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Resumo 

O presente relatório descreve o cumprimento das metas e os resultados obtidos no 

projeto de pesquisa “Caracterização e Aplicações de Fibras Microestruturadas 

Especiais e Pós-Processadas”, fomentado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa no 

período entre fevereiro de 2010 e julho de 2011. O impacto dos resultados publicados 

e a visibilidade decorrente destes também é demonstrada. O projeto foi desenvolvido 

com pleno êxito, com os seguintes resultados quantitativos obtidos: benefício direto 

de nove estudantes e um pesquisador em estágio pós-doutoral; publicação e/ou aceite, 

até o momento, de quatro artigos em periódicos científicos arbitrados e de oito artigos 

completos em anais de eventos; contribuição efetiva para a área científico-tecnológica 

de fibras ópticas especiais e para o estabelecimento do Grupo de Fotônica do 

Mackenzie como um dos líderes da área. Outros artigos estão em fase de elaboração, 

assim que novos experimentos decorrentes do progresso obtido.  
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1. Introdução 

O desenvolvimento de fibras microestruturadas abriu novos rumos e aplicações para a 

pesquisa científico-tecnológica em fibras ópticas. Além de novas propriedades 

ópticas, que viabilizam uma vasta gama de fibras especiais, a existência de buracos 

que correm longitudinalmente ao longo destes guias de onda permite o emprego de 

uma série de novas técnicas de pós-processamento, que alteram as propriedades do 

guia após sua fabricação. Entre estas técnicas, destacam-se a inserção de materiais, 

que passam a interagir com a luz guiada, e a alteração da seção transversal da fibra a 

partir de aplicação de pressão nos buracos e aquecimento local de uma certa extensão 

de fibra. Estes procedimentos viabilizam o desenvolvimento de novos dispositivos e 

componentes fotônicos totalmente a fibra, que podem encontrar aplicação nas mais 

diversas áreas, dentre as quais estão telecomunicações, sensoriamento e 

espectroscopia. 

 O projeto de pesquisa que é objeto deste relatório visou a explorar estas 

oportunidades, desenvolvendo e aprimorando técnicas de pós-processamento, 

caracterizando fibras especiais desenvolvidas por parceiros, e demonstrando a 

viabilidade de alguns dispositivos e componentes de interesse tecnológico. Como este 

relatório pretende demonstrar, o projeto obteve grande êxito, apresentando 

contribuições significativas, e em bom número, para a área. Além disso, o projeto 

beneficiou um grande número de estudantes e pesquisadores que se envolveram direta 

ou indiretamente em suas atividades.  

 

2. Objetivos, Metas e Cumprimento dos Mesmos 

A proposta original apresentada ao Mackpesquisa tinha como objetivo principal 

desenvolver, caracterizar e estudar fibras microestruturadas pós-processadas, e 

caracterizar e estudar fibras microestruturadas especiais, com ênfase naquelas que 

tivessem maior potencial para aplicações tecnológicas. As técnicas de pós-

processamento a serem empregadas eram (i) a inserção de material nanoestruturado 

nos orifícios destes guias; (ii) a inserção seletiva de materiais em 1 ou mais orifícios; 

(iii) a criação de buracos laterais utilizando-se lasers de femtossegundos; (iv) o 
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afilamento (tapering) de fibras microestruturadas com aplicação de pressão nos 

buracos.  

 Pode-se considerar este objetivo satisfatoriamente atingido, com diversas 

fibras preenchidas (por exemplo, com colóide de nanopartículas semicondutoras) ou 

com seção transversal alterada (por exemplo, com núcleo localmente alterado para 

criação de um interferômetro modal) tendo sido desenvolvidas e caracterizadas (ver 

seção 4). Além disso, uma fibra especial triplamente dopada com terras-raras e uma 

fibra microestruturadas contendo um núcleo oco e buracos para eletrodos, ambas 

fabricadas por colaboradores, foram caracterizadas e utilizadas. Para diversas 

aplicações, concluiu-se que era possível se obter a alteração da seção transversal das 

fibras sem a necessidade de afilá-las (ver proposta inicial), obtendo-se o perfil 

desejado apenas através de aquecimento e aplicação de pressão diferencial. Atrasos 

em importações (ver abaixo) impossibilitaram a montagem do aparato necessário para 

afilamento e, portanto, deu-se ênfase a estas aplicações.  

 Dispositivos baseados nas fibras pós-processadas (por exemplo, filtros e 

sensores ópticos) foram, ainda, desenvolvidos e preliminarmente testados. Além 

disso, desenvolveram-se novas técnicas de pós-processamento que viabilizam a 

utilização prática de fibras preenchidas (por exemplo, vedação das extremidades de 

fibras de núcleo líquido para se evitar evaporação).  

 Das técnicas de pós-processamento mencionadas acima, apenas a criação de 

buracos laterais, (iii), não atingiu os resultados esperados. Observou-se que a 

perfuração fragilizava a fibra, o que dificultava a montagem do dispositivo para 

inserção e extração de líquidos ou gases pela lateral. Como este pós-processamento 

exigia deslocamentos constantes para Campinas ou Recife, decidiu-se por se dar 

maior ênfase às outras técnicas, que renderam resultados bastante importantes. 

