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INTRODUÇÃO: 

Nanomateriais semicondutores portam um conjunto de propriedades optoeletrônicas que os tornam uma 

plataforma promissora para aplicações em dispositivos emissores de luz, como LEDs e lasers. Dentre tais 

propriedades, destacam-se o espectro de emissão estreito, possibilitando alta definição de cor, a energia de 

emissão controlável pelo tamanho das nanoestruturas, e a alta eficiência quântica de emissão. Além disso, a 

facilidade e o baixo custo dos métodos de síntese (baseados em processamento por solução), somados ao largo 

espectro de absorção e aos altos coeficientes de absorção, são outras das características que favorecem seu uso 

nas citadas aplicações. 

Tratando particularmente de lasers semicondutores, a utilização desses nanomateriais como meio ativo 

poderia promover grandes avanços na área. As tecnologias optoeletrônicas atuais dependem do crescimento 

epitaxial de semicondutores, um processo de alto custo e que depende de um substrato rígido e atomicamente 

plano para o depósito do material[5]. Desse modo, a síntese simplificada dos referidos nanomateriais traria grande 

flexibilidade para a arquitetura de dispositivos laser, além de permitir a obtenção de ganho óptico em diferentes 

comprimentos de onda pela simples modificação das dimensões dos nanocristais. Contudo, apesar do grande 

potencial, a utilização de semicondutores nanométricos como meio ativo em lasers ainda não apresentou 

resultados satisfatórios, tornando evidente a importância de estudar as dinâmicas que influenciam o ganho óptico 

nestas nanoestruturas. 

Para tanto, é necessário primeiro entender o 

papel que o meio ativo (representado na Figura 1 ao 

lado como “laser medium”) deve desempenhar. É 

nele que deve ocorrer o processo de amplificação da 

emissão espontânea (ASE), responsável pela 

amplificação óptica que caracteriza o funcionamento 

de lasers. Basicamente, quando uma nanopartícula 

emite um fóton pelo processo de emissão 

espontânea, este pode ser absorvido, ao encontrar 

um elétron no estado fundamental, ou estimular a 

emissão de outro fóton com mesma direção, fase e 

polarização, ao encontrar um elétron excitado com 

sua energia. Assim, para que haja ganho óptico, o 

meio ativo deve conter uma grande parcela de 

elétrons excitados com a energia da transição que se deseja amplificar, de modo que os processos de emissão 

estimulada predominem sobre os de absorção.  

O interessante é que em nanoestruturas semicondutoras há a possibilidade de atingir ganho óptico sem 

que haja uma inversão de população, isto é, com menos elétrons no nível excitado da transição do que no nível 

fundamental (ganho óptico com baixo limiar). Isso só é possível quando a razão entre as seções de choque de 

absorção e de emissão estimulada pode ser alterada, que é o caso para nanomateriais, nos quais tais parâmetros 

são dependentes da morfologia escolhida. De fato, a ocorrência de ganho óptico com baixo limiar foi observada 

Figura 1. Representação esquemática simplificada de um laser típico.                         
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em trabalhos recentes do nosso grupo (USL), primeiro para pontos quânticos de perovskita[1] e depois para 

heteroestruturas do tipo CdS/CdSe/CdS[2]. 

 À vista disso, buscando entender os mecanismos por trás desse processo, este projeto visa estudar como 

as dimensões e a morfologia desses nanomateriais afetam suas propriedades optoeletrônicas e, 

consequentemente, seus limiares de ganho óptico. Desse modo, será possível prever de maneira mais acertada 

os parâmetros que favorecem a redução dos limiares de ganho e o consequente aumento da eficiência de emissão. 

METODOLOGIA E RESULTADOS: 

 Primeiramente, foi realizado um estudo sobre a estrutura eletrônica destes nanomateriais. Por serem 

comparáveis ao raio de Bohr, que corresponde à distância natural de interação entre pares elétron-buraco, as 

dimensões destas estruturas nanométricas geram um confinamento quântico sobre os portadores de carga 

presentes, afetando fundamentalmente seus níveis eletrônicos.  

