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INTRODUÇÃO: 

 Os nanomateriais são assim definidos por possuírem dimensões iguais ou inferiores a 100 nanômetros. 

Nessa escala de tamanho o fenômeno de confinamento quântico se torna relevante, afetando assim a distribuição 

energética desse tipo de material que, devido a tal influência, passa a se discretizar.  Analisando modelos 

simplificados, porém eficientes, como feito em [1], é possível obtermos os níveis energéticos dos nanomateriais 

(𝐸𝑛,𝑙), dados por: 

         𝐸𝑛,𝑙 = 𝐸𝑔 +
ℏ2𝛼𝑛,𝑙

2

2𝑚𝑒𝑓𝑏2                                                                 (1) 

onde 𝑚𝑒𝑓é a massa efetiva do elétron, 𝑏 é o raio da partícula, 𝛼𝑛,𝑙 é o n-ésimo zero da função de Bessel 

e 𝐸𝑔 é a energia do band gap do semicondutor no modelo de Bulk. Desse modo, é notável a possibilidade 

de modificação dos band gaps desses materiais a partir da manipulação de seu tamanho, o que os 

tornam extremamente interessantes para muitos fins. 

 Com a crescente pesquisa nessa área e com o avanço da tecnologia, a manipulação dos níveis 

energéticos dos nanomateriais tem se tornado cada vez mais satisfatória, o que acaba permitindo, por 

exemplo, um controle maior sobre o espectro de luz emitida.  

Do inglês quantum yield, a eficiência quântica (QY) de um material é descrita como o número de 

fótons emitidos em relação aos fótons absorvidos pela amostra. Devido a dependência de tal parâmetro 

com a dimensão das nanopartículas, é de extrema importância a coleta desse tipo de informação, uma 

vez que o QY obtido se trata de um indicador de emissividade do fluoróforo analisado. 

 Visto isso, o projeto de iniciação científica aqui apresentado tem como objetivo a criação de um 

sistema para caracterização de eficiência quântica de fotoluminescência de nanomateriais de interesse 

do grupo, a partir da absorção de um fóton, com excitação realizada por um laser CW de argônio. 
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METODOLOGIA: 

 Para o aprendizado da montagem do aparato experimental e familiarização com o tema do 

projeto, o primeiro semestre da iniciação científica foi voltada a leitura de bibliografias específicas, como 

por exemplo o livro Principles of Fluorescence Spectroscopy[2]. Em tal fonte é possível aprender os 

princípios básicos do processo de fotoluminescência, assim como o funcionamento e montagem das 

partes que compõe um espectrofluorímetro. Uma estrutura simplificada desse aparato pode ser 

observada na Figura 1. 

 No caso deste projeto, a 

fonte de luz utilizada foi um 

laser CW de argônio (Spectra-

Physics, 1777-G4205) com 

emissão em um único 

comprimento de onda (514 nm), 

retirando a necessidade dos 

monocromadores de excitação.  

O controle da potência 

incidida na amostra se deu 

através de um filtro de 

densidade neutra (responsável 

por atenuar igualmente todos 

comprimentos de onda). A fim 

de medirmos a potência incidida 

na amostra foi adicionado um 

detector do tipo fotodiodo (THORLABS, DET36A2) logo antes da cubeta, localizado de maneira 

perpendicular ao caminho óptico principal. A Figura 2, apresentada abaixo é uma imagem do sistema 

experimental desenvolvido até o momento, facilitando a visão da metodologia aqui descrita. 

O caminho óptico de detecção de emissão de luz das amostras foi construído de tal forma que 

ficasse diagonal em relação ao feixe de luz incidente, tendo em vista a necessidade de distinguir 3 tipos 

de luz com origem a partir da posição da cubeta: luz refletida, luz transmitida e fotoluminescência. Como 

a fotoluminescência da amostra é divergente, fez-se necessário a implementação de uma lente 

convergente a fim de se focalizar o feixe de emissão do fluoróforo, permitindo assim uma coleta mais 

eficiente do sinal. 

