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Introdução 

Os polímeros dopados são geralmente chamados 
de “metais sintéticos” por possuírem propriedades 
elétricas, magnéticas e ópticas de metais e 
semicondutores. No caso dos elementos terras-
raras o íon Nd3+ é o que mais se destaca por ser o 
maior ativador de laser.  
A otimização da síntese destes polímeros, é feita 
usando planejamentos experimentais baseados em 
princípios estatísticos. É extraído do sistema em 
estudo o máximo de informação útil, fazendo um 
número mínimo de experimentos (1).  
Os planejamentos experimentais são usados para 
obter um método com características desejáveis de 
maneira eficiente. Isso significa entender o efeito 
dos fatores (planejamento fatorial) e modelar a 
relação entre Y e X (metodologia de superfície de 
resposta). (2). A técnica de Lente Térmica (LT) (3), 
pode ser utilizada, para determinar as propriedades 
térmicas e óticas do filme Nd-PSS. O efeito de LT é 
causado pela deposição de calor por um processo 
de decaimento não-radiativo, após a luz do laser ter 
sido absorvida pela amostra. Um modelo teórico é 
usado para ajustar os dados experimentais. 

Resultados e Discussão 

Foi possível através do método quimiométrico, 
encontrar uma condição favorável para as variáveis 
importantes do sistema (volume e concentração de 
NdCl3 e H-PSS respectivamente). Esta condição 
favorável se justifica pelo aumento dos efeitos de 
interação, que são responsáveis pelas deformações 
da superfície de resposta. Em relação à resposta 
peso, os valores ideais foram: V(HPSS) = 4 mL, C(HPSS) 
= 0,2 M, V(NdCl3) = 0,4 mL e C(NdCl3) = 0,8 M. Em 
relação à resposta absorvância: V(HPSS) = 4 mL, 
C(HPSS) = 0,2 M, V(NdCl3) = 0,6 mL e C(NdCl3) = 0,8 M.  
Somente a variável V(NdCl3) apresentou 
comportamento inverso.  
Diante das respostas encontradas, foi conveniente 
manter as variáveis nos valores V(HPSS) = 4 mL, 
C(NdCl3) = 0,8 M e C(HPSS) = 0,2 M e explorar somente  
a variável V(NdCl3) (que apresentou divergência) num 
estudo univariado. O estudo consiste em fazer 
experimentos mudando somente o valor da variável 
de interesse. Diante das novas medidas feitas foi  

 
possível encontrar a condição de máximo dado pelo 
valor das variáveis: V(HPSS) = 4 mL, C(HPSS) = 0,2 M e 
C(NdCl3) = 0,8 M e V(NdCl3) = 0,50 mL. 
O filme preparado com a concentração 0,6 mol/L de 
NdCl

3
 foi medido pela técnica de lente térmica e 

parâmetros como a diferença de fase  e o tempo 

de resposta Dwt ec 4/2 foram obtidos.  Com base 

nesses parâmetros e usando equações físicas 
apropriadas foi possível obter a eficiência quântica 

de fluorescência () e o comprimento de onda 

média da emissão em . Uma vez que ,  e em não 

depende da excitação, o espectro de (ex) fornece 

a constante C e . Com o valor de C = 266.9 e 

nmem 1050 , determinou-se  = 13% e usando 

o valor de tc obtidos dos dados experimentais 
encontrou-se D = 1,1 x 10

-3
 cm

2
/s. 

Conclusões 

Através do método quimiométrico, a condição de 
máximo foi dada pelo valor das variáveis: V(HPSS) = 4 
mL, C(HPSS) = 0,2 M e C(NdCl3) = 0,8 M e V(NdCl3) = 0,50 
mL. A condição encontrada pode servir de 
referência para outro planejamento fatorial, dando 
sequência ao procedimento de otimização. Pela 
técnica de LT foi possível obter a eficiência quântica 

dos filmes( = 13%), valor este não elevado, mas 
ainda animador para a sequência dos trabalhos.  

Agradecimentos 

Agradecemos à FAPEMIG, CNPq, PROPP, 

INSTITUTO DE QUÍMICA e ao INSTITUTO DE 

FÍSICA, pela ajuda e colaboração. 

___________________ 
1 Neto, B. B.; Scarminio, E. S.; Bruns, R. E. “Como fazer experimentos: 
pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria”. 3d, Editora da 
Unicamp, Campinas, 2003. 
2 Massart, D. L.; Vandeginste, B. G. M.; Buydens, L. M. C.; Jong, S.; 
Lewi, P. J.; SMEYERS-BERBEKE, J. Handbook of     chemometrics 
and  qualimetrics: Part A”. v. 20A, Elsevier Science B. V., Amsterdam, 
1998.      
3Baesso, M.L., et al., Absolute thermal lens method to determine 
fluorescence quantum efficiency and concentration quenching of solids. 

Physical Review B, 1998. 57(17): p. 10545-10549. 
 