Para encontrar a forma desses níveis de energia, podemos modelar o elétron em um ponto quântico como 

uma partícula em um poço de potencial infinito esférico (𝑉(𝑟)  =  ∞ para 𝑟 > 𝑎, sendo 𝑎 o raio da nanopartícula), 

incorporando a influência do potencial periódico da rede cristalina por meio de uma aproximação de massa efetiva 

do elétron (𝑚𝑒
∗), e supondo que as funções de onda obedeçam ao Teorema de Bloch[3]. 

Inicialmente, considerando o elétron como uma partícula livre e tomando o topo da banda de valência como 
o zero de referência, podemos obter as autoenergias dos elétrons na banda de condução para o caso 
macroscópico (bulk): 

                                                                                              𝐸(𝑘) =  
ℏ2𝑘2

2𝑚𝑒
∗

+ 𝐸𝑔                                                                                           (1) 

onde 𝐸𝑔 é a energia do band gap (intervalo de energia entre a banda de valência e a banda de condução) do 

semicondutor e 𝑘 é o número de onda.  

 Em seguida, para incorporar o efeito de confinamento quântico, podemos primeiro utilizar o Teorema de 

Bloch e outras aproximações para escrever as funções de onda dos elétrons em termos da chamada função 

envelope 𝑔𝑘(𝒓) (ver Ref. [3]), e então resolver a Equação de Schrödinger Independente do Tempo (ESIT) apenas 

para tal função. Por conta da simetria esférica do potencial (e supondo 𝑔𝑘(𝒓) separável radial e angularmente), a 

ESIT em coordenadas esféricas torna-se a chamada Equação Radial, que pode ser manipulada para obter a 

Equação de Bessel Esférica (como em [4]) ao considerarmos que o potencial dentro do poço é nulo.  

 Tal equação, junto às condições de contorno, tem como solução a função esférica de Bessel de primeiro 

tipo e ordem 𝑙, 𝑗𝑙(𝑘𝑟), com a exigência de que 𝑘𝑎 = 𝑧𝑛,𝑙, onde 𝑧𝑛,𝑙 é o n-ésimo zero de 𝑗𝑙. Desse modo, obtemos a 

condição de quantização para k, que aplicada à (1) nos fornece os níveis de energia permitidos da banda de 

condução: 

                                                                                              𝐸𝑛,𝑙 =  𝐸𝑔 +
ℏ2𝑧𝑛,𝑙

2

2𝑚𝑒
∗ 𝑎2

.                                                                                          (2) 

                                              (a)                                                                                                         (b) 

Figura 2 - (a) Fotografia de nanocristais de perovskita processados em solução, sob excitação UV[4]. Com uma mesma composição, é 
possível obter diferentes comprimentos de onda de emissão (e assim diferentes cores) manipulando apenas a morfologia das 
nanopartículas. (b) Ilustração qualitativa da diferença na estrutura de bandas de um semicondutor bulk (à esquerda) e nanométrico (à 
direita)[4]. 
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Da equação (3) podem ser extraídas duas informações fundamentais sobre a estrutura de bandas dos 

referidos nanomateriais. A primeira delas é a dependência entre 𝐸𝑛,𝑙 e o raio da nanopartícula, revelando que seu 

band gap (e consequentemente as energias de absorção e emissão de fótons) pode ser controlado simplesmente 

pela alteração do tamanho da nanoestrutura. A segunda característica é o fato de que, nesta escala de tamanhos, 

ocorre uma discretização dos níveis eletrônicos, permitindo que ocorram degenerescências finitas (fator essencial 

para as deduções do coeficiente de ganho óptico a seguir), ao contrário do que se observa nas bandas contínuas 

de semicondutores bulk. A Figura 2 ilustra essas propriedades. 

