
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

RODRIGO MENDES GEROSA 

 DISPOSITIVOS FOTÔNICOS A PARTIR DA MICROMANIPULAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES DE FIBRAS ÓPTICAS. 

  

São Paulo 
2015



RODRIGO MENDES GEROSA 

DISPOSITIVOS FOTÔNICOS A PARTIR DA MICROMANIPULAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES DE FIBRAS ÓPTICAS.   

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Elétrica da 
Escola de Engenharia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Doutor 
em Engenharia Elétrica. 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. CHRISTIANO JOSÉ SANTIAGO DE MATOS 

São Paulo 
2015 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G377d  Gerosa, Rodrigo Mendes 
                 Dispositivos fotônicos a partir da micromanipulação das 

propriedades de fibras ópticas / Rodrigo Mendes Gerosa - 
2015. 

                   117f.: il., 30 cm  
 

                 Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.     

                 Orientação: Prof. Dr. Christiano Jose Santiago de Matos 
                   Bibliografia: f. 108-116 

            
1. Laser de corante. 2. Fibra de cristal fotônico (PCF). 3.  

Pós-processamento. 4. Rodamina. 5. Acoplador óptico. 6. 
Nanotubos de carbono. 7. Óxido de grafeno. I. Título. 

                                                                                 CDD 621.3 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha Mãe Maria 
Amelia Mendes Gerosa e inmemorian a meu 
Pai, Ubirajara Gerosa, que por poucos meses 
não viu a conclusão desse trabalho que sempre 
me incentivou a fazer e do qual se orgulhou. 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele 
conduz somente até aonde os outros já foram. 
(Alexander Graham Bell)  



AGRACEDIMENTOS 
  

A DEUS. 

Ao meu orientador professor Christiano José Santiago de Matos, por sua sábia 

orientação, cooperação a todo o momento, paciência e dedicação. 

Aos Professores Sergio e Thoroh pela contribuição direta nesse trabalho, com 

ideias, discussões e criticas que me levaram a evoluir como cientista durante os últimos anos. 

Aos Professores Leonardo de Menezes da UFPE, Walter Margulis da ACREO 

e a Aziza também da ACEO, pela valiosa contribuição cientifica nesse trabalho, com novas 

ideias e discussões que elevaram o nível do trabalho e da minha formação. 

Ao Professor Cristiano Cordeiro e ao alunos do Laboratório de Fibras 

Especiais da Unicamp, por me receberem inúmeras vezes na Unicamp durante esses anos, 

pela ajuda e contribuição direta ou indireta para esse trabalho. 

À professora Yara Maria Botti M. de Oliveira e aos professores e funcionários 

da Escola de Engenharia, pelo carinho e respeito com que sempre me trataram, e acima de 

tudo pela dedicação e excelente trabalho que me incentivaram a continuar na área acadêmica. 

“Isso é Mackenzie”. 

Aos professores do Mackgrafe e principalmente a área técnica, Luiz e Ederson, 

pela ajuda incondicional e excelente trabalho dentro do laboratório, além da valiosa amizade.  

Aos meus colegas que passaram pelo laboratório durante esse período: 

Alexandre, Camila, Claudia, Cindy, Daniel, Danilo, David, Felipe Suarez, Felipe Kessler, 

Gerson, Henrique, Iliana, Ivan, Joaquim, Juan, Lucia, Paulo Justino, Paulo Kominninos, 

Priscila, Rafael, Ramon, Robson, Tamiris e Tatiana, pela ajuda em todos os momentos nesse 

trabalho.  

Em especial aos meus Pais, Ubirajara e  Maria Amélia, a minha irmã Fabiana  

pessoas mais importantes na minha vida que sempre acreditaram e me deram todo suporte em 

todas as minhas escolhas, com muito carinho e amor. 

Ao todos meus queridos amigos que sempre me incentivaram e estiveram do 

meu lado em todos os momentos com muita paciência e carinho, além de contribuírem direta 

ou indiretamente na realização deste trabalho.  

Ao CNPq e ao Mackpesquisa, pelo apoio financeiro.  



 RESUMO 

Essa tese descreve o desenvolvimento de novos dispositivos fotônicos produzidos a partir da 

micromanipulação das propriedades de fibras ópticas, isto é, da alteração em escala 

micrométrica, das propriedades ópticas e/ou geométricas destas. Nesse contexto, três linhas de 

trabalho foram seguidas, utilizando diferentes técnicas de processamento de fibras ópticas e 

levando à demonstração de diferentes tipos de dispositivos. Na primeira linha foi demostrado 

o acoplamento de dois núcleos em uma fibra de cristal fotônico com três núcleos inicialmente 

desacoplados. Os acopladores apresentaram uma perda de inserção estimada de ~1 dB e 

exibiram modulações espectrais com uma profundidade de até 18 dB. Apresentaram também 

uma sensibilidade elevada à polarização, que pode ser explorada em divisores de polarização 

(polarization beamsplitters) a fibra. Para isso foi utilizada uma técnica de alteração da 

estrutura da fibra através da aplicação de pressão diferencial e aquecimento local,. Na segunda 

linha foi desenvolvido um laser do corante Rodamina com uma cavidade optofluídica 

totalmente integrada em fibra. Nela, era possível manter um alto fluxo da solução de corante, 

de até 400 µl/min, o que permitiu utilizar um laser de bombeio com alta taxa de repetição 

(1kHz) sem observar-se degradação do meio de ganho. Uma taxa de conversão óptica de até 

9% e uma energia de limiar (threshold) menor que 1 µJ foram obtidas. Utilizou-se aqui uma 

técnica de emenda através da qual uma fibra capilar clivada em ângulo era emendada com 

uma fibra convencional, deixando assim uma entrada lateral para fluidos. A terceira linha 

visou incorporar nanomateriais de carbono a fibras ópticas. Nesse caso duas abordagens 

foram empregadas: em uma, filmes poliméricos com espessuras de 20 µm e contendo 

nanotubos de carbono foram produzidos na face de conectores de cordões de fibra ópticas; 

esse cordões foram inseridos em cavidades laser a fibra dopada com érbio para atuar como 

absorvedores saturáveis para a obtenção de mode locking. Com isso foram obtidos pulsos de 

até 364 fs e espectros com larguras de banda de 10,2 nm. Os filmes foram formados a partir 

de uma microgota de uma suspensão de nanotubos de carbono em adesivos ópticos que foi 

colocada sobre a face de conectores de fibra óptica com uma micropipeta. Ainda na mesma 

linha obtiveram-se fibras de cristal fotônico (PCFs) com filmes de óxido de grafeno 

homogêneos no interior de seus capilares. A homogeneidade foi comprovada através de 

espectroscopia Raman e pela medida da perda em função do comprimento das fibras, 

realizada através do método cut back. Uma PCF foi, ainda, emendada a cordões de fibra 

convencional conectorizados e incorporada a cavidades laser para geração de pulsos. A 

produção dos filmes foi realizada através da inserção de uma suspensão de óxido de grafeno 

nos capilares de PCFs de núcleo sólido, após o qual o solvente era secado.  

 

Palavras-chave: Laser de corante; Fibra de cristal fotônico (PCF); Pós-processamento; 

Rodamina; Acoplador óptico; Nanotubos de carbono; Óxido de grafeno.  



ABSTRACT  

This thesis describes the development of new photonic devices produced by 

micromanipulation of the optical fibers properties, i.e., the change, in the micrometer scale, of 

the fiber’s optical and/or geometrical properties. In this context, three lines of research have 

been followed, using different optical fiber processing techniques and considering different 

types of devices. In the first line, the coupling of two cores in a photonic crystal fiber with 

three initially uncoupled cores was demonstrated. The couplers had an insertion loss estimated 

at ~1 dB and exhibited spectral modulations with a depth up to 18 dB. They also showed high 

sensitivity to polarization, which can be exploited in fiber polarization beamsplitters. For this 

work, we used a technique that modifies the fiber structure by applying local differential 

pressure and heating. In the second line, a Rhodamine dye laser was develop with a fully fiber 

integrated optofluidic cavity. It was possible to maintain a high flow of the dye solution, up to 

400 µL / min, which allowed the use of a pump laser with a high repetition rate (1 kHz), and, 

at the same time, the degradation of the gain medium was not observed. An optical conversion 

rate of up to 9% and a pump energy threshold lower than 1 mJ were obtained. A splicing 

technique was used, in which an angled cleaved capillary fiber was fused to a conventional 

fiber, thereby leaving a side inlet open for the fluid flow. The third line aimed at the 

incorporation of carbon nanomaterials to optical fibers. In this case, two approaches were 

employed: in one of them, polymeric films, with a thickness of 20 µm, containing carbon 

nanotubes were produced on the face of optical fiber patchcords; such patchcords have been 

inserted into erbium-doped fiber laser cavities to act as saturable absorbers in order to obtain 

mode-locking operation. Pulses with durations down to 364 fs were obtained with 10.2 nm 

bandwidths. The films were formed when a micro-droplet of a carbon nanotube suspension on 

an optical adhesive was placed on the surface of optical fiber connectors, with the use of a 

micropipette. Within the same line, photonic crystal fibers (PCFs) with homogeneous 

graphene oxide films covering the inner walls of their capillaries were obtained. The 

homogeneity was confirmed by Raman spectroscopy and by the loss per fiber length, as 

measured by the cut back method. A PCF was also spliced to conventional connectorized 

fiber patchcords and incorporated into a laser cavity to generate pulses. The film production 

was consisted of inserting a graphene oxide suspension into the PCF capillaries, after which 

the solvent was dried. 

 

Keywords: Dye Lasers; Photonic Crystal Fiber (PCF); Post Processing; 

Rhodamine; Optical Coupler ; Carbon Nanotubes ; Graphene Oxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo de toda a história, fenômenos luminosos têm fascinado e se tornado 

alvo de estudo de muitos cientistas, o que levou ao estabelecimento de diversos princípios e 

leis. Entretanto, foi no século XX que ocorreram, provavelmente, os principais avanços 

tecnológicos que fazem hoje com que estes fenômenos encontrem aplicações práticas nas 

áreas das Engenharias.  

Duas grandes invenções do meio do século passado deram grande destaque à 

área da Fotônica: o laser e a fibra óptica. O laser foi desenvolvido na década de 60 nos EUA 

(Silfvast, 1996) e teve, desde então, um impacto muito grande em diversas áreas da sociedade. 

Na medicina, por exemplo, tornou possível a realização de novos tipos de cirurgias, 

estimulação de tecidos moles e controle da dor. Na área de armazenamento de dados também 

causou uma grande revolução com os leitores de CD e DVD. Na indústria metalurgica tornou 

possível a produção de cortes com alta precisão e agilidade. 

A segunda invenção mencionada, a fibra óptica (Thorsen, 1998), tem hoje uma 

grande importância em várias áreas, e está cada vez mais presente em sensores, equipamentos 

hospitalares, etc. Mas certamente é na área da engenharia de telecomunicações que tem sua 

maior aplicação. Juntamente com o laser, é responsável por grande parte das transmissões de 

dados realizadas no mundo atualmente, permitindo a existência da internet da maneira como a 

conhecemos. 

Apesar de sistemas e dispositivos baseados em fibra óptica já serem bem 

estabelecidos, a busca por dispositivos cada vez mais eficientes para determinadas aplicações 

fez com que novos tipos de fibras surgissem nos últimos anos. Na década de 90 foram 

desenvolvidas as fibras de cristal fotônico ou PCFs (photonic crystal fibers) (Knight, 2003). 

Essa nova classe de fibras permitiu, graças à sua grande flexibilidade de estrutura, o avanço 

em várias áreas, como a óptica não linear, o sensoriamento óptico e estudos e aplicações da 

interação da luz com materiais, sejam eles líquidos e gases ou nanopartículas.   

Porém, as novas fibras desenvolvidas têm gerado grande interesse da 

comunidade cientifica não só por causa de suas propriedades, mas porque, através de técnicas 

de pós-processamento, permitem a incorporação de novos materiais e/ou que suas estruturas e 

suas características sejam alteradas após a fabricação. Isso permite que novos dispositivos 

possam ser desenvolvidos e antigas técnicas sejam reaproveitadas de maneira mais aplicada e 

eficiente.  
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Além disso, o uso de fibras especiais que possuam capilares ao longo de sua 

estrutura e sua integração com fibras comuns permitem o desenvolvimento de sistemas 

optofluídicos totalmente integrados a fibra. Esses novos sistemas permitem um aumento da 

eficiência da interação da luz com os fluidos inseridos nos capilares, tais como líquidos, gases 

e coloides contendo nanomateriais. Por serem dispositivos integrados em fibras convencionais 

podem ser facilmente conectados a sistemas já existentes.  

Entre os nanomateriais que podem ser incorporados nas fibras convencionais 

ou especiais, têm se destacado nos últimos anos os nanomateriais de carbono. Inicialmente, 

foram utilizados os nanotubos de carbono (Iijima, 1991) e, mais recentemente, o grafeno 

(Novoselov, 2004) e sua forma oxidada, o óxido de grafeno (Zhu, 2010). Esses materiais 

apresentam propriedades ópticas muito interessantes, como absorção saturável e alta não 

linearidade (Bao, 2009). A utilização desses materiais tem viabilizado a demonstração de 

dispositivos como: fotodetectores, moduladores e polarizadores, além de absorvedores 

saturáveis em lasers, para a obtenção de operação mode locking.  

No contexto aqui delineado, o trabalho desta tese de doutorado teve como 

objetivo principal desenvolver novos dispositivos fotônicos, obtidos através da 

micromanipulação das propriedades de fibras ópticas. Para isto, desenvolveram-se técnicas 

que permitem que características físicas e/ou geométricas da fibra sejam alteradas, ou que 

materiais sejam incorporados. Três grandes linhas foram seguidas: a alteração da estrutura de 

PCFs através de pós-processamento para a obtenção de novos componentes, o 

desenvolvimento de sistemas optofluídicos totalmente integrados a fibra e a integração de 

namomaterias de carbono em fibras ópticas. 

Na primeira linha, acopladores direcionais puderam ser desenvolvidos e 

caracterizados. Já na segunda foram propostos e demonstrados lasers optofluídicos de corante 

totalmente integrados a fibra. Na terceira linha, nanomateriais de carbono foram incorporados 

em fibras ópticas para atuarem como absorvedores saturáveis. Nesta última parte, 

primeiramente demonstrou-se um novo método para criar filmes finos com nanotubos de 

carbono na face de fibras convencionais. Em um segundo trabalho, foram criados filmes de 

óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido no interior dos capilares de uma PCF de núcleo 

sólido.  

Esta tese está organizada da seguinte forma, o Capítulo 2 contém uma revisão 

sobre fibras ópticas e sobre técnicas de pós-processamento e micromanipulação das 

propriedades de fibras, enquanto que o Capítulo 3 apresenta um referencial teórico sobre 
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lasers. No Capítulo 4 é apresentado um panorama sobre a área de nanomateriais de carbono. 

Nos Capítulos 5, 6 e 7 são apresentados os dispositivos propostos e os resultados obtidos. No 

Capítulo 5 é apresentado um acoplador óptico a partir do acoplamento seletivo de dois 

núcleos de uma PCF com 3 núcleos inicialmente desacoplados; no Capítulo 6 é descrito um 

laser de corante totalmente integrado a fibra; e no Capítulo 7 descreve-se o trabalho com 

nanomateriais de carbono incorporados em fibras ópticas.  Por fim, no Capítulo 8, são 

apresentadas as conclusões do trabalho.  
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2 FIBRAS ÓPTICAS E MICROMANIPULAÇÃO DE SUAS PROPRIEDA DES 

Nesse capítulo são apresentados os tipos de fibras relevantes para este trabalho, 

assim como suas características de guiamento: fibras convencionais, capilares e fibras de 

cristal fotônico (PCFs). São ainda descritas as técnicas de micromanipulação das propriedades 

das fibras ópticas que foram utilizadas para a obtenção dos resultados dos Capítulos 5, 6 e 7. 

2.1 FIBRAS ÓPTICAS CONVENCIONAIS 

As fibras ópticas convencionais, como conhecemos hoje, foram propostas na 

década de 50 (Hopkins, 1954) e demonstradas a partir da década de 70, com o 

desenvolvimento de técnicas de fabricação oferecendo baixa perda óptica, 20 dB/km para 633 

nm, por Keck et. al (atualmente na casa de 0,2 dB/km para 1550 nm) (Hecht, 1999). As fibras 

permitiram um grande avanço na área de engenharia de telecomunicações, criando uma nova 

área: a de comunicações ópticas (Agrawal, 2002)(Thorsen, 1998). Além disso, essas fibras 

encontram hoje aplicação em outras áreas como, por exemplo, espectroscopia e 

sensoriamento. 

As fibras convencionais consistem basicamente em um bastão de vidro, 

geralmente sílica (SiO2), com uma região central, conhecida como núcleo, por onde a luz é 

realmente guiada. Esta região é dopada de forma que seu material tenha um índice de refração 

maior do que o da região que a circunda (a casca), Figura 1. Essa diferença de índice de 

refração entre núcleo e casca faz com que as fibras sejam capazes de guiar a luz por reflexão 

interna total (TIR, do inglês total internal reflection), fenômeno em que a refração deixa de 

existir, a partir de um ângulo crítico. Geralmente a diferença entre os índices de núcleo e de 

casca é de ~1%. 

 
Figura 1. Esquema da estrutura de uma fibra óptica convencional. 
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As fibras podem ser classificadas como monomodo ou multimodo, dependendo 

da quantidade de modos transversais de propagação que elas comportam em um certo 

comprimento de onda do espectro.  

Os modos de propagação representam as diferentes maneiras de propagação da 

luz na fibra, ou seja, são as diferentes distribuições de campos elétrico e magnético, que são 

soluções das equações de Maxwell, com as condições de contorno impostas pela interface 

núcleo-casca. Esse número de modos pode ser determinado a partir da frequência normalizada 

da fibra, ou parâmetro V, expressa como (Giozza, 1991): 

 
 

(1) 

onde a é o raio do núcleo da fibra, λ é o comprimento de onda, e n1 e n2 são, respectivamente, 

os índices de refração da casca e do núcleo.
 

A fibra suporta um único modo, ou seja, é monomodo, para valores de V 

abaixo de 2,405; para valores acima de 2,405 a fibra é dita multimodo. Fibras consideradas 

multimodo geralmente apresentam no geral diâmetro do seu núcleo entre 12 µm e 100 µm, 

enquanto o diâmetro de núcleo das fibras monomodo está tipicamente entre 1 µm e 10 µm. 

Para uma fibra com V>>1, o número de modos pode ser estimado através de (Giozza, 1991): 

 
 

(2) 

2.2 FIBRAS DE CRISTAL FOTÔNICO 

As PCFs foram demonstradas pela primeira vez na década de 90, na Inglaterra 

(Knight, 2003) (Russel, 2006), e iniciaram um novo campo de pesquisa nas áreas de óptica e 

fotônica, já que possuem características diferentes das de fibras convencionais. Essa nova 

classe de fibras possui uma estrutura peculiar, em geral com micro capilares que correm 

paralelamente ao seu eixo longitudinal. Nessas fibras não é necessária a utilização de um 

dopante, já que o índice efetivo da casca é uma média entre o índice da sílica e o do ar 

presente nos capilares (Birks, 1997), sendo portanto menor que o índice do núcleo se este for 

composto de sílica, caso em que o guiamento ocorre por TIR. Entretanto, PCFs podem 

também apresentar um núcleo oco, consistindo de um buraco de dimensões maiores do que os 

da casca. Neste caso o guiamento pode ocorrer pela presença de um bandgap fotônico na 

casca (Russell, 2006), como detalhado mais adiante. 
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Uma das grandes vantagens das PCFs, que tem gerado muito interesse nessa 

nova classe de fibras, é a grande variedade de estruturas possíveis. Essas fibras podem 

apresentar diferentes diâmetros de núcleo (D), diâmetros dos capilares (d), distâncias entre 

capilares (pitch, Λ), quantidades de anéis de capilares em volta do núcleo e diferentes 

distribuições dos capilares, Figura 2, além de poderem possuir múltiplos núcleos (Yan, 2009). 

Esses parâmetros podem ser ajustados para cada aplicação específica durante a fabricação.  

 

       

Figura 2. Seção transversal de uma PCF indicando a definição de dois parâmetros importantes: o pitch (Λ) e o 
diâmetro de um buraco (d).  

Fontes: Modificado de GlobalSpec (online) 

 

As fibras de cristal fotônico podem ser divididas de acordo com a sua estrutura 

e mecanismo de guiamento. Exemplos de tipos distintos de PCFs são, as fibras de núcleo 

sólido e de núcleo oco, como mostrado nas Figura 3a, b e c, respectivamente. No caso da 

primeira o guiamento ocorre por TIR, já a segunda, guia a luz devido à presença de um 

bandgap fotônico (photonic bandgap – PBG) (explicado na seção 2.2.2), a terceira é 

conhecida como Kagomé e apesar de também ter núcleo oco seu guiamento não se da por 

PBG mas se deve ao fato de os modos do núcleo terem um acoplamento fraco com os modos 

da casca. Nota-se que esta tese descreve trabalhos em que foram utilizadas apenas fibras de 

cristal fotônico de núcleo sólido. Desta forma, não pretende-se, nesta seção, realizar uma 

revisão extensiva sobre a área das PCFs; boas revisões sobre o assunto estão disponíveis na 

literatura (Russell, 2006) (Cerqueira 2010).  
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Figura 3. Esquema de um corte transversal mostrando a estrutura interna de fibras (a) de núcleo solido, (b) de 

núcleo oco BPG  (c) núcleo oco Kagomé 

Fonte: Modificado de Cubillas (2013)  

2.2.1 PCFs de núcleo sólido 

As PCFs de núcleo sólido apresentam um bastão de sílica no centro da 

microestrutura que serve como núcleo da fibra, Figura 4. Como a sílica possui um índice de 

refração superior ao índice obtido pela mescla de vidro e ar na microestrutura da fibra, 

conhecido como índice efetivo de casca, nef, as PCFs de núcleo sólido, assim como as fibras 

convencionais, guiam por TIR (Knight, 2003). Caso os buracos da fibra sejam preenchidos 

um material que faca com que o índice efetivo de casca se torne maior do que o índice do 

núcleo essas fibras podem guiar por bandgap fotônico, método descrito na seção 2.2.2. 

