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APRESENTAÇÃO 

Simpósio de Aplicações de Óptica e Lasers (SOL) 

O SOL tem como objetivo levar a estudantes de graduação, pós-graduação e 

profissionais interessados na área, a oportunidade de assistir a apresentações de 

pesquisadores renomados e de empresários bem-sucedidos (start-ups). Dessa forma, 

haverá a oportunidade de discutir com estes palestrantes as novas tendências e 

oportunidades que estão surgindo na atualidade para as aplicações de lasers e óptica no 

Brasil e no mundo. Como tópicos desta reunião estão: 

• Lasers e óptica em aplicações aeroespaciais; 

• Processamento a laser de materiais; 

• Separação isotópica por lasers; 

• Materiais ópticos; 

• Sensores ópticos e sensores a fibra óptica; 

• Desenvolvimento de lasers; 

• Técnicas ópticas de diagnóstico. 

A duração do evento é de três dias, com os primeiros dois dias de apresentações de 

palestrantes nacionais e internacionais e cinco minicursos (tutoriais) sobre assuntos 

relacionados aos tópicos da reunião. O terceiro dia trará apresentações de 

empreendedores, uma mesa redonda com os mesmos, sessão de pôster para os alunos 

apresentarem seus trabalhos e uma visita aos laboratórios do Instituto de Estudos 

Avançados. 

O IEAv Student Chapter pretende, com o SOL, criar um canal permanente para reunir 

estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da área de Aplicações de Lasers e 

Óptica, onde a discussão dos problemas da área e suas possíveis soluções serão pauta 

principal. 

Instituto de Estudos Avançados (IEAv) 

O Instituto de Estudos Avançados (IEAv) é um instituto de pesquisa federal, ligado ao 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), do Comando da Aeronáutica. 

O IEAv tem como missão "ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias 

estratégicas para fortalecer o Poder Aeroespacial Brasileiro." A estrutura física do IEAv 

divide-se em cinco divisões: Fotônica (EFO), Aerotermodinâmica e Hipersônica (EAH), 

Física Aplicada (EFA), Energia Nuclear (ENU) e também Geointeligência (EGI). As áreas de 

concentração de P&D, no entanto, são interrelacionadas, as quais são mencionadas a 

seguir: 

1. Lasers, Óptica e Aplicações 

Processamento de materiais com laser, separação isotópica a laser, desenvolvimento 

de lasers, óptica aplicada e óptica não linear. 
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2. Sensores e Atuadores 

Materiais avançados para sensores, sensores, condicionamento de sinais e técnicas 

de medição, nanotecnologia, modelagem computacional de fenômenos físicos e 

dispositivos, física de dispositivos semicondutores. 

3. Aerotermodinâmica e Hipersônica 

Aerotermodinâmica de veículos aeroespaciais em velocidades hipersônicas, propulsão 

hipersônica aspirada a combustão supersônica, propulsão hipersônica aspirada a laser, 

controle de escoamento aplicado em veículos aeroespaciais em velocidades hipersônicas, 

técnicas de diagnóstico em escoamento reativo, mecânica dos fluidos computacional em 

escoamento hipersônico. 

4. Geointeligência 

Geomática, inteligência com imagens, radiometria e caracterização de sensores 

eletroópticos, sistemas imageadores, sistemas autônomos aeroembarcados, capacidades e 

cétricas, comando, controle, comunicação e computação (C4), inteligência artificial, 

pesquisa operacional, sistemas de apoio à decisão. 

5. Tecnologia Nuclear Aplicada 

Neutrônica, blindagem e efeitos da radiação ionizante, termo-hidráulica de reatores e 

transferência de calor, análise e medição de efeitos da radiação espacial e a atmosfera 

terrestre. 

IEAv Student Chapter/OSA 

O IEAv Student Chapter está inserido na Divisão de Fotônica do IEAv. Nesta sólida 

base de recursos humanos e infraestrutura, o SOL tem apoio técnico-científico com o 

propósito de auxiliar o desenvolvimento da área, seja por meio do estabelecimento de 

parcerias ou através de complementação da formação dos recursos humanos do futuro: os 

estudantes. 