Uma outra consequência do confinamento físico em semicondutores nanométricos é a aparição de estados 

excitados ligados entre os pares elétron-buraco, como éxcitons e bi-éxcitons. No caso em que o band edge (termo 

referente aos níveis eletrônicos de topo da banda de valência e de fundo da banda de condução) apresenta 

degenerescência de grau 2, por exemplo, são possíveis 3 configurações de ocupação de seus estados: a 

nanopartícula pode estar no estado fundamental (|0⟩), no estado de éxciton único (|𝑋⟩) ou no estado de bi-éxciton 

(|𝑋𝑋⟩). Pela Figura 3 nota-se que, neste caso de degenerescência ainda simplificado, é necessário haver partículas 

no estado de bi-éxciton para que haja ganho óptico.  

Figura 3. Possíveis configurações de ocupação de um band edge com degenerescência de grau 2 e suas potenciais interações 
com um fóton portando a energia do band gap do nanomaterial (editado da Ref. [5]). No caso de éxcitons únicos, os processos 
de absorção e emissão estimulada podem se compensar, resultando em transparência óptica. 

Com isso em mente, pode ser definida a quantidade 〈𝑁〉, que corresponde ao número médio de éxcitons 
por nanopartícula gerado numa amostra. A partir desta quantia, podemos representar o limiar de ganho óptico de 
um nanomaterial, 〈𝑁〉𝑡ℎ, definido como o valor de 〈𝑁〉 para o qual começa a ocorrer ganho óptico. Desse modo, 

quanto menor o valor de 〈𝑁〉𝑡ℎ mais facilmente pode-se atingir o regime de laser no meio em questão. 

Além das interações entre pares elétron-buraco, o confinamento faz com que éxcitons de uma mesma 
nanopartícula interajam entre si. Como resultado dessas interações Coulombianas, surgem energias de ligação, 
como a energia de ligação do bi-éxciton, que deslocam as energias de absorção e de emissão da nanopartícula 
(Figura 4). Este deslocamento, por sua vez, pode alterar as seções de choque de absorção e de emissão 
estimulada, que definem quão prováveis são tais processos quando um fóton incide sobre o nanomaterial, tendo 
assim uma influência em seu limiar de ganho óptico. De fato, tal correlação pode ser observada experimentalmente 
em certas condições, como foi demonstrado na Figura 5 da Ref. [1] para pontos quânticos de perovskita.  

Figura 4. Representação das energias dos estados excitônicos para o band edge de interesse[3]. À esquerda, o caso sem considerar a energia 
de ligação do bi-éxciton; e à direita, o caso em que essa energia é considerada (aqui foi escolhida uma energia de ligação do bi-éxciton 
negativa, o que nem sempre é o caso). 
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Para entender quantitativamente a relação entre a energia de ligação do bi-éxciton e o limiar de ganho 
óptico, foi explorado neste projeto o modelo fenomenológico desenvolvido no apêndice B da Ref. [3], bem como 
na Ref. [5]. De forma bastante resumida, foi primeiro definido o coeficiente de ganho óptico para uma dada 
interação com um fóton de energia ℏ𝜔, 𝛾𝑖(ℏ𝜔), e então foram somadas as contribuições de cada estado excitônico 
para obter o coeficiente de ganho total nessa energia, 𝛾(ℏ𝜔). Em seguida, a influência da interação bi-excitônica 

foi incluída utilizando o parâmetro 𝑓, definido como a razão entre os coeficientes de absorção da amostra nas 

energias de emissão dos estados |𝑋𝑋⟩ e |𝑋⟩, isto é, entre 𝛼2 e 𝛼1. 

Desse modo, considerando que o band edge das nanoestruturas de interesse apresenta degenerescência 
de grau 2 e utilizando uma Distribuição de Poisson para descrever a fração de nanopartículas com determinado 
número k de éxcitons, foi possível obter a seguinte relação: 

                                                                     𝛾(𝐸𝑋𝑋)  =  4𝑛 [1 − (1 + 𝑓)𝑒−〈𝑁〉 + (
𝑓

4
−

5

4
) 〈𝑁〉𝑒−〈𝑁〉]                                                    (3) 

onde 𝐸𝑋𝑋 é a energia de emissão do bi-éxciton (representada na Figura 4) e 𝑛 é o número de nanopartículas por 

unidade de volume. Assim, para obter o limiar de ganho (〈𝑁〉𝑡ℎ) em função de 𝑓, basta igualar o coeficiente de 

ganho da equação (3) a zero, obtendo uma equação transcendental cuja solução foi traçada na Figura 5 a seguir. 

