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FI255 - Tópicos de Óptica e Fotônica II - Óptica Não-Linear

Tópicos:
Revisão de Óptica Linear; Susceptibilidade Óptica Não Linear; 
fenômenos ópticos não lineares de segunda ordem; fenômenos 
ópticos não lineares de terceira ordem; não linearidades de altas 
ordens; Absorção Multifotônica; Lasers de pulsos ultracurtos: 
geração e técnicas de caracterização de materiais; Propagação 
Não Linear de pulsos ópticos; Óptica Não Linear em guias de onda; 
Aplicações da Óptica Não Linear.

Livros de consulta recomendados: R.W. Boyd, Nonlinear Optics
(Academic Press); A. Yariv, Quantum Electronics (Wiley); M. Fox, 
Optical Properties of Solids (Oxford).
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• Como descrever a absorção óptica, a refração, o   

espalhamento de luz e a luminescência?

• Qual a origem do índice de refração?

• Como a luz se propaga através de meios transparentes

e absorvedores?

• O que muda (propriedades) quando  se estuda 

diferentes tipos de sistemas  físicos 

(sólidos, líquidos, gases)?

Interação Radiação – Matéria 

Óptica Linear e Não Linear

Regimes – perturbativo e não-perturbativo

• Espectroscopias e algumas aplicações práticas
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Em qualquer sistema físico ...
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Classificação dos processos ópticos e parâmetros usados 

para sua quantificação

Refração: causa redução na velocidade de propagação da luz.
• Mudança da direção de propagação numa interface entre 

meios diferentes
• Não muda a intensidade da luz.

Absorção: ocorre durante a propagação se a freqüência óptica for
ressonante com as freqüências dos átomos do meio.
• Feixe óptico é atenuado enquanto propaga.
• A luz não absorvida é transmitida pelo meio.
• A absorção seletiva é responsável pelas cores dos materiais

(ex: Rubi é vermelho porque absorve azul e verde 
mas não absorve o vermelho).
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Luminescência: processo de emissão espontânea da luz por
átomos em estados excitados.

• Ocorre durante a propagação da luz através de um meio absorvedor.
•A luz é emitida em todas as direções e tem freqüências diferentes 

do feixe incidente.
•A luminescência tem uma dinâmica própria que depende dos 

processos de relaxação  dominantes (processos radiativos ou
não-radiativos).

Espalhamento: a luz muda de direção e possivelmente sua 
freqüência após interagir com o meio.

•Produz redução da intensidade na direção de propagação.
•No espalhamento inelástico a diferença de energia entre o fóton 

incidente e o fóton espalhado fica armazenada no meio.
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Absorção
Se um feixe está propagando na direção z e a intensidade 
(potência óptica por unidade de área) na posição z for I(z), 
a variação de intensidade numa fatia de espessura dz é dada 
por 

dI = - 0 dz x I(z)
portanto: 

I(z) = I0 exp (-0 z)    (Lei de Beer)

Transmissividade de um meio absorvedor de espessura L: 

T = (1-R1) exp(-0L) (1 – R2)

R1 e R2 são as refletividades nas duas faces do meio
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A absorção óptica de um meio pode ser 

quantificada em termos da densidade óptica

(O.D.) ou absorbância

O.D. = - log10 [ I(L)/I0] = 0.434 0L
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Luminescência

Estado fundamental

Estado excitado

Absorção Emissão

Relaxação

Neste caso o fóton emitido deve ter energia menor que 

fóton incidente (Conservação de energia)

Diferença entre as freqüências  (ou energias) dos fótons é 

chamada deslocamento Stokes
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Luminescência Stokes

Luminescência anti-Stokes
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Luminescência com laser pulsado

Tempo de decaimento -

Mecanismos de relaxação

Decaimento pode ser exponencial ou não-exponencial
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Íons em sólidos Exemplo: Terras Raras



Distribuição de cargas no Gd3+

Efeito do campo cristalino

do hospedeiro é

pequeno

Elétrons opticamente ativos

característica dos átomos/íons de terras raras
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Enhanced luminescence at 614 nm

(excitation at 405 nm)

J. Appl. Phys. 94, 101912 (2009)



Optical spectroscopy and upconversion luminescence in Nd3+ 

doped Ga10Ge25S65 glass

Absorção de dois fótons pelo

hospedeiro



Stokes and anti-Stokes luminescence of Er3+ doped 

Ga10Ge25S65 glass excited at 980



enhancement > 400% 
due to the Ag  NPs

Infrared-to-visible upconversion
Yb3+ / Er3+ PbO-GeO2  glass with
silver NPs

Infrared 

diode 

laser

Appl. Phys. B 94, 229 (2009)
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Espalhamento

Devido às variações do índice de refração do meio  numa escala 

menor que o comprimento de onda da luz

A intensidade decresce exponencialmente quando a luz propaga

no meio.

I(z) = I0 exp(-Nsz)

N: número de centros espalhadores por unidade de volume

s : seção de choque de espalhamento

Causado pela presença de impurezas, de defeitos ou de

não – homogeneidades.
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Espalhamento

A equação fica idêntica à Lei de Beer se considerarmos 

0 =  Ns

Também pode ser inelástico quando involve fonons (Raman, Brillouin)

O espalhamento é chamado espalhamento Rayleigh se o tamanho 
do centro espalhador for muito menor que o comprimento de onda da 
luz. 

A seção de choque varia com o comprimento de onda  de acordo com:

s ()  1/4
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Índice de refração complexo e constante dielétrica

ñ = n0 + i

 é o coeficiente de extinção.

Relação entre  e 0 : Onda plana propagando na direção z. 

E(z, t) = E0 exp i(kz-t) 

Meio absorvedor        

k = ñ/c = (n0 + i)/c

Substituindo na expressão para o campo elétrico vemos que o 
coeficiente de extinção introduz um decaimento exponencial da 
amplitude do campo no meio. 

Então a intensidade óptica, I  E*E, decai com o expoente   2/c. 

Comparando com a lei de Beer obtemos:

0 = 2/c
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Num meio absorvedor a constante dielétrica é

uma quantidade complexa

 = 1 + i 2

Por analogia definimos:

ñ2 = 1 + i 2

Num meio fracamente absorvedor obtemos:

n0 = 1

 = 2/2n0

Num material transparente 2 é muito pequeno

e, portanto, n0 e  são considerados reais.
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Materiais ópticos
Vamos nos referir neste curso aos materiais ópticos 

sólidos e coloides classificando-os em:

• Isolantes cristalinos e semicondutores

• Vidros

• Metais

• Materiais moleculares

• Nanopartículas e compósitos

(Esta é uma classificação arbitrária que tem como 
objetivos organizar a apresentação dos fenômenos de 
interesse. Provavelmente você encontrará outras 
classificações por diferentes autores)
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Dispersão espectral

Ge ZnSe
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VIDROS

Elementos formadores da rede

e modificadores

Sílica amorfa  ou

“Vidro de quartzo” 
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Tungsten-phosphate glasses

J. Phys. Chem. B 117, 408 (2013)
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Prata Ouro
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L.M.Liz-Marzán

Materials Today. 2004

Jin et al. 

Science 294 (2001)

Frequência do SP depende da

forma, material, e do meio em 

que está a NP