Criado em 29 de Julho de 2014, o IEAv Student Chapter é um grupo formado 

atualmente por 12 alunos de pós-graduação e graduação do IEAv/ITA. O grupo organiza 

eventos e atividades na área de óptica e fotônica, visando promover a troca de informações 

e experiências entre estudantes, pesquisadores, professores e profissionais da área 

oriundos de diversos países. Outra importante função desse grupo estudantil é levar à 

comunidade que o cerca, os conceitos básicos de óptica e fotônica demonstrando assim os 

benefícios e a relevância que essa área de conhecimento tem para a sociedade. 

O IEAv Student Chapter tem como base a maior sociedade de óptica existente na 

atualidade, The Optical Society (OSA), a qual possui um quadro de membros com os 

profissionais mais renomados da área. Utilizando-se deste vínculo, o IEAv Student Chapter 

atua como um facilitador e intermediador, trazendo membros da OSA para apresentar 

palestras ou cursos no Brasil e, dessa forma, proporcionando a interação de pesquisadores 

e alunos com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

Os Editores 
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I SIMPÓSIO DE APLICAÇÕES DE ÓPTICA E LASERS (I SOL) 
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09:30h - 10:00h

10:10h - 10:30h

10:30h - 11:10h

11:10h - 11:50h

11:50h - 12:00h

12:00h - 13:00h

T
a

rd
e

13:00h - 13:20h

13:20h - 14:20h

14:20h - 15:00h

15:00h - 15:20h

15:20h - 16:00h

16:00h - 17:00h

N
o

it
e

18:00h – 22:00h

QUARTA-FEIRA
26/08

QUINTA-FEIRA
27/08

SEXTA-FEIRA
28/08

Sessão Plenária: CO
2
 Lasers and New 

Applications (1h)
[08:30h -- 09:30h]

Christo J. Liebenberg 
(NeuTrek. Inc)

Start-up Griaule Biometrics (30')
[8:30h -- 9:00h]
Iron C. Daher

(Griaule Biometrics)

Start-up BrPhotonics (30')
[9:00h -- 9:30h]

Julio Cesar R. F. de Oliveira
(BrPhotonics / CPqD)Palestra: Processo Atômico de 

Separação Isotópica a Laser  (40')
[09:30h -- 10:10h]

Marcelo Geraldo Destro
(IEAv)

Start-up Opto (30')
[9:30h -- 10:00h]

Jarbas C. C. Neto
(Opto / USP)

Coffee-break (20')
[10:10h -- 10:30h)

Coffee-break (10')
[10:00h -- 10:10h)

Recepção / Inscrições
[10:30h--11:50h]

Palestra: Desenvolvimento de lasers (40')
[10:30h -- 11:10h]

Ricardo Elgul Samad
(Ipen)

Mesa redonda (1h40')
Tema: Start-ups

[10:10h -- 11:50h]
Mediador: Nicolau A. S. Rodrigues

(ITA)
Participantes: Iron Daher, Júlio Cesar de 

Oliveira e Jarbas Neto
Palestra: Materials Processing with 

Femtosecond Lasers (40')
[11:10h – 11:50h]

Rui Vilar
(Universidade de Lisboa) Encerramento (10')

[11:50h--12:00h]

Almoço (1h10')
[11:50h--13:00h]

Almoço (1h10')
[11:50h--13:00h]

Almoço (1h10')
[12:00h--13:10h]

Abertura (20')
[13:00h--13:20h]

Pós-graduação no IEAv (20')
[13:00h -- 13:20h]
Angelo Passaro

(IEAv)

Sessão de pôsteres (1h30')
[13:10h--14:40h]

Sessão Plenária: The new measurement 
methods of acoustic field using Optical 

Wave Microphone (1h)
[13:20h--14:20h]

Toshiyuki Nakamiya
(Tokai University)

Minicursos (parte 1) (1h40')
[13:20h--15:00h]

Minicurso 1 - Tópicos Experimentais em 
processamento de materiais a Laser

Minicurso 2 - Segurança pessoal durante o uso 
de um Laser

Minicurso 3 - Introdução à técnica Schlieren 

Minicurso 4 - Caracterização de superfícies: 
Rugosidade, Porosidade e refletividade 

Minicurso 5 - Aprendizagem ativa: uma 
ferramenta para o ensino de óptica

Palestra: Técnicas Ópticas de 
Diagnóstico (40')
[14:20h -- 15:00h]