  A proposta inicial apresentava, ainda, os seguintes objetivos/metas: 

(a) Montagem de um aparato para fabricação de fibras afiladas (tapers);  

(b) Montagem de arranjos capazes de caracterizar as fibras pós-processadas 

quanto a parâmetros tais como atenuação, birrefringência e dispersão;  

(c) Envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação para formação de 

recursos humanos qualificados nas áreas de fotônica e nanofotônica; 

(d) Avaliação da aplicabilidade das amostras desenvolvidas e/ou obtidas através 

de colaborações para aplicações específicas. 
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 Atrasos no cronograma de importação de alguns itens foram responsáveis pelo 

não cumprimento completo da meta (a) acima. Entretanto, como já mencionado, em 

diversas situações o afilamento não era necessário, e uma montagem simplificada 

para aquecimento e aplicação de pressão foi realizada com sucesso. Além disso, 

montagens para afilamento de fibra foram utilizadas nos laboratórios do Prof. 

Cristiano Cordeiro (Unicamp) e do Prof. Leonardo Menezes (UFPE), ambos membros 

da equipe da presente proposta. A importação de alguns itens necessários ainda não 

foi completada; entretanto, um sistema baseado em aquecimento com um laser de 

CO2, adquirido através de um projeto com fomento do CNPq, está em fase de 

implantação.  

 A meta (b) foi realizada com sucesso. Dois dos sistemas de caracterização 

baseados na geração de supercontínuo (ver proposta inicial) encontram-se em 

operação (o terceiro, para a faixa 1500-2000 nm, não foi montado devido a problemas 

com o projeto FAPESP mencionado na proposta inicial). Foram, ainda, desenvolvidos 

arranjos que permitem o uso do OFDR (Optical Frequency Domain Reflectometer; 

ver proposta inicial), disponível no Laboratório, para a caracterização de fibras 

microestruturadas. Como desejado, obteve-se êxito no uso do equipamento para 

caracterização da atenuação, da dispersão cromática e da birrefringência de fibras 

ópticas.  

 A meta (c) foi plenamente cumprida, com o envolvimento direto de 1 pós-

doutorando, 3 doutorandos, 5 mestrandos, e 2 alunos de iniciação científica (dos quais 

1 pós-doutorando, 2 mestrandos e 2 alunos de iniciação já concluíram seus trabalhos). 

Desta forma, o projeto contribuiu para o estabelecimento de um grupo com sólida 

atuação em pesquisa na área de fibras ópticas e fotônica na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 Conforme já mencionado, a meta (d) também foi atingida com êxito, com um 

sensor de temperatura, um interferômetro a fibra, uma fonte de supercontínuo e um 

acoplador direcional demonstrados.  

 

3. Produção Científica e Acadêmica, e Impacto e Visibilidade do Projeto 

O projeto contribuiu de forma fundamental para o estabelecimento do Grupo de 

Fotônica do Mackenzie como referência nacional na área de fibras microestruturadas, 

assim como para o seu reconhecimento internacional. Desde o início do projeto, já 
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foram publicados 2 artigos em periódicos internacionais indexados, com mais 2 

aceitos para publicação e outro em fase de análise. Além disso, 8 artigos completos 

foram publicados em anais de eventos (6 dos quais em eventos internacionais). Como 

já mencionado, 2 dissertações de mestrado foram, ainda, finalizadas em temas 

diretamente decorrentes do projeto, além 2 iniciações científicas e um pós-doutorado, 

que produziram relatórios finais. Todos estes trabalhos foram orientados pelo líder do 

projeto.  

 

A lista de produções científicas e acadêmicas resultantes do projeto é dada abaixo: 

  
Artigos Publicados/Aceitos em Periódicos Científicos Arbitrados 
 
1. BOZOLAN, A ; GEROSA, R M ; DE MATOS, C J S ; ROMERO, M A . Temperature Sensing 

Using Colloidal-Core Photonic Crystal Fiber. aceito para publicação no IEEE Sensors Journal, 
2011. 

2. GEROSA, R M ; BOZOLAN, A ; DE MATOS, C J S ; ROMERO, M A ; CORDEIRO, C M B . 
Novel Sealing Technique for Practical Liquid-Core Photonic Crystal Fibers. aceito para 
publicação no IEEE Photonics Technology Letters, 2011. 

3. GEROSA, R M ; SPADOTI, D. H. ; MENEZES, L de S ; DE MATOS, C J S . In-fiber modal 
Mach-Zehnder interferometer based on the locally post-processed core of a photonic crystal fiber. 
Optics Express, v. 19, p. 3124-3129, 2011.  

4. GEROSA, R M ; SPADOTI, D. H. ; DE MATOS, C J S ; MENEZES, L de S ; FRANCO, M A R . 
Efficient and short-range light coupling to index-matched liquid-filled hole in a solid-core 
photonic crystal fiber. Optics Express, v. 19, p. 24687-24698, 2011. 

 
Artigos Completos em Anais de Eventos  
 
1. GEROSA, R M ; BIAZOLI, C R ; CORDEIRO, C M B ; DE MATOS, C J S . Post-Processing 

Multicore Photonic Crystal Fibers for Locally Coupling Selected Core Pairs. In: Conference on 
Lasers and Electro-Optics (CLEO:2011), 2011, Baltimore. CLEO:2011 - OSA Technical Digest. 
Washington, DC : Optical Society of America, 2011. v. 1. p. JWA39-1-JWA39-2. 

