargas em sistemas moleculares com grupos doador-aceitador.
Para estudarmos efeitos não lineares com tempos de resposta rápidos,
capazes de limitar pulsos ultracurtos, empregamos a técnica de varredura-Z com
pulsos de 120 fs com diferentes comprimentos de onda, cobrindo a região espectral
de 460 até 800 nm. Observamos que, devido à formação quase instantânea de
população no primeiro estado excitado singleto, a absorção saturada reversa em
moléculas de TPyP se apresenta como uma boa alternativa para limitação de
pulsos com largura temporal de picossegundos e femtossegundos, principalmente
na região que se encontra entre as bandas B e Q. Esta região se destaca por um
baixo valor de absorbância o que faz com que duas características fundamentais
para limitação óptica sejam obtidas: 1) alta transmitância linear e 2) provável alto
valor da razão entre a seção de choque de absorção do estado excitado e
fundamental. A hipótese de que entre as bandas de absorção encontraríamos boas
características para limitação óptica foi corroborada quando realizamos este estudo
com a porfirina de tetrasulfonatofenil base livre em diferentes estados de
protonação. Esta porfirina possui a característica de aumentar a separação entre as
bandas de absorção, somente modificando seu estado de protonação, o que é
obtido modificando-se o pH da solução de neutro para ácido. Com isso fomos
capazes de observar que apenas aumentando a separação entre as bandas
obtivemos uma região espectral maior onde o material funciona como bom limitador
óptico. Assim, concluímos que a elaboração de uma estratégia de engenharia
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molecular visando aumentar a separação entre a bandas de absorção da molécula
de porfirina se justifica no sentido de se obter bons materiais limitadores para
pulsos ultracurtos em uma larga região espectral. Outra possibilidade é estudarmos
outros tipos de anéis macrocíclicos, tais com ftalocianinas, pois estas já apresentam
uma janela de baixa absorbância em quase toda região do visível.
Além dos estudos com absorvedores saturáveis reversos, desenvolvemos
neste trabalho um novo conceito em geometria óptica de limitadores, denominado
de limitador óptico de múltiplas passagens (LMP). A idéia básica desse dispositivo é
a de utilizar processos não lineares acumulativos para incrementar a limitação
óptica de materiais. Testamos essa geometria com diferentes materiais: suspensão
de carbon black (SCB), chá chinês, éter di-furfurílico e tetrapiridil porfirina base livre
(H2TPyP). O primeiro limita por espalhamento não linear devido a partículas em
suspensão, o segundo por refração devido a lente térmica, enquanto os dois
últimos utilizam a absorção saturada reversa como mecanismo de limitação. Todos
os materiais estudados apresentam uma significativa melhora na sua capacidade
de limitação quando empregados na configuração do LMP, em regime de
nanossegundos, com especial destaque para o incremento da limitação da SCB. A
única exceção observada foi para a solução de H2TPyP, cuja performance de
limitação foi prejudicada quando empregamos a configuração com mais de uma
passagem. Este fato é conseqüência da seção de choque de estado excitado
tripleto ser menor do que a de estado excitado singleto. Assim, quanto maior o
número de passagens mais o estado tripleto é populado e menor é o valor da seção
de choque de absorção efetiva do estado excitado.
Também estudamos o processo de limitação óptica de múltiplas passagens
com pulsos de picossegundos e femtossegundos, utilizando como material limitador
a SCB. Verificamos que este dispositivo se mostra uma excelente opção para
limitação de pulsos de 70 ps. Além disso, medidas da dinâmica de espalhamento
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em função do número de passagens mostram que a limitação em regime de
picossegundos é totalmente associada ao espalhamento não linear acumulativo.
Todavia, em regime de femtossegundos, verificamos que as não linearidades
acumulativas não exercem uma forte influência sobre a limitação. Acreditamos que
isso se deve ao forte efeito de autodesfocalização, o qual faz com que a posição do
foco seja sempre modificada para diferentes passagens, evitando assim que os
processos acumulativos se manifestem. O efeito de autodesfocalização é devido ao
efeito Kerr no solvente. Uma alternativa para resolvermos este problema é
utilizarmos como solvente um líquido com baixo valor de índice de refração não
linear, o qual também deve ter um baixo valor de viscosidade, para garantir a
renovação de partículas no volume focal.
O próximo passo na limitação óptica de múltiplas passagens, que ainda não
foi explorado, é a redução das dimensões do limitador óptico de múltiplas
passagens. Para isto, testes da otimização da limitação tanto dos materiais
limitadores já estudados quanto de novos, para novas dimensões do limitador
devem ser realizadas. Isto visa compactar o limitador hoje existente, para aumentar
as possibilidades de sua aplicação em sistemas fotônicos.
Além disso, o LMP se mostrou apto a ser empregado com pulsos de
subnanossegundos para o estudo da dinâmica de não linearidades acumulativas,
em especial absorcivas, de materiais. Isto ocorrer pois este pode simular um trem
de pulsos devido às sucessivas passagens, permitindo assim que a evolução da
não linearidade seja mapeada em função do tempo. Uma das vantagens dessa
técnica seria a de variar a separação entre os pulos modificando-se a geometria do
dispositivo, uma vez que isto modifica o tempo de vôo da cavidade.
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Apêndice A – As técnicas de varredura – Z e varredura - Z
com trem de pulsos
A1 – A técnica de varredura – Z