Dermeval Carinhana Junior
(IEAv) Coffee-break (20')

[14:40h -- 15:00h]

Coffee-break (20')
[15:00h -- 15:20h]

Coffee-break (20')
[15:00h -- 15:20h]

Visita ao IEAv (opcional) (2h)
[15:00h--17:00h]

Palestra: Sensoriamento com Fibras 
Ópticas Especiais (40')

[15:20h -- 16:00h]
Cristiano M. B. Cordeiro

(Unicamp)

Minicursos (parte 2) (1h40')
[15:20h--17:00h]

Minicurso 1 - Tópicos Experimentais em 
processamento de materiais a Laser

Minicurso 2 - Segurança pessoal durante o uso 
de um Laser

Minicurso 3 - Introdução à técnica Schlieren 

Minicurso 4 - Caracterização de superfícies: 
Rugosidade, Porosidade e refletividade 

Minicurso 5 - Aprendizagem ativa: uma 
ferramenta para o ensino de óptica

Palestra: Fotônica à base de Silício (40')
[16:00h -- 16:40h]

Antonio Ricardo Zanatta
(USP)

Confraternização
[18:00h – 22:00h]
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The new measurement methods of acoustic field using 
Optical Wave Microphone  

Toshiyuki Nakamiya1,*, Yoshito Sonoda1, Fumiaki Mitsugi2,Yoichiro Iwasaki1,  

Tomoaki Ikegami2, Ryoichi Tsuda1 

1Tokai University, Toroku Higashi-ku, Kumamoto, Japan 

2Kumamoto University, Kurokami Chuo-ku, Kumamoto, Japan 
*nakamiya@tokai.ac.jp 

Microphones with a diaphragm are 
widely used to detect the sound wave. 
The sound waves vibrate a diaphragm, 
and the electrical signal is produced by 
the vibration of whole area of 
diaphragm. A microphone has high 
sensitivity. However, the sound field to 
be measured is disturbed by the 

microphone itself. The disturbance is not negligible, particularly in 
precise scientific measurements of complex field, such as the near 
field (Fresnel’s interference zone) close to a vibrating solid surface or 
the front surface of a panel array speaker composed of many small 
speakers. In contrast, the use of the laser light can realize high 
accuracy measurement without disturbing the sound field. The novel 
method, which we call the “Optical Wave Microphone (OWM)” 
technique, is based on a Fraunhofer diffraction effect between sound 
wave and laser beam. The light diffraction technique is very useful to 
detect the acoustic wave without disturbing the sound field. 

OWM also can be applied to 
visualize the acoustic sound field by 
computerized tomography (CT) 
method because the ultra-small 
modulation by the sound field is 
integrated along the laser beam 
path. We have studied about the 
visualization of two-dimensional 

 

Fig.1 OWM-CT setup detect the ultrasound 
wave distribution. 

 

Fig.2  Real time measurement of spatial 
distribution of ultrasound wave. 
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sound field generated by the sound transmitter using the OWM 
coupled with CT (OWM-CT). Figure 1 shows the OWM-CT setup to 
detect the ultrasound wave distribution.  

Moreover, we have developed the new OWM system which is 
improved the detection sensitivity and signal-noise ratio. It can be 
applied the real time measurement of the spatial distribution of 
supersonic sound. The schematic diagram is shown in Figure 2. 

This work was supported by the Japan Grant-in-Aid for Scientific 
Research (26420395), the Japan Science and Technology Agency (15-
138), and the Research and Study Project of Tokai University 
Educational System General Research Organization. 

References 

[1] T. Nakamiya, Y. Sonoda et al., “Visualization of Electric Discharge Sound Fields in 
Atmospheric Pressure Plasma using Fraunhofer Diffraction”, Proceedings of PIERS 2013, Vol. 
1, pp 364-367, 2013. 

[2] T. Nakamiya, Y. Sonoda et al., “A Tomographic Visualization of Electric Discharge Sound 
Fields in Atmospheric Pressure Plasma using Laser Diffraction”, The European Physical 
Journal - Applied Physics, Vol. 61, 24310, pp 1-8, 2013. 