2. GEROSA, R M ; SPADOTI, D. H. ; MENEZES, L de S ; DE MATOS, C J S . In-fiber Modal 
Mach-zehnder Interferometer Based on Locally Post-processing the Core of a Photonic Crystal 
Fiber. In: Latin America Optics and Photonics Conference (LAOP), 2010, Recife. Latin America 
Optics and Photonics Conference, OSA Technical Digest. Washington, DC : Optical Society of 
America, 2010. v. 1. p. ThF4-1-ThF4-3. 

3. SPADOTI, D. H. ; GEROSA, R M ; DE MATOS, C J S . Efficient coupling between core and 
fluidic channel in a solid-core photonic crystal fiber. In: 2nd Workshop on Specialty Optical Fibers 
and their Applications, 2010, Oaxaca. Proceedings of SPIE - 2nd Workshop on Specialty Optical 
Fibers and their Applications, 2010. v. 7839. p. 78391I-1-78391I-4. 

4. BOZOLAN, A ; GEROSA, R M ; DE MATOS, C J S ; ROMERO, M A ; CORDEIRO, C M B . 
Sealed liquid-core photonic crystal fibers for practical nonlinear optics, nanophotonics and sensing 
applications. In: 2nd Workshop on Specialty Optical Fibers and their Applications, 2010, Oaxaca. 
Proceedings of SPIE - 2nd Workshop on Specialty Optical Fibers and their Applications, 2010. v. 
7839. 

5. GEROSA, R M ; SPADOTI, D. H. ; DE MATOS, C J S ; BOZOLAN, A . Técnica de Pós-
Processamento de Fibras de Cristal Fotônico baseada em Preenchimento ou Selamento Seletivo de 
Buracos. In: 14º SBMO Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica (MOMAG 2010), 
2010, Vila Velha. Anais - MOMAG 2010, 2010. v. 1. 

6. BOZOLAN, A ; ROMERO, M A ; DE MATOS, C J S . Fibra de cristal fotônico com núcleo 
preenchido com colóide de nanocristais de CdSe para aplicação como sensor de temperatura. In: 
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14º SBMO Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica (MOMAG 2010), 2010, Vila 
Velha. Anais - MOMAG 2010, 2010. v. 1. 

7. BOZOLAN, A ; DE MATOS, C J S ; ROMERO, M A . Colloidal-core photonic crystal fiber 
incorporating CdSe quantum dots for temperature sensing. In: Fourth European Workshop on 
Optical Fibre Sensors, 2010, Porto. Proceedings of SPIE - Fourth European Workshop on Optical 
Fibre Sensors, 2010. v. 7653. p. 765321-1-765321-4. 

8. MIRAGLIA, R C R ; DE MATOS, C J S . Numerical modeling of a birefringent photonic crystal 
fiber for discrete and distributed pressure sensing. In: Fourth European Workshop on Optical Fibre 
Sensors, 2010, Porto. Proceedings of SPIE - Fourth European Workshop on Optical Fibre Sensors, 
2010. v. 7653. p. 76533Z-1-76533Z-4. 

 

Dissertações de Mestrado Defendidas em Decorrência do Projeto 
1. Rodrigo Mendes Gerosa. TÉCNICAS DE PÓS-PROCESSAMENTO EM FIBRAS DE CRISTAL 

FOTÔNICO. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Orientador: Christiano José Santiago de Matos. 

2. Rodrigo Cesar Ribeiro Miraglia. MODELAGEM NUMÉRICA DE UMA FIBRA ÓPTICA 
MICROESTRUTURADA PARA SENSORIAMENTO DISTRIBUÍDO DE PRESSÃO. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Orientador: Christiano José Santiago de Matos. 

 
 
 Além disso, o reconhecimento ao bom trabalho realizado durante o projeto 

pode também ser mensurado pelas seguintes palestras convidadas, que foram ou serão 

ministradas pelo líder do projeto:  

 
1. DE MATOS, C J S. Light Sources based on Liquid-Filled Photonic Crystal Fibers. Palestra 

ministrada no The annual international Laser Physics Workshop (LPHYS'11), Sarajevo, Bósnia e 
Herzegovina, Julho 2011. 

2. DE MATOS, C J S. Fibras de Cristal Fotônico Preenchidas com Líquidos: Progresso e Aplicações. 
Palestra ministrada no Programa de Colóquios do Departamento de Física da UFPE, Recife, PE, 
Setembro 2011. 

3. DE MATOS, C J S. Guias de onda ópticos contendo nanoestruturas e suas aplicações. Palestra a 
ser ministrada na XIII Escola de Verão Jorge André Swieca de Ótica Quântica e Ótica Não 
Linear, São Carlos, SP, Janeiro 2012. 

4. DE MATOS, C J S. Recent Progress on Liquid-Filled Photonic Crystal Fibers. Palestra ministrada 
no Applied Optics Symposium (AOS 2011), Rio de Janeiro, RJ, Maio 2011. 