A técnica de varredura – Z foi desenvolvida por Sheik Bahae et al. [1,2] no
final da década de oitenta, sendo utilizada para medir com boa precisão e relativa
simplicidade experimental tanto a magnitude quanto o sinal do índice de refração
não linear, além de permitir, com pequenas modificações experimentais, a medida
de processos absorcivos não lineares. Experimentalmente, a técnica consiste em
transladar a amostra não linear ao longo do eixo de propagação de um feixe laser
Gaussiano focalizado, passando por sua região focal. A focalização produz ao
longo da direção de translado da amostra (definida como direção Z) um perfil de
intensidade que varia com a posição, uma vez que o raio de um feixe Gaussiano
focalizado varia com a posição z de acordo com:

2


W ( z ) = W02 1 + z 2 
z0 


(A1)
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o raio do feixe na posição focal e z0 o intervalo Rayleigh. Este

último é definido como a região do espaço onde o raio do feixe aumenta de

2.

Basicamente, o arranjo experimental da varredura – Z consiste de uma lente
convergente, um estágio de translação para a amostra e um detector com uma íris
de diâmetro S posicionada a sua frente, sendo este mostrado na Fig. A1a.

Lente

Amostra

(a)

Transmitância Normalizada

-z

Detector

+z

(b)

1.04

1.00

0.96
-10

-5

0

5

10

Z (cm)
Figura A1 – (a) Arranjo experimental para medida de varredura – Z e (b) curva de transmitância
normalizada em função da posição para o efeito de refração não linear.

Num experimento de varredura – Z a grandeza medida é a potência
transmitida através de uma abertura S, colocada em frente a um detector
posicionado no campo distante, quando deslocamos a amostra ao longo da direção
z. Para eliminarmos os efeitos lineares, a potência transmitida medida com a
amostra próxima ao foco é normalizada com a potência transmitida quando a
amostra esta distante do foco. Este procedimento nos fornece a curva da
transmitância normalizada em função da posição Z, sendo esta representada na
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Fig. A1b. Nesta curva podemos notar a presença de um vale e um pico, cuja
diferença nos da o valor de ∆TPV, que é a grandeza com a qual obtemos a
magnitude do índice de refração não linear. Para lasers pulsados com perfil
temporal Gaussiano o índice de refração não linear se relaciona com o ∆TPV através
de [3]:

n2 =

∆TPV λ 2
2π(1 − S) 0,25 0,406I0 L ef

(A2)