Figura 1 - Diagrama esquemático de um espectrofluorímetro[2]. 
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 Para a obtenção do 

rendimento quântico é necessária a 

coleta de duas variáveis 

importantes, sendo elas a 

absorbância e o espectro de 

fotoluminescência da amostra. 

Assim, com o intuito de se calcular a 

absorbância, um segundo detector 

do tipo fotodiodo (THORLABS, 

DET36A2) foi posicionado logo 

depois do fluoróforo. Os sinais 

gerados pelos fotodetectores são 

adquiridos via um osciloscópio 

(Tektronix, 1102B). Em seguida, 

com o auxílio de um programa desenvolvido em LabVIEW foi possível obter-se de maneira automática 

o valor de transmitância das amostras desejadas, corretamente ajustadas a partir da transmitância 

100%, obtida com a amostra pura do solvente que dilui o fluoróforo. 

A aquisição da curva de emissão da amostra pretendia ser realizada utilizando-se um conjunto 

de monocromador e PMT, assim como apresentado na Figura 1, porém, devido a limitação de tempo 

ocasionada pela pandemia um espectrômetro digital acoplado com uma CCD (Ocean Optics, 

USB2000+) fará tal função. Ressalta-se que a medida do rendimento quântico precisa fornecer os 

valores de absorbância e de fotoluminescência de uma só vez, de modo que o programa construído via 

LabVIEW será capaz de obter ambas medidas simultaneamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para a calibração dos detectores utilizados no projeto assim como para o cálculo da eficiência 

quântica de amostras desconhecidas é necessário o uso de amostras de referência, cujas características 

são tabeladas. Tendo isso em vista, foram preparadas diversas amostras de Rodamina 6G, com 

diferentes concentrações, a fim de se comparar seus valores de absorbância obtidos através de um 

espectrofotômetro UV-Vis com aqueles do aparato criado. O resultado pode ser visto na Tabela 1. 

Figura 2 – Aparato experimental desenvolvido. 
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Levando-se em consideração as 

fontes de incerteza que existem ao se 

realizar a medição no aparato, como por 

exemplo radiação espúria e limitações 

do detector, pode-se dizer que os 

valores obtidos através desse sistema se  

Tabela 1 - Absorbância de Rodamina 6G diluída em água, com diferentes 

 concentrações e, excitação em 514nm. 

 

 mostram satisfatórios quando verificados com o resultado fornecido pelo espectrofotômetro, validando 

assim a montagem realizada até o momento. 

 Regulada a primeira etapa de coleta de dados, o passo seguinte será adquirir o espectro de 

emissão da Rodamina 6G, assim como o da amostra desejada, uma vez que sua eficiência quântica 

(𝜙𝑢) pode ser calculada a partir da seguinte equação[2] : 

                                                           ϕ𝑢 = ϕ𝑠𝑡
𝐹𝑢

𝐹𝑠𝑡

𝐴𝑠𝑡(𝜆)

𝐴𝑢(λ)

𝑛𝑢
2

𝑛𝑠
2𝑡

                                                                   (2) 

onde 𝐹 é a intensidade de fluorescência integrada, 𝐴(𝜆) é a absorbância medida no comprimento de 

onda de excitação (λ) e 𝑛 é o índice de refração do solvente. Os subíndices 𝑢 e 𝑠𝑡 referem-se ao 

fluoróforo desconhecido e a amostra padrão, respectivamente. 

 
CONCLUSÕES: 

Apesar de até o momento não ter se obtido a eficiência quântica das amostras desejadas, o 

experimento vem se mostrando muito satisfatório para coleta de dados de transmitância e absorbância 

dos fluoróforos. Desse modo, a etapa seguinte a ser realizada será a coleta das curvas de 

fotoluminescência e o tratamento dessas a partir da programação em LabVIEW a fim de automatizar o 

cálculo do QY. 
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Concentração (mol/L) Aparato Espectrofotômetro

5,87 x 10-6 0,0413 0,0347

14,65 x 10-6 0,1180 0,1066

29,3 x 10-6 0,2651 0,2564

58,7 x 10-6 0,4117 0,4021

87,9 x 10-6 0,5412 0,5564

Absorbância


