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Resumo 

A técnica automodulação espacial de fase de um feixe 

laser foi aplicada em três tipos diferentes de chás: 

branco, preto e verde. Quando o laser com perfil 

Gaussiano é projetado sobre as amostras elas absorvem 

parte da luz assim aquecendo-a, e os raios emergentes 

da amostra sofrem interferência criando um padrão de 

anéis luminosos em um anteparo distante. Cada chá 

apresentou um padrão diferente de anéis para diferentes 

potências do laser. Este resultado nos permite distinguir 

cada chá. 

Introdução  

O fenômeno da automodulação espacial de fase é 

facilmente observado usando um feixe laser focado e 

uma amostra capaz de absorver luz, podendo ser 

explicado da seguinte forma [1]:o índice de refração de 

um material depende de diferentes fatores, sendo um 

deles a temperatura. Como a amostra é capaz de 

absorber a luz sua temperatura aumenta, alterando o 

índice de refração do material. A mudança do índice de 

refração leva a uma mudança de fase para o feixe 

emergindo da amostra. Ao atravessar a amostra, o feixe 

sofre interferência podendo ela ser totalmente destrutiva 

(anel escuro) ou totalmente construtiva (anel luminoso). 

É possível escrever o número N de anéis luminoso da 

seguinte forma: 
 

 

sendo L a largura da amostra, n2 índice de refração não 

linear,  comprimento de onda do laser e w a cintura do 

feixe. 

Materiais e Métodos 

Para a preparação da amostra foi utilizado: 150ml de 

álcool etílico 99,5% de concentração, 8g de folha de chá, 

dois algodões, agitador eletromagnético, banho-maria, 

soxhelet e cubeta de quartz. Após montado o soxhelet 

era colocado ele sobre o agitador eletromagnético para 

aquecer. Após o término de um ciclo era retirada a 

amostra, deixando-a atingir a temperatura ambiente. 

Após o equilíbrio térmico foi colocado a amostra em uma 

cubeta de quartzo, em seguida projetado o feixe laser na 

cubeta, tomando nota da potência quando cada anel 

aparecia. Por fim era a amostra diluída em água 

destilada e realizado a espectroscopia UV-Vis. Este 

procedimento foi realizado para cada amostra. 

Resultados e Discussão 

Com os dados da potência e da quantidade de anéis foi 

possível montar o seguinte gráfico no programa Origin: 

Figura 1. Gráfico do número de anéis em função da potência média do 

laser. 

 

Onde o próprio programa nos forneceu o coeficiente 

angular de cada reta com seu respectivo erro: 

chá verde: 2,4761 ×  10−1 ± 1,27 × 10−2 

chá branco: 1,6146 × 10−1 ± 9,01 × 10−3 

chá preto: 1,165 × 10−1 ± 3,7 × 10−3 

 Fazendo uso da equação do número de anéis em 

função da potência e dos coeficientes angulares 

podemos determinar o valor do índice de refração não 

linear n2 (Tabela 1) 
Chá 𝒏𝟐 (× 𝟏𝟎−𝟗  𝒎

𝟐

𝑾⁄ ) 

Verde −10 ± 1 
Preto −4,9 ± 0,6 
Branco −6,7 ± 0,9 

Mesmo os chás sendo derivados da mesma planta 

devido ao processo de produção ser diferente suas 

propriedades fototérmicas são distintas um do outro [2]. 

Conclusões 

A técnica de automodulação espacial de fase se mostrou 

um método simples e preciso para distinguir os 

diferentes tipos de chá a partir de seus índices de 

refração não-linear. 
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