Figura 5. Limiar de ganho óptico 〈𝑁〉𝑡ℎ em função do parâmetro 𝑓. 

. O que se observa experimentalmente[2] é que a redução de tamanho das nanopartículas (aumento do 

confinamento) amplia o caráter atrativo da interação bi-excitônica, isto é, torna mais negativa a energia de ligação 

do bi-éxciton. Isto, por sua vez, desloca a energia de emissão do bi-éxciton (𝐸𝑋𝑋) para regiões de menor absorção 

linear, reduzindo perdas por reabsorção, o que deve favorecer o ganho óptico nesse comprimento de onda. Tal 

processo pode ser compreendido através da Figura 4: no esquema à direita, a redução da energia de emissão do 

bi-éxciton faz com que, ao incidir um fóton de energia 𝐸𝑋𝑋 no material, a absorção no estado fundamental fique de 

fato suprimida. 

 A redução da absorção em 𝐸𝑋𝑋 acarreta também uma diminuição de 𝑓, o que, de acordo com a simulação 

representada na Figura 5, deve diminuir o valor de 〈𝑁〉𝑡ℎ, isto é, o número médio de éxcitons necessário para 

observar ganho óptico. Tal previsão concorda com resultados presentes na literatura (ver Refs. [1] e [2], por 

exemplo), revelando, ao menos qualitativamente, um sucesso do modelo utilizado. 

 Para obter os limiares de ganho experimentalmente, podem ser realizadas medidas de absorção transiente 

ou de ASE. A montagem do experimento de ASE é mais simples, dependendo basicamente da focalização de um 

feixe laser sobre um filme fino (fabricado com os nanocristais), de modo a formar uma linha (por meio de uma lente 

cilíndrica) onde ocorrerá a amplificação óptica. Assim, por conta da simplicidade, tal montagem foi a escolhida para 

dar seguimento a este projeto. 

 Por conta do baixo custo e maior disponibilidade quando comparado a lasers pulsados, foi estudada a 

possibilidade de realizar o experimento de ASE utilizando um laser CW (Continuous-Wave), visando assim obter o 

limiar de ganho para uma excitação contínua. Utilizando a relação 𝐼 = 𝐽/𝜏, onde 𝐽 é o limiar de ganho em fluência 

(J/cm2) e 𝜏 ó tempo de vida de ganho em segundos (neste caso o tempo de vida do bi-éxciton), e valores para 

Spherical Quantum Wells (SQWs) de CdS/CdSe/CdS (core/well/shell) obtidos da Ref. [2], foi estimado (no melhor 

dos casos) um limiar da ordem de 10 kW/cm2 para 𝐼, que é inviável por ser capaz de degradar a amostra 

rapidamente. Para o laser de Argônio disponível em nosso laboratório, que emite no comprimento de onda de 514 

nm, a redução da seção de choque de absorção faz com que o valor esperado se torne ainda maior. Como primeira 

aproximação, tal valor foi estimado como da ordem de 130 kW/cm2. Considerando a linha de excitação como uma 
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elipse e utilizando as dimensões dadas na Ref [3], obtemos uma área aproximada de 3 ∗ 10−3 cm2, encontrando 

assim um limiar de potência de 390 W, valor muito acima da potência máxima disponível, sendo assim impossível 

a realização do experimento de ASE com o laser mencionado.  

 As medidas presentes em [2] foram realizadas com um feixe laser no comprimento de onda de 400 nm, 

região em que a excitação ocorre na shell, havendo depois um deslocamento dos portadores para o well, onde 

ocorre a emissão. Ao longo dessa transição alguns portadores podem ficar presos em níveis de energia mais 

baixos, associados a defeitos presentes nas interfaces da nanoestrutura, o que aumenta o limiar de ganho óptico. 