Com esse tipo de fibra é possível se obter valores de índice efetivo de casca 

muito baixos quando são produzidas fibras com alto valores de d/Λ. Isso possibilita a 

fabricação de fibras com degrau de índice altíssimo (dezenas de %). Com isso é possível 

confinar a luz em núcleos da ordem de ~1,5 µm de diâmetro. Graças a esse grande 

confinamento obtém-se alta não linearidade. Fibras com alto degrau de índice permitem 

também o deslocamento do zero de dispersão cromática para regiões do visível. Por outro 

lado, a produção de fibras com valores baixos de d/Λ leva a índices efetivos de casca altos e 

com forte dependência espectral, o que permite a fabricação de fibras monomodo para todos os 

comprimentos de onda ópticos guiados (endlessly single-mode fibers) (BIRKS, 1997).  
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Figura 4. Exemplos da seção transversal de fibras de cristal fotônico com núcleo sólido. 

Fontes: Ramsay (2008) e NKT (online) 

 

 Diferentemente das fibras convencionais, onde a maior aplicação é como meio 

de transmissão de dados, as PCFs têm despontado como uma ótima opção para o 

desenvolvimento de sensores (Villatoro, 2009), geração de espectro supercontínuo (Dudley, 

2006), e compensação de dispersão (Franco, 2008), pois podem possuir características como 

alta não linearidade (Bjarklev, 2004), alta birrefringência, e dispersão ajustável (Russell, 

2003). 

 

2.2.2 Fibras de bandgap fotônico de núcleo oco 

Em PCFs de bandgap fotônico de núcleo oco, o núcleo é um buraco de 

dimensões maiores do que as dos capilares do cristal fotônico da casca, normalmente com um 

diâmetro de ~3d ou 5d, Figura 5 (Russell, 2003). Nesse caso o índice de refração do núcleo é, 

claramente, menor que o índice efetivo da casca e esse perfil de índice não permite que a luz 

seja guiada por TIR. Portanto essas fibras, em geral, guiam por outro mecanismo chamado 

bandgap fotônico, apesar de fibras com designs específicos e com mecanismos de guiamentos 

específicos (como as fibras Kagomé).  
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Figura 5. Exemplo da seção transversal de uma PCF de núcleo oco. 

 

No mecanismo de guiamento por bandgap fotônico, a luz é confinada ao 

núcleo da fibra através de múltiplas reflexões nas paredes dos capilares da microestrutura. 

Estas reflexões fazem com que, para determinados comprimentos de onda, um processo de 

interferência construtiva mantenha a luz no núcleo, Figura 6. Os comprimentos de onda para 

os quais existem os bandgaps são determinados pela estrutura da fibra, (Cregan, 1999). 

Encontra-se na literatura diversos exemplos de aplicações para estas fibras, como 

sensoriamento de pressão (De Oliveira, 2009) e químico (Ritari, 2004), óptica não linear com 

gases (Russell, 2014) e condução de pulsos de alta potência (Humbert, 2004) (Peng, 2011), 

além de diversas aplicações em que a fibra é preenchida com algum material, que serão 

discutidas na seção 2.4.1.1. 

 

 
Figura 6. Esquema de um corte longitudinal em uma PCF de núcleo oco mostrando a luz sofrendo múltiplas 

reflexões parciais. A interferência entre os vários caminhos ópticos dá origem ao efeito de bandgap fotônico na 

casca. 

Fonte: modificado de Cregan (1999) 



 25

 

É importante observar que quando o núcleo dessas fibras é preenchido por um 

material de índice de refração maior que o índice efetivo da casca, a estrutura passa a guiar 

por TIR. Esse arranjo é muito utilizado em diversos trabalhos da literatura (Bozolan, 2012), 

pois nesse caso a luz se superpõe e interage fortemente com o material inserido, o que pode 

ser explorado para o sensoriamento do material ou para alterar a propagação da luz. No caso 

do preenchimento da estrutura da fibra com matérias de indide de refracao menores que o 

índice efetivo da casca a fibra continua a guiar por bandgap fotônico, porem com banda 

diferentes da fibra vazia. 

2.3 FIBRAS CAPILARES 

Fibras capilares possuem uma estrutura muito simples, geralmente 

correspondendo a um tubo de sílica com diâmetro de centenas de micrometros, com um único 

buraco no centro, com dimensão de dezenas de micrometros, Figura 7. Por possuir a região 

central com índice menor que o da casca, e por não possuir nenhuma microestrutura na casca, 

o guiamento da luz em geral1 só é possível quando a fibra é preenchida por um material de 

índice de refração maior que o da sílica (1,44 para um comprimento de onda de 1550 nm). 

Quando são preenchidas por um material que permita TIR, assim como no caso das PCFs de 

núcleo oco, fibras capilares se tornam interessantes guias de onda que permitem uma grande 

interação da luz com o material. Esta interação é muito útil para caracterização do material 

inserido utilizando-se, para isso, um pequeno volume do material. Quando essas fibras 

possuem diâmetro externo semelhante ao de fibras convencionais (125 µm), elas podem ser 

emendadas com facilidade àquelas, tornando possível uma interação eficiente entre a luz 

proveniente de uma fibra convencional e o material inserido no canal do capilar. Dispositivos 

construídos desta forma têm a vantagem de poderem ser integrados com facilidade a sistemas 

convencionais de fibras ópticas. 

 

 

 

 
                                                 

1 Observa-se, no entanto, que em determinadas condições específicas o capilar pode guiar luz visível por seu 

centro oco, como demostrado por Rugeland et. al (Rugeland, 2013) 
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Figura 7. Imagem de microscopia eletrônica da seção transversal de uma fibra capilar com núcleo de 80 µm. 

 

Diversos trabalhos utilizando fibras capilares preenchidas estão disponíveis na 

literatura, para várias aplicações distintas. Entre eles, cita-se a observação e/ou exploração de 

efeitos não lineares: auto-modulação de fase em CS2 (Disulfeto de carbono) (Ippen, 1974), 

geração de supercontínuo em CS2 (Churin, 2013), e espalhamento Raman estimulado em CS2 

(Kieu, 2012). Além disso, lasers de corante com capilar servindo como guia de onda 

(Vasdekis, 2007) ou simplesmente como recipiente para conter a solução ativa (Zhou, 2013) 

também foram demonstrados. Alguns destes trabalhos serão detalhados mais adiante nesta 

tese. 

 

2.4 MICROMANIPULAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE FIBRAS ÓPTICAS 

Como já apresentado, atualmente existem diversos tipos de fibras que 

permitem novas condições de guiamento e aplicações específicas, que não seriam possíveis 

com fibras convencionais: a inserção de materiais, o guiamento por diferentes métodos 

(bandgap fotônico, entre outros), a obtenção de índices efetivos de casca muito baixos que 

possibilitam a fabricação de fibras com degrau de índice altíssimo, a obtenção de efeitos não 

lineares com alta eficiência, entre outros. 
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Porém muitos dos dispositivos demonstrados até o momento utilizam uma boa 

parte dos componentes em óptica de espaço livre, pois várias das fibras especiais, 

principalmente as preenchidas com materiais, não permitem uma fácil integração com 

sistemas de fibras convencionais (Yiou, 2005)(Vasdekis, 2007). Portanto, aplicações práticas, 

fora do ambiente de laboratório, ficam extremamente restritas. Através da micromanipulação 

das características tanto de fibras especiais quanto de fibras convencionais é possível criar 

uma nova gama de dispositivos fotônicos ou produzir dispositivos totalmente integrados em 

fibra, otimizando efeitos e resultados já reportados.  

Como já mencionado, três grandes linhas serão abordadas nessa tese. Nesta 

seção, descrevem-se as técnicas utilizadas para a obtenção dos dispositivos destas linhas: 

técnicas de pós-processamento em fibras especiais, como o preenchimento total ou seletivo de 

PCFs e a alteração seletiva da microestrutura de PCFs; assim como a integração de fibras 

comuns com fibras capilares através de novas técnicas de emenda que permitem que 

dispositivos optofluídicos sejam desenvolvidos. 

2.4.1 Técnicas de Pós-Processamento de fibras 

Técnicas de pós-processamento permitem que a estrutura das fibras 

(principalmente as PCFs), ou algumas de suas características, sejam alteradas ou ajustadas 

após a fabricação. Diversos tipos de técnicas já foram reportadas na literatura, porém nesse 

trabalho apenas dois tipos de técnicas são utilizadas: a técnica de preenchimento com líquidos 

e a alteração da microestrutura a partir de derretimento local do vidro que compõe a fibra. 

Estas técnicas são descritas nas duas sub-seções a seguir. 

2.4.1.1 Preenchimento de fibras 

O preenchimento de fibras de cristal fotônico com diferentes materiais, como 

líquidos, gases e nanomateriais, permite uma eficiente caracterização óptica do material 

introduzido (Jensen, 2004). Isso graças ao fato de que os capilares preenchidos estão muito 

próximos ao campo guiado, interagindo eficientemente com a luz. Alternativamente, é 

possível se utilizar as propriedades ópticas do material inserido para o desenvolvimento de 

novos dispositivos fotônicos (Eggleton, 2001). Ressalta-se, ainda, que o volume necessário 

para completo preenchimento de um buraco de uma PCF é muito pequeno. O núcleo oco de 
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uma PCF com diâmetro de núcleo de 10 µm e 10 cm de extensão, por exemplo, necessita 

apenas de ~8 nl de material para ser completamente preenchido. 

Fibras preenchidas já foram apresentadas na literatura para diversas aplicações 

como sensoriamento químico (Fini, 2004) e de temperatura (Gerosa*, 2011) (Bozolan, 2012); 

óptica não linear, incluindo a geração de supercontínuo em água (Bozolan, 2008) e 

espalhamento Raman estimulado em etanol (Yiou, 2005); nano-óptica (Meissner, 2005); 

refractômetria de altíssima sensibilidade (Wu, 2009); laser de corante convencional 

(Vasdekis, 2007) e aleatório (de Matos, 2007). 

Nos trabalhos mais antigos encontrados na literatura, esse preenchimento era 

feito simplesmente adicionando-se o material desejado em todos os capilares da 

microestrutura da fibra (Eggleton, 2001), no caso de PCF de núcleo sólido, ou somente no 

núcleo de uma PCF de núcleo oco (Yiou, 2005) (Huang, 2004). Neste último caso eram 

utilizadas técnicas simples de preenchimento seletivo. Uma delas é o colapso dos capilares da 

casca, mantendo o núcleo aberto, Figura 8a, através da aplicação de arcos voltaicos 

controlados em uma máquina de emendas de fibras ópticas; quando submetidos a 

temperaturas próximas do ponto de fusão da sílica, os capilares pequenos tendem a se 

colapsar deixando somente o núcleo aberto (Yiou, 2005). Outro método utilizava um 

polímero para vedar os capilares de casca através de sucessivos preenchimentos, deixando o 

núcleo oco livre, (Huang, 2004), Figura 8b. Apesar de serem técnicas versáteis e que são 

utilizadas até hoje, inclusive no Capítulo 7 desta tese, estruturas de preenchimento mais 

complexas, em que capilares específicos possam ser preenchidos, são desejadas para o 

desenvolvimento de dispositivos como refractômetros (Wu, 2009) e acopladores direcionais 

(Gerosa, 2011). 

Nestes casos, o controle sobre o preenchimento seletivo de qualquer buraco 

individual da microestrutura da fibra é desejado. Algumas técnicas foram desenvolvidas com 

esse intuito, como a fusão de um capilar com diâmetro adequado centralizado nos capilares da 

fibra que se deseja preencher (Martelli, 2005). Desta forma, o capilar bloqueia os capilares 

que devem permanecer preenchidos com ar. Mais recentemente outros métodos mais 

sofisticados foram apresentados. Em um deles, uma PCF tinha sua face recoberta com um 

polímero fotoresistivo. Regiões desse polímero sobre determinados capilares eram então 

sensibilizadas utilizando-se um laser de femtossegundos absorvido por um processo de dois 

fótons. Após isso, a fibra recebia um tratamento químico que retirava a parte do polímero não 

sensibilizado, mantendo somente os capilares desejados fechados. A pressurização 
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subsequente de um líquido preenchia apenas os capilares que permaneceram abertos (Vieweg, 

2010). 

 
                   (a)                                                                         (b) 

Figura 8. Técnicas de preenchimento seletivo: (a) colapso dos capilares da casca através do uso de uma 

máquinade emendas (b) bloqueio dos capilares de casca com polímero para preenchimento seletivo do núcleo 

(Huang, 2004) 

 

Em trabalho realizado na dissertação de mestrado do mesmo autor dessa tese, 

foi proposta uma técnica de preenchimento seletivo utilizando uma micropipeta. Essa 

micropipeta era fabricada no próprio laboratório através do uso da máquina mostrada na 

Figura 9a (modelo P97 da Sutter Instrument Co.). Através de ajustes de parâmetros da 

máquina é possível obter pipetas com diferentes diâmetros e comprimentos de ponta, Figura 

9b, com o canal interno aberto ou fechado.  

 

(a)                                                  (b) 

Figura 9. (a) Máquina utilizada para fabricação da micropipeta (Sutter Instrument Co. - Modelo Micropipet 

Puller P97). (b) Ponta da micropipeta produzida no laboratório com a máquina da Figura 9a, apresentando uma 

gota de água em sua extremidade. 

Fonte: Sutter Instrument Co. 

 

1 mm 
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Para realizar o preenchimento seletivo de determinados capilares da 

microestrutura de uma PCF, a micropipeta era fabricada com um diâmetro externo de ponta 

de ~ 1 µm. Ela era então fixada a um posicionador triaxial controlado por piezo elétrico, 

enquanto a PCF a ser preenchida era fixada em outro posicionador colocado à frente do 

primeiro, como mostrado na Figura 10 (Gerosa, 2011). Ambos os posicionadores eram 

colocados a 45o do eixo óptico de um microscópio onde a imagem em tempo real era gerada. 

A pipeta era então inserida no buraco desejado e, através da ativação de um sistema de 

pressurização, o material era injetado nesse buraco. 

 

 
Figura 10. Esquema do aparato para preenchimento seletivo de um único buraco de uma PCF. 

 

2.4.1.2 Alteração local da microestrutura de uma PCF  

Fibras que possuem uma microestrutura com capilares na casca, podem ter essa 

estrutura alterada depois de fabricadas. Isso significa basicamente que determinados capilares 

escolhidos podem ter seus tamanhos alterados, e até mesmo serem totalmente colapsados 

fazendo com que o vidro em volta do buraco tome o seu lugar. Nesse caso, cria-se um novo 

núcleo sólido ou altera-se o tamanho do núcleo já existente, caso o buraco colapsado seja 

adjacente ao núcleo (Gerosa, 2011). Para isso é utilizada a técnica desenvolvida por 

Witkowska et al. (2006), que também foi implementada pelo autor desse texto durante seu 

trabalho de mestrado. 
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A técnica utiliza o aparato de preenchimento descrito na seção anterior, mas 

com a micropipeta utilizada para se bloquear, com uma cola ou um polímero, a entrada de 

capilares a serem colapsados, em uma extremidade da fibra. Na extremidade oposta, a entrada 

de todos os capilares é vedada com o mesmo polímero. No primeiro lado é então aplicada 

pressão com um compressor de ar, de maneira que todos os capilares ficam sujeitos à pressão 

aplicada, exceto os capilares com entradas bloqueadas previamente; com isso uma condição 

de pressão diferencial entre os capilares é criada. Em seguida, uma seção da fibra é submetida 

a um aquecimento localizado até o ponto de amolecimento do vidro. Como fonte de calor é 

possível se utilizar um laser de CO2 ou uma microtocha. Os capilares vedados, submetidos a 

pressão menor, tendem a colapsar, como pode ser visto esquematicamente na Figura 11. 

Forma-se assim uma região transversal alterada. Dependendo da pressão utilizada no 

processo, os demais capilares poderão se expandir ou manter um diâmetro bem próximo do 

original. 

 
Figura 11. Esquema do corte longitudinal de uma fibra submetida a aquecimento local com pressão diferencial 

entre capilares. 

Fonte: Witkowska, 2006. 

 

Essa técnica permite que padrões complexos sejam produzidos na PCF. Em 

trabalho realizado por Kazumi et al.(2013) no Laboratório de Fotônica do Mackenzie, 

utilizando um sistema com laser de CO2, a letra “M” foi produzida na estrutura de uma PCF 

através do colapso seletivo de capilares, como mostrado na Figura 12. A Figura 12a mostra a 

fibra antes de ser processada; a Figura 12b mostra o processo de vedação seletiva com a 

micropipeta. Finalmente, nas Figura 12c e d o resultado depois do processo em pontos 

diferentes ao longo do comprimento colapsado é mostrado. Na Figura 12e é apresentada uma 

imagem de microscopia eletrônica de um outro corte na região modificada.  
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Figura 12. Imagens de microscopia óptica (a) da fibra antes de ser processada; (b) do processo de vedação 

seletiva com a micropipeta; (c) e (d) da estrutura da seção transversal da fibra depois do processo. (e) Imagem de 

microscopia eletrônica da mesma fibra.  

Fonte: Kazumi (2013)    

2.4.2 Integração de fibras convencionais com capilares para aplicações 

optofluídicas 

Para se criar um dispositivo optofluídico totalmente integrado a fibra, é 

necessário integrar uma fibra especial, que possua capilares, com fibras ópticas 

convencionais, mantendo ainda algum orifício de contato com o meio externo para se 

introduzir e retirar o material desejado do interior dos capilares. Para determinadas aplicações, 

como geração de supercontinuo em núcleo de água (Bozolan, 2012), não é necessária a 

circulação do líquido durante o experimento, porém para outras aplicações, como lasers de 

corante onde existe o efeito do photobleaching (de Matos, 2007), melhor discutido no 

Capítulo 3, a circulação do líquido é essencial. 

No entanto, a maior parte dos trabalhos reportados na literatura não apresenta 

uma integração total dos sistemas fluídicos, utilizando células de pressão com uma janela de 

vidro na ponta das fibras, que permitem ao mesmo tempo introduzir e retirar o líquido e, 

através das janelas de vidro, acoplar e desacoplar luz (Yiou, 2005). Esse método, porém, 

necessita de óptica livre, o que dificulta sua utilização em situações práticas. Recentemente, 

Kieu et al. (2012) demostraram uma técnica de emenda de uma fibra óptica comum com uma 

fibra capilar clivada em ângulo, Figura 13. Dessa maneira, as faces das duas fibras não se 

tocam perfeitamente e um canal é criado, que pode ser usado para se introduzir e retirar o 
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líquido desejado, permitindo que exista um fluxo do material ao mesmo tempo em que a fibra 

pode ser conectada opticamente a outros dispositivos (Kieu, 2012). 

Para realizar essa emenda, primeiramente uma fibra convencional é clivada em 

ângulo que pode variar de 3° a 10°, enquanto que a fibra capilar é clivada sem ângulo. 

Através do modo manual de uma máquina de emendas de fibras ópticas, a fibra capilar é 

então emendada à fibra óptica convencional através da aplicação de arcos controlados. A 

perda estimada na região da emenda é de 0,1 dB. Para completar o dispositivo, o outro lado da 

fibra capilar também é clivado em ângulo e o processo de emenda repetido. Com isso é obtido 

um dispositivo totalmente a fibra com um canal para introduzir o líquido e um outro canal 

para o retirar, permitindo assim se manter um fluxo constante.  

 
Figura 13. Imagem da emenda em ângulo (a) entre uma fibra convencional, à esquerda, e um capilar, à direita; e 

(b) entre duas fibras convencionais. 

Fonte: Kieu (2012) 

 

Com a técnica descrita acima, Kieu et al. (2012) realizaram a emenda de fibras 

capilares de 2, 5 e 10 µm de diâmetro interno com fibra de um único modo (do inglês single 

mode fibers – SMFs) e preencheram esses capilares com uma mistura de CCl4 e CS2 para 

obter um índice de refração com o qual cada capilar guiava um único modo, para a otimização 

de efeitos não lineares como o efeito Raman no CS2. Utilizando a mesma técnica, Churin et 

al. (2013) realizaram a emenda de um capilar de 1,8 µm de diâmetro interno com uma SMF e 

preencheram com CS2; explorando o efeito Raman do CS2, os autores demostraram fontes de 

supercontinuo se estendendo de 1460 a 2100 nm, para um comprimento de onda de bombeio 

de 1560 nm, e de 1790 a 2400 nm para um comprimento de onda de bombeio de 1910 nm. 

Já Wu et al. (2013) utilizaram uma técnica na qual uma fibra capilar com 

abertura lateral, tendo, portanto, o formato da letra “C”, era emendada a uma fibra 

convencional. Esta fibra especial era, então, cortada de forma a ter apenas 20 µm de 

comprimento e, em seguida, emendada a uma PCF de núcleo oco, de maneira que obtém-se 



 34

uma estrutura semelhante à descrita anteriormente com uma abertura para inserir o liquido 

desejado. Com isso os autores demonstraram um eficiente sensor de índice de refração.  

Para algumas aplicações optofluídicas, como no caso de lasers de corante, é 

interessante que o capilar não seja simplesmente preenchido, mas que exista um fluxo que 

renove o material no interior do capilar. Isso é obtido através da aplicação de pressão em uma 

das extremidades do dispositivo. O fluxo do líquido dentro do capilar pode ser estimado 

através da equação de fluxo de Hagen-Poiseuille (Granger, 1995), expressa como 

,                                                             (3) 

onde Q é o fluxo volumétrico , L é o comprimento do canal, µ é a viscosidade dinâmica do 

líquido, ∆P é a diferença de pressão a que está submetido o líquido e r é o raio do canal.  