 

4. Descrição Detalhada dos Principais Resultados  

Dentre as contribuições técnico-científicas realizadas no contexto do projeto 

destacam-se: (i) desenvolvimento de uma técnica capaz tanto de preencher com 

líquidos a extensão, quanto de vedar a entrada de qualquer orifício pré-selecionado da 

seção transversal de fibras microestruturadas; (ii) proposição e demonstração de uma 

nova estrutura de guia de onda para induzir forte interação entre luz e uma amostra 

líquida inserida em um orifício; (iii) demonstração de um método para se selar a ponta 

de fibras preenchidas com líquidos para se evitar a evaporação do mesmo; (iv) 

desenvolvimento e caracterização de um sensor de temperatura baseado em fibra 
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preenchida com pontos quânticos coloidais; (v) desenvolvimento de um 

interferômetro ultra-compacto totalmente a fibra baseado em alteração local da 

geometria do núcleo; (vi) desenvolvimento de um acoplador direcional em uma fibra 

de cristal fotônico de 3 núcleos, baseado na alteração local da geometria da fibra. 

Estas contribuições serão agora detalhadas. 

 

(i) Técnica de preenchimento/vedação de qualquer orifício de uma fibra 

microestruturada 

 A técnica de vedação e/ou preenchimento seletivo desenvolvida foi inspirada 

no trabalho de Witkowska et al. [1] e consiste em se introduzir um líquido em 

buraco(s) pré-estabelecido(s) da microestrutura de uma fibra, utilizando-se uma 

micropipeta de vidro borosilicato (produzida utilizando-se um equipamento específico 

- Sutter Instruments, modelo Micropipet Puller P97). No caso em que se deseja vedar 

a entrada do buraco, o líquido utilizado é um adesivo polimérico curável com 

ultravioleta, e apenas uma micro-gota é introduzida superficialmente. No caso em que 

o objetivo é se preencher a extensão do buraco, o líquido desejado é colocado na 

micropipeta e lentamente é bombeado para a fibra.  

 
Figura 1. Esquema do aparato para vedação ou preenchimento seletivo de um buraco de uma fibra 

microestruturada. 

 

 A montagem experimental utilizada é mostrada na Figura 1. A micropipeta é 

conectada a uma seringa, que, por sua vez, conecta-se a um sistema de pressão. Tanto 

a fibra a ser preenchida/vedada quanto a seringa são então colocadas em 

posicionadores micrométricos triaxiais. Os posicionadores são fixados um de frente 

para o outro e fazem um ângulo de aproximadamente 45° com o eixo de um 

microscópio, usado para o imageamento e controle do processo de preenchimento. O 
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posicionador da fibra é ajustado para deixar a fibra no foco do microscópio, enquanto 

que o posicionador da micropipeta é ajustado até se conseguir introduzir a ponta da 

mesma no interior do buraco desejado. Em seguida, o sistema de pressão é acionado, 

introduzindo o líquido. 

 É importante observar que o trabalho previamente publicado [1] e que inspirou 

o desenvolvimento da técnica descrita apenas menciona, sem detalhamento, o uso de 

cola para se vedar os buracos desejados, e que a aplicação almejada naquele é apenas 

na área de afilamento de fibras. No presente projeto os detalhes e aspectos práticos da 

técnica tiveram, portanto, de ser concebidos e implementados (posteriormente, um 

outro trabalho descreveu uma técnica similar mas não idêntica à desenvolvida [2]). 

Além disso, no projeto ora relatado a técnica é bem mais abrangente do que em [1], 

tendo sido utilizada para se obter as contribuições descritas nos itens (ii), (iii), (v) e 

(vi) abaixo.   

 

(ii) Nova estrutura de guia de onda para induzir forte interação entre luz e amostra 

líquida  

 Preencher seletivamente um único buraco da microestrutura com um material 

desejado abre um novo leque de possibilidades de manipulação das propriedades de 

fibras microestruturadas. Neste projeto demonstrou-se o preenchimento de parte da 

extensão de um canal adjacente ao núcleo de uma fibra de núcleo sólido, com o 

intuito de se obter um eficiente acoplamento de energia do núcleo para o líquido 

inserido e vice-versa.  

 Tal acoplamento ocorre da seguinte forma. O líquido inserido apresenta, 

idealmente, índice de refração idêntico ao da sílica. A luz é inserida na fibra a partir 

do lado não preenchido (ver Figura 2) e, portanto, acopla-se ao modo fundamental do 

núcleo sólido (a fibra é monomodo). Ao atingir a região preenchida, devido ao 

casamento de índice de refração, o núcleo do guia efetivamente torna-se alargado e, 

portanto, a distribuição de campo da luz deixa de corresponder a um modo de 

propagação da estrutura, tendo de ser descrito como uma superposição de dois ou 

mais modos. Devido à dispersão intermodal, estes modos se defasam com a 

propagação e a distribuição de energia varia ao longo da fibra, periodicamente se 

acoplando ao líquido e de volta à parte sólida. Este acoplamento possui grande 

potencial de aplicação em espectroscopia do material inserido, sensoriamento e na 



 11 

criação de fontes de luz em fibras ópticas baseadas na fluorescência do material 

inserido. O método corresponde, portanto, a uma maneira inovadora de se obter alta 

superposição entre luz guiada e uma amostra líquida, que ao mesmo tempo permite 

um bom acoplamento da luz à extremidade não preenchida da fibra (que pode 

inclusive ser emendada a outras fibras). 

 

Figura 2. Esquema do corte longitudinal de uma fibra com um canal adjacente ao núcleo parcialmente 

preenchido por um líquido (em vermelho). 