sendo I0 a intensidade de pico, S a transmitância na abertura e Lef = (1-e-(αL))/α o
caminho óptico efetivo do material [2].
Fisicamente, a transmitância na abertura, posicionada no campo distante é
uma medida direta da redistribuição do padrão de intensidade do feixe induzida
pela não linearidade. Esta redistribuição de intensidade é conseqüência da
mudança de fase induzida no campo próximo , quando a luz se propaga no meio
não linear.
Para entendermos como a curva da Fig. A1b é obtida, vamos supor que um
meio não linear, com índice de refração não linear positivo (n2>0), é transladado ao
longo do foco da lente (z = 0). Quando a amostra se encontra na região longe do
foco (módulo de z muito maior do que o intervalo de Rayleigh) a intensidade do
laser não é suficientemente alta para gerar efeitos não lineares apreciáveis, como
conseqüência a transmitância normalizada é aproximadamente igual à unidade.
Contudo, quando a amostra se aproxima da região focal o laser passa a ser intenso
o bastante para induzir no meio não linear uma lente convergente. Isto ocorre pois
como o feixe tem perfil transversal de intensidade Gaussiano, o índice de refração
não linear gerado no centro é maior do que o gerado na periferia da região
iluminada. Isto faz com que a frente de onda sinta diferentes valores de índice de
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refração ao longo da direção radial, no plano perpendicular a direção de
propagação, o que provoca a alteração de sua curvatura. Assim, a lente
convergente induzida quando localizada antes do foco faz com o feixe divirja
diminuindo a quantidade de luz que chega no detector e provoca a diminuição do
sinal de transmitância normalizada. Como uma lente fina posicionada no foco de
outra lente não provoca mudança na divergência do feixe, ao aproximarmos do foco
o valor de transmitância normalizada tende a retorna ao valor unitário. Após o foco
a lente convergente tende a colimar o feixe, o que faz com que mais luz chegue ao
detector aumentando assim o valor da transmitância normalizada. Finalmente,
quando a amostra se afasta novamente da região focal a transmitância normalizada
volta a ser igual a um pois a intensidade do feixe laser volta a cair.
Caso o material medido tivesse índice de refração não linear negativo (n2 <
0), a curva de transmitância normalizada apresentaria um perfil de pico vale
invertido, com um pico localizado na região antes do foco e o vale localizado na
região depois do foco.

A2 – A técnica de varredura – Z para medidas de absorção a partir de
estados excitados.
Sua simplicidade experimental fez com que ao longo dos últimos anos esta
técnica tenha se tornado bastante popular na comunidade. Tal fato acarretou em
um rápido aprimoramento desta, sendo que diversas modificações experimentais
foram propostas visando sua aplicação em diferentes situações físicas e o aumento
de sua sensibilidade experimental [4-8]. Uma das possíveis modificações que
podem ser implementadas na técnica de varredura – Z, que também foi proposta
por Sheik Bahae e colaboradores em seu artigo original [2], é a introdução de uma
lente à frente do detector no lugar da íris para que a medida de processos
absorcivos não lineares seja obtida. Este procedimento faz com que o detector não
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seja mais sensível à variação da distorção da frente de onda, sendo capaz apenas
de detectar a variação de sinal decorrente da diminuição do número de fótons
provocada pela absorção não linear. Na Fig. A2 apresentamos a configuração de
varredura –Z modificada para medir absorção não linear juntamente com uma típica
curva obtida por este experimento.

(a)
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0.96
-10
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0
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Figura A2 – (a) Arranjo experimental para medida de varredura – Z sem abertura e (b) curva de
transmitância normalizada em função da posição para o efeito de absorção não linear.