[3] T Nakamiya, Y. Sonoda et al. “Visualization of sound field using Optical Wave Microphone 
coupled with Computerized Tomography”, Proceedings of 2014 IEEE 3rd Global Conference 
on Consumer Electronics, 110-111, 2014. 
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Técnicas Ópticas de Diagnóstico  

Dermeval Carinhana Jr.1,* 

1Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos, SP, Brasil  
*dcarinhana@ieav.cta.br 

Importado da medicina, o termo diagnóstico 
tem sido aplicado às ações que possibilitem 
a obtenção de informações como 
temperatura, concentração e velocidade de 
um sistema. Do universo de técnicas 
disponíveis, os métodos baseados em 
fenômenos ópticos, como emissão, 
espalhamento, absorção, fluorescência, 
incandescência, etc., apresentam a 
vantagem de não alterarem as condições 

originais dos sistemas investigados, ao contrário dos tradicionais 
métodos de diagnóstico intrusivo. O objetivo da exposição consiste, 
assim, em oferecer um panorama do estado-da-arte das principais 
técnicas ópticas desenvolvidas no IEAv, como Espectroscopias de 
Emissão e Absorção, Fluorescência Induzida por Laser (LIF), 
Incandescência Induzida por Laser (LII), Velocimetrias por 
Espalhamento Rayleigh e por Vaporização de Partículas. Serão 
estudados casos envolvendo sistemas de combustão, plasmas e 
escoamentos de alta velocidade, com e sem a presença de reações 
químicas.  

Referências 

[1] L. Tolomelli e Tolomelli, P. A. S. Matos, L. G. Barreta, D. Carinhana Jr. , “Particle 
Vaporization Velocimetry for LPG Diffusion Flames”. Proceedings of 46th AIAA 
Plasmadynamics and Lasers Conference, 2015 

[2] D. A. Machado, A. C. Oliveira, D. Carinhana Junior, “The combined use of the Schlieren 
Effect and the Absorption Spectroscopy for the Velocimetry of Supersonic and Hypersonic 
Flows”. Proceedings of 45th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference, 2014 

 

 

 

Exemplo de velocimetria de uma 
chama de GLP. 
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Sensoriamento com Fibras Ópticas Especiais 

Cristiano M. B. Cordeiro1,* 

1Instituto de Física “Gleb Wataghin”, UNICAMP, Brasil  
*cmbc@ifi.unicamp.br 

Nesta apresentação irei visitar alguns dos 
resultados que o Laboratório de Fibra 
Especiais (LaFE) da UNICAMP tem obtido nos 
últimos anos na área de sensoriamento 
óptico com fibras ópticas não convencionais, 
em particular fibras microestruturadas de 
sílica e polímero e microfibras ópticas. 

Serão mostrados, entre outros, resultados 
experimentais e de simulação numérica de 

sensoriamento de grandezas como: i) pressão hidrostática utilizado 
fibras microestruturadas com buracos laterais que quebram a 
simetria da fibra e, ii) umidade utilizado cavidades ressonantes 
baseadas em nós com microfibras ópticas. Últimas estruturas 
fabricadas em sílica (como a da figura) e PMMA serão mostradas e 
discutidas possíveis aplicações e tópicos de pesquisa para pós-
graduação.  

Infraestrutura do LaFE para fabricação de fibras microestruturadas de 
sílica e polímero, assim como fabricação de micro e nanofibras será 
apresentada. 

 

 

Fibras microestruturada de sílica 
com núcleo lateral. 
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Fotônica à base de Silício  

A. R. Zanatta  

Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo - Brasil  
zanatta@ifsc.usp.br  

Vivemos em um Mundo repleto de dispo-
sitivos de alta tecnologia que, se não es-
senciais, têm se tornado, cada vez mais, 
onipresentes e sofisticados. Assim como 
várias são as suas aplicações, muitos tam-
bém são os materiais e os métodos utiliza-
dos para a sua confecção. Dentro deste ce-
nário, destaca-se o silício e os seus com-
postos, os quais têm sido responsáveis por 
muitos dos principais avanços tecnológicos 
ao longo dos anos. Na medida em que dis-

positivos mais rápidos e versáteis fazem-se necessários, no entanto, 
novas funcionalidades devem ser incorporadas ao silício. Tem início, 
então, as chamadas tecnologicas fotônica, spintrônica, e plasmônica 
do silício, igualmente aplicáveis a outras classes de materiais. O con-
ceito é relativamente simples e consiste em agregar, às já existentes 
características do silício, novas propriedades tais como: emissão efici-
ente de radiação (ver Figura), transporte de carga elétrica com con-
trole magnético, geração e controle de plásmons, etc.  