 

 A estrutura da fibra utilizada experimentalmente corresponde a uma fibra de 

cristal fotônico (PCF) comercial de núcleo sólido (modelo NL-5-1065 da NKT 

Photonics), que apresenta uma matriz com 4 µm de periodicidade de buracos com 

diâmetro de 1,55 µm. Um buraco adjacente ao núcleo foi preenchido com óleo 

mineral, escolhido por apresentar um índice de refração semelhante ao da sílica 

(1,444 em 1550 nm). Para realizar o preenchimento, a técnica descrita no item 

anterior foi utilizada.  

 A Figura 3 mostra o espectro de transmissão obtido em uma fibra com uma 

extensão preenchida de 3 mm. O espectro corresponde à luz que deixava a fibra a 

partir da parte sólida do núcleo e, portanto, a modulação observada é devido ao fato 

de que o comprimento de acoplamento da região sólida para a região líquida do 

núcleo depende do comprimento de onda (o espectro complementar ao mostrado é 

obtido quando coleta-se luz proveniente da região líquida do núcleo). A perda medida 

em um pico de transmissão em torno de 1550 nm foi de ~3 dB, correspondendo a um 

valor aceitável para um dispositivo fotônico. 
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Figura 3. Espectro de transmissão de uma fibra com 3 mm de coluna de óleo ao lado do núcleo. 

 

 Observou-se que o espectro de saída dessas fibras apresentava uma alta 

sensibilidade à variação de temperatura, o que não é surpreendente devido à natureza 

interferométrica da propagação e ao alto coeficiente termo-óptico do líquido, quando 

comparado ao da sílica. Em uma fibra com um comprimento preenchido de 1,8 mm 

observou-se um deslocamento do espectro com temperatura a uma taxa de 5,35 

nm/ºC. Esta sensibilidade é mais de 400 vezes maior do que a de redes de Bragg em 

fibras ópticas (~12 pm/ºC) e pode ser explorada para o desenvolvimento de um sensor 

de temperatura.  

 Em outro experimento, uma PCF teve 5 cm de um buraco adjacente ao núcleo 

preenchido com material luminescente, consistindo de Rodamina 610 diluída em 

líquido com índice de refração casado com o da sílica. Neste caso espera-se que a 

geometria da fibra preenchida permita que uma fonte de bombeamento, acoplada 

originalmente ao núcleo sólido da PCF, gradual e periodicamente se acople ao canal 

líquido; parte da luminescência gerada, por sua vez, se acopla ao núcleo sólido, 

experimentando, assim, menor perda. Essa fibra foi caracterizada, utilizando-se um 

laser de estado sólido em 473 nm como fonte de bombeamento. A Figura 4(a) mostra 

o espectro de luminescência obtido na saída da fibra. A potência de bombeamento 

medida antes da entrada da fibra era de 6,21 mW; na saída foi obtida uma potência 

total de 0,89 mW sendo que 0,21 µW correspondia à emissão com pico em 595 nm. 

Devido à alta potência de bombeamento remanescente, espera-se que comprimentos 

preenchidos mais longos resultem em maiores potências de luminescência. A Figura 

4(b) mostra uma imagem da saída da fibra modificada, onde é possível se notar que a 

fluorescência acopla-se ao núcleo original da fibra e é guiada por este. 
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(a)                                                   (b) 

Figura 4. (a) Espectro de fluorescência na saída de uma fibra com 5 cm do buraco adjacente ao núcleo 

sólido preenchidos com Rodamina 610. (b) Imagem da saída da fibra modificada mostrando a 

fluorescência sendo guiada pelo núcleo sólido original da fibra. 

 
(iii) Método para se selar fibras preenchidas com líquidos para se evitar evaporação 

 Uma outra aplicação do procedimento de pós-processamento descrito no item 

(i) é a vedação das extremidades de uma fibra de núcleo líquido por um adesivo 

óptico polimérico. A vedação evita a evaporação do líquido, tornando estes guias de 

onda mais viáveis para aplicações práticas. Para isso o núcleo oco (com ~10,9  µm de 

diâmetro) de uma PCF comercial (HC-1550-02, da NKT Photonics) foi inicialmente 

preenchido com água utilizando técnicas previamente descritas [3]. Em seguida, a 

fibra era colocada no sistema de vedação e um adesivo polimérico (NOA 73, índice 

de refração 1,56) era inserido no núcleo através da micropipeta. O mesmo processo 

era, então, repetido na outra ponta da fibra.  

 Parte importante da otimização da técnica vedação do núcleo consistiu no 

controle da forma da superfície do polímero na entrada da fibra, que induz um efeito 

de lente. Apurou-se que, deixando a superfície do polímero ligeiramente para dentro 

do núcleo resultava em uma forma côncava, que privilegiava a excitação de modos 

com baixa freqüência espacial e, portanto, de baixa ordem, enquanto que quando o 

polímero era nivelado ou ultrapassava a ponta da fibra, modos com freqüência 

espacial maior (ordem mais alta) eram observados. Perdas da ordem de 8 dB foram 

obtidas em fibras com núcleo de água e vedadas em ambas as extremidades, sendo 

comparáveis às obtidas com fibras com núcleo de água não vedadas, já que nestas 

últimas a evaporação e o menisco formado na entrada da fibra acarretavam em perdas. 