Contudo, a arquitetura dos SQWs visa justamente reduzir esse tipo de perda, e assim é esperado que tal fenômeno 

não afete significativamente o valor de 〈𝑁〉𝑡ℎ. Para verificar essa previsão e observar se alguma outra dinâmica 

pode interferir no processo de ganho, podemos excitar os portadores de carga do well diretamente por meio de um 

laser pulsado na região de 520 nm. Com esse objetivo, foi avaliada a viabilidade da realização do experimento de 

ASE utilizando o laser pulsado Spirit presente no laboratório, que permite a excitação em 520 nm com uma potência 

considerável. 

 Como primeira aproximação, supondo 〈𝑁〉𝑡ℎ constante e utilizando apenas a relação entre as seções de 

choque e a energia dos fótons em cada comprimento de onda, foram realizados os cálculos para o SQW da Ref 

[2] com menor shell dentre o grupo com well de espessura 0.6 nm. obtendo um limiar de ganho em fluência de 

aproximadamente 132,17 µJ/cm2. Como o laser a ser utilizado tem taxa de repetição de 200 kHz, a intensidade 

esperada correspondente é de 26,43 W/cm2. Por fim, considerando uma linha elipsoidal como a de antes, a 

potência que se espera para observar o regime de amplificação deve ser próxima de 79,3 mW. Repetindo os 

cálculos para o SQW com a maior shell do grupo, foi obtido um limiar de potência de aproximadamente 108,4 mW. 

Como tais limiares são valores viáveis para o laser pulsado em questão, o passo seguinte do projeto será efetuar 

com ele a medida de ASE e analisar os resultados obtidos tendo em vista as previsões realizadas. 

CONCLUSÕES: 

 Pode-se concluir que o projeto tem cumprido os objetivos previstos até o momento, proporcionando ao 

aluno um aprendizado aprofundado em temas atuais do ramo de semicondutores nanométricos e ganho óptico. 

Por meio do estudo de teses e artigos, foi possível descrever a estrutura eletrônica destas nanoestruturas de forma 

a observar a dependência entre tamanho e energia de emissão, bem como a discretização dos níveis eletrônicos 

(com consequente surgimento de degenerescências finitas no band edge), fenômenos já muito observados 

experimentalmente. Em seguida, por meio de um modelo fenomenológico foi possível simular a dependência entre 

limiar de ganho óptico em número de éxcitons 〈𝑁〉𝑡ℎ e o parâmetro 𝑓, permitindo explicar como a redução das 

dimensões de pontos quânticos (e o consequente aumento do caráter negativo da energia de ligação do bi-éxciton) 

é capaz de reduzir o valor de 〈𝑁〉𝑡ℎ. 

 Por fim, foram analisadas as possibilidades experimentais para verificar empiricamente a relação entre 𝑓 

e 〈𝑁〉𝑡ℎ, visando estudar também como a alteração da energia dos fótons de bombeio pode influenciar os 

mecanismos de ganho óptico. Inicialmente, foi estudada a viabilidade de uso de um laser CW como fonte de 

excitação, visto que a obtenção de ganho com excitação contínua em nanomateriais semicondutores seria muito 

vantajosa pelo baixo custo e maior disponibilidade com relação a lasers pulsados. Entretanto, mesmo para as 

amostras de SQWs, que devem apresentar valores mais baixos para o limiar de ganho em potência por conta dos 

maiores tempos de vida de ganho, os resultados obtidos foram extremamente altos. Apresentando limiar em 

intensidade de 10 kW/cm2 para excitação em 400 nm, fica evidente a inviabilidade deste tipo de medida. 

 Em seguida, avaliamos a possibilidade de utilização de um laser pulsado de 200 kHz emitindo em 520 nm, 

comprimento de onda no qual a excitação deve ocorrer diretamente no well dos SQWs. Realizando certas 

aproximações, foram estimados limiares de potência próximos à 100 mW, valor viável para o laser em questão, de 

modo que a realização da referida medida de ASE é o objetivo definido para as próximas semanas do projeto. 
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