Podemos obter a velocidade média de fluxo, V, em função de ∆P fazendo Q = 

VA, sendo A a área transversal do canal. A Figura 14 exemplifica a velocidade de fluxo obtida 

em função da diferença de pressão para o caso do trabalho a ser descrito no Capítulo 6, que 

descreve a demonstração de um laser optofluidico de corante. Os parâmetros usados são: L = 

1 cm, r = 40 µm, e µ = 5,05×10-4 Pa·s, que representa a viscosidade dinâmica da mistura de 

40 vol% de álcool etílico com 60 vol% de álcool benzílico. Essa mistura será melhor 

analisada na seção 6.2.  

  
Figura 14. Curva de velocidade de escoamento linear por pressão aplicada calculada a partir da equação (3), 

para um capilar de 1 cm de comprimento e 40 µm de raio, e para uma mistura de 40 vol% de álcool etílico com 

60 vol% de álcool benzílico. 

 

Pelo gráfico da Figura 14 pode-se notar que com a utilização de um 

microcanal, um fluxo relativamente grande pode ser atingido com uma pressão de poucos 
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bars. Para 3 bars de pressão, por exemplo, temos uma velocidade de fluxo de 12 m/s. Isso 

permite que o dispositivo seja utilizado para o desenvolvimento de um laser de Rodamina em 

uma microcavidade, onde uma alta velocidade de fluxo é desejável uma rápida reposição do 

corante para evitar efeitos do photobleaching, conforme detalhado no Capítulo 6.     

 

2.5 DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS A PARTIR DA 

MICROMANIPULAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE FIBRAS ÓPTICAS 

Esse trabalho tem como objetivo demonstrar dispositivos a fibra funcionais e 

práticos, utilizando as técnicas de micromanipulação das características de fibras descritas nas 

seções anteriores. Como já mencionado, o trabalho está divido em três linhas que usam 

métodos diferentes de micromanipulação, para diferentes fins. Em uma delas (descrita no 

Capítulo 6) desenvolveram-se novos dispositivos ópticos a partir de uma montagem 

optofluídica que permite que um material seja inserido e retirado do núcleo de uma fibra 

capilar integrada a fibras convencionais. Nos dispositivos almejados, a luz de uma fonte é 

acoplada de um lado por uma fibra comum, é guiada pelo material na fibra especial, e 

acoplada de volta a uma fibra comum do outro lado, onde pode ser analisada. Esse tipo de 

estrutura utiliza o método descrito na seção 2.4.2.  

Outra linha explora o uso da técnica de alteração da microestrutura de PCFs 

através de colapso seletivo, descrita na seção 2.4.1.2, que foi dominada e explorada em 

trabalhos realizados no Mestrado do autor dessa tese. A técnica permite que capilares 

previamente escolhidos sejam colapsados transformando-se em regiões sólidas, que podem 

ser usadas como novos núcleos (Gerosa, 2012). Em um trabalho iniciado durante o Mestrado, 

mas efetivamente desenvolvido durante o doutorado, uma PCF com 3 núcleos desacoplados 

teve 2 núcleos seletivamente acoplados com o uso da técnica, conforme descrito no Capítulo 

5. 

A incorporação de nanomateriais de carbono a fibras ópticas, permitindo 

interação eficiente com a luz, é mostrada de duas formas distintas no Capítulo 7. Inicialmente, 

utilizando a micropipeta descrita na seção 2.4.1.1, uma gota de uma suspensão de nanotubos 

de carbono em um polímero foi depositada sobre a face de um conector de fibra óptica, 

produzindo um filme fino utilizado como absorvedor saturável para geração de mode locking 

em um laser a fibra. Em um segundo trabalho, uma suspensão de óxido de grafeno em água 

foi utilizada para preencher seletivamente uma PCF e, através de um método de secagem 
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controlada, criar um filme nas paredes internas que pôde ser posteriormente reduzido 

termicamente para se obter óxido de grafeno reduzido. A fibra resultante apresenta absorção 

saturável.  

Ao longo da tese são propostos novos dispositivos para aplicação em áreas 

bastante recentes, como no caso dos absorvedores saturáveis baseados em grafeno, ou de 

áreas já bem estabelecidas, como a de lasers de corante. Em todos os casos a aplicação de 

técnicas de micromanipulação otimiza o desempenho dos dispositivos, oferecendo soluções 

mais eficientes, como é desejável na engenharia. 
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3 LASER 

Nesse capítulo a descrição teórica do funcionamento de um laser é revisada. 

São abordados mais especificamente detalhes sobre lasers de corante e suas aplicações, além 

de uma breve discussão sobre lasers a fibra dopada com érbio operando em regime de mode 

locking (ou travamento de modos) passivo.  

3.1 HISTÓRICO E PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE LASERS 

A luz pode ser descrita como uma onda eletromagnética em uma faixa 

específica do espectro, com frequência da ordem de poucas centenas de terahertz. Um laser é 

um dispositivo que gera e amplifica a luz de forma coerente através de emissão estimulada. A 

teoria que descreve a emissão estimulada, e que portanto está por detrás da ação laser, foi 

descrita pelo físico alemão Albert Einstein em 1916. Porém, somente em 1954 foi possível a 

criação de um dispositivo baseado em emissão estimulada que produzisse um feixe coerente 

de microondas, nesse caso usando moléculas de amônia como meio ativo, esse dispositivo é 

conhecido como MASER (do inglês Microwave Amplification by Stimulated Emisson of 

Radiation). 

Somente seis anos depois, em 1960, Theodore Maiman demostrou um MASER 

com LUZ visível, o qual veio a ser conhecido como LASER, acrônimo de Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation (amplificação de luz por emissão estimulada de 

radiação). Usando como meio de ganho um cristal de Rubi, óxido de alumínio dopado com 

cromo, foi demonstrado um sistema de emissão estimulada de fótons ópticos.   

O laser tem características muito especificas, produzindo luz monocromática 

(espectro estreito), coerente (com relação de fase bem definida entre campos emitidos em 

posições ou instantes distintos), intensa e direcional. Um laser é formado basicamente por um 

meio ativo, ou meio de ganho; um mecanismo de bombeamento; e um sistema de 

realimentação (cavidade) (Verdeyen, 1995). O meio de ganho é composto por um material 

que emite luz quando excitado externamente. 

O princípio de funcionamento de um laser é a amplificação através da emissão 

estimulada mais a realimentação do sinal emitido. Para esse feito ocorrer é necessário que 

haja inversão da população eletrônica do meio ativo. Para isso é necessário excitar os elétrons, 

tirando-os do estado fundamental e posicionando-os em estados de maior energia (estados 

excitados). Isso é feito através de uma fonte de energia externa, conhecida como 
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bombeamento (ou bombeio). Por se tratar de uma condição instável, esses elétrons tendem a 

decair e voltar para o estado fundamental (muitas vezes passando por estados intermediários). 

Quando isso acontece, a energia perdida pelo elétron é liberada na forma de um fóton (em 

determinados casos o decaimento acontece de maneira não radiativa, o que não é desejado em 

um laser). A emissão de luz decorrente desse processo é conhecida como emissão espontânea, 

Figura 15a, e a energia do fóton emitido (hυ) corresponde à diferença de energia entre estado 

excitado onde o elétron se encontrava e o estado para onde este decaiu hυ = (E2 – E1). 

 Porém o mecanismo de emissão mais importante em um laser é a emissão 

estimulada. Quando um fóton com energia hυ interage com um material com inversão de 

população, ele tende a estimular o decaimento de um elétron excitado para o estado de menor 

energia emitindo um outro fóton idêntico ao primeiro. Porém o fóton original não é destruído 

e o fóton criado tem as mesmas características de fase, frequência, polarização e direção do 

fóton original, Figura 15b.  

 
Figura 15. Diagrama esquemático de (a) emissão espontânea, onde um elétron decai da banda de maior energia 

(E2) para a de menor (E1) emitindo um fóton com energia (hυ); e (b) emissão estimulada, onde através da 

interação de um fóton com energia (hυ) um elétron decai emitindo outro fóton com as mesmas características do 

primeiro. 

 

Este último processo descrito é amplamente utilizado em amplificadores 

ópticos. Porém para se obter um laser é necessário que haja realimentação. Para isso é 

utilizada uma cavidade, normalmente consistindo em dois espelhos, entre os quais se coloca o 

meio de ganho. Em geral, um espelho é totalmente refletor e o outro deixa passar uma 

pequena porcentagem da luz existente na cavidade, Figura 16. A realimentação permite que 

fótons, inicialmente emitidos espontaneamente interajam novamente com elétrons excitados 

do material e emitam novos fótons de maneira estimulada com as mesmas características 

(Silfvast, 1996). Os fótons assim gerados também são realimentados na cavidade e geram 

mais fótons por emissão estimulada, num processo em cascata. 

A cavidade proporciona também direcionalidade ao feixe do laser, já que 

apenas os fótons que satisfazem as condições de contorno da cavidade serão corretamente 
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refletidos pelos espelhos e irão gerar novos fótons. Outra maneira de se obter realimentação é 

construir uma cavidade em forma de anel, dessa forma os fótons emitidos circulam em torno 

da cavidade, passando novamente no meio de ganho e gerando novos fótons. Esse tipo de 

cavidade é muito utilizado para lasers a fibra (Rosa, 2012), por ser simples de se implementar 

esse tipo de configuração com fibras ópticas.   

Em todo laser existe um ponto limiar (threshold) de funcionamento, em que o 

ganho se iguala às perdas na cavidade, acima desse ponto o ganho torna-se saturado 

permitindo a obtenção de emissão de forma estável. O limiar é o ponto de operação mais 

baixo onde o laser é dominado pelo efeito de emissão estimulada. A partir dele, a curva de 

potência de emissão em função da potência de bombeio é linear e sua inclinação é ordens de 

magnitude maior do que a mesma dependência abaixo do limiar. Também a partir deste 

ponto, a largura de linha se estreita abrupta e consideravelmente.    

 
Figura 16. Desenho esquemático de uma cavidade laser, representando o meio de ganho, o bombeio e os 

espelhos que formam a cavidade. 

Fonte: Dias (2009) 

 

Existe hoje uma grande variedade de lasers, baseados em meios de ganho 

líquidos, sólidos e gasosos que cobrem a região do espetro desde o ultravioleta, passando pelo 

visível, até o infravermelho (ou seja, toda a faixa óptica do espectro eletromagnético). Esse 

trabalho irá focar em lasers cujo meio de ganho são corantes líquidos, mais especificamente o 

corante Rodamina. Os princípios de funcionamento dessa classe de lasers são descritos na 

seção seguinte (3.2) e utilizados na descrição do dispositivo proposto no Capítulo 6. Na seção 

3.4 é feita, ainda, uma breve descrição sobre lasers a fibra dopada com érbio. Apesar de estes 

lasers não serem um tema desenvolvido nessa tese, eles foram utilizados para caracterizar 

absorvedores saturáveis baseados em nanotubos de carbono e óxido de grafeno, 

desenvolvidos durante o trabalho de tese e descritos no Capítulo 7.   
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3.2 LASERS DE CORANTE 

Em um laser de corante, o meio de ganho é um composto orgânico, em geral 

dissolvido em um solvente líquido. Este tipo de laser foi demonstrado pela primeira vez em 

meados da década de 60 (Schafer, 1966) (Sorokin, 1967). Corantes apresentam vantagens 

como um espectro de ganho suficientemente largo para produzir ação laser em uma larga 

faixa de comprimentos de onda, principalmente na região do visível onde estão os picos de 

emissão da maioria dos corantes orgânicos. Esta largura espectral permite, ainda, sintonizar o 

comprimento de onda central de emissão simplesmente alterando-se o comprimento da 

cavidade ou a concentração do corante (Psaltis, 2008). É possível também operar o laser tanto 

em onda continua (CW, do inglês continuous wave) (Peterson, 1970) como em regime 

pulsado (Scafer, 1966), caso em que a largura espectral de ganho permite a produção de 

pulsos de femtossegundos. Por essa flexibilidade e pela faixa de operação, lasers de corantes 

apresentam aplicações em várias áreas como espectroscopia, holografia e biomedicina. 

Corantes são moléculas orgânicas complexas, suas estruturas químicas contém 

longas cadeias de ligações covalentes simples e duplas entre átomos de carbono, também 

conhecidas como conjugadas (...C=C-C=C-C...). O grande tamanho molecular e a estrutura 

complexa permite que os elétrons se movam livremente dentro da cadeia, o que os acopla aos 

muitos modos de vibração e de rotação. Estes acoplamentos geram diversos subníveis dentro 

de um único estado eletrônico. Por este motivo, corantes orgânicos possuem uma grande 

largura de banda de absorção, que pode facilmente cobrir centenas de nanômetros. Outra 

característica importante é que é possível ajustar o comprimento de onda de absorção 

alterando-se o solvente (Schafer, 1990).  

Historicamente, lasers de corante foram amplamente utilizados em ambiente de 

laboratório para gerar luz na região do visível, 400 a 700 nm, e nas últimas décadas novos 

corantes e novos solventes foram desenvolvidos, permitindo expandir a faixa de operação 

para desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, indo de 300 a 1300 nm, Figura 17 

(Psaltis, 2006). Porém os lasers de corante têm grandes inconvenientes, como o fato de em 

geral requererem volumes relativamente grandes de substâncias tóxicas e de estarem sujeitos 

a vazamento e a constante manutenção. Isto fez com que os lasers de corante tenham perdido 

espaço nas últimas décadas para lasers do estado sólido. Por outro lado, os lasers do estado 

sólido não cobrem bem a região espectral do visível (a não ser através de processos ópticos 

não lineares). Sendo assim, como melhor descrito na próxima seção, a redução dos volumes e 

a integração de componentes ópticos oferecidos por lasers de corantes em microcavidades 
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optofluídicas vem se tornando uma promissora alternativa, gerando um interesse renovado por 

lasers de corantes.  

 
Figura 17.  Faixa de operação para vários corantes cobrindo toda a região do espectro visível. 

 

De uma maneira geral a maioria dos lasers de corante pode ser explicada como 

um sistema de 4 níveis, se considerarmos apenas os estados singletos (os estados tripletos 

serão abordados e definidos posteriormente). Utilizando a nomenclatura definida na Figura 

18, a energia do bombeio óptica (que pode vir de uma lâmpada ou um laser com energia de 

fóton maior), é absorvida levando a molécula do nível 0 do estado fundamental S0 para o 

nível 3 do estado S1. A molécula então relaxa (decaimento rápido, geralmente poucos ps) 

para o fundo do estado S1, correspondendo ao nível 2. Nesse estágio a molécula pode decair 

espontaneamente para o nível 1, de S0, emitindo um fóton. O tempo de vida do nível 2 em 

grande parte dos corantes é de alguns nanosegundo (5 ns para a Rodamina). Alternativamente, 

através do estímulo de um fóton externo, a molécula pode decair emitindo um novo fóton 

idêntico ao incidente, emissão estimulada. Finalmente, a molécula relaxa novamente indo 

para o fundo do estado fundamental (Psaltis, 2008). 
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Figura 18. Figura esquemática mostrando o processo de emissão estimulada em uma molécula de corante como 

um sistema de 4 níveis (considerando apenas os estados singletos). 

 

Como mencionado anteriormente a descrição de um laser de corante como um 

sistema de 4 níveis é uma simplificação. Rigorosamente, é necessário considerar transições 

para estados tripletos. No estado singleto o spin do elétron promovido para um nível de 

energia maior é antiparalelo ao spin do restante da molécula; nesse caso o momento angular 

de spin total é 0 e portanto existe somente uma multiplicidade possível. No estado tripleto, no 

entanto, os spins do elétron promovido e do restante da molécula são paralelos; nesse caso o  

momento angular de spin total é 1, e portanto existem três multiplicidades possíveis, -1, 0 e 1 

(Griffiths, 1994). O fato de corantes terem moléculas complexas com alto número de átomos, 

gera perturbações internas, como o acoplamento spin-órbita, que podem desencadear 

transições não radiativas do estado singleto para o estado tripleto. Perturbações externas como 

a interação com o solvente também podem desencadear esse processo (Schafer, 1990).  

 

 
Figura 19. Diagrama mostrando os processos de interação entre os estados singletos e os estados tripletos. 

Fonte: Psaltis (2008).  
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Como é possível ver na Figura 19, através dos mecanismos mencionados, o 

elétron troca de multiplicidade indo de S1 para T1, e subsequentemente pode acontecer uma 

absorção óptica que o promove de T1 para T2. Através de um processo radiativo chamado 

fosforescência, o elétron pode também decair de T1 para o estado fundamental S0. Esse 

processo acontece de maneira espontânea e tem um tempo de relaxação de centenas de ns 

(Psaltis, 2008). Além de ter um tempo de vida muito maior, o processo de fosforescência do 

estado tripleto não participa da emissão estimulada e portanto não contribui com a ação laser. 

Desta forma, técnicas precisam ser usadas para se evitar a transição singleto-tripleto. Porém a 

escolha do solvente certo pode minimizar os efeitos do estado tripleto.  

Outro efeito importante a ser considerado é a fotodegradação (photobleaching). 

Nesse caso a molécula do corante perde a capacidade de fluorescência, devido a uma 

alteração nas ligações covalentes da estrutura molecular do corante. Esse efeito ocorre quando 

a molécula fica exposta por muito tempo à alta intensidade de bombeio. Por esse motivo 

lasers de corante são mais eficientes quando existe uma circulação do corante que está sendo 

exposto ao bombeio; em cavidades convencionais, para se obter um laser com bombeio 

continuo, é necessária uma velocidade de fluxo de pelo menos 10 m/s, nesse caso é 

importante ressaltar que não apenas a fotodegradação é um problema mas também a transição 

para o estado tripleto, já que o bombeio permanece ligado o tempo todo (Psaltis, 2008). Essa 

troca de corante é ainda mais importante em cavidades onde todo o corante está exposto à 

ação do bombeio, como é o caso das microcavidades explicadas na próxima seção.  

Lasers de corante podem ter limiares de operação (thresholds) com uma 

inversão de população pequena em comparação com outras classes de lasers (Johnson, 1987). 

Porém, devido ao curto tempo de vida do estado excitado, precisam de altas intensidades de 

bombeio. A intensidade de bombeio de limiar para um laser de corante pode ser calculada 

como (Psaltis 2008): 
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    (4) 

onde γ é o coeficiente de perda para uma única passagem, h é a constante de Planck, υp é a 

frequência do bombeio, σem(λL) é a seção de choque de emissão estimulada no comprimento 

de onda do laser, τsp é o tempo de vida do estado excitado devido à emissão espontânea; Lc é o 

comprimento da cavidade; e d é a profundidade de penetração da luz do bombeio na solução 

de corante, dada por 1/{n0σa(λp)}, onde n0 é população no estado fundamental e σa(λp) é a 
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seção de choque de absorção para o comprimento de onda do bombeio. A perda para uma 

única passagem pela cavidade é dada por (Psaltis 2008): 

                                                               

2ln( )
,

2 i

Rγ γ−= +
  (5) 

onde R é a refletividade dos espelhos e γi são as perdas internas.  

   

3.3 LASERS DE CORANTE EM MICROCAVIDADES 

Em lasers de corante tradicionais o meio de ganho em solução é colocado em 

uma cubeta ou, alternativamente, finos jatos da solução são produzidos em ar para se evitar os 

problemas de fotodegradação e estado tripleto já mencionados. Em ambos os casos, utilizam-

se volumes relativamente grandes de solução de corante (maiores que 1 l), aumentando o risco 

de intoxicação em caso de vazamento. Além disso, a produção de um jato estável e com alta 

qualidade óptica é um desafio, fazendo com que os lasers deste tipo requeiram constante 

manutenção. Porém com o avanço das técnicas de fabricação de microchips e a criação de 

fibras especiais, cavidades optofluídicas cada vez mais compactas, que confinam lateralmente 

o corante, começaram a ser desenvolvidas (Helbo, 2003)(Vezenov, 2005). Essas cavidades 

proporcionam uma melhor eficiência e o uso de quantidades muito menores de corante, já que 

o bombeio age em todo o corante presente na cavidade. Porém, pelos efeitos indesejados do 

estado tripleto e da fotodegradação, esses sistemas têm que operar com bombeios pulsados em 

taxas de repetição baixas (Hertz ou poucas dezenas de Hertz), a não ser que um grande fluxo 

do corante seja mantido na cavidade. Lasers optofluídicos em microcavidades em chip já 

reportados na literatura apresentam bombeios com taxas de repetição de 10 Hz ou menos 

(Helbo, 2003) (Vezenov, 2005)(Kou, 2006). No caso de lasers a fibra optofluídicos, os poucos 

trabalhos existentes também apresentam taxas de 10 Hz ou menos (Zhou, 2013) (de Matos, 

2007), a única exceção encontrada é o trabalho de Vasdekis et al. (2007), que utiliza um 

bombeio com taxa de repetição de 200 Hz, porém os autores não utilizam Rodamina e nem 

mantém um fluxo do corante. Eles não mencionam ainda, o tempo de vida do dispositivo.  
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Figura 20.  (a) Esquema de um laser de corante construído com uma microcavidade em um chip. (b) Lasers de 

corante construídos com microcavidades em uma PCF e em uma fibra capilar. 

Fontes: Helbo (2003); Vasdekis (2007).   

