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16 de maio

Desde 2017

Dia 
Internacional 

da Luz

A LUZ tem um papel muito importante 
na nossa percepção do meio ambiente e
como nos relacionamos com ele.



Iniciativa da ONU-UNESCO  para divulgar a 
importância das tecnologias baseadas na Óptica &
Fotônica para o enfrentamento dos desafios 
globais com relação a energia, educação, agricultura,
saúde, etc. 

www.unesco.org www.light2015.org

http://www.unesco.org/
http://www.light2015.org/


Fotônica: Ciência  e Tecnologia da luz

Cada vez que alguem escuta um CD, assiste um DVD, compra

alguma coisa no supermercado, ou faz uma ligação telefônica, a luz

está sendo usada para permitir estas atividades.

Na vida diária.....

A Óptica e a Fotônica têm um impacto permanente em

nossas vidas embora este impacto nem sempre seja

percebido pois frequentemente é invisível.



Luz na vida diária
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Fotossíntese
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Espalhamento

Absorção Reflexão

Difração e Interferência

Óptica Linear – pequenas intensidades de luz

Luminescência

Refração

Polarização

Dispersão
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Fenômenos básicos

Absorção: Converte energia radiativa em energia interna

Emissão: Converte energia interna em energia radiativa

Espalhamento: Energia radiativa é primeiramente 
absorvida e depois é irradiada

Luminescência é o processo inverso da absorção

Refração: reduz a velocidade de propagação da luz 

Difração e Interferência: Comportamento ondulatório

Polarização:  Orientação do campo elétrico



Pressão da luz solar sobre a superfície 
da Terra ao meio dia no verão

Muito pequena !

Pressão da luz

4.7 × 10−6 ൗ𝑁 𝑚2
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Fotônica: Ciência  e Tecnologia da Luz

Transmissão

Modulação

Processamento

Amplificação

Deteção

Geração

LUZ
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0

Visão Fotosíntese Educação

Comunicações

Energia

Pinças ópticas Sensores fotoelétricos

Arte e cultura

Medicina

Termômetro
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Odontologia Oftalmologia
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Final do Século XIX

Natureza ondulatória da luz

J. C. Maxwell

𝒄 = 𝝀𝝂

𝜆
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Cancer de pele.
Produz vitamina D.
Mata bactérias  em 
instrumentos cirúrgicos.

Tratamento 
de cancer

CalorComprimentos de  onda
em metros

0.4 − 0.7 × 10−6

Radiografia

Espectro eletromagnético
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Efeito fotoelétrico

Albert Einstein
1905

Quantum de luz

𝑬 = 𝒉𝒇

Momento do fóton

𝒑 =
𝑬

𝒄

Alta intensidade de luz  - muitos fótons 
– descrição clássica

Fótons
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1916 Einstein

Laser Convencional

Townes, Basov, Prokhorov – Premio Nobel - 1964 

O primeiro laser    

16 de maio de 1960

Theodore H. Maiman
NATURE  187, 494 (1960) 

Limiar LASER: 
Ganho maior que perdas
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$50 K USD
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Nanolaser

Nature Photonics 5, 170–175 (2011)

Lasers
de grande 
potência para
Fusão Nuclear
e produção de
Plasmas

NOVA
Lawrence Livermore

1.3 X 1015 Watts

2 X 1015 Watts

Osaka Univ.



Objetivos Gerais

• Novos fenômenos físicos que só se evidenciam    

na escala nanométrica

• Materiais funcionais (nanopartículas metálicas,
vidros de metais pesados, materiais orgânicos)

• Manipulação de nano objetos utilizando feixes    

ópticos

• Nanodispositivos (sensores, amplificadores, etc)

• Fontes de luz para espectroscopia

Lab de Óptica Não Linear
UFPE - Recife
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Pesquisa de novos materiais 
para dispositivos fotônicos baseados em 

Absorção, Refração e Luminescência

• displays coloridos, 

• lâmpadas especiais, 

• dispositivos de imageamento,

• geração de novas fontes de luz,

• termômetros ópticos, 

• chaves ópticas.  



Exemplos de aplicações

2. Chaves ópticas ultrarrápidas

3. Nanotermômetro óptico

1. Fibras ópticas e Cabos Ópticos
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Fibra óptica e cabo óptico



Chaves ópticas ultra rápidas

Material com grande 

refração e pequena absorção não lineares 

pump probe signal

1 0 0

0 1 0

1 1 1

“AND GATE”

A chave deve comutar em tempos da ordem de picossegundos

Eletrônica

Óptica Não Linear
Efeito Kerr óptico



23

Nano Termômetro Óptico
Al4B2O9:Yb

3+/Nd3+



Obrigado pela atenção

Resumo: 
O Século XX foi o “século do elétron” e o Século XXI
será o “século do fóton”.

A Óptica & Fotônica terão um impacto crescente na
nossa vida diária e cada vez torna-se-à mais importante
que o País invista na pesquisa e tecnologia nesta área.

Na UFPE estamos em condições de fazer pesquisas de
bom nível nesta área e com a infraestrutura existente
podemos absorver vários estudantes interessados. 

Departamento

de Física - Recife