Fibras com núcleo de água vedadas mostraram-se estáveis por pelo menos seis 

semanas, comprovando a eficiência do método para redução da evaporação. 
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 Em um trabalho anterior ao presente projeto, a equipe deste havia 

demonstrado a geração de um espectro ultra-largo (supercontínuo) através de efeitos 

não-lineares em uma fibra de cristal fotônico com núcleo de água, quando bombeada 

por pulsos de 60 fs em um comprimento de onda de ~ 1 µm [4]. No entanto, a 

evaporação ocorrida na fibra limitava o tempo durante o qual se obtinha espectro 

largo a aproximadamente 10 minutos. Como aplicação do método de vedação 

desenvolvido, este experimento foi repetido com uma fibra vedada. Observou-se que 

era possível se lançar até 3mW de potência média sem que houvesse degradação das 

condições de lançamento, enquanto que anteriormente a evaporação limitava esta 

potência a menos de 1 mW. Além disso, a Figura 5 mostra que a largura espectral 

obtida mantinha-se praticamente inalterada por pelo menos 120 minutos, sendo este o 

maior benefício do método. 

 
Figura 5.  Largura espectral do espectro supercontínuo (medida a -20 dB do valor de pico) em função 

do tempo. 

 
(iv) Sensor de temperatura baseado em fibra preenchida com pontos quânticos 

coloidais 

 Ainda no que diz respeito ao pós-processamento através de preenchimento de 

fibras microestruturadas, a proposta inicial mencionava a intenção de se testarem 

materiais nanoestruturados. Nesta linha, um sensor de temperatura baseado em uma 

fibra de cristal fotônico com núcleo líquido contendo pontos quânticos coloidais foi 

produzido e caracterizado. Pontos quânticos coloidais são nanopartículas 

semicondutoras quimicamente sintetizadas, que vêm recebendo grande atenção da 

comunidade científica devido a características singulares, tais como espectro de 

luminescência dependente de suas dimensões, devido ao efeito de confinamento 

quântico [5].   
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 Sensores de temperatura baseados em pontos quânticos [6,7] são possíveis 

porque o espectro de emissão obtido da fotoluminescência é deslocado com variação 

deste parâmetro. Sensores de temperatura baseados em pontos quânticos coloidais em 

fibras de cristal fotônico foram previamente demonstradas [8], mas baseavam-se na 

introdução das nanopartículas nos buracos da casca da fibra. Além disso, a luz era 

lançada em toda a seção reta da fibra, o que maximizava a superposição luz-material, 

mas comprometia a capacidade de guiamento da fibra. Neste projeto, o sensor 

estudado baseava-se na geração de luminescência em pontos quânticos suspensos em 

um líquido não-volátil (óleo mineral) inserido no núcleo de uma PCF (modelo HC-

19-1550-01 da NKT Photonics) de 10 cm de extensão. Como o índice do núcleo era 

maior do que o da casca microestruturada, tanto a luz do bombeamento quanto a luz 

gerada pela luminescência eram guiadas pelo núcleo da fibra por reflexão interna 

total.  

 Pontos quânticos de CdSe produzidos pela Evident Technologies foram 

utilizados e possuíam formato esférico com ~5 nm de diâmetro, apresentando 

espectro de luminescência com pico em ~620 nm.  Foram dispersos em óleo mineral 

com índice de refração de ~1,44 em uma concentração de 250 µg/ml. Os pontos 

quânticos eram bombeados com um laser CW em 473 nm com 3,5 mW de potência, 

que era lançado na fibra através de uma lente objetiva. Na saída da fibra, a 

luminescência era coletada por uma segunda lente objetiva e direcionada a um 

espectrômetro. A temperatura foi variada na faixa de ~5 ºC a ~90 ºC através de um 

Peltier sobre o qual foi colocada a fibra. A variação de temperatura foi monitorada 

através da análise do espectro um duas redes de Bragg escritas em uma fibra 

convencional, colocada ao lado da PCF e sobre o Peltier.  

 A Figura 6 mostra os espectros de emissão normalizados obtidos para diversas 

temperaturas aplicadas. O pico de emissão à temperatura ambiente (23ºC) se 

localizava em torno de 625 nm e a largura à meia altura era de aproximadamente 24 

nm. A potência de luminescência medida era de ~9 µW, sendo relativamente alta para 

emissão espontânea e permitindo uma alta relação sinal-ruído tanto para medidas de 

potência quanto para medidas espectrais. Para efeito de comparação, uma fibra de 

cristal fotônico de núcleo sólido (modelo SC-5.0-1040, da NKT Photonics) teve as 

paredes internas de sua casca microestruturada recobertas com o mesmo colóide e 

uma potência de luminescência de apenas 0,28 µW foi obtida. 
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Figura 6. Espectro de luminescência para várias temperaturas de uma fibra de cristal fotônico com 

núcleo preenchido com colóide contendo pontos quânticos de CdSe em função da temperatura 

aplicada. 

 

 A Figura 7 mostra o deslocamento do pico da luminescência em função da 

temperatura. Um ajuste linear foi realizado e o resultado indicou uma sensibilidade de 

70 pm/ºC, sendo ~5,8 vezes maior do que a sensibilidade obtida em redes de Bragg 

(~12 pm/ºC). Todavia, naturalmente, a precisão em se determinar a posição espectral 

de uma rede de Bragg é significativamente maior devido à sua estreita largura 

espectral. Um sensor também foi produzido em que as extremidades da fibra foram 

vedadas com a técnica descrita no item anterior, obtendo-se sensibilidade semelhantes 

e potências de luminescência de 2 µW. 