 

Na Figura 20 são apresentados 2 tipos diferentes de laser de corante 

optofluídicos. Na Figura 20a é mostrada uma microcavidade construída em um chip, nesse 

caso uma cavidade Fabry-Perot foi construída com espelhos metálicos na parte de cima e de 

baixo da estrutura, e um canal com orifícios para entrada e saída proporcionavam um fluxo da 

solução do corante, nesse tralhando é utilizado um laser de bombeio com taxa de repetição de 

10 Hz (Helbo, 2003). Na Figura 20b são mostrados dispositivos em fibra, onde o corante, 

dissolvido em tolueno (índice de refração 1,49), era inserido nos capilares de uma PCF de 

núcleo sólido ou no capilar de 2 µm de diâmetro de uma fibra capilar. O bombeio, com taxa 

de repetição de 200 Hz, era lançado em uma PCF ou em uma fibra capilar através de uma 

fibra comum. Como o líquido inserido possuía índice de refração mais alto que a sílica, no 

primeiro caso os capilares da PCF se tornavam múltiplos núcleos; no segundo, o único buraco 

da fibra tornava-se o núcleo. Em ambos os casos o guiamento ocorria por reflexão interna 

total e cavidades eram formadas apenas pela diferença de índice de refração entre o líquido e 
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o ar, nas extremidades das fibras. A luz emitida era então coletada no final do capilar 

(Vasdekis, 2007). Nesse trabalho não há qualquer menção sobre a estabilidade temporal do 

laser, que, no entanto, não deve ser grande, já que não existia circulação do corante e, 

portanto, é esperado que esse degrade.  

Recentemente Zhou et al. demonstraram um laser de corante sintonizável e 

parcialmente integrado a fibra, já que o bombeio era feito pela lateral do capilar. Nesse 

trabalho duas fibras convencionais tiveram ouro depositado em suas pontas, para formar 

espelhos, e foram introduzidas em um capilar, com diâmetro interno de 250 µm. Uma das 

fibras foi fixada enquanto a outra era presa em um posicionador uniaxial, Figura 21, 

possibilitando alterar o comprimento da cavidade. Os autores mostram que é possível 

sintonizar o laser em uma faixa de 18 nm através do ajuste deste comprimento (Zhou, 2013). 

Diferentemente do laser proposto no Capítulo 6, nesse caso o bombeio (532 nm, 7 ns de 

duração de pulso e 10 Hz de taxa de repetição) era feito pela lateral; nesse caso também a luz 

na cavidade não era guiada pelo capilar já que o líquido utilizado tinha um índice de refração 

menor que o da sílica. Além disso, o dispositivo apresentava comportamento transversalmente 

multimodo com largura de linha acima de 5 nm. 

 
Figura 21. Laser optofluídico sintonizável, formado por duas fibras comuns com as pontas cobertas por ouro 

inseridas em um capilar de 250 µm. 

Fonte: Zhou (2013) 
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3.4 LASER A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO  

Na busca por desenvolverem amplificadores ópticos totalmente a fibra que 

dispensassem amplificadores eletrônicos ou a necessidade de utilizar elementos de óptica em 

espaço livre, em meados da década de 80 foram desenvolvidas fibras ópticas dopadas com 

terras raras (Poole, 1985). Entre elas destacam-se as fibras dopadas com íons de érbio (Er+3), 

pois esses íons são capazes de oferecer ganho na faixa espectral de 1520 a 1570 nm, 

amplamente utilizada para telecomunicações ópticas. Ainda na década de 80, amplificadores 

baseados nessas fibras (conhecidos como EDFAs, do inglês erbium doped fiber amplifier) 

foram demonstrados, causando uma revolução na área de comunicações ópticas, pois dessa 

maneira tornou-se possível a substituição dos regeneradores elétricos por dispositivos 

totalmente ópticos, onde não há a necessidade de converter o sinal de óptico para elétrico, e 

que além disso possuem uma maior banda de operação (Masuda, 1998) e a capacidade de 

operar simultaneamente em múltiplos comprimentos de onda em sistemas de multiplexação 

por divisão de comprimento de onda, WDM ( do inglês wavelength division multiplexing)  

(Desurvire, 1989).  

Amplificadores baseados em fibra dopada com Er+3 podem ser modelados 

como um sistema de 3 níveis, como é possível ver pela Figura 22. A energia do bombeio, que 

geralmente é fornecida por um laser semicondutor com o comprimento de onda em 980 nm ou 

1480 nm, é absorvida levando a molécula do estado fundamental (nível 4I15/2) para os níveis 
4I13/2 ou 4I11/2, dependendo do comprimento de onda do bombeio utilizado. O processo de 

emissão estimulada ocorre de maneira semelhante ao já apresentado na seção anterior. Para se 

obter ação laser, é necessária, ainda, uma cavidade onde haja realimentação do sinal óptico 

(Millar, 1987), o que em geral é obtido, através de uma cavidade em anel, onde a emissão do 

érbio circula na cavidade passando várias vezes pelo meio de ganho.   
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Figura 22. Figura esquemática mostrando os níveis envolvidos na emissão em fibras dopadas com Er+3, num 

modelo de sistema de 3 níveis  

Fonte: Rosa, 2010 

3.4.1 Mode locking passivo 

Para inúmeras aplicações como óptica não linear e comunicações ópticas é 

interessante a geração de lasers com pulsos ultracurtos (sub-picossegundos) que oferecem 

altas potências de pico e uma grande banda espectral. Uma maneira eficiente de se obter este 

regime de operação é através do travamento de modos, ou mode locking. Essa técnica consiste 

basicamente em se travar a relação de fase entre os modos longitudinais existentes na 

cavidade laser, já que para um laser comum cada modo oscila de forma independente 

(Siegman, 1986). Dessa maneira a cada volta na cavidade os modos interferem de maneira 

construtiva. O mode locking pode ser obtido através de um mecanismo de modulação das 

perdas da cavidade de forma ativa, através da utilização de um modulador eletro-óptico de 

amplitude, ou de forma passiva. Nesse último caso, a modulação é realizada por algum meio 

óptico não linear, que controla as perdas na cavidade, como por exemplo os absorvedores 

saturáveis, cujo coeficiente de absorção depende da intensidade da luz.  

Como o próprio nome já diz, a absorção desse tipo de material satura para altas 

intensidades de radiação, tornando-os mais transparentes para altas intensidades e permitindo 

que durante uma certa janela temporal o ganho supere as perdas e o pulso laser seja criado. 

Após essa janela, o absorvedor se recupera tornando-se novamente opaco para a radiação. 

Esse tempo de recuperação varia dependendo do material usado. Dessa maneira obtém se um 

equilíbrio entre ganhos e perdas.                                                                                                                                                      
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4 NANOMATERIAIS DE CARBONO 

Nesse capítulo é apresentada uma breve revisão sobre nanomateriais de 

carbono. São abordados mais especificamente nanotubos de carbono e materiais 

bidimensionais como o grafeno e o óxido de grafeno. 

Materiais de carbono são importantes para aplicações em várias áreas das 

engenharias. Seu alótropo mais comum, o grafite, é extensamente utilizado na indústria em 

eletrodos, por ser um bom condutor elétrico; em cadinhos, pelas suas propriedades refratárias; 

e como lubrificante, devido à forma como os átomos estão ligados, como descrito abaixo. 

O grafite é um material com estrutura lamelar, composto por camadas de 

átomos de carbono, que formam uma rede cristalina, onde cada átomo se liga a outros 3 

átomos no mesmo plano através de ligações covalentes. Múltiplas camadas planares são então 

empilhadas formando uma estrutura tridimensional, Figura 23b, sendo que a ligação entre as 

camadas ocorre por interação de Van der Waals. As ligações covalentes do plano são fortes e 

proporcionam uma grande resistência mecânica. Porém as interações de Van der Waals são 

fracas e dessa maneira é possível, através de esfoliação mecânica, separar as camadas do 

grafite. Uma única camada destas, em sua forma isolada, é conhecida como grafeno 

(Novoselov, 2004) (Neto, 2010) e tem a espessura de um átomo, Figura 23a. 

 

 
Figura 23. Desenhos esquemáticos de nanomateriais de carbono: (a) grafeno; (b) grafite; (c) nanotubo de 

carbono; e (d) fulereno. 

Fonte : Neto, 2006 
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Outros alótropos de carbono podem ser obtidos manipulando-se uma folha de 

grafeno. O primeiro a ser sintetizado, ainda na década de 80, foi o fulereno (Figura 23d), que 

é obtido embrulhando-se uma folha de grafeno no formato de uma esfera (Ijima, 1991). Dez 

anos depois, em meados da década de 90, obtiveram-se folhas de grafeno enroladas na forma 

cilíndrica, dando origem ao nanotubo de carbono (Figura 23c) (Saito, 1998). Apenas mais 

recentemente, em 2004, foi possível estabilizar uma única folha de grafeno em sua forma 

planar (Novozelov, 2004). Esses materiais encontram aplicações em diferentes áreas das 

engenharias mecânica, eletrônica e de materiais. Porém, nesse trabalho o foco será nas 

propriedades ópticas de absorção saturável dos nanotubos de carbono e da forma oxidada do 

grafeno, que estão melhor detalhados nas seções seguintes.  

4.1 NANOTUBO DE CARBONO 

Em 1991, Ijima demonstrou uma nova estrutura de carbono, que consiste 

basicamente em uma folha de grafeno enrolada em torno de si mesma formando um tubo, 

com seu comprimento podendo ser milhares de vezes maior que seu diâmetro, que geralmente 

varia de 0,5 a 3,0 nm (Iijima, 1991). 

Nanotubos de carbono (CNTs, do inglês carbon nanotubes) podem ter paredes 

compostas por uma única camada de grafeno (em inglês, single-walled) e nesse caso podem 

ser metálicos ou semicondutores, dependendo da maneira como os pontos das cadeias de 

carbono se conectam, ou seja, da orientação do enrolamento da folha de grafeno. Esta 

orientação determina a quiralidade (assimetria em sua estrutura) do nanotubo. 

Alternativamente, CNTs podem ter paredes compostas por múltiplas folhas de grafeno 

enroladas juntamente (em inglês, multi-walled). Nesse caso os nanotubos são do tipo 

metálico, independentemente de sua quiralidade (Saito, 1998). 
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Figura 24. Gap de energia eletrônica em função do diâmetro para nanotubos de carbono de parede única. 

Fonte: modificado de: Kataura, 1999 

 

Propriedades como quiralidade, número de paredes e o diâmetro dos CNTs 

determinam sua estrutura eletrônica de bandas. A Figura 24 mostra a variação do gap de 

energia em função do diâmetro para nanotubos de parede única. Os círculos pretos 

representam os dados para CNTs semicondutores e os círculos brancos para os metálicos 

(Kataura, 1999). Como é possível notar, conforme o diâmetro aumenta a energia de gap 

diminui para uma mesma família de CNTs.   

Os CNTs têm propriedades mecânicas, eletrônicas e de condução térmica 

únicas. Por exemplo, CNTs, têm uma grande resistência a ruptura sob tração, apresentam uma 

elevada rigidez com módulos de Young medidos na faixa de TPa, o que os torna atraentes 

para a produção de nanocompósitos. Além disso, sua condutividade térmica é maior que a do 

diamante, uma das maiores conhecidas (Zarbin, 2013). Suas propriedades ópticas são também 

muito interessantes, já que CNT semicondutores apresentam um tempo de recuperação 

excitônica, após excitação óptica, da ordem de picossegundos, o que os tornam ideais para 

aplicações como absorvedores saturáveis lentos para geração de pulsos de femtossegundos. 

Como o pico de absorção varia com o diâmetro, CNTs com diâmetros específicos são 

portanto mais indicados para determinados comprimentos de onda. Para lasers operando em 

1550 nm, CNTs de 1 nm são os mais apropriados.   

Nesse trabalho os CNTs são utilizados como absorvedores saturáveis 

incorporados na face dos conectores de fibras óptica convencionais para geração de pulsos 

ultracurtos (centenas de femtossegundos) em lasers a fibra dopada com érbio, conforme 

descrito no capítulo 7. 
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4.2 GRAFENO E ÓXIDO DE GRAFENO 

Recentemente, em 2004, demonstrou-se que é possível obter materiais 

bidimensionais, como o grafeno e óxido de grafeno, de maneira estável (Novoselov, 2004). 

Esses materiais apresentam propriedades eletrônicas e ópticas muito interessantes. O grafeno, 

por exemplo, apresenta uma relação de dispersão eletrônica linear, com uma densidade de 

estados constante que leva a uma absorção da luz constante de 2,3% em toda a faixa do 

espectro visível e do infravermelho próximo (Bonaccorso, 2010).  

Inicialmente o grafeno foi obtido através de esfoliação mecânica de um floco 

de grafite (Figura 25a). Esse método, porém, produz o material em pequena quantidade e em 

dimensões transversais geralmente de dezenas ou centenas de micrômetros (Novoselov, 

2004). Mais recentemente foi desenvolvido o método de produção de grafeno a partir de 

deposição química de vapor (ou CVD, do inglês chemical vapor deposition) (Park, 2009), que 

permite obter material com áreas superiores a centímetros quadrados. Em ambos os casos o 

grafeno é obtido em um substrato específico e sua transferência para outro substrato é um 

processo complicado e demorado, que tem sido amplamente estudado (Fechine, 2015). 

Assim como os nanotubos, o grafeno possui propriedades mecânicas, 

eletrônicas e ópticas que o destacam dos outros materiais e que vêm atraindo altos 

investimentos e tornando uma área de grande interesse da comunidade cientifica.  

Mecanicamente o grafeno apresenta um regime estático alto, com módulo de Young na faixa 

dos TPa. Eletronicamente o grafeno é um ótimo condutor, apresenta uma mobilidade 

eletrônica de 15000 cm2/V.s com velocidade de Fermi de 106 m/s e relação de dispersão linear 

próximo ao ponto K. Opticamente, como já mencionado, apresenta uma absorção constante de 

2,3% em toda a faixa do visível. Isso torna o grafeno um material com potencial para ser 

empregado em telas flexíveis,  super-capacitores, absorvedores saturáveis entre outros (Bao, 

2009) (Bonacorso 2014).  
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Figura 25. (a) Obtenção de grafeno a partir de grafite. Estrutura química de (b) um floco de óxido de grafeno e 

(c) um floco de óxido de grafeno reduzido. 

 

Existe também a forma oxidada do grafeno, o óxido de grafeno (GO, do inglês 

graphene oxide), que basicamente consiste em uma folha de grafeno com grupamentos 

funcionais oxigenados adicionados a ela, Figura 25b. O GO pode ser obtido a partir de 

métodos de oxidação química do grafite, como o método de Hummers Offeman, onde o 

agente oxidante Mn2O7 é obtido através da reação entre H2SO4 e KMnO4 (Hummers, 2004). 

O uso desses processos  químicos permite a obtenção de uma grande quantidade do material. 

Além disso, apresenta outra vantagem: ele aumenta a distância entre as camadas de grafeno, o 

que facilita o processo de esfoliação. No processo de esfoliação química, o grafite oxidado 

disperso em água é deixado em ultrasom por tempo suficiente para que as camadas se 

separem e os flocos atinjam o tamanho desejado, isso pode variar de 30 minutos a 10 horas 

(Domingues, 2013). Esse método permite que uma grande quantidade do material seja obtida 

e em diferentes solventes, como a água, o que não é possível com outras técnicas de 

esfoliação de grafeno.      

Após a obtenção do GO, é possível se reduzir o material, retirando-se os 

grupamentos funcionais oxigenados. Isto leva a uma forma do grafeno conhecida como óxido 

de grafeno reduzido (rGO), Figura 25c. Comparado com o grafeno, o rGO apresenta alguns 

defeitos provenientes do processo de oxidação e não removidos com a redução, e alguns 

grupos hidroxilas remanescentes (Hongbin, 2013), o que faz com que o rGO não apresente 

condutividade tão alta quanto a do grafeno. Entretanto, a escala muito maior com que o rGO 

pode ser produzido faz com que este tenha apelo tecnológico e econômico em aplicações em 

que resistências elétricas moderadas possam ser toleradas. Além disso, o próprio  óxido  de 

grafeno (GO) apresenta  propriedades  ópticas  interessantes como a absorção saturável 

(Yung-Hsiang, 2013) e uso como limitador óptica (Liaros, 2013). 
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Um método amplamente utilizado para caracterização destes materiais é a 

espectroscopia Raman. O método explora o efeito de espalhamento Raman espontâneo, onde 

um feixe de laser é incidido no material a ser analisado. Quando a radiação interage com um 

fônon óptico do material, um fóton é espalhado inelasticamente, ou seja com energia diferente 

da incidente. Quando o fóton perde energia, um fônon é criado, esse processo é chamado de 

Stokes. No outro caso, em que a energia do fóton aumenta, um fônon é destruído e o processo 

é conhecido como anti-Stokes. Essa diferença de energia entre a radiação incidente e a 

espalhada corresponde à energia dos modos vibracionais do material. Em um espectrômetro 

Raman, geralmente o sinal Stokes é medido, por ser o de maior intensidade na maioria dos 

casos. A espectroscopia Raman pode ser realizada em um microscópio confocal, com a 

vantagem de se obter, neste caso, resolução espacial para os espectros obtidos. A lente 

objetiva do microscópio serve tanto para focalizar o laser incidente como para coletar a 

radiação espalhada e resoluções laterais de ~0,2 µm podem ser obtidas.  

O grafeno possui modos vibracionais característicos apresentando duas bandas 

Raman bem conhecidas. Uma destas bandas envolve um único fônon (processo de primeira 

ordem) e possui energia de 1600 cm-1, sendo conhecida como banda G, mostrada na Figura 26 

em preto. A outra banda intensa envolve 2 fônons (processo de segunda ordem) e tem energia 

de 2700 cm-1; é conhecida como banda 2D. O grafeno pode apresentar também uma banda em 

torno 1385 cm-1 que é conhecida como banda D; sua intensidade está relacionada à 

quantidade de desordem da rede cristalina e, portanto, está associada a defeitos ou bordas 

(Malard, 2009). O GO também apresenta estas três bandas, mas a banda D tende a ter uma 

intensidade próxima à da banda G, e sua largura de linha é maior em comparação à do 

grafeno, Figura 26 em vermelho. A banda 2D, nesse material, apresenta uma intensidade 

menor e largura de linha maior. Já o rGO possui uma banda D maior, que o GO e a região de 

vale entre as bandas D e G é mais profunda. A banda G é também mais estreita em 

comparação com o GO, Figura 26 em azul. A existência dessas bandas, e suas características 

específicas para cada um dos materiais mencionados, permite que o efeito Raman seja 

explorado para caracterização desses materiais, correspondendo a um fingerprint (impressão 

digital) do material. 
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Figura 26. Em preto o espectro do grafeno, em vermelho do oxido de grafeno e em azul do oxido de grafeno 

reduzido. 

Fonte: modificado de Cui (2011) 

 

Dispositivos fotônicos utilizando grafeno já foram utilizados para 

demonstração de mode locking de lasers (Bao, 2009) (Bao, 2011) (Bonaccorso, 2014), assim 

como para aplicações em fotodetectores (Mueller, 2010), moduladores (Kim, 2013) e 

polarizadores (Bao 2011). Mode locking com óxido de grafeno também já foi demonstrado 

(Zhi-Bo, 2011) 

A integração desse tipo de material com fibras ópticas é, portanto, muito 

interessante e pode levar a novos dispositivos e aplicações. Na maioria dos trabalhos que 

utiliza grafeno em associação com fibras, este é depositado na ponta de fibras convencionais 

(Sun, 2010). Em alguns casos, a introdução destes materiais no interior de fibras de cristal 

fotônico foi demonstrada (Zhi-Bo, 2011). Porém, nesses casos nenhum estudo referente à 

homogeneidade do filme formado no interior dos capilares das fibras foi apresentado. Além 

disso, o preenchimento de capilares pré-selecionados não foi reportado. A demonstração, 

realizada nesta tese, da deposição controlada de filmes contínuos de GO e rGO  é apresentada 

na seção 7.2. 
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5 ACOPLAMENTO SELETIVO DE DOIS NÚCLEOS EM UMA PCF 

MULTINÚCLEO 

Fibras com múltiplos núcleos podem ter seus núcleos acoplados ou 

desacoplados entre si, dependendo do índice de refração modal de cada núcleo individual e da 

distância entre os núcleos. Existe uma grande quantidade de aplicações para esse tipo de 

fibras como: atenuador óptico variável (Gauden, 2004), sensores (Kim, 2009) (Zhou, 2011), 

fonte de espectro supercontínuo (Modotto, 2011) e fibras para imagem endoscópica 

(Reichenbach, 2007). Mais recentemente, aplicações em multiplexação por divisão espacial 

têm surgido como um dos campos mais promissores da área de telecomunicações ópticas, 

proporcionando um aumento significativo na capacidade dos sistemas (Hirano, 2011) (Lee, 

2012). Nesse caso em geral deseja-se que os núcleos estejam desacoplados entre si para toda a 

faixa espectral de utilização do sistema, porém em certos casos é importante que os núcleos se 

acoplem localmente para comutar ou copiar os sinais de diferentes canais.  

Através de técnicas de pós-processamento, tanto fibras convencionais como 

fibras especiais multinúcleo podem ter suas estruturas modificadas, acoplando-se núcleos 

inicialmente desacoplados ou desacoplando núcleos incialmente acoplados. Em alguns casos, 

com PCFs, até mesmo a criação de novos núcleos é possível (Witkowska, 2006). Porém todas 

as técnicas de acoplamento já demostradas alteram a estrutura da fibra uniformemente o que 

faz com que em uma fibra com núcleos igualmente espaçados, todos eles sejam acoplados ou 

desacoplados simultaneamente após o processamento. Neste capitulo é demostrada uma 

técnica capaz de seletivamente acoplar um único par de núcleos em uma PCF multinúcleo, 

mantendo os demais desacoplados como inicialmente. A capacidade de escolher quais núcleos 

devem ser ou não acoplados permite que dispositivos sejam projetados para aplicações 

especificas. 

O método baseia-se no colapso seletivo de um buraco da PCF, localizado entre 

os núcleos que devem ser acoplados, utilizando-se a técnica descrita na seção 2.4.3 para 

alterar localmente a seção transversal da fibra. O acoplador demostrado apresenta também 

uma alta sensibilidade à polarização e, portanto, pode atuar como um polarizador e/ou um 

separador de polarizações (polarization beam splitter). 
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5.1 EXPERIMENTOS 

Através da técnica de colapso seletivo de um buraco em PCFs, utilizando-se 

pressão diferencial, uma PCF de três núcleos inicialmente desacoplados para toda a faixa 

espectral de 500 a 1700 nm, foi processada para se obter um dispositivo com dois núcleos 

acoplados e um desacoplado, sem a necessidade de  afilar a fibra. Na Figura 27 é mostrado 

um corte da seção transversal da fibra antes de ser processada; cada núcleo desta fibra 

apresenta um diâmetro de 2,4  µm e a microestrutura apresenta um pitch de 2,2 µm e um 

diâmetro de capilares de 1,8 µm.  