A absorção não linear pode ser provocada por diversos mecanismos, entre
eles temos: absorção simultânea de fótons, absorção dinâmica de portadores livres,
absorção seqüencial de fótons entre outros. Em particular este último caso foi o
estudado neste trabalho sendo apresentado de uma forma geral na seção 2.4 e em
partícula para porfirinas no Cap. 4.
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Para entendermos qualitativamente a curva da Fig. A2b, vamos supor um
material absorvedor não linear, excitado na região ressonante, com seção de
choque de absorção de estado excitado (σexc) maior do que a do estado
fundamental (σfun). Quando a amostra esta na região longe do foco, apenas uma
pequena parcela da população é transferida para o estado excitado em função da
baixa intensidade do laser, como conseqüência a absorção efetiva do material
basicamente é determinada pela seção de choque de absorção do estado
fundamental, o que faz com que a transmitância normalizada tenha valor
aproximadamente igual a um. Ao se aproximar do foco o aumento da intensidade
do laser faz com que a fração de população do estado excitado aumente, e como
supomos σexc > σfun a absorção efetiva do material aumenta, ocasionando uma
diminuição da transmitância normalizada da amostra, que é mínima no foco (região
de máxima intensidade). Após o foco, a intensidade novamente diminui o que
provoca uma diminuição da população transferida para o estado excitado e
conseqüentemente um aumento da transmitância normalizada. Para uma amostra
onde σexc < σfun, a absorção efetiva do material diminui com o aumento da
intensidade o que acarreta em uma curva de transmitância normalizada para cima
na região focal.

A3 – A Técnica de varredura – Z com trem de pulsos

A técnica de varredura – Z com trem de pulsos (VZTP) foi desenvolvida por
Mendonça et al. [9], com o intuito de estender a aplicabilidade da varredura – Z
tradicional [1,2]. Esta apresenta a vantagem de, utilizando uma configuração com
um único feixe ser capaz de distinguir entre efeitos não lineares rápidos
(subnanossegundos) e efeitos não lineares acumulativos.
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Experimentalmente, esta utiliza a mesma configuração experimental da
técnica de varredura – Z convencional, com a diferença de que como fonte de
excitação

empregamos

uma

envoltória

Q-switched/modelocked

contendo

aproximadamente 20 pulsos de 70 ps e 532 nm separados de 13 ns, como
mostrado na Fig. A3.

(a)

~70 ps

(b)

~13 ns

Processos Rápidos

Processos Acumulativos

Figura A3 – Trem de pulsos com representação gráfica dos processos não lineares (a) rápidos e (b)
acumulativos.

Devido à utilização da envoltória de trem de pulsos, esta técnica nos permite
separa processos não lineares rápidos dos acumulativos. Isto ocorre pois quando a
não linearidade é rápida cada pulso apresenta uma não linearidade que é
proporcional apenas a sua intensidade (Fig. A3a). Todavia, para efeitos com tempo
de resposta superior a separação entre os pulsos, cada pulso apresenta, além da
não linearidade proporcional a sua intensidade, uma não linearidade acumulativa
proveniente dos pulsos prévios (Fig. A3b).
Nos experimentos de absorção não linear conduzidos nesta tese, o aparato
experimental utilizado para a realização de medidas de VZTP é mostrado na Fig.
A4.
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Figura A4 – Aparato experimental de Varredura – Z utilizado nas medidas de VZTP e de pulso único
(70 ps). CP: célula Pockels; P: polarizador; L: lentes; D: detector.

Este aparato também é empregado nas medidas de varredura –Z com pulso único,
sendo que a única diferença é que utilizamos um pulso de 70 ps como fonte de
excitação. Este pulso é obtido com a utilização de uma chave Pockels posicionada
entre dois polarizadores. Devido à distância entre pulsos ser de 13 ns a utilização
de um sistema de aquisição rápido o suficiente para resolver este perfil temporal se
faz necessária. No caso, utilizamos detectores da Thorlabs com 1 ns de tempo de
reposta, conectados a um osciloscópio de 1,2 GHz (Quatronix).

