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Resumo 

Materiais fotossensíveis são materiais que sofrem alterações físico químicas quando expostos a uma fonte de luz com 

um comprimento de onda específico. Tais alterações podem ser observadas ao analisar o índice de refração, espessura 

do material e coeficiente de absorção. Neste trabalho estaremos observando apenas o coeficiente de absorção, 

relacionando-o com o Parâmetro de Dill que é o fator determinante para a reação fotoescurecedora nas chamadas 

“lentes transitions”. 
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Lentes fotocromáticas são materiais fotossensíveis 

que tem sua estrutura alterada quando expostas à luz. 

Por exemplo, lentes transitions escurecem quando 

expostas ao Sol e esta reação descreve uma taxa que 

depende do coeficiente de absorção do material, que 

determina o quanto este material é capaz de absorver. 
 

 
Imagem - foto tirada durante o experimento com permissão para 

publicação. 
 

 

A variação do coeficiente de absorção 𝚫 α(λ) é um 

fator que depende do comprimento de onda, que é 

uma taxa com característica exponencial que 

conforme a luz é exposta à lente transitions descreve 

um comportamento escurecedor na superfície da 

lente, de modo que o usuário do óculos não sinta um 

desconforto a mudanças bruscas da luz ambiente. O 

gráfico da Figura 2 descreve este comportamento, de 

modo que quanto mais aumenta o coeficiente, mais 

escura a lente vai ficando conforme a exposição da 

luz no decorrer do tempo. 

O escurecimento máximo da lente determina o máximo da 

variação coeficiente de absorção. A partir do ajuste desta 

curva podemos obter o parâmetro de Dill¹. 

 

Gráfico Coeficiente de Absorção. 

 

O Parâmetro de Dill é uma taxa por unidade de intensidade 

conhecida como cinética de reação fotossensível 

dependente do coeficiente de absorção, e 

consequentemente da intensidade da fonte de luz aplicada 

no material fotossensível. 
 

 

Agradecemos ao Conselho Nacional de desenvolvimento 

Científico e tecnológico (CNPq) e ao Serviço de Apoio ao 

Estudante (SAE) da Pró Reitoria de Graduação da UNICAMP 

(PRG) pelo suporte financeiro. 

 
¹ Luis Fernando de Avila "Estudo de Materiais fotossensíveis Utilizando Exposições 
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