 
Figura 27. Imagem de microscopia eletrônica da seção transversal da PCF utilizada. 

 

 Para realizar o colapso seletivo, uma gota de polímero curável com UV, NOA 

73 da Norland, foi colocada na entrada de um buraco entre dois núcleos da PCF, para vedar 

esse buraco. Após isso, o outro lado da fibra foi completamente vedado inserindo-se polímero 

em todos os capilares. O lado da fibra com um buraco selado foi colocado em uma célula de 

pressão para que os capilares os não selados permanecessem com dimensões inalteradas 

durante o processamento com temperatura. Utilizando-se um aparato para afilamento de fibras 

(tapering) pertencente ao Laboratório de Fibras Especiais da Universidade Estadual de 

Campinas, a fibra foi fixada a dois motores e uma micro-tocha, que utilizava butano e 

oxigênio, fixada em um terceiro motor, foi responsável por aquecer a fibra na região em que 
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se desejava que o buraco selado colapsasse, como mostrado na Figura 28. Para este 

processamento foram utilizados os seguintes parâmetros: pressão aplicada de 5 bar; 

comprimento da região alterada da fibra (comprimento da região colapsada) de 5 mm; tempo 

de aquecimento de 100 s.  

 
Figura 28. Esquema do aparato experimental utilizado para colapsar um dos capilares entre dois núcleos da PCF 

multinúcleo. 

 

Na Figura 29 são mostradas as imagens da seção transversal da PCF antes 

(Figura 29a) e depois (Figura 29b) da alteração da estrutura, com a mesma escala para efeito 

de comparação. Na Figura 29b é possível reparar que o buraco entre os núcleos 1 e 2 foi 

colapsado, se tornando uma estrutura sólida de sílica enquanto o restante da fibra sofreu 

apenas pequenas alterações. Após o processamento, o diâmetro dos capilares não colapsados 

mais próximos aos núcleos foi de 1,8 µm, e um pitch de 2,0 µm foi medido, o que é próximo 

aos valores originais. Na Figura 29c um esquema do corte longitudinal da fibra, mostrando a 

região processada, é mostrado. 

 

 
Figura 29. Seção transversal de uma PCF de 3 núcleos antes (a) e depois (b) de processada (imagens com a 

mesma escala, com a barra branca sendo 10 µm). (c) Desenho esquemático de um corte longitudinal na fibra, 
mostrando a região com a estrutura modificada. 

 

A Figura 30 mostra o esquema utilizado para caracterizar opticamente a fibra 

pós-processada. A luz de uma fonte de espectro supercontínuo (SCG), que se estendia 

espectralmente de 550 a 1700 nm, passava por um polarizador operando na faixa de 650 a 

1700 nm e era então acoplada à fibra utilizando-se uma lente objetiva (Ob.) de 60x. Todas as 
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medidas foram realizadas com polarização paralela à linha que interliga os 3 núcleos, a não 

ser quando mencionado o contrário. 

Na saída, uma lente de 40x foi utilizada para fazer uma imagem da 

extremidade da fibra sobre um perfilômetro de feixe, onde era possível identificar por qual 

núcleo a luz deixava a fibra. O perfilômetro podia ser substituído por uma fibra altamente 

multimodo (300 µm de diâmetro de núcleo) ligada a um analisador de espectro óptico (OSA) 

para se obter o espectro de transmissão de cada núcleo individualmente. Filtros passa-banda e 

um atenuador variável foram adicionados após a segunda lente para algumas medidas com o 

perfilômetro.  

   
 

Figura 30. Arranjo experimental para caracterização óptica das fibras processadas. 

5.2 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Uma amostra de PCF não processada (com ~7 cm de comprimento) foi 

inicialmente caracterizada na faixa de comprimentos de onda da fonte de supercontínuo e 

nenhum acoplamento entre os núcleos foi observado. Após isso, outra amostra, já processada 

e também com ~7 cm, foi caracterizada no mesmo aparato. Na Figura 31 são mostradas 

imagens da saída da fibra com três diferentes condições de acoplamento na entrada (nenhum 

filtro foi utilizado nesse caso).  

A Figura 31a foi obtida com a lente de entrada desfocalizada, permitindo assim 

acoplar luz simultaneamente nos 3 núcleos, cujas posições podem então ser identificadas. A 

Figura 31b mostra a imagem com a luz focalizada e acoplada ao núcleo (3) da PCF. É 

possível notar que a luz está acoplada e se propaga somente pelo núcleo (3), indicando que 

esse núcleo permaneceu desacoplado. O mesmo ocorre com qualquer um dos núcleos em uma 

fibra não processada. A Figura 31c mostra a imagem da saída quando a luz é focalizada e 

acoplada ao núcleo (2) apenas. Nesse caso a luz sempre deixa a fibra através dos núcleos (1) e 
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(2), sendo impossível obter a luz por um deles separadamente. Isso demonstra que o 

processamento acoplou os núcleos (1) e (2) e manteve o núcleo (3) desacoplado dos demais. 

Essa condição de acoplamento seletivo de pares de núcleos não é possível com outras técnicas 

previamente demonstradas, onde todos os núcleos da fibra são acoplados 

indiscriminadamente.  

 

Figura 31. Imagens em 2D (superior) e 3D (inferior) obtidas com o perfilômetro de feixe. (a) Luz acoplada em 

todos os três núcleos; (b) luz acoplada ao núcleo 3; (c) luz acoplada ao núcleo 2. 

 
O mecanismo de acoplamento entre os núcleos é similar ao acoplamento obtido 

em um interferômetro modal de Mach-Zehnder, conforme demonstrado pelo autor 

previamente (Gerosa, 2012). A luz lançada no núcleo (1) ou (2), excita o modo fundamental 

deste e se propaga ao longo da fibra até chegar à região modificada, onde a estrutura do 

núcleo é significantemente alterada, passando a compreender as regiões dos núcleos (1) e (2) 

e do buraco colapsado entre eles. Com isso, a distribuição de intensidade deixa de ser um 

modo guiado, para ser uma superposição dos modos da estrutura alterada. Como cada modo 

possui uma constante de propagação diferente, eles saem de fase.  

Se, por simplicidade, assumirmos que apenas os primeiros dois modos da 

estrutura modificada, mostrados esquematicamente nas Figura 32 a e b para um guia de onda 

genérico, são excitados, a distribuição do campo inicial será recuperada periodicamente a 

distâncias de propagação para as quais a fase relativa entre os modos é um múltiplo de 2π, 

Figura 32c. Se o comprimento colapsado coincidir com uma dessas distâncias, a onda 

propagada volta a se acoplar perfeitamente ao núcleo ao longo do qual originalmente se 

propagava. Por outro lado, para as distâncias nas quais o acúmulo de fase é um múltiplo ímpar 

de π, a distribuição de campo torna-se a imagem no espelho da distribuição inicial 

(assumindo-se que um modo simétrico e um modo anti-simétrico estão excitados na seção de 
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fibra modificada), tendo o seu máximo alinhado com o outro núcleo. Se o comprimento da 

região modificada coincidir com uma dessas distâncias, a luz se acopla ao núcleo que não 

havia sido inicialmente excitado. Para todos os outros comprimentos, uma fração da 

intensidade da luz se acopla a cada um dos dois núcleos. É importante ressaltar que este 

mecanismo é diferente daquele que é usualmente usado em acopladores direcionais de fibra, 

que depende de acoplamento por campo evanescente. 

 
Figura 32. Representação esquemática da evolução da distribuição transversal de intensidade ao longo da 

direção de propagação, z, de um guia de onda. (a) Modo fundamental. (b) Segundo modo de propagação. (c) 

Superposição do modo fundamental com o segundo modo. 

Fonte: modificado de Saleh (1991) 

 

Como o acúmulo de fase depende do comprimento de onda, λ, a dinâmica de 

acoplamento descrito gera uma modulação espectral cujo período, ∆λ, é dado por 

 
2

effn L

λλ∆ =
∆

                                     (6) 

 
onde L é o comprimento do buraco colapsado e ∆neff  é a diferença de índice de refração entre 

os dois modos excitados da estrutura modificada.  

A Figura 33 mostra o espectro de transmissão dos núcleos 1 (vermelho) e 2 

(preto) para duas amostras de fibra pós-processada. Estes espectros foram normalizados com 

respeito ao do núcleo 3 (verde na Figura 33a). Como esperado, ambos os núcleos 1 e 2, 

apresentam modulações espectrais com a mesma amplitude e com uma fase relativa de π. Nas 

Figura 33 a e b, respectivamente, as profundidades de modulação são de até 18 dB e 16 dB, 

enquanto que os períodos de modulação são 56 nm e 127 nm em um comprimento de onda de 
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900 nm. As diferenças dessas características de modulação são atribuídas a pequenas 

variações nas condições de colapso do buraco e, especialmente, no comprimento colapsado. 

 
Figura 33. Espectro de transmissão dos núcleos 1 (vermelho) e 2 (preto) para duas amostras de PCF modificada. 

Curvas normalizadas a partir do espectro do núcleo desacoplado 3 (verde). 
 

A partir da Equação (6), pode-se ver que o período de modulação varia com o 

comprimento de onda, tanto por causa de sua dependência espectral explícita, como porque os 

índices de modais e, portanto, ∆neff, dependem do comprimento de onda. A Figura 34 mostra 

os valores do período de modulação obtidos experimentalmente para uma ampla região 

espectral, obtida em um outro dispositivo produzido. A variação monotônica observada indica 

a adequação do modelo que leva em conta apenas dois modos do guia de onda modificado. O 

eixo vertical do lado direito da figura mostra a variação espectral de ∆neff  que é obtida a partir 

da Equação (6), assumindo-se L = 5 mm. O crescimento de ∆neff com o comprimento de onda, 

assim como a sua ordem de grandeza 10-3-10-2, estão de acordo com os observados em 

estruturas semelhantes (Gerosa, 2011). Assumindo uma dependência polinomial de ∆neff com 

o comprimento de onda, a partir da Equação (6) espera-se, numa primeira aproximação, que 
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∆λ seja proporcional a λb. Verificou-se que para b = -1 obtém-se o melhor ajuste aos dados 

experimentais (curva preta na Figura 34). A curva em verde representa um ajuste cúbico para 

∆neff , que é coerente com b = -1 e que se ajusta bem aos pontos experimentais. 
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Figura 34. Períodos de modulação medidos (pontos pretos) em função do comprimento de onda; a curva preta 
representa um ajuste λb onde b=-1. Em verde está a diferença de índice de refração modal calculada em função 

do comprimento de onda (pontos representam as medidas experimentais e a curva um ajuste cúbico). 
 

Um laser sintonizável na região de 1550 nm foi usado para se estimar a perda 

de inserção do componente. Para isso, o laser foi ajustado para um dos picos de transmissão 

de um dos núcleos. A potência era então medida antes da lente de entrada e depois da lente de 

saída (medidas de perda do tipo cut-back não foram possíveis devido ao pequeno 

comprimento do dispositivo), indicando uma perda total de 4,0 dB. Levando-se em conta que 

as perdas nas lentes objetivas e, em particular, no acoplamento de entrada na fibra, são de pelo 

menos 3 dB, uma perda de inserção de menos de 1,0 dB é estimada, que é perfeitamente 

adequada para o uso prático. A baixa perda de inserção também indica que o acoplamento 

com modos de radiação no início e no fim da seção colapsada é mínima. 
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Figura 35. Transmissão em um dos núcleos acoplados para vários ângulos de polarização. (a) Espectros de 
transmissão de um dos núcleos; (b) transmissão normalizada em 800 nm para os dois núcleos acoplados; (c) 

distribuição espacial de intensidade na saída da PCF em 800 nm. 
 

Como pode ser visto a partir da Figura 29b a estrutura do núcleo modificado 

tem uma forma extremamente alongada ao longo da linha que liga os três núcleos. Uma 

elevada birrefringência é, portanto, esperada, o que afeta o acoplamento inter-núcleo e, 

consequentemente, o espectro de transmissão. A Figura 35 mostra resultados obtidos quando 

a polarização na entrada da fibra era variada. A Figura 35a mostra o espectro de transmissão 

de um dos núcleos para vários ângulos do polarizador. Pode-se notar que o período de 

modulação espectral depende da polarização. Com um ângulo de 0° (isto é, ao longo da linha 

que liga os três núcleos) o período de modulação, em torno de um comprimento de onda de 

800 nm, é de aproximadamente 60 nm, mudando para ~ 95 nm a 90° (isto é, a polarização 

ortogonal à linha que liga os núcleos). 

É também interessante notar que certos pontos espectrais (por exemplo, em 

torno de 800 nm) apresentam um mínimo de transmissão em um eixo de polarização e um 

máximo no outro, característica que pode ser explorada em um polarizador, ou divisor de 

polarização (polarization beamsplitter). A Figura 35b apresenta a transmissão normalizada 

em 800 nm para ambos os núcleos acoplados como uma função do ângulo de polarização de 

entrada. Mais de 14 dB de razão de extinção de polarização são conseguidos em cada núcleo, 

com cada polarização ortogonal acoplada a um núcleo diferente. A Figura 35c, mostra 
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imagens da saída da fibra para vários ângulos de polarização de entrada, também em 800 nm. 

Pode ser visto que, a medida em que a polarização é alterada, a luz oscila a partir de um 

núcleo para o outro, confirmando os dados das Figura 35a e 35b. Um divisor de polarização, 

portanto, é demonstrado. 

O método apresentado é, até onde estende-se conhecimento do autor, o único 

reportado até o momento que permite se acoplar seletivamente pares individuais de núcleos de 

uma PCF multinúcleo. Com isso é possível produzirem-se acopladores customizados. O 

dispositivo demonstrado apresenta uma profundidade de modulação de 18 dB. A modulação 

apresenta uma alta sensibilidade à polarização, que pode ser explorada para a produção de 

divisores de feixe por polarização. Para determinados comprimentos de onda, a razão de 

extinção de polarização foi de até 14 dB. Os acopladores demostrados podem encontrar 

aplicações nas próximas gerações de enlaces de comunicações ópticas que utilizem 

multiplexação por divisão espacial em fibras de múltiplos núcleos para aumentar a capacidade 

do sistema. 
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6 LASER DE CORANTE OPTOFLUÍDICO 

Dispositivos optofluídicos são pesquisados há décadas (Psaltis, 2008). Através 

deles é possível se estudar e utilizar a interação eficiente da luz com líquidos, ou partículas 

suspensas em líquidos. Entretanto, recentemente técnicas avançadas de fabricação de chips e 

o desenvolvimento de fibras especiais, assim como técnicas de emendas para fibras especiais, 

permitiram que novos dispositivos optofluídicos fossem criados de forma totalmente 

integrada. Esses dispositivos apresentam vantagens como a utilização de pequenas 

quantidades do líquido, ou do material suspenso no líquido, e a uma grande interação do 

material com a luz.  

Os avanços nas áreas de sistemas microfluídicos (Thorsen, 2006) (Monet, 

2007), e, mais especificamente, optofluídicos (Psaltis, 2008) (Psaltis 2006) (Fluidic vision, 

2011), permitiram a miniaturização dos canais de líquido e um aumento na eficiência de sua 

interação com a luz (com a luz sendo tipicamente guiada no interior do líquido). Como 

conseqüência, na última década dispositivos optofluídicos têm emergido como um importante 

campo de pesquisa (Psaltis 2006) (Fluidic vision, 2011), com aplicações em sensoriamento 

biológico (Fan, 2011) e químico, óptica não-linear (Kieu, 2012) e geração de supercontínuo 

(Churin 2013), refractometria (Wu, 2013) e lasers baseados em materiais biológicos (biolaser) 

(Fan, 2014). Naturalmente, um interesse renovado em lasers de corante também ocorreu, com 

cavidades optofluídicas compactas e robustas sendo obtidas em chips (Psaltis, 2008) (Fan, 

2014) (Helbo 2003) (Kou, 2006) (Vezenov 2005) (Li, 2006) (Balslev, 2005), sem a 

necessidade de alinhamento e reduzindo tanto os volumes de solução de corante necessários, 

como a necessidade de manutenção. 

Por outro lado, avanços em fibras microestruturadas e no preenchimento destas 

com líquidos (Egleton, 2001) (Wu, 2009) (Gerosa, 2011) (Bozolan, 2012) (Candiani, 2012) 

(Surdiman, 2014) (Pricking, 2011) (Vieweg, 2010) (Martincek, 2011), permitiram realizarem-

se demonstrações de lasers de corante optofluídicos em fibras ópticas (Psaltis, 2008) 

(Vasdekis, 2007) (Zhou, 2013) (de Matos, 2007). Dispositivos deste tipo são altamente 

atraentes se forem práticos e totalmente integrados a fibra, especialmente na região do visível, 

onde outras fontes a fibra não estão disponíveis. No entanto, os resultados demostrados até 

agora não conseguiram remover completamente os componentes ópticos de espaço livre, com 

a luz de bombeio frequentemente sendo lançada pela lateral da fibra (Vasdekis, 2007) (Zhou, 

2013) (de Matos, 2007). Além disso, em sistemas optofluídicos o efeito do foto degradação 

(ou, em inglês, photobleaching) do corante torna-se uma grave limitação de operação porque 
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os pequenos volumes de solução (tipicamente alguns nanolitros) degradam rapidamente 

quando expostos ao bombeio, havendo necessidade de recircular o meio de ganho. Entretanto, 

em canais com comprimentos de mais do que alguns milímetros, é difícil de manter um 

elevado fluxo de solução (de modo que o corante possa ser renovado) o que tem tipicamente 

limitado lasers de corante optofluídicos a fibra a usarem bombeios com taxas de repetição de 

até algumas dezenas de Hertz (Zhou, 2013) (de Matos, 2007). Apenas um artigo menciona 

uma taxa de repetição maior (200 Hz), mas nesse caso o corante não foi renovado e o tempo 

de vida de operação do laser não foi apresentado (Vasdekis, 2007). 

Neste capítulo, são demostradas fontes ópticas baseadas em solução de corante, 

todas totalmente integradas a fibra e estáveis, trabalhando com uma taxa de repetição elevada 

(1 kHz). Foram eliminados os componentes de espaço livre ao mesmo tempo em que se foi 

capaz de circular a solução de corante. Para isto, utilizou-se o método descrito na seção 2.4.4 

para a criação de orifícios laterais na emenda entre uma fibra capilar (que contém o meio de 

ganho) e fibras convencionais (que acoplam o bombeio e extraem a emissão laser). Três 

dispositivos são demonstrados: uma fonte de emissão espontânea amplificada (Seção 6.1.2), 

um laser multimodo (Seção 6.1.3) e um laser de poucos modos transversais (Seção 6.1.3). A 

nova tecnologia aqui demonstrada pode desencadear o desenvolvimento de fontes práticas de 

radiação visível totalmente a fibra, fáceis de usar e biologicamente seguras, que isolem o 

contato do corante, que usualmente é uma substancia tóxica. 

6.1 MÉTODOS, CONFIGURAÇÕES DAS CAVIDADES OPTOFLUÍDICAS E 

APARATO EXPERIMENTAL 

Para permitir o acoplamento da luz nas cavidades sem a utilização de óptica de 

espaço livre simultaneamente com a injeção de líquido, fibras ópticas convencionais eram 

emendadas a uma fibra capilar de sílica; o capilar era clivado em ângulo, que após a fusão 

com as fibras convencionais deixava uma abertura lateral por meio da qual o líquido podia ser 

introduzido e retirado do capilar (Kieu, 2012). Eram utilizadas fibras capilares de 1 cm de 

comprimento, com um diâmetro externo de 125 µm (que corresponde ao de fibras ópticas 

padrão) e com diâmetros internos de 80 ou 56 µm. Esses capilares eram clivados com um 

ângulo de ~15-20° em ambos os lados e, em seguida, emendados a fibras multimodo, MMFs, 

ou  monomodo, SMFs (diâmetros de núcleo de 62,5 µm e 8  µm, respectivamente). As fibras 

padrão eram clivadas em ângulo reto de modo que as emendas deixavam aberturas laterais 

que permitiam a inserção e extração do líquido (Figura 36). Para isso, uma máquina de 
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emendas de fibras ópticas por fusão, Sumitomo modelo Type 37, era utilizada no modo de 

operação manual. A potência do arco voltaico utilizado para a fusão foi ajustado para cerca de 

50% da potência utilizada em emendas convencionais (no modo automático), e cerca de 3 a 6 

arcos sequenciais eram aplicados, até que a robustez mecânica da emenda fosse suficiente 

para o manuseio. Esse processo era repetido na outra extremidade da fibra capilar. 

 

 

(a) 

 

        (b)                                                (c) 

Figura 36. (a) Imagem óptica obtida na máquina de emendas com uma fibra capilar clivada a 20° e uma fibra 

convencional, para exemplificar o processo. (b) Imagem de microscopia óptica da região da emenda em ângulo 

da fibra capilar com uma MMF. (c) Imagem de microscopia eletrônica da região da emenda. 

 

Os designs dos dispositivos propostos e testados estão apresentados na Figura 

37. A Figura 37a mostra a configuração da fibra capilar emendada em ângulo dos dois lados a 

fibras MMFs. Já a Figura 37b mostra, além das fibras, o aparato para inserção e remoção de 

líquido. Neste, cada região de emenda é colocada dentro de um tubo de vidro (diâmetro 

interno de  ~1 mm), selado em suas extremidades, para proteger, mas não obstruir, as 

aberturas deixadas pelas emendas. Tubos de metal (de 0,3 e 0,4 milímetros de diâmetros 

interno e externo, respectivamente) eram inseridos em cada um dos lados do tubo de vidro e 

eram ligados a seringas, utilizadas como reservatórios da solução de corante. Uma das 

seringas era ligada a um sistema de pressão, consistindo de um compressor de ar, uma válvula 
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de fluxo e um manômetro. Para os experimentos foi utilizada uma pressão de 3 bar, que 

gerava um fluxo de solução do reservatório pressurizado para o outro, onde a solução era 

recolhida para ser utilizada novamente. 