O sistema de

aquisição é controlado via GPIB por computador utilizando um software feito em
LabView.
O procedimento experimental consiste em adquirir a envoltória Q-switch
para cada posição, quando a amostra é transladada ao longo da direção de
propagação do feixe, obtendo desta forma uma curva de varredura – Z para cada
pulso. Quando a amostra esta longe do foco nenhum efeito não linear se manifesta,
logo a envoltória não é distorcida, sendo tomada como referência para
normalização da transmitância. Nesta posição o software encontra as posições dos
picos, denominando como zero o pico de maior altura. Como o tempo de resposta
de nosso detector (1 ns) é muito maior do que a largura temporal de cada pulso na
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envoltória (70ps), a altura de cada pico é proporcional a sua fluência. Uma vez
obtida a curva de varredura – Z para cada pulso na envoltória, um gráfico de
transmitância normalizada de cada pulso pela suas respectivas posições é
construído, lembrando que o pulso mais intenso é denominado de zero. Uma curva
típica de VZTP é apresentada na Fig. 4.6 (Cap.4).
Recentemente Gonçalves et al., verificaram que esta técnica é bastante
eficiente para obtenção da eficiência quântica de tripletização de moléculas de
tetrasulfonatofenil porfirina [10]. Além disto, esta vem se mostrando extremamente
eficiente no estudo da dinâmica de absorção de estados excitados de moléculas
organo-metálicas tais como porfirinas [11,12], bis-fitalocianinas [13] entre outros
[14], tendo sido largamente empregada por nós ao longo deste trabalho.
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Apêndice B – Dinâmica de estados excitados no citocromo c

Além da limitação óptica, outra importante aplicação das moléculas de
porfirina é seu emprego como droga fotossensibilizadora em terapia fotodinâmica
(TFD) contra o câncer [1]. Dentre as porfirinas, as denominadas hematoporfirinas
funcionam como um excelente modelo biológico para o desenvolvimento desse tipo
de droga, principalmente devido ao fato de apresentarem biocompatibilidade, o que
é um dos pré-requisitos necessários para evitar efeitos colaterais em tratamentos.
Devido a esta importante aplicação, é de fundamental relevância
caracterizarmos tanto os parâmetros espectroscópicos quanto a dinâmica
populacional destes sistemas. Contudo, este estudo é prejudicado devido à alta
capacidade de agregação apresentada pela maioria das hematoporfirinas. Para
contornarmos esse problema, resolvemos estudar a molécula de citocromo c [2].
Esta molécula é uma hematoporfirina formada por um grupo heme covalente ligado
a cadeias polipeptídicas, as quais evitam processos de agregação. Biologicamente,
esta é empregada como transportadora de elétrons no processo de respiração
celular [3]. O grupo heme nada mais é do que uma molécula de ferro porfirina com

Apêndice B – Dinâmica de estados excitados no citocromo c

119

alguns grupos periféricos ligados aos anéis pirrólicos, e as cadeias polipeptídicas
são polímeros formados por aminoácidos ligados por ligações peptídicas [3], ver
Fig. B1.
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Figura B1 – Grupo heme da molécula de citocromo c. A figura menor, mostra o grupo heme ligado as
cadeias polipeptídicas.

Para funcionar como transportador de elétrons durante a respiração celular,
o íon ferro presente no grupo heme muda seu estado de oxidação de oxidado (Fe3+)
para reduzido (Fe2+), sendo o citocromo c na sua forma oxidada mais estável do
que na reduzida [3]. Por esta razão a molécula estudada aqui se encontra na forma
oxidada, isto é, Fe3+.
As moléculas de citocromo c oxidadas utilizadas neste estudo, foram
adquiridas da Sigma-Aldrich Inc. e diluídas em água, formando uma solução com
concentração de 4.9 x 1017 moléculas/cm3. Esta solução foi colocada em uma
cubeta com 0,2 cm de comprimento para todas as medidas.
Para caracterizarmos a dinâmica de estados excitados do citocromo c e
obtermos os seus parâmetros espectroscópicos, empregamos as técnicas de
varredura-Z [4] e excitação e prova, em associação com medidas de absorção
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linear. Obtivemos o espectro de absorção linear do citocromo c, mostrado na Fig.
B2, com um espectrofotômetro de absorção UV-Vis Cary-17.
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Figura B2 – Espectro de absorbância da solução aquosa de citocromo c oxidado.