 
Figura 7. Comprimento de onda de pico da luminescência em função da temperatura. 
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(v) Interferômetro ultra-compacto totalmente a fibra baseado em alteração local da 

geometria do núcleo  

 A técnica proposta e desenvolvida por Witkowska et al. [1] permite alteração 

da seção transversal de fibras de cristal fotônico a partir de afilamento com aplicação 

de pressão diferencial nos buracos, viabilizando uma série de componentes e 

dispositivos totalmente a fibra. Conversores modais e fibras localmente 

birrefringentes estão entre os componentes já demonstrados [1,9]. No entanto, 

interferômetros modais totalmente a fibra (que podem ser utilizados, por exemplo, 

como filtros para telecomunicações ou sensores ópticos [10,11]) ainda não haviam 

sido propostos. Com este propósito, no presente projeto colapsou-se localmente um 

buraco adjacente ao núcleo sólido de uma PCF, resultando na estrutura esquematizada 

na Figura 8. Esse buraco colapsado se comporta de maneira semelhante ao canal 

líquido descrito no item (ii) e, portanto, espera-se novamente que a interferência entre 

os modos da nova estrutura gere uma modulação nos espectros de transmissão. Esse 

tipo de estrutura pode ser visto como um interferômetro de Mach-Zehnder a fibra na 

qual os modos fazem o papel dos braços interferométricos.  

 

Figura 8. Esquema do corte longitudinal da PCF com parte de um buraco adjacente ao núcleo sólido 

colapsado. 

 
 Para a demonstração do novo interferômetro aqui proposto foi utilizada uma 

PCF comercial (modelo F-NL-5/1040 da NKT Photonics). A fibra possui um 

diâmetro de núcleo de 4,8 µm, diâmetro dos buracos de 1,6 µm e uma periodicidade 

de buracos de 3,4 µm. Essa fibra teve um buraco da microestrutura ao lado do núcleo 

fechado localmente, seguindo-se o seguinte método. Com uma micropipeta de cerca 

de ~1 µm de diâmetro externo uma gota do polímero NOA 73 foi introduzida e curada 
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na entrada do buraco desejado, seguindo-se a técnica descrita no item (i). Essa mesma 

extremidade foi então colada em uma seringa que era conectada a um compressor de 

ar. Os buracos na extremidade oposta foram totalmente colapsados usando-se um arco 

voltaico de uma máquina de emendas de fibras ópticas. 

 A fibra era então fixada a um transladador uniaxial motorizado controlado por 

computador com resolução sub-micrométrica. Uma região a alguns centímetros do 

final da fibra era então posicionada no centro de uma máquina de emendas 

(Sumitomo Type 37). O compressor de ar era então ligado, pressurizando todos os 

buracos da PCF, exceto aquele vedado com polímero. Com pressão aplicada, o arco 

da máquina de emendas era acionado por um certo tempo que garantisse que o buraco 

vedado se fechasse, mantendo os outros buracos aproximadamente com as dimensões 

da fibra original. Este procedimento colapsava uma extensão de aproximadamente 

200 µm do buraco adjacente ao núcleo. O transladador motorizado era então acionado 

para deslocar axialmente a fibra e o procedimento era repetido numa região ao lado da 

região já modificada. Dessa forma era possível controlar a extensão total da região 

colapsada. Nota-se que a técnica aqui descrita consiste em uma simplificação da 

técnica de tapering com pressão diferencial [1], já que a simplicidade da estrutura 

desejada dispensa a necessidade de se afilar a fibra para se obter a deformação 

desejada. Após a clivagem de ambos os lados, a fibra era caracterizada opticamente.  

 As fibras pós-processadas foram caracterizada opticamente da mesma maneira 

que as fibras com buraco adjacente ao núcleo preenchido com óleo (item (ii)), 

utilizando uma fonte de supercontínuo e um analisador de espectro óptico. A Figura 9 

mostra o espectro obtido com uma fibra com uma extensão de 1,5 mm pós-

processada. Como esperado, uma modulação é observada, com uma periodicidade de 

17 nm e uma amplitude de 9,5 dB. Esta amplitude é semelhante à de outros 

interferômetros em PCF reportados na literatura, indicando que os resultados são 

promissores. Uma vantagem do dispositivo aqui descrito é ser entre 10 e 100 vezes 

mais compacto do que outros interferômetros modais já demonstrados. A perda de 

inserção do dispositivo (medida em um máximo de transmissão) foi de ~2,8 dB. A 

Figura 10 mostra uma PCF antes e depois do pós-processamento, assim como uma 

imagem da luz guiada (obtida clivando-se a fibra na região pós-processada), 

indicando que a intensidade de fato se distribui pelo núcleo original e pela região 

colapsada. 
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Figura 9. Espectro de transmissão de uma fibra de cristal fotônico com uma região pós-processada de 

1,5 mm de extensão. 

 

 
Figura 10. Imagens de microscópio óptico da seção transversal da PCF antes (a) e depois (b) do pós-

processamento. (c) Imagem da saída da fibra modificada com luz acoplada pela extremidade oposta. 