O design na Figura 37a fornece reflexões mínimas para a emissão do corante 

(uma interface de solução de corante com uma fibra de sílica clivada reflete 0,15% da luz 

incidente), o que significa que nenhum mecanismo significativo de realimentação (feedback) 

está disponível. Este design foi então usado para demonstrar uma fonte de emissão espontânea 

amplificada (ASE, do inglês amplified spontaneous emission); fibras multimodo foram usadas 

neste caso para tanto para o bombeio, como para coletar o sinal banda larga de saída. 

A fim fornecer realimentação óptica para o meio de ganho e, portanto, criar 

uma cavidade, lacunas de ar de poucos micrometros de comprimento foram criadas em ambos 

os lados da fibra capilar, proporcionando ~4% de reflexão da luz em cada interface. Para criar 

essas lacunas, as fibras padrão (multimodo ou monomodo) emendadas à fibra capilar eram 

clivadas em ângulo reto a cerca de 1 cm da fibra capilar, e introduzidas em um capilar de 

sílica com um diâmetro interno de 128 µm (anti-fiber). Uma outra extensão da mesma fibra 

era também clivada em ângulo reto e introduzida na extremidade oposta da anti-fiber; a 

distância entre as duas pontas das fibras no interior da anti-fiber eram ajustadas com o auxílio 

de um micrômetro até se chegar a uma distância de ~20 µm, Figura 38. Esse processo era 

monitorado com um microscópio de bancada. O mesmo processo era repetido no lado oposto 

da fibra capilar. Deste modo, a cavidade do laser era formada por 1 cm da fibra capilar (meio 

ativo) e duas seções de 1 cm de fibra convencional de cada lado, com um comprimento total, 

portanto, de 3 cm. Para essa configuração do laser, foi utilizado apenas a fibra capilar de 80 

µm. 

A Figura 37c mostra uma configuração com as lacunas de ar e usando fibras 

ópticas multimodo em ambos os lados, enquanto a Figura 37d mostra o mesmo conceito, mas 

utilizando uma fibra padrão de telecomunicações (SMF-28) em um dos lados, para 

proporcionar uma filtragem de modos que permitia se obter um laser com poucos modos 

transversais.   
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Figura 37. Esquemas das estruturas utilizadas no dispositivo. (a) Fibra capilar emendada em ângulo com fibras 

convencionais, para se obter aberturas laterais para entrada e saída do líquido. (b) Esquema do dispositivo 

completo, incluindo as células de pressão formadas por tubos de vidro ligadas a reservatórios de líquido através 

de tubos de metal. (c) Cavidade laser multimodo, incluindo lacunas de ar que proporcionam realimentação 

através de reflexão de Fresnel. (d) Cavidade laser de poucos modos transversais, com lacunas de ar semelhantes, 

mas com uma fibra de núcleo pequeno (SMF-28) de um dos lados para fornecer filtragem modal. 

 

 
Figura 38. Imagem de microscopia óptica de fibras MMF clivadas em ângulo reto no interior da anti-fiber, com 

um espaçamento de 20 µm. 
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6.1.1 Análise de Fluxo de Líquido  

A dinâmica de fluxo do fluido no interior da fibra capilar foi inicialmente estimada 

teoricamente. O fluxo volumétrico esperado pode ser calculado através da Equação (3) (seção 

2,4.2 pag. 34) . Sendo os parâmetros utilizados para os cálculos: L = 1 cm, r = 40 µm e µ = 

0,789 × 10-3 Pa·s, que corresponde à viscosidade dinâmica calculada para uma mistura de 40 

vol% de álcool etílico e 60 vol% de álcool benzílico, utilizada para obter um índice de 

refração mais elevado do que o da sílica, como detalhado mais adiante.  A velocidade de 

fluxo, V, pode ser obtida através de V = dQ/dA, onde A é a área da seção transversal do canal. 

Utilizando ∆P = 3 bar, uma velocidade de fluxo de aproximadamente 7,6 m/s foi obtida. Para 

esta velocidade, um fluxo laminar é esperado de acordo com o cálculo do número de 

Reynolds (Granger, 1995). 

Note-se, contudo, que o cálculo acima não leva em conta as aberturas de 

entrada e saída de líquido, que são menores do que o diâmetro da fibra capilar. Para um 

cálculo mais preciso, foi utilizado o módulo de fluxo laminar do software de simulação 

numérica COMSOL Multiphysics. Os mesmos parâmetros mencionados acima foram 

utilizados para a fibra capilar, mas a simulação incluía também os demais componentes do 

sistema fluídico, assumiu-se que as aberturas de entrada e de saída tinham uma geometria 

cilíndrica com um raio de 10 µm, e que o sistema tinha um esquema semelhante ao 

apresentado na Figura 37b. 

 

 
Figura 39. Resultados numéricos de velocidade de fluxo de fluido no capilar com diâmetro interno de 80 µm. (a) 

Corte longitudinal do sistema fluídico completo; um valor de pico de ~ 8,5 m/s é determinado. (b) Corte 

transversal perto da saída do tubo de vidro e do tubo de metal; uma velocidade de cerca de 0,3 m/s é obtida no 

tubo de metal. 
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A Figura 39 mostra os mapas de velocidade de fluxo calculados 

numericamente ao longo do sistema de fluídico. No centro do capilar, uma velocidade de 

fluxo de cerca de 8,5 m/s é obtida, que é semelhante à que foi calculada por meio da Equação 

3, e corresponde a um fluxo volumétrico de 1,47×10-8 m3/s, ou 882 µl/min. No tubo de metal 

(Figura 39b), a velocidade de fluxo cai para cerca de 0,3 m/s, conservando o mesmo fluxo 

volumétrico, como esperado. O fluxo volumétrico experimental foi medido como sendo de 

400 µl/min, para o capilar de 80 µm, que é da mesma ordem de grandeza do valor calculado 

pela simulação, mas parece indicar que os tamanhos de abertura de entrada e de saída são 

menores do que o estimado. Para o tubo capilar 56 µm, o fluxo medido experimentalmente foi 

de ~200 µl/min. 

6.1.2 Aparato Experimental 

Para todos os experimentos, foi utilizado o corante rodamina 640 (Rh640). 

Para que o capilar preenchido com a solução de corante guiasse por reflexão interna total foi 

necessário se obter uma mistura com índice de refração superior ao da sílica. Portanto, o 

corante foi dissolvido em uma mistura de 60 vol% de álcool benzílico (índice de refração 

1,53) e 40 vol% de etanol (índice de refração 1,36). Esta mistura tinha um índice de refração 

de 1,46, que é ~1,5% mais elevado do que o da sílica; a utilização do etanol também reduzia a 

viscosidade do álcool benzílico, permitindo maiores fluxos. Várias concentrações de Rh640 

foram testadas com o objetivo de se obter um máximo aproveitamento do bombeio, para isso 

foi estipulado um valor de aproximadamente 10% de potência de bombeio remanescente na 

saída, e chegou-se a uma concentração otimizada de 1×10-4 mol/l. 

Para caracterização óptica das fontes desenvolvidas foi utilizado o aparato da 

Figura 40. O laser de bombeio usado era um Nd:YAG Q-switched dobrado em frequência, 

com taxa de repetição de 1kHz e duração de pulso de 300 ps. A potência média antes da lente 

objetiva de entrada era de até 10 mW em 532 nm (10 µJ de energia de pulso). Esse laser era 

acoplado à fibra multimodo/monomodo pelo mesmo lado em que o corante era introduzido na 

fibra capilar. A emissão do dispositivo acoplada à segunda fibra (multimodo) passava por um 

filtro do tipo notch para 532 nm, para se retirar a fração do bombeio remanescente, e era 

lançada em um analisador de espectro óptico (OSA), ou um medidor de potência óptica. 

Considerando-se a taxa de repetição do bombeio, os fluxos volumétricos medidos e o 

comprimento da fibra capilar de 1 cm, pode-se estimar que cada molécula de corante, em 
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média, era sujeita a apenas 7 pulsos do bombeio (tanto para o capilar de 80 µm como para o 

de 56 µm) antes de sair da região ativa, o que garantia uma renovação de Rh640 rápida o 

suficiente para evitar uma fotodegradação significativa do corante. Os altos fluxos, por 

conseguinte, permitiam a utilização do laser de bombeio com uma alta taxa de repetição (1 

kHz), resultado não previamente mostrado para lasers de corante optofluídicos a fibra. 

 
Figura 40. Aparato experimental utilizado para caracterizar o laser optofluídico. 

 

A fim de medir a perda óptica causada pelas emendas da fibra multimodo com 

a fibra capilar, a mistura de álcool benzílico e etanol, sem rodamina, foi inserida no capilar de 

80 µm com uma pressão de 3 bar. O laser de bombeio de 532 nm foi acoplado a fibra 

multimodo e a potência foi medida na saída. A potência acoplada na primeira fibra foi então 

determinada cortando-se a fibra e medindo-se a potência antes da emenda com a fibra capilar. 

A perda total foi medida como sendo cerca de 3 dB, o que representa uma perda média de 1,5 

dB por emenda. Perdas na configuração com a fibra monomodo não foram medidas, mas 

espera-se que sejam significativamente maiores.  

6.2 FONTE DE EMISSÃO ESPONTÂNEA AMPLIFICADA 

Os resultados para o dispositivo com a configuração mais simples, sem as 

lacunas de ar (Figura 37a), onde obtém-se emissão espontânea amplificada são mostrados na 

Figura 41. Mais especificamente, a figura mostra o espectro de emissão para diferentes 

energias de bombeio, para o capilar de 80 µm. Nota-se que nesta configuração não ocorre 

ação laser, já que nenhum feedback significativo está disponível (as reflexões nas pontas das 
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fibras multimodo chegam de volta ao meio de ganho após o pulso de bombeio ter passado, de 

forma que não há mais ganho disponível). Com o aumento da energia de bombeio, observa-se 

desvio do pico de emissão para o azul, como comumente observado em lasers de corante 

porque a fração de moléculas de corantes excitadas aumenta, reduzindo a taxa com a qual 

ocorre absorção e reemissão (processo que desloca o espectro para o vermelho).  

Apesar de não haver ação laser, a Figura 41 mostra claramente um 

estreitamento da largura de linha da emissão, isso é devido à competição pelo ganho por todo 

o comprimento do meio de ganho com o aumento da energia da bombeio. Resultados 

semelhantes foram relatados previamente com o mesmo corante numa cubeta bombeada em 

ângulo (para evitar realimentação óptica) (Ramon, 2005). Para a energia de bombeio máxima, 

uma largura de linha de 7 nm (FWHM) com um pico de emissão em 603 nm foi obtida. A 

Figura 42 mostra, em verde e azul, as curvas de potência média de emissão em função da 

energia de bombeio, para os capilares de 56 e 80 µm respectivamente. Uma energia de limiar 

(threshold) pode ser identificada a partir das curvas e apresenta valores de 1,0 e 1,5 µJ, 

respectivamente (correspondendo a 30 W/cm2 e 41 W/cm2 de densidade de potência média, 

respectivamente). As potências de emissão máximas medidas foram de 211 mW e 300 mW, 

para um bombeio de 6,0 µJ, correspondendo a potências de pico de emissão calculadas de 

703-1000 W (assumindo que a duração do pulso de emissão é igual à duração do pulso da 

bombeio, de fato, foram medidos pulsos de emissão utilizando um fotodetector rápido que 

revelou duração de pulsos não superior a 300 ps – ver Figura 43). Além disso a eficiência de 

conversão óptica, medida através da inclinação das curvas da Figura 41, foi calculada em 

~4,5% e ~6,0% para os capilares de 80 e 56 µm, respectivamente. 



 75

 
Figura 41. Espectro de emissão para várias energias de bombeio (0,5 – 6,5 µJ) para o caso em que a fibra capilar 

de 80 µm era usada. 

 
Figura 42. Potência média da emissão para as fibras capilares de 56 (verde) e 80 (azul) µm de diâmetro interno e 

largura de linha da emissão (FWHM) para a fibra capilar de 80 µm (vermelho) em função da energia de 

bombeio. As linhas pontilhadas indicam os pontos de limiar (1,50 µJ e 1,00 µJ para os capilares de 80 e 56 µm, 

respectivamente). 

 

A Figura 43 mostra a evolução temporal, em função da potência de bombeio, 

do pulso de saída para o dispositivo com fibra de 80 µm, medida com um detector de <300 ps 

de resposta em um osciloscópio de 1 GHz. Para potências de bombeio menores do que o 
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limiar é possível notar uma resposta rápida acompanhada de um decaimento exponencial 

relacionado à emissão espontânea. Fazendo-se um ajuste exponencial obtemos uma constante 

de tempo de 5,2 ns que é muito próxima do tempo de vida da rodamina (5 ns). Acima da 

potência de limiar essa componente exponencial some, ficando somente a resposta rápida que 

apresenta traços de resposta impulsiva do osciloscópio. Esse comportamento indica a 

predominância de emissão estimulada acima do limiar.   

 

Figura 43. Medida temporal da emissão para várias potências de bombeio normalizadas pela potência de limiar 

(PTHR). 

A Figura 44 mostra a variação do comprimento de onda central com a 

concentração de corante. Foi obtida uma variação de aproximadamente 25 nm na posição do 

pico para uma variação de concentração de 0,05 mmol/l a 1,0 mmol/l. Os resultados 

demonstram que é possível sintonizar o laser controlando a concentração do corante; além 

disso é possível se obter uma sintonia maior alterando-se o corante utilizado.  

 
Figura 44. Comprimento de onda central medido variando-se a concentração molar de Rh640. 
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6.3 LASER MULTIMODO 

Esta seção descreve os resultados obtidos quando a configuração de cavidade 

representada na Figura 37c foi utilizada. Os modos transversais permitidos neste caso são os 

aceitos pelas seções de fibra multimodo em ambos os lados do meio de ganho. Para seu 

diâmetro de núcleo (62,5 mm) e abertura numérica (0,48), utilizando as Equações 1 e 2 são 

esperados mais de 700 modos transversais para um comprimento de onda de 600 nm. Assim, 

espera-se obter um laser altamente multimodo. 

O espectro de emissão para diferentes energias de bombeio pode ser visto na 

Figura 45. A Figura 46a mostra que a largura de linha FWHM estreita de ~22 nm a ~6 nm, 

para uma faixa de energia de bombeio que vai de 0,2 a 0,8 µJ. A largura de linha mínima 

medida (6 nm) ainda é bastante larga, e pode ser explicada pela natureza multimodo da 

emissão laser. Larguras de linha semelhantes foram relatadas em várias outras cavidades 

optofluídicas multimodo (Helbo, 2003) (Kou, 2006) (Vezenov, 2005). O detalhe da Figura 45 

mostra o espectro, em escala linear, para o maior valor de energia de bombeio utilizado. Um 

espectro limpo com um único pico em 606 nm é visto. 

 
Figura 45. Espectro de emissão em função da energia de bombeio. Detalhe: espectro para a menor largura de 

linha obtida, mostrado em escala linear. 
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Figura 46. (a) Potência de emissão e largura de linha (FWHM) em função da energia de bombeio. A linha 

pontilhada representa o ponto de limiar (0,59 µJ). (b) Zoom na região inicial (menores energias de bombeio) das 

curvas mostradas em (a), mostrando um outro limiar (linha pontilhada) em 0,11 µJ. 

 

A Figura 46a mostra também a potência média de emissão em função da 

energia de bombeio, onde o comportamento típico de limiar é observado para uma energia de 

bombeio de 0,59 µJ. Esta energia de bombeio é ~2,5 vezes menor do que a alcançada no 

dispositivo anterior (ASE) e mais baixa do que em outros lasers optofluídicos relatados (Kou, 

2006) (Vezenov 2005) (Li, 2006) (Balslev, 2005) (Vasdekis, 2007) (Zhou, 2013). A eficiência 

de conversão óptica medida foi de ~9,3%. 

Utilizando as Equações 4 e 5 (seção 3.2 pág. 43) é possível calcular as 

intensidades de limiar teoricamente; para isso foi utilizado R= 0,04. Foram considerados, 

ainda, os parâmetros da rodamina 6G pela proximidade dos valores com os da Rh640: σa(λp)= 

3,8×10-16 cm2, τsp= 5ns, σem(λL)=1,2×10-16 cm2 e os seguintes parâmetros para a cavidade: γi= 

0,69 m-1 (i.e., perdas internas dominadas pelas perdas provocadas pela emenda do capilar com 

a fibra multimodo, que totalizam aproximadamente 3 dB) e L= 3,0±0,5 cm. A intensidade de 

bombeio de limiar assim calculada é de 3,2W/cm2. Esse valor é um pouco menor, porém da 

mesma ordem de magnitude, que o valor experimental de limiar, que foi de  11,7±0,5 W/cm2.    

Na verdade, um olhar mais atento na curva de potência de emissão em função 

da energia da bombeio perto do ponto de limiar, como mostrado na Figura 46b, mostra a 

existência de um outro limiar para um bombeio de menor energia (~0,11 µJ), que coincide 

com o início do estreitamento linha de emissão. A intensidade de bombeio, neste ponto é de 

2,2 W/cm2, que está mais perto do valor calculado. A observação de mais de um ponto limiar 

pode ser atribuído à existência de muitos modos diferentes, com diferentes perdas e diferente 

nível de sobreposição com o bombeio. A intensidade limiar de bombeio calculada usando a 
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Equação 4 negligencia esses detalhes e tem, portanto, com uma boa concordância com os 

valores experimentais. 

6.4 LASER COM POUCOS MODOS TRANSVERSAIS 

A configuração mostrada na Figura 37d foi utilizada para demostrar um laser 

com poucos modos. Nesse caso uma SMF-28, emendada de um dos lados do dispositivo, 

funciona como um filtro modal, que permite apenas cerca de 34 modos de propagação (valor 

calculado através das Equações 1 e 2) para o comprimento de onda de emissão, abertura 

numérica de 0,10 e diâmetro e núcleo de 8,5 µm. Essa configuração naturalmente aumenta o 

limiar de operação laser, porém resulta em larguras de linha menores, como mostrado na 

Figura 47, onde uma largura de linha FWHM de 0,6 nm é obtida. Esse valor é próximo ao 

reportado na literatura em (Balslev, 2005). Um comprimento de onda central de 641 nm foi 

observado para energias de bombeio de 2,3 µJ. 

  
Figura 47. Espectro de emissão de um laser de poucos modos. 

 

A Figura 48 apresenta a potência de emissão em função da energia de bombeio 

para este laser. A linha pontilhada mostra a energia de limiar de aproximadamente 1,61 µJ. A 

eficiência de conversão óptica calculada foi de ~0,06%, o que pode ser considerada boa, 

dadas as perdas para essa configuração de cavidade. 
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Usando os valores experimentais de intensidade de limiar de 32 W/cm2 é 

possível calcular, pelas Equações 4 e 5, as perdas internas da cavidade em 14,9 dB. Esse valor 

é plausível para um dispositivo envolvendo conexões entre fibras monomodo e multimodo. 

  

 
Figura 48. Potência média de emissão em função da energia de bombeio. A linha pontilhada representa o ponto 

de limiar (1,61 µJ). 

 

Com esse dispositivo, através do controle da técnica de emenda em ângulo foi 

possível a realização do que, até onde o autor dessa tese sabe, é o primeiro laser de corante 

totalmente integrado a fibra. O alto fluxo de líquido existente dentro da cavidade permite que 

o laser opere com uma alta taxa de repetição (1kHz), a maior já publicada em lasers de 

microcavidade, sem a presença significativa de photobleaching. Em todos os casos as fontes 

tiveram uma operação estável por horas. Energias de limiar menores de 1 µJ foram obtidas 

com uma eficiência de slope de cerca de 9% para o laser multimodo. A operação dos 

dispositivos é simples e robusta, o que permite utilização fora do ambiente de laboratório para 

aplicações como espectroscopia e bioimagem, que requerem fontes compactas operando na 

região do visível. Os dispositivos ainda podem ser melhorados substituindo-se as lacunas de 

ar por redes de Bragg gravadas nas fibras multimodo, com isso seria possível diminuir as 

perdas totais e obter um laser com um único modo transversal.  
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7 NANOMATERIAIS DE CARBONO INCORPORADOS COMO 

ABSORVEDORES SATURÁVEIS EM LASERS A FIBRA  

Nanomateriais de carbono já são utilizados como absorvedores saturáveis para 

mode locking passivo de lasers a fibra dopada com érbio (EDFLs) desde o início dos anos 

2000 (Set, 2004). Inicialmente eram utilizados os nanotubos de carbono (CNTs), que podem 

sem incorporados nos lasers diretamente na ponta de uma fibra, através de uma série de 

técnicas citadas na próxima seção, ou através de um filme em que a luz interage com o 

material em óptica aberta. Mais recentemente, no início da década, outro material de carbono, 

o grafeno, assim como sua forma oxidada, também começou a ser utilizado com esse fim 

(Bao, 2009).  

Nesse capitulo, duas técnicas diferentes são utilizadas para incorporar 

nanomateriais de carbono em fibras ópticas para se produzir mode locking em laser a fibra 

dopada com érbio. Na primeira CNTs suspensos em um adesivo óptico e através de uma 

micropipeta uma microgota desse material é colocada na ponta de um conector de fibra 

convencional. Em outro trabalho, uma PCF de núcleo sólido é preenchida com uma suspensão 

de óxido de grafeno em água e através de um sistema em que o líquido é secado 

pontualmente, um filme do material é formado nas paredes internas da fibra.  

7.1 FILMES FINOS COM NANOTUBOS DE CARBONO 

EDFLs operando em regime de mode locking passivo utilizando nanotubos de 

carbono (Nakazawa, 2006) (Nicholson, 2008) (Chen, 2002), são atualmente um campo ativo 

de estudo e desenvolvimento por suas características de operação simples e confiáveis, com 

potenciais aplicações em áreas como caracterização ultrarrápida de materiais e 

telecomunicações ópticas. 