Motivados pelas perspectivas científicas-tecnológicas associadas ao 
tema, nosso grupo vem pesquisando já há algum tempo novas com-
binações de materiais (e/ou processos) envolvendo o silício [1-3]. 
Parte dos trabalhos desenvolvidos nesta área será apresentada, bem 
como serão discutidos alguns dos desafios futuros.  

Apoio financeiro: FAPESP e CNPq.  

Referências  

[1] A.R. Zanatta et al., Appl. Phys. Lett. 72, 3127 (1998).  

[2] F.A. Ferri et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 132002 (2009).  

[3] I.B. Gallo et al., Opt. Exp. 21, 28394 (2013).  

 

Sinal de foto-luminescência tipicamen-
te encontrado em materiais à base de 
Si: de baixa dimensionalidade, dopados 
com diferentes íons terra-rara, etc.  
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CO2 Lasers & (new) Applications
Christo     J.     Liebenberg  1,*

1NeuTrek Inc, San Diego, CA, USA 
*cjliebs@yahoo.com

O Since the invention of the CO2

laser by Dr. Kumar Patel in 1964,
the  list  of  potential  applications
keeps  growing  year  after  year.
The  CO2  laser  has  earned  its
rightful place as the workhorse of
all  lasers.  Two  major  R,  D  &  E
efforts  currently  underway
involving CO2 laser systems, are in
the areas  of  Extreme UltraViolet

(EUV) generation for photolithography, and Laser Isotope Separation
(LIS) of uranium. 
Making higher density, faster, and more powerful integrated circuits
(electronic chips) depends on innovations in light source technology.
The drive for smaller feature sizes in chip design is enabled by the
reduction  of  the  light  source  wavelength  used  to  lithographically
pattern the chips.  Extreme UltraViolet  (EUV) photolithography is  a
next  generation  technology,  with  the  irradiation  wavelength  at
13.5 nm. This wavelength is generated in a Laser-Produced Plasma
(LPP) when focusing a high energy, high repetition rate pulsed CO2

laser beam onto a tin droplet. The EUV light generated from the LPP
process is collected, and then illuminates a photomask, allowing the
lithography pattern transfer to occur onto a Silicon wafer.
CO2 lasers also have a potential niche application in the nuclear fuel
cycle, to enrich uranium to the level of ~4%, which is the required
enrichment  grade  to  fuel  civilian  nuclear  power  generators.  Laser
enrichment  processes  (3rd generation enrichment  technology)  have
been the focus of interest since the 1970’s, because of its potential
significant  economic  advantages,  compared  to  diffusion  and
centrifuge technologies. The preferred laser enrichment technology
today  is  MLIS  (molecular  laser  isotope  separation),  and  variants

CO2 Laser.
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thereof, using molecular UF6 gas as the feed material. To selectively
excite  the  ν3 vibrational  band  of  the  fissionable  235UF6 isotope,  a
16 µm  narrow-band light  source  is  required.  This  requires  a  high-
repetition rate, wavelength tunable CO2 MOPA laser system, which is
Raman  shifted  in  para-H2 to  produce  the  Stokes  wavelength  at
16 µm. 

More than a dozen nations have attempted MLIS over the past 45
years.  Although  proof-of-concept  has  been  demonstrated  on  a
laboratory scale, engineering scaling of the 16 µm laser systems has
consistently proven to be a technology barrier. This certainly was the
case in major MLIS programs in the USA, France, Germany, South-
Africa and Japan. A new laser enrichment technology called CRISLA
(Condensation Repressing Isotope Selective Laser Activation) utilizes
a simplified laser enrichment process and a novel UHDC (Ultra-High
Duty Cycle) CO2/CO laser system, and has the potential to overcome
the engineering  scaling challenges that  has plagued previous  MLIS
efforts.
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Materials Processing with Femtosecond Lasers  

Rui Vilar 

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 
rui.vilar @ist.utl.pt 

Selected results achieved in recent 
investigations on laser materials processing 
of metallic, dielectric, and biological 
materials using femtosecond will be 
presented. The main topics of the 
presentation will be laser surface micro and 
nanotexturing and its applications, phase 
transformations induced in silica and 
alumina by femtosecond laser treatment, 

laser ablation of biological hard-tissues (enamel, dentin, and bone) 
applied to minimally invasive surgery. 