 

 Como esperado, o interferômetro obtido se mostra sensível à temperatura. Na 

faixa de 23 a 35°C foi medida uma sensibilidade de -54 pm/°C, cerca de 4 vezes a 

sensibilidade de uma rede de Bragg. Esta sensibilidade é 100 vezes menor do que a da 

fibra preenchida com óleo, já que este possui um coeficiente termo-óptico uma ordem 

de grandeza maior do que a sílica. Porém nesse caso o sinal é negativo, o que 

representa uma inversão no sentido do deslocamento do pico com relação ao 

observado nas redes de Bragg e nas fibras preenchidas com óleo.  

 
(vi) Acoplador direcional em uma fibra de cristal fotônico de 3 núcleos, baseado na 

alteração local da geometria da fibra 

 A técnica de colapso seletivo de buracos da microestrutura de uma PCF foi 

também utilizada para se acoplar 2 núcleos de uma PCF com 3 núcleos inicialmente 

desacoplados (ver Figura 11), cedida pelo Prof. Cristiano Cordeiro da Unicamp. Cada 

núcleo desta fibra apresenta um diâmetro de 2,4  µm e a microestrutura apresenta uma 
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periodicidade de 2,2 µm e buracos de 1,8 µm de diâmetro. O acoplamento era obtido 

colapsando-se apenas 1 buraco, localizado entre os dois núcleos a serem acoplados. O 

terceiro núcleo permanecia desacoplado.  

 

   
(a)    (b) 

Figura 11. (a) Imagem de microscopia eletrônica da seção transversal da fibra de 3 núcleos utilizada. 

(b) Esquema mostrando um corte longitudinal em uma fibra pós-processada. 

 

 Para o colapso, uma gota de polímero era colocada na entrada do buraco 

escolhido, enquanto a extremidade oposta da fibra era completamente selada 

inserindo-se polímero em todos os buracos. O lado da fibra com apenas um buraco 

bloqueado era então colocado em uma célula de pressão, onde uma pressão de 6 bar 

era aplicada. O buraco bloqueado, sendo o único não pressurizado, colapsava com 

aquecimento de uma seção de 5 mm de fibra, acoplando os núcleos adjacentes. Para o 

procedimento de pressurização e aquecimento, um aparato para afilamento (tapering) 

pertencente ao Laboratório de Fibras Especiais da Unicamp (coordenado pelo Prof. 

Cristiano Cordeiro, membro da equipe deste projeto) foi utilizado. Este aparato 

apresentava maior reprodutibilidade do que o descrito anteriormente no item (v). Um 

aparato semelhante está sendo montado no Laboratório de Fotônica do Mackenzie.  

Como no caso do item (v), não era necessário se afilar a fibra.  

 Para caracterizar opticamente a fibra pós-processada, a luz de uma fonte de 

supercontínuo (de 550 a 1600 nm) foi lançada individualmente em cada um dos 

núcleos. Um polarizador operando na faixa de 650 a 1000 nm foi utilizado para 

linearizar e controlar a polarização da fonte de luz. Na saída da fibra a luz passava por 

um divisor de feixes, que direcionava parte da luz para uma fibra altamente 

multimodo ligada a um analisador de espectro óptico e outra parte para uma câmera 

CCD. Enquanto a CCD fazia imagens de campo próximo da luz na saída da fibra, 

revelando qual dos núcleos da fibra era excitado, o analisador era utilizado para se 
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obter o espectro de transmissão de cada núcleo. Uma íris era utilizada para permitir 

que somente a luz de um dos núcleos chegasse ao analisador. 

 A Figura 12(a) mostra o espectro de transmissão e a imagem na saída da fibra 

obtidos quando o núcleo desacoplado (núcleo 3) era excitado individualmente. Como 

esperado, observa-se luz deixando a fibra apenas por este núcleo e o espectro de 

transmissão não apresenta modulação (a variação de potência observada se deve 

principalmente a aberração cromática nas lentes objetivas utilizadas). A Figura 12(b)  

apresenta os resultados obtidos quando um dos núcleos acoplados (núcleos 1 e 2) era 

excitado individualmente. É possível notar que neste caso a luz deixa a fibra pelos 

dois núcleos e que os espectro destes apresenta uma modulação característica de 

estruturas acopladas, como já visto em itens acima. Essa modulação apresenta uma 

periodicidade de 110 nm (num comprimento de onda de 1 µm) e uma profundidade de 

até 18 dB. Estas características são bastante promissoras para um acoplador 

direcional. Além disso, observou-se preliminarmente que os espectros de transmissão 

dependem da polarização incidente, o que pode viabilizar divisores de polarização.  

 
(a)             (b) 

Figura 12. Espectros de transmissão (parte principal) e imagens na câmera CCD (detalhes) do núcleo 

desacoplado (a) e dos núcleos acoplados (b). 

 

5. Conclusão e Perspectivas 

Como pôde ser visto, o projeto de pesquisa desenvolvido apresentou resultados com 

relevância, impacto, inovação e visibilidade bastante satisfatórios, contribuindo de 

fato para a área de pesquisa em fotônica, para a formação de pessoal qualificado em 

pesquisa e para colocar o Grupo de Fotônica do Mackenzie como um dos líderes da 

área de pós-processamento em fibras ópticas microestruturadas. Atividades 

relacionadas ao tema do projeto continuam a ser desenvolvidas e novos experimentos 
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e estruturas de fibra vêm sendo propostos com base nas técnicas demonstradas ao 

longo deste. Em particular, o estudo de uma chave óptica baseada em uma fibra 

preenchida com nanopartículas altamente não-lineares está sendo desenvolvido neste 

momento.  
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