Durante a última década foram relatados vários métodos para incorporar CNTs 

sobre fibras ópticas. Em um deles, um conector de fibra é mergulhado numa suspensão 

líquida de CNTs e a luz é lançada na fibra a partir da extremidade oposta. Os nanotubos de 

carbono então se depositam sobre a face do núcleo da fibra através de termoforese 

(Nicholson, 2007). Apesar de ser simples, este método não permite um bom controle da 

espessura do filme de CNT, o que afeta a reprodutibilidade do processo de deposição. Em 

outras abordagens demonstradas, nanotubos de carbono são pulverizados sobre a superfície 

lateral polida de uma fibra (Song, 2007) ou dispersos num polímero em que uma fibra afilada 
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é mergulhada (Kieu, 2007), permitindo a interação com a luz através do seu campo 

evanescente. Embora haja controle sobre a concentração e o uso de conectores seja evitado, 

estas abordagens requerem longos tempos de preparação e afetam a resistência mecânica da 

fibra. 

Um dos processos mais utilizados é a fabricação de filmes poliméricos 

contendo CNTs, que podem ser incorporados na face dos conectores das fibras (Nishizawa, 

2008) (Sun, 2008) (Rozhin, 2006) (Shohdaet, 2010) (Rosa, 2012). Esses filmes são obtidos a 

partir de suspensões de CNT em um pré-polímero e podem ser preparados por spin coating 

(Sun, 2008) (Popa, 2011), ou simplesmente por espalhamento da suspensão sobre um 

substrato, seguidos de polimerização. Após isso, o filme formado é usualmente transferido 

manualmente para a face do ferrolho do conector da fibra (Rosa, 2012). Embora este método 

permita a produção de películas homogêneas com um bom controle sobre sua espessura e 

concentração de CNTs, os tempos de preparação são relativamente longos e a transferência 

manual do filme para o conector pode danificá-lo. 

Nesta seção, é apresentado um método novo, simples, rápido e confiável (o 

método de gota) para a fabricação de filmes absorvedores saturáveis de CNT, diretamente 

sobre o conector de fibra, para mode locking de EDFLs.  

7.1.1 Fabricação do filme 

Para a fabricação do filme foram utilizados CNTs com diâmetro de 1,0 ± 0,2 

nm, fornecidos pela UnidymTM e sintetizados pelo método de monóxido de carbono de alta 

pressão (HiPCO). Esses CNTs eram suspensos em um adesivo óptico comercial curável por 

UV baseado em PDMS, escolhido por sua transparência e por ter uma boa adesão à sílica 

(NOA73TM; índice de refração de 1,56 em 1,55 µm; 90% de transparência em 1,55 µm). Para 

obter uma dispersão homogênea do CNT no polímero, a suspensão foi primeiro misturada 

manualmente e, em seguida, colocada em um banho de ultrassom durante 90 minutos. 

Concentrações de 20, 40 e 50 mg/ml foram utilizadas para otimização do processo. 
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  (a)                                                                 

 

                                         (b) 

Figura 49. (a) Diagrama esquemático  (vista superior) do aparato experimental utilizado para produção de filmes 

de CNT em polímero. Detalhes: imagem frontal da micro-ponta e do ferrolho no posicionador e da microgota de 

suspenção de CNT. (b) Fotografia do aparato (vista superior). 

 

O método da gota foi então empregado para criação do filme e deposição do 

mesmo sobre a ponta de fibras ópticas. Ele consiste em se recolher uma gota da suspensão de 
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CNT em adesivo com uma microponta e transferí-la para a superfície do ferrolho de um 

conector (do tipo FC/APC) de fibra óptica. Essa micro-ponta consistia de uma micropipeta, 

como as descritas na seção 2.4.2, com a ponta fechada e possuindo um diâmetro externo de 1 

µm. A ponta era mergulhada na suspensão de CNT em polímero e, com isso, uma microgota 

era formada (detalhe da Figura 49). A micro-ponta era então fixada a um estágio de translação 

triaxial, enquanto a fibra era fixada em outro possicionador triaxial colocado 

perpendicularmente ao primeiro, Figura 49. Movendo-se os eixos do primeiro posicionador, a 

gota era levada a tocar a região do ferrolho, sendo assim transferida.  

Quando a gota tocava a face do conector, ela era transferida e formava um 

filme sobre o ferrolho, como mostrando na Figura 50a. O filme era então curado com radiação 

ultravioleta. A espessura típica do filme foi determinada interferometricamente utilizando o 

aparato mostrado na Figura 51Erro! Fonte de referência não encontrada., contendo uma 

fonte de luz de espectro supercontinuo lançada em uma fibra conectada a um acoplador 50/50. 

Na saída do acoplador colocava-se a fibra contendo o conector FC/PC sobre o qual havia um 

filme depositado. A luz era refletida nas interfaces inicial e final do filme, de forma que essa 

região funcionava como uma cavidade Fabry-Perot. A interferência dessas reflexões causava, 

portanto, uma modulação espectral cujo período é relacionado à espessura do filme. O 

espectro refletido era então medido em um OSA. Com esse sistema, foram medidas as 

espessuras de uma série de amostras, todas apresentando cerca de 20 µm.  

Por fim, o cordão óptico contendo o filme depositado, cuja ponta do conector é 

mostrada na Figura 50, era conectado a outro cordão FC/APC, de forma que um componente 

totalmente a fibra, contendo o absorvedor saturável, era obtido. 

   

Figura 50. Imagens de microscópio óptico mostrando o filme sobre o ferrolho de um conector FC-APC. (a) 

Visão lateral; (b) visão frontal. 
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Figura 51. Esquema do aparato interferométrico usado para caracterizar a espessura dos filmes. 

 

A Figura 52 mostra o espectro de transmissão do componente, com 36% de 

transmissão em 1550 nm. A partir do ângulo do conector FC/APC (8o) e dos índices de 

refração da fibra e do filme, a perda de retorno do componente pode ser calculada como sendo 

maior do que 110 dB, de forma que reflexões têm um impacto insignificante sobre o seu 

desempenho. 
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Figura 52. Espectro de transmissão óptica do absorvedor saturável. 

 

Em comparação com outras técnicas testadas em nosso laboratório, este 

método de produção de filmes absorvedores saturáveis de CNT provou ser extremamente 

simples, confiável e altamente reprodutível, com ~90% das amostras gerando rapidamente 

mode locking no laser a fibra utilizado (Figura 53). A principal razão para 10% das amostras 

não funcionarem foi falta de homogeneidade e aglomeração dos nanotubos no filme, causando 

altas perdas na cavidade. Outra grande vantagem do método da gota é o curto período de 

tempo necessário para produzir uma amostra, menos de 15 minutos desde de a coleta da gota 
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até a deposição de filmes e a cura com ultravioleta. Além disso, uma vez que a transferência 

do filme para a face do cordão (um passo crucial em outros métodos) não é necessária, danos 

mecânicos causados durante a transferência são evitados. 

Esse novo método proposto se mostrou muito prático, já que o tempo 

necessário para a produção de uma suspensão de CNT é de cerca de 10 minutos. O tempo 

gasto para a coleta da microgota e sua deposição no ferrolho é de menos de 1 minuto, e o 

tempo médio gasto para se curar o filme é de cerca de 10 minutos. Porém, a grande vantagem 

desse método é que o filme é depositado diretamente no ferrolho, não havendo a necessidade 

de transferência e portanto o filme não precisa ser manejado. Por possuir uma espessura de 

cerca de 20 µm, muito menor do que a de outros métodos (Rosa, 2012), o filme praticamente 

não interfere na conexão entre os dois conectores usados. 

Filmes produzidos utilizando amostras fabricadas com esse método passaram a 

ser utilizados corriqueiramente no Laboratório de Fotônica do Mackenzie, tendo sido 

utilizados em trabalhos como o de Pertile et. al. (2012), Demori et al. (2015) e Rosa et al. 

(2014). Este fato reforça a utilidade e praticidade do método. 

7.1.2 Resultados e discussão  

Para testar os filmes de CNT como absorvedores saturáveis, um EDFL com 

cavidade em anel, montada pelo doutor Henrique Rosa e mostrada na Figura 53 foi utilizado. 

A montagem inclui um laser de diodo de bombeio em 1480 nm, um acoplador WDM 1480 

nm/1550 nm com um isolador para 1550 nm já embutido, um controlador de polarização, um 

isolador óptico e um acoplador de saída de 24%. Como meio de ganho, foi utilizada uma fibra 

dopada com érbio de 0,8 m de comprimento, que apresentava 47,6 dB/m de atenuação e -57 

ps/nm.km de dispersão. O restante da cavidade consistia de 8 m de SMF, com uma dispersão 

de 17 ps/nm.km, resultando, assim, num valor de dispersão acumulada de 90 fs/nm. Quando a 

amostra de filme de CNT foi incorporada na cavidade, pulsos ultracurtos foram gerados na 

taxa de repetição fundamental da cavidade de 25 MHz, o que indica a presença de um único 

pulso por volta. Múltiplos pulsos (até 4) por volta também foram observados para potências 

de bombeio mais elevadas. 
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Figura 53. Montagem experimental de um EDFL com cavidade em anel. 

 

Os melhores resultados (isto é, pulsos mais curtos e espectros mais largos) 

foram obtidos a partir de uma concentração de 40 mg/ml de CNT e uma potência de bombeio 

de 47,1 mW, e são mostrados na Figura 54. O espectro de saída é mostrado na Figura 54a e 

apresenta uma largura de banda de 10,20 ± 0,06 nm a meia altura. Os picos secundários são 

uma assinatura de oscilação solitônica e a sua interferência com ondas dispersivas. Os pulsos 

solitônicos são, de fato, gerados devido à dispersão anômala da cavidade. A duração dos 

pulsos foi determinada através de um autocorrelacionador em 364 ±10 fs, como mostrado na 

Figura 54b. 
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Figura 54. (a) Espectro óptico e (b) autocorrelação de pulso obtidos com um filme de CNT de 20 µm de 

espessura e 40 mg/ml de concentração. 

 

Para obter os melhores resultados, foi necessário a otimização do produto αL 

(isto é, o produto entre o coeficiente de absorção, α, e a espessura, L, do filme de CNT / 

polímero), que é proporcional à transmitância do filme em uma escala logarítmica. Em um 

trabalho anterior (Rosa, 2012), mostrou-se que, para a mesma cavidade laser usada nesse 

trabalho, a largura de banda dos pulsos gerados era maximizada para um produto αL entre 0,9 
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e 1,0, correspondendo a 36-40% de transmitância. Esta tendência foi confirmada durante os 

experimentos utilizando filmes obtidos com a nova técnica, como mostrado na Figura 55 Para 

filmes com 20 µm de espessura e 20 mg/ml de concentração, os produtos αL caíram abaixo da 

faixa ideal, resultando em larguras de banda entre 1 e 5 nm. Filmes com a mesma espessura 

porém com concentração de 50 mg/ml renderam produtos αL dentro ou ligeiramente acima da 

faixa ótima, dando larguras de banda entre 6 e 8 nm. 
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Figura 55. Largura de banda do laser em função do produto αL. O quadrado azul representa os resultados 

mostrados na Figura 54. 

 

Verificou-se também que a espessura do filme, e por conseguinte o produto αL, 

pode ser ajustada em passos, através da deposição de múltiplas gotas. Para demonstrar este 

processo, duas amostras (amostras 1 e 2) com 20 mg/ml de concentração foram produzidas e 

os resultados estão representados na Figura 56. Em cada caso, o filme produzido com uma 

única gota resultou em um produto αL ~0,25 e larguras de banda de 1-2 nm. Adicionando-se 

uma outra gota às amostras 1 e 2 gerou respectivamente ~0,7  e ~ 1,1 de produto αL, e uma 

largura de banda de ~5 nm e 6 nm. Ao adicionar-se uma terceira gota, nas amostras 1 e 2, 

produziu-se respectivamente 1,0 e 1,4 de produto αL e uma largura de banda de 7 nm e 3 nm. 

Nota-se, portanto, que a deposição gradual do filme também reproduz o 

comportamento de laser reportado por Rosa et al. ( 2012) em termos de largura de banda para 

cada faixa de produto αL. As diferenças no valor de αL entre as duas amostras após a 

deposição da segunda gota são atribuídas a um filme ser um pouco mais espesso do que o 
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outro. No entanto, o método descrito fornece um bom controle sobre a espessura do filme e, 

consequentemente, da sua transmissão, o que permite sintonizar as larguras de banda (e, 

consequentemente, as durações de pulso). 
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Figura 56. Largura de banda do laser em função do produto αL dos filmes de CNT para várias gotas 

adicionadas. 

 

Amostras foram testadas por mais de 8 meses, e nenhuma degradação foi 

detectada. Além disso, os filmes com nanotubos de carbono fabricados por outros métodos 

(CoMoCAT e descarga elétrica) e com diferentes diâmetros (0,8; 0,9; 1,0; 1,35; e 1,4 nm) 

foram testados, também gerando mode locking com sucesso.  

7.2 FIBRAS DE CRISTAL FOTÔNICO PREENCHIDAS COM ÓXIDO DE 

GRAFENO 

O preenchimento de fibras de cristal fotônico (PCF) com diferentes materiais 

como líquidos (Larsen, 2003), gases (Fini, 2004) e nanopartículas (Bozolan 2012) já foi 

extensamente reportado na literatura. Este preenchimento pode ser usado para funcionalizar as 

fibras, dando novas propriedades ópticas a estas que podem ser exploradas para o 

desenvolvimento de novos dispositivos fotônicos (Eggleton, 2001). Isto é possível devido ao 

fato de a superposição entre o campo guiado e o material nos capilares ser apreciável. Além 

disso, a pequena dimensão dos capilares (poucos micrometros de diâmetro) requer um volume 

muito pequeno de material para o preenchimento (um buraco de 10 µm de diâmetro e 10 cm 
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de extensão, por exemplo, possui um volume de ~8 nl), permitindo um melhor 

aproveitamento do material utilizado. 

A integração de nanomaterial com fibras ópticas é, em particular, muito 

interessante porque pode levar a novos dispositivos e aplicações. Na maioria dos trabalhos 

que utilizam grafeno em associação com fibras, este é depositado na ponta de fibras 

convencionais. Em  alguns casos, a introdução destes materiais, Grafeno ou GO,  no interior 

de fibras de cristal fotônico (Zhi-Bo, 2011) (Yung-Hsiang, 2013) (Zhao, 2014), foi 

demostrada. Porém, nesses casos nenhum estudo referente à homogeneidade do filme 

formado no interior dos capilares das fibras foi apresentado. Além disso, o preenchimento de 

capilares pré-selecionados não foi reportado. 

Nesta seção é demostrado o recobrimento das paredes interiores de uma fibra 

capilar e de uma fibra de cristal fotônico com óxido de grafeno (GO). Foi desenvolvido um 

método de secagem que possibilita deixar uma camada homogênea e contínua de GO ao 

longo de todo o comprimento dos capilares. O capilar preenchido com GO foi sujeito a altas 

temperaturas para se obter rGO. É demostrada também uma PCF com somente um buraco 

recoberto com GO e uma PCF mantenedora de polarização com os dois capilares maiores no 

eixo birrefringente preenchidos; esta geometria pode ser explorada para aplicações como 

fibras polarizadoras. 

7.2.1 Preenchimento e Caracterização das Fibras 

Para o preenchimento das fibras, foi usada inicialmente uma dispersão de GO 

em água com uma concentração de 1 mg/ml. A dispersão foi deixada em ultrassom por 5 

horas, para que aglomerados de flocos de GO fossem desfeitos e que os flocos individuais 

apresentassem dimensões laterais inferiores a ~450 nm. A solução foi, então, filtrada, com um 

filtro de seringa com diâmetro de poro de 450 nm. 

Para o preenchimento, inicialmente utilizou-se um capilar de 10 µm de 

diâmetro interno e 20 cm de comprimento. Esse capilar pode ser entendido com uma 

simplificação de uma PCF, onde existe apenas 1 buraco, e com diâmetro maior. Ele foi 

utilizado para facilitar o estudo do preenchimento e para caracterizar a homogeneidade do 

filme, para posteriormente se aplicar o mesmo método às PCFs. O capilar era clivado e colado 

a uma agulha hipodérmica utilizando um adesivo óptico (NOA 68T) curável com luz 

ultravioleta. Essa agulha era então acoplada a uma seringa e a suspensão de GO era 

pressionada para dentro do capilar.  
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 Logo após o preenchimento, o capilar era aquecido localmente utilizando-se a 

ponta de um ferro de solda, a temperaturas superiores a 200°C. Esse aquecimento era feito das 

extremidades para o centro do capilar de modo a obter uma secagem rápida que permitia a 

criação de uma camada homogênea de GO no interior do buraco, Figura 57. Esse processo era 

repetido 3 vezes, após o qual o capilar era colocado em um forno a temperatura de 110ºC por 

5 minutos para que possíveis resíduos do líquido fossem removidos. Dessa maneira era obtido 

um filme homogêneo em toda a extensão do capilar ou da fibra utilizada, mesmo essa tendo 

dezenas de centímetros de extensão. Métodos mais convencionais, em que o capilar era 

colocado diretamente no forno, não levavam a um filme homogêneo já que a taxa mais baixa 

de evaporação arrastava os flocos para as pontas, fazendo com que nas extremidades a 

concentração fosse muito superior à do centro da fibra.     

 
Figura 57. Diagrama esquemático do processo de evaporação do liquido no interior da fibra capilar. 

 

Após o processo de secagem, as fibras eram caracterizadas utilizando-se um 

microscópio confocal Raman (WITec). Para isso, a fibra era colocada de lado sobre um 

substrato de silício. Era então gerada uma imagem óptica da lateral da fibra e o foco era 

ajustado para o centro do capilar, utilizando uma objetiva de 10×, Figura 58. Em seguida, 

espectros Raman eram obtidos com um laser de 532 nm, um tempo de integração de 0,5 s e 10 

acumulações. Mapeamentos Raman eram obtidos varrendo-se o laser sobre a amostra. 
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Figura 58. Imagem óptica gerada no microscópio confocal Raman de um capilar de 25 µm de diâmetro de 

buraco visto lateralmente. 

 

A Figura 59 mostra espectros Raman obtidos no interior do buraco recoberto, 

assim como o espectro Raman de uma amostra de referência, obtida através da secagem, 

sobre um wafer de silício, de uma gota de suspensão coletada na extremidade do capilar após 

o preenchimento. Todos os espectros na figura foram normalizados pela intensidade da banda 

G. A curva verde mostra o espectro da amostra de referência. A presença das bandas D e G 

com intensidades aproximadamente iguais, ou seja, razão de intensidades das bandas D e G 

(ID/IG) próxima a 1, é característica do GO. A alta intensidade da banda D indica desordem na 

rede do grafeno, provocada pela reação com o oxigênio. O pico na região de 1100 cm–1 é 

referente ao substrato utilizado nesta medida. 

 

 
Figura 59. Espectro Raman de amostras de GO dentro e fora da fibra capilar e de rGO dentro da fibra. 
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Ainda na Figura 59, a curva rosa apresenta o espectro Raman do GO no 

interior do capilar. A curva apresenta as mesmas bandas D e G, com ID/IG ~ 1, confirmando a 

presença de GO no interior da fibra capilar. 

Para se obter óxido de grafeno reduzido (rGO), o capilar foi aquecido, 

enquanto seu interior era submetido a um pequeno fluxo de gás nitrogênio (atmosfera inerte). 

Para o estabelecimento deste fluxo, o capilar era novamente fixado a um agulha hipodérmica 

com o mesmo adesivo óptico. Essa agulha era fixada a um sistema de pressão de nitrogênio. 

A fibra era então submetida a aquecimento local, por um tempo maior, cerca de 20 minutos, 

utilizando-se novamente uma ponta quente. Como é possível notar pelo traço preto da Figura 

59, o vale entre as bandas D e G diminuiu, o que é um sinal de redução do óxido. Também é 

possível notar um aumento da banda D com relação à banda G (ID/IG= 1,4), o que indica, no 

caso de redução por temperatura, a presença de desordem na rede cristalina do material 

(Erickson, 2010).  Outro sinal do processo de redução é a diminuição da largura a meia altura 

da banda G, que passou de 91 cm-1 para 61 cm-1. 

Na Figura 60, é mostrado um mapeamento Raman do capilar preenchido. Esta 

imagem indica a soma das intensidades das bandas D e G, ao longo de um corte longitudinal 

na fibra, através de código de cores. É possível notar, junto às paredes do capilar, tons mais 

claros, indicando a presença de um maior sinal de GO, o que é esperado para a geometria 

cilíndrica do capilar e porque o foco do microscópio confocal está no centro do capilar. A 

imagem confirma o recobrimento das paredes com o material com uma boa homogeneidade 

ao longo do eixo do capilar. Essas medidas foram repetidas ao longo de toda a extensão do 

capilar, e indicaram um recobrimento completo de todo o comprimento. 

 

 
Figura 60. Mapa Raman ao longo de um corte longitudinal do capilar preenchido com GO, indicando a presença 

das bandas D e G deste material. As linhas em azul representam as paredes do capilar. 

 

Como já mencionado, uma banda D intensa indica uma grande incidência de 

defeitos, o que pode afetar as propriedades ópticas do material. Para se obter uma amostra de 
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rGO com menos defeitos, foi utilizada uma técnica conhecida como recozimento (do inglês 

annealing). Nesse processo a fibra capilar era novamente submetida a um fluxo interno de 

nitrogênio e colocada dentro de um forno com temperatura de 300°C por 2 horas. Com isso 

obteve-se rGO com uma quantidade menor de defeitos, confirmados por microscopia Raman 

(Figura 61), pela diminuição da intensidade da banda D em relação à banda G.  

 

 
Figura 61. Espectros Raman de uma amostra de GO de referência em substrato de silício (preto); de rGO no 

interior de um capilar (vermelho) e de rGO no interior do capilar após o processo de annealing (azul).  