As bandas de absorção na região de UV-Vis, para o citocromo c são
associadas à absorção da ferro porfirina, sendo a banda mais forte em torno de 400
nm correspondente a banda B ou banda Soret, enquanto que a banda em torno de
530 nm é conhecida como banda Q. A banda B é relacionada a transições π-π* do
anel porfirínico, enquanto que a banda Q, além destas, também sofre influência de
transições de transferência de carga, entre o íon ferro e os orbitais π e π* do anel
porfirínico [5].
Para investigarmos a absorção não linear na amostra de citocromo c,
realizamos medidas de varredura-Z com pulsos de 70 ps em função da intensidade
do pulso. Para isto empregamos o arranjo experimental anteriormente descrito no
Cap. 4.
Os resultados observados indicam o processo de absorção saturada, onde
supomos serem estes associados à população do primeiro estado excitado singleto,
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uma vez que 70 ps é um tempo curto suficiente para a formação de qualquer
população apreciável no tripleto [5]. Mostramos o resultado das medidas de
varredura – Z em função da intensidade do pulso na Fig. B3, juntamente com uma
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Figura B3 – Transmitância normalizada em função da intensidade do pulso. A linha sólida representa
o ajuste obtido com o modelo de três níveis. A figura inserida é uma típica curva de absorção saturada
obtida com varredura – Z.

Para descrever o comportamento observado, empregamos o modelo de três
níveis singleto mostrado na Fig. B4. Além disso, supomos ser o tempo de
decaimento S2 → S1 tão rápido de modo que nenhuma população seja formada
neste.

S2

σ 12

S1

σ 01

τ 10
S0

Figura B4 – Modelo de três níveis, usado para descrever a dinâmica de estados excitados singleto ,da
molécula de citocromo c.
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De acordo com este modelo, quando excitamos as moléculas, com laser em
532 nm, estas sofrem uma promoção do estado S0 para o estado S1. Uma vez no
estado S1 elas podem absorver outro fóton indo para o estado S2 ou relaxarem de
volta ao estado S0. Desta forma, a equação de taxa que descreve a fração de
população no estado fundamental é

dn 0
1 − n0
= − W01n0 +
dt
τ10

onde n0 e n1 são as frações de população nos respectivos estados, W01 =

(B1)

σ 01I( t )

hω

é a taxa de bombeamento a partir do estado S0 para o estado S1, com σ01 sendo a
seção de choque de absorção do estado fundamental. Além disso, temos

n0 + n1 = 1, já que a população do estado S2 é desprezível.
O coeficiente de absorção, para um meio que exibe efeito populacional
transiente, como o descrito pelo modelo acima, é dado por.

α( t ) = N[n0 ( t )σ 01 + n1( t )σ12 ]

(B2)

sendo N a concentração molecular e σ12 a seção de choque de absorção do
primeiro estado excitado singleto. Substituindo a Eq. B2 na lei de Beer, que é
descrita pela Eq. B3, nós temos como avaliar a variação da intensidade do pulso,
quando este se propaga na amostra.
dI( t )
= −α( t )I( t )
dz

(B3)