 

Na Figura 61 é mostrado, em preto, um espectro Raman de uma amostra de GO 

de referência (obtida como descrito anteriormente). Nele é possível notar que as intensidade 

das bandas D e G são semelhantes, ID/IG ~ 1, como é característico do GO. No espectro em 

vermelho é mostrada uma medida de rGO no interior da fibra. Nele, como já descrito, nota-se 

uma evidente diminuição da largura da banda G assim como a diminuição do vale estre as 

bandas D e G. É possível notar claramente que a intensidade da banda D é maior do que a da 

banda G, ID/IG = 1,30. Já o espectro Raman em azul mostra o mesmo filme de rGO depois do 

processo de annealing. Nesse caso a intensidade da banda D diminuiu em relação à da banda 

G, ID/IG = 0,77, o que mostra que parte dos defeitos foram removidos durante o processo.  
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A partir dos resultados obtidos com a fibra capilar, o processo foi repetido para 

uma PCF de núcleo sólido, que possui guiamento por reflexão interna total.  A fibra utilizada 

é mostrada na Figura 62a e possui um núcleo de 3,5 µm de diâmetro, e capilares de 2,5 µm de 

diâmetro com uma periodicidade de 3,5 µm.  

A mesma suspensão de GO em água e o mesmo processo de preenchimento 

foram utilizados. Na Figura 62b, é mostrado o mapa Raman realizado em uma ponta clivada 

(corte transversal) da fibra, o sinal em código de cores corresponde à intensidade das bandas 

D e G do GO. Assim como no interior no capilar, a alta intensidade destas bandas comprova a 

presença de GO no interior dos capilares. É possível notar a presença de GO em todos os 

capilares com uma concentração elevada nas paredes dos capilares, mostrando assim que foi 

possível criar um filme revestindo o interior da fibra. Na Figura 63 é mostrado o mapa Raman 

de uma seção longitudinal da fibra, em que é evidente a presença de GO por todo o 

comprimento dos capilares. 

 

 
Figura 62. (a) Corte transversal da PCF utilizada. (b) Mapa Raman da intensidade das bandas D e G do GO na 

seção transversal da PCF. Imagens na mesma escala. 

 

 
Figura 63. Mapa Raman das intensidades da banda G do GO e da banda da sílica na seção longitudinal da PCF. 
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A Figura 64 mostra o espectro Raman do GO em um ponto no interior da PCF. 

Como no caso do capilar, a alta intensidade das bandas D e G demonstra a presença do GO. 

Uma caracterização preliminar da perda óptica da fibra preenchida foi realizada utilizando-se 

um laser CW em 532 nm. A luz foi lançada em uma fibra com ~10 cm de comprimento com 

auxílio de uma lente objetiva de 20×. Na saída da fibra, uma outra objetiva de 20× coletava a 

luz e a direcionava para um medidor de potência.  A perda total medida dessa maneira foi de 

15,1 dB, o que inclui as perdas de acoplamento, além da absorção e do espalhamento 

causados pelo GO. 

 

 
Figura 64. Espetro Raman obtido no interior da PCF preenchida com GO. 

 

A obtenção de um filme de GO nas paredes dos capilares da PCF indica a 

possibilidade do uso dessa fibra como absorvedor saturável em lasers a fibra, para a geração 

de pulsos por mode locking (Zhao, 2014) (Zhi-Bo, 2011) (Yung-Hsiang, 2013). Com a boa 

homogeneidade do filme no interior da fibra demonstrada neste trabalho, pode-se também 

vislumbrar outras aplicações tais como fibras altamente não lineares para conversão de 

frequência. Utilizando ainda a técnica de preenchimento seletivo de capilares, melhor 

explicada na seção 2.4.2, um único buraco da PCF, adjacente ao núcleo, foi preenchido com 

GO. Essa estrutura pode induzir um eixo de birrefringência na PCF, que pode viabilizar 

aplicações importantes tais como fibras polarizadoras. A Figura 65 mostra a estrutura da PCF 

superposta com o mapa Raman. A imagem claramente mostra que apenas 1 buraco está 

recoberto com GO. 
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Figura 65. Mapa Raman da extremidade de uma PCF com um buraco adjacente ao núcleo preenchido com GO. 

A escala de cor branca mostra a presença de sílica enquanto a de cor vermelha a presença de GO. 

 

7.2.2 Caracterização óptica de uma PCF mantenedora de polarização 

preenchida com GO  

Com o objetivo de explorar a estrutura mantenedora de polarização e se 

preencher seletivamente uma PCF com GO, para se obter uma fibra polarizadora, a fibra PM-

1550-01 da NKT foi utilizada. Ela possui um diâmetro externo de 125 µm, diâmetro dos 

capilares menores de 2 µm e dos maiores de 4 µm, além de um pitch de 4 µm, Figura 66a. Os 

capilares maiores na estrutura da fibra servem para alterar a distribuição de índice de refração 

ao longo de um dos eixos, quebrando assim a simetria cilindrica da fibra e criando eixos de 

birrefringência. Essa PCF apresenta uma birrefringência modal de aproximadamente 5,35 x 

10-4 (Romagnoli, 2013).   

Com o objetivo inicial de produzir fibras polarizadoras a partir da estrutura da 

fibra PM-1550-01, os dois capilares maiores da fibra foram preenchidos com uma camada de 

GO, criando-se assim uma absorção maior para um dos estados de polarização da fibra. Para 

se realizar esse preenchimento a ponta da fibra foi colocada em uma máquina de emendas de 

fibras ópticas configurada no modo manual. Com a aplicação de arcos voltaicos com potência 

50% menor que a potência padrão usada para emendas no modo automático, os capilares 

menores tendem a colapsar, deixando apenas os dois maiores abertos, prontos para o 

preenchimento. O processo é então repetido no lado oposto da fibra. Após isso a fibra é fixada 

a uma agulha hipodérmica e preenchida com GO, como já mencionado. 

O processo de secagem é o mesmo já descrito acima. O mapeamento Raman da 

seção transversal da fibra preenchida é mostrado na Figura 66b, que mostra a intensidade da 
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banda G. Nele é possível notar que os dois capilares grandes estão preenchidos com GO 

enquanto que o restante dos capilares permanecem vazios. O espectro de um ponto na região 

preenchida é mostrado na Figura 67. 

 

 
Figura 66. (a) Imagem de microscopia óptica de uma fibra PM-1550-01, da NKT. (b) Mapa Raman da 

intensidade da banda G de uma fibra PM-1550-01 com os dois capilares maiores preenchidos com GO (em 

vermelho). 
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Figura 67. Espectro Raman do GO medido no interior de um dos capilares maiores de uma fibra PM-1550-01. 

 

Essa fibra foi então opticamente caracterizada quanto à perda dependente da 

polarização utilizando-se o aparato mostrado na Figura 68. Foi usado um laser sintonizável na 

faixa de 1510 a 1640 nm, com potência na entrada da fibra de 2,1 mW. O feixe passava por 

um cubo polarizador do tipo Glan-Thompson (faixa de operação 1000-1550 nm), e por uma 

lâmina de onda λ/2 (para 1550 nm), utilizada para girar a polarização de entrada, e era 

lançado na fibra com o auxílio de um posicionador XYZ e uma lente de 40x. A amostra 

apresentava um comprimento de aproximadamente 7 cm, completamente preenchido com 

GO. A luz era coletada na saída por um medidor de potência. No melhor caso, foi medida 
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uma potência de 0,206 mW, o que representa uma perda total de ~10 dB (incluindo perdas no 

acoplamento da luz à fibra). 

 
Figura 68. Aparato experimental para caracterização óptica da fibra PM-1550-01 preenchida com GO. 

 

Girando-se a lâmina de onda com passos de 10° obtiveram-se os gráficos da 

Figura 69, mostrando o comportamento de forma linear, Figura 69a, e em coordenadas 

polares, Figura 69b. Como esperado, os gráficos apresentam periodicidade de 90o no ângulo 

da lâmina (correspondendo a 180o no ângulo de polarização). É possível notar uma 

profundidade de modulação de 40%. Esse valor de profundidade de modulação é baixo para 

uma fibra polarizadora. Porém, por essa fibra ser fabricada para ser utilizada no comprimento 

de onda de 1550 nm, e portanto apresentar uma perda baixa para emendas com fibras SMF-

28, essa fibra pode ser utilizada como absorvedor saturável em cavidades laser a fibra dopada 

com érbio para geração de mode locking. 
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Figura 69. Potência transmitida em função do ângulo da lâmina de meia onda da entrada, para um comprimento 

de onda de 1550 nm em gráfico (a) linear e (b) polar. 

 

Após a caracterização inicial, duas novas amostras de fibra PM-1550-01 

preenchidas com GO foram então preparadas, inicialmente com 15 cm de comprimento, para 

serem emendadas, em ambos os lados, a cordões ópticos conectorizados, permitindo assim 

serem incorporadas em uma cavidade laser e utilizadas como absorvedores saturáveis para 

geração de mode locking. Na Figura 70 são mostradas medidas de atenuação em função do 

comprimento preenchido da fibra. Para a realização destas medidas, a fibra depois de 

preenchida era colocada no aparato de caracterização da Figura 68 e a perda total da fibra era 

medida fazendo-se razão da potência de entrada pela potência de saída da fibra. Depois disso, 

a fibra era emendada dos dois lados a cordões ópticos conectorizados do tipo FC/APC, então 

a atenuação era novamente medida. Em seguida, a amostra era testada na cavidade laser. Após 

as medidas na cavidade, a emenda era desfeita, a fibra era cortada com o novo comprimento 



 102

desejado e o processo era repetido. Esse processo foi realizado para se otimizar a relação entre 

perda total e absorção saturável para geração de mode locking.  

Na Figura 70 são mostradas, em azul, as perdas experimentais na fibra sem as 

emendas, sendo que em azul claro estão os pontos da primeira amostra e em azul escuro, 

representados com quadrados, os pontos da segunda amostra. A linha em azul representa um 

ajuste linear a esses pontos. O bom ajuste indica não só que a perda é homogênea ao longo da 

fibra (confirmando mais uma vez a homogeneidade dos filmes formados), como também que 

existe uma boa reprodutibilidade entre amostras diferentes. Os pontos em verde representam 

medidas experimentais de perda depois de a fibra ser emendada aos cordões ópticos SC/APC. 

Da mesma maneira, a curva verde representa um ajuste linear. Os pontos em azul escuro 

representados por estrelas correspondem a valores de perda calculados a partir do valor 

medido depois da emeda, subtraindo-se as perdas das emendas, já que para fibras com menos 

de 5 cm de extensão não era possível se medir as perdas em óptica aberta e depois emendar a 

fibra aos cordões. Os pontos assim calculados caem sobre a reta azul, indicando novamente a 

homogeneidade do filme criado, assim como a reprodutibilidade das emendas, que 

apresentam uma perda de aproximadamente 1,1 dB. Este valor é razoável para emendas entre 

fibras convencionais e fibras com estruturas complexas como a da PCF usada. 
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Figura 70. Medidas de perda em função do comprimento de amostras de PCF preenchidos com GO. Em azul 

são mostradas medidas realizadas em óptica aberta. Em verde estão as perdas após emendas, em ambos os lados, 

com em cordões ópticos. Os textos indicam para quais comprimentos foi obtida operação mode locking no laser 

a fibra. 



 103

 

Como mencionado, depois de emendadas a cordões conectorizados, as 

amostras foram testadas em uma cavidade de anel de laser a fibra dopada com érbio, Figura 

71, desenvolvida pelo Dr. Henrique Rosa durante seu trabalho de doutorado. A cavidade era 

composta por um laser semicondutor de bombeio em 980 nm, um acoplador WDM 980/1550 

nm com isolador de sinal, um controlador de polarização, e um acoplador de saída de 27,4%. 

Como meio de ganho foi usada uma fibra dopada com érbio de 0,15 m (atenuação de 66 dB/m 

em 1550 nm). A parte restante da cavidade consistia em 4,46 m de fibra padrão de 

telecomunicações. A frequência fundamental da cavidade era de 22 MHz.   

 

 
Figura 71. Aparato experimental do EDFL com cavidade em anel. 

Fonte: Modificado de Rosa (2015) 

 

Para cada comprimento de PCF testado, as perdas de inserção correspondentes 

são mostradas na Figura 70, que também contém texto indicando o comprimento de onda de 

operação do laser observado em cada caso. Para um comprimento de PCF de 9 cm, 

apresentando uma perda de 8,7 dB (incluindo perda de emenda), não foi observado mode 

locking (ML) e o laser operando em onda contínua (CW) estava centrado em 1530 nm. Esse 

resultado indica que a perda total é, nesse caso, alta demais, como já demostrado por Rosa et 

al. (2014). Para um comprimento de 6 cm e uma perda de 6,2 dB foi observada operação laser 

CW em 1550 nm e uma instabilidade temporal no laser que demostrava que este estava 

próximo da operação em ML. Para um comprimento de 4,5 cm e perda de 5,2 dB foi obtida 

operação ML, com comprimento de onda central em 1555 nm e uma largura de banda 

(FWHM) de aproximadamente 0,1 nm. Para um comprimento de 3 cm e perda de 4,4 dB foi 

obtida operação ML com comprimento de onda central em 1565 nm e uma largura de banda 

(FWHM) de aproximadamente 0,15 nm (Figura 72a) e uma taxa de repetição de 
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aproximadamente 64 MHz, indicando a existência de 3 pulsos por volta na cavidade, como 

mostra a Figura 72b. Para um comprimento de PCF de 1,5 cm e perda de 3,5 dB foi obtido 

laser com operação CW em 1570 nm, o laser também demonstrou instabilidades indicando 

proximidade com a condição de operação ML.   
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Figura 72. (a) Espectro óptico e (b) perfil temporal do trem de pulsos com taxa de repetição de 64 MHz, para o 

laser a fibra em operação mode locking. 

 

Os resultados experimentais mostram que o método desenvolvido é eficaz para 

produzir PCFs com filmes homogêneos de GO no interior de seus capilares, com potenciais 

aplicações como polarizadores e absorvedores saturáveis. Porém os resultados obtidos com as 

amostras em um laser para geração de mode locking ainda apresentam uma largura de banda 

pequena comparada às obtidas com absorvedores saturáveis produzidos por outras técnicas, 

nas quais o grafeno é incorporado em um filme sobre a fibra óptica. Isso pode indicar que 

apesar de haver uma perda grande por unidade de comprimento, grande parte dela é 

basicamente não saturável, devido principalmente a espalhamento. Esta perda limita a 

obtenção de ML a amostras de comprimentos menores do que 5 cm, e gera modulações de 

transmissão relativamente pequenas para amostras de comprimentos mais curtos. Trabalhos 

futuros deverão realizar um estudo mais amplo variando-se a concentração de GO e o 

comprimento da fibra para se determinar uma razão entre perda não saturável e absorção 

saturável que permita uma operação ML com uma largura de banda maior (e 

consequentemente uma duração de pulso menor).   
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8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Esta tese baseou-se na aplicação de técnicas de micromanipulação das 

propriedades de fibras ópticas para o desenvolvimento de dispositivos práticos que visam à 

aplicação em ambientes fora do laboratório. O trabalho foi dividido em três grandes linhas nas 

quais novas técnicas foram desenvolvidas ou aprimoradas e os dispositivos projetados foram 

testados e otimizados para suas respetivas aplicações em áreas bastante recentes, como no 

caso do dispositivo baseado em grafeno, ou em áreas já bem estabelecidas, como a de lasers 

de corante. 

Na primeira linha de trabalho foi demostrado o acoplamento de dois núcleos 

em uma fibra de cristal fotônico com três núcleos inicialmente desacoplados, apresentando 

uma profundidade de modulação espectral de 18 dB. A modulação ainda apresentava um alta 

sensibilidade à polarização, que pode ser explorada para a produção de divisores de feixe por 

polarização. Para determinados comprimentos de onda a razão de extinção por polarização foi 

de até 14 dB. Os acopladores demostrados podem encontrar aplicações nas próximas gerações 

de links de comunicações ópticas que utilizem multiplexação por divisão do espaço em fibras 

de múltiplos núcleos para aumentar a capacidade do sistema. 

Para isso foi utilizada a técnica de preenchimento seletivo desenvolvida pelo 

autor dessa Tese em seu projeto de mestrado, juntamente com a técnica de pressão diferencial 

para alteração da estrutura da PCF, desenvolvida no Laboratório de Fibras Especiais da 

Unicamp. O método apresentado é o único reportado até o momento, do conhecimento do 

autor dessa Tese, que permite se acoplar seletivamente núcleos de uma PCF multinúcleo com 

espaçamento semelhante; com isso é possível produzirem-se acopladores customizados.  

Na segunda linha foi demostrado o que o autor entende ser o primeiro laser 

optofluídico totalmente integrado a fibra. Três variações de configuração foram demostradas: 

uma fonte sintonizável de ASE, um laser multimodo e um laser com poucos modos 

transversais.   

 A fonte de ASE apresentou uma eficiência de conversão de 6% e energia de 

bombeio de limiar de 1 µJ, além de apresentar uma grande flexibilidade de operação com o 

ajuste do comprimento de onda de emissão em pelo menos 25 nm. O laser multimodo 

apresentou uma largura de banda de 6 nm e energia de limiar de 0,59 µJ, o menor valor entre 

os lasers de corante a fibra e um do menores entre todos os laser optofluídicos. Apresentou 

ainda uma eficiência de conversão de 9,3%.  Ainda obteve-se um laser com poucos modos 

transversais, com 0,6 nm de largura de linha e energia de limiar de 1,61 µJ.  
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O dispositivo se comportou de maneira estável e robusta, mantendo-se em 

operação por horas e utilizando poucos mililitros de corante, o que permite, com algumas 

adaptações, ser usado fora do ambiente de laboratório para aplicações como espectroscopia e 

bioimagem, que requerem fontes compactas na região do visível. Trabalhos futuros podem, 

ainda, otimizar ainda mais o dispositivo trocando as lacunas de ar, usadas como refletores, por 

redes de Bragg gravadas na fibra multimodo, o que diminuiria as perdas provocadas pelas 

lacunas e poderia permitir a obtenção de um laser com um único modo transversal.  

Para a fabricação desse dispositivo, o processo de emendas de fibras capilares 

em ângulo com fibras convencionais monomodo/multimodo, desenvolvido por Kieu et al. 

(2012), foi dominado e aprimorado para permitir que criação de um canal de entrada e saída 

para o corante no capilar. A introdução de lacunas de ar, permitiu ainda que uma cavidade 

fosse formada proporcionando realimentação. Esse processo permitiu que um fluxo de 400 

µl/min fosse mantido no dispositivo, o que permite que o laser opere em altas taxas, de pelo 

menos 1 kHz. Essas taxas são as maiores para dispositivos optofluídicos disponíveis na 

literatura.  

Na terceira linha de trabalho, dividida em duas partes, foram apresentados, com 

sucesso, métodos para a incorporação de nanomateriais de carbono a fibras ópticas, 

permitindo interação eficiente com a luz. Na primeira parte do trabalho uma nova técnica 

simples e eficiente foi demonstrada para se depositar um filme polimérico contendo 

nanotubos de carbono diretamente sobre a ponta de um conector de fibra óptica. A técnica 

utiliza uma micropipeta para colocar uma microgota do polímero na face do conector e criar 

um filme com 20 µm de espessura, menor do que obtido com algumas das técnicas reportadas 

na literatura, com a vantagem de o filme ser criado diretamente no conector a ser utilizado 

sem a necessidade de transferência e manipulação deste. A técnica ainda apresentou uma taxa 

de 90% de amostras funcionais. Essas amostras foram colocadas em uma cavidade laser 

gerando mode locking com duração de pulso de até 364 fs e largura de banda de 10,2 nm.   

Na segunda parte, foi desenvolvido outro trabalho com o qual foi possível se 

criar um filme de óxido de grafeno (GO) no interior dos capilares de uma PCF de núcleo 

sólido. O GO foi ainda reduzido termicamente para rGO e, através de um processo de 

annealing, otimizado, rearranjando parte dos defeitos da rede cristalina do material. Através 

de um método no qual o solvente era secado pontualmente o filme foi criado de maneira 

homogênea por dezenas de centímetros dentro da fibra, apresentando uma perda exponencial 

(ou linear em decibéis) com o comprimento. Essa fibra foi ainda emendada na duas 

extremidades a cordões ópticos conectorizados e testada em uma cavidade laser como 
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absorvedor saturável. Foi obtido mode locking, embora com uma largura de banda pequena de 

0,15 nm. Esses resultados podem possivelmente ser melhorados com um ajuste na 

concentração de GO e no comprimento da PCF. 

Em todos os casos foram utilizadas técnicas de micromanipulação das 

propriedades de fibras ópticas convencionais ou especiais, para o desenvolvimento de 

dispositivos novos e práticos. Dessa maneira foi possível contribuir para a revitalização de 

áreas já bem estabelecidas como a dos lasers de corante, criando-se um dispositivo mais 

seguro e totalmente integrado a fibra. Foi ainda possível demostrar dispositivos simples, 

eficientes e ajustáveis como os filmes de nanotubos de carbono depositados diretamente na 

ponta de conectores de fibra para geração de mode-locking. Além disso, desenvolveram-se 

dispositivos novos, como os acopladores utilizando PCFs multinúcleo e as PCFs contendo 

materiais bidimensionais.  

Para trabalhos futuros é possível substituir as lacunas de ar da estrutura do laser 

de corante de poucos modos transversais por redes de Bragg gravadas nas fibras multimodo; 

com isso seria possível diminuir as perdas totais e estreitar a largura de linha obtida, 

possivelmente levando a um único modo transversal. No caso das PCFs preenchidas com GO 

pode-se realizar um estudo mais amplo, visando a geração de mode locking com uma largura 

de banda maior (e consequentemente uma duração de pulso menor), através da variação da 

concentração de GO e o comprimento da fibra para se determinar uma razão ótima entre perda 

não saturável e absorção saturável. 
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