Para isto, integramos a Eq. B3 ao longo da espessura da amostra e da
largura temporal o pulso, obtendo o valor da transmitância do pulso no regime
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transiente. Esta por sua vez, é normalizada pela transmitância linear da amostra, e
utilizada para ajustar a curva da Fig. B3. Todo esse procedimento é realizado tendo
três variáveis de entrada para o ajuste da curva experimental: a seção de choque
do estado fundamental (σ01), a seção de choque do primeiro estado excitado
singleto (σ12) e o tempo de decaimento S1 →S0. Contudo, obtemos o valor de σ01 da
medida de absorbância como descrito no Cap. 4, uma vez que a concentração da
solução é conhecida. Desta forma encontramos que σ01 = 4,1 x 10-17 cm2.
Para obtermos o valor do tempo de relaxação do estado excitado singleto
realizamos medidas de excitação e prova degenerada empregando pulsos de 120
fs com 532 nm. Neste experimento dividimos o feixe em dois; um forte, que excita a
amostra, e um fraco que avalia o efeito da excitação. A razão de intensidade entre
os feixes é de 20:1, sendo ambos focalizados, na amostra, com uma lente de 20 cm
de distância focal. Quando o feixe de excitação esta presente, a transmissão do
feixe de prova aumenta, devido ao efeito de absorção saturada. Assim, alterando o
atraso entre os feixes nós somos capazes investigar a resposta temporal do efeito
de absorção saturada na amostra. A máxima energia do pulso de excitação
empregada foi de 0,1 µJ para evitarmos fotodegradação da amostra e/ou geração
de luz branca.
O resultado deste experimento mostrou um decaimento monoexponencial
do efeito de absorção saturada, sendo ajustado com um tempo de relaxação de
aproximadamente 2,7 ps, ver Fig. B5.
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Figura B5 – Sinal de transmitância do feixe de prova como função do atraso em relação ao feixe de
bombeamento. A linha sólida representa o ajuste obtido com um decaimento monoexponencial.

Assim, desde que σ01 e τ10 são obtidos de outros experimentos, a única
variável de entrada que necessitamos para ajustar a curva da Fig. B3 é σ12. Do
ajuste da curva de varredura – Z em função da intensidade do pulso em regime de
picossegundos obtemos, σ12 = 3,7 x 10-17 cm2.
No intuito de confirmamos se o efeito de absorção saturada observado é
realmente devido ao estado excitado singleto realizamos medidas de varredura – Z
em função da intensidade do pulso com pulsos de 120 fs. Nesta escala temporal
podemos garantir que qualquer efeito de absorção de estado excitado é
completamente atribuído ao nível S1. A configuração experimental das medidas de
varredura – Z é igual à descrita no Cap. 4 para medidas com pulsos de 120 fs, e o
resultado obtido é mostrado na Fig. B6.
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Figura B6 – Transmitância normalizada como função da intensidade dos pulsos de 120 fs e 532 nm. A
linha sólida é o ajuste obtido com o mesmo sistema de três níveis utilizado em regime de
picossegundos.

Observamos um efeito de absorção saturada, que foi ajustado pelo mesmo
modelo utilizado em regime de picossegundos, onde novamente obtivemos para σ12
o valor de 3,7 x 10-17 cm2, o que indica que o sistema tripleto exerce pouca
influência sobre a absorção de estados excitados da molécula de citocromo c, pelo
menos até regimes temporais de aproximadamente 70 ps.
Isto nos leva a crer que o tempo de cruzamento intersistema desta molécula
encontra-se num intervalo que vai de algumas centenas de picossegundos até
alguns nanossegundos já que nenhum sinal de não linearidade acumulativa foi
observado quando medidas de varredura – Z com trem de pulsos [6] foram
realizadas.
Em resumo, nós observamos que a molécula de citocromo c solúvel em
água apresenta um processo de absorção saturada, quando excitado em 532 nm
(região da banda Q). Este efeito foi satisfatoriamente explicado por um sistema de
três níveis, permitindo a caracterização espectroscópica dos estado excitado
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singleto, onde obtivemos um tempo de decaimento para este estado de
aproximadamente 2,7 ps. Este tempo de vida curto indica uma alta taxa de
cruzamento intersistema o que pode levar a uma eficiente formação de estados
tripletos, fato este que altamente desejado para aplicações em TFD.
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