 

 

 

 

 

Mesenchymal cell spreading on  a 
nanotextured Ti-alloy surface  
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Desenvolvimento de lasers 

Ricardo Elgul Samad* 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN-CNEN/SP, São Paulo, SP, Brasil 
*resamad@gmail.com 

Serão apresentados desenvolvimentos 
recentes em lasers de pulsos ultracurtos e de 
altas potências que possibilitam a geração 
de condições extremas de interação de 
radiação com a matéria inacessíveis poucas 
décadas atrás. Os sistemas a serem descritos 
possibilitam a geração de pulsos com 
comprimentos de onda, durações temporais, 
intensidades e energias que não podem ser 

criados a partir de lasers convencionais. Estas novas características 
dos pulsos lasers permitem a investigação de fenômenos 
ultrarrápidos em escalas temporais de femtossegundos (10-15 s) a 
attossegundos (10-18 s), que é a escala natural dos movimentos 
eletrônicos, fornecendo uma ferramenta que torna acessível a 
dinâmica de elétrons dentro de átomos e moléculas, novos 
comprimentos de onda nas regiões do ultravioleta de vácuo a raios X 
duros que possibilitam a investigação em escalas espaciais e 
temporais não acessíveis com lasers convencionais, além da 
produção de estados de pressões e temperaturas extremas, em 
alguns casos só encontradas no interior de estrelas. Também serão 
apresentados sistemas laser de grande porte e desenvolvimentos 
recentes que nos aproximam da obtenção de fusão nuclear por 
confinamento inercial induzido por laser, que podem levar à 
produção de energia de forma limpa e ilimitada. 

 

Os autores agradecem às agências de fomento CNPq, FAPESP, FINEP 
e SAE. 

 

Geração de luz VUV por pulsos 
lasers ultracurtos focalizados em 
gás nobre no vácuo. 

Simpósio de Aplicações de Óptica e Lasers 
SOL 2015

19



Processo Atômico de Separação Isotópica a Laser  

Marcelo Geraldo Destro* 

Instituto de Estudos Avançados ‐ IEAv, São José dos Campos, SP, Brasil 
*mgdestro@gmail.com 

O  Grupo  de  Laser  e 
Aplicações  ‐  IEAv  tem 
conduzido  experimentos 
de  separação  isotópica  a 
lasers desde os meados de 
1982. Nesta primeira  fase, 
foram concentrados esfor‐
ços  na  demonstração  da 
viabilidade  técnico‐cientí‐
fica do enriquecimento do 

urânio para ser utilizados nas plantas de geração de energia elétrica 
[1]. Em 2005,  iniciou‐se um trabalho para estender esta capacitação 
obtida  para  enriquecer  outros materiais  de  interesse  aeroespacial 
como, por exemplo, os elementos das terras‐raras, sugerindo para tal 
a  execução  do  Projeto  PASIL  –  acrônimo  de  Processo  Atômico  de 
Separação  Isotópica  a  Laser.  Neste  trabalho  serão  discutidos  os 
conceitos básicos que  viabilizam  a utilização desse processo para  a 
separação isotópica da maioria dos elementos que constam da tabela 
periódica [2]. Serão mostrados alguns  resultados obtidos em nossos 
laboratórios [3]. 

Visão Geral do PASIL 

O autor agradece às agências de fomento COMAER,  CNPq e CAPES. 

Referências 
[1] SCHWAB, C. et al. "Laser Techniques Applied to Isotope Separation Of Uranium". Progress 
in Nuclear Energy Special Issue Reviews of The Enfir III Enam Brazilian Joint Nuclear 
Conference 1997, v. 33, n.1, p. 217‐264, 1998.  

[2] KÖSTER, U.; FEDOSEYEV,V.N.; MISHIN, V.I. "Resonance laser ionization for radioactive 
atoms". Spectrochimica Acta Part B, v.58, 1047–1068, 2003. 

[3] VICTOR, A. R. et al. "Neodymium Two‐step Optogalvanic Spectroscopy in a Hollow 
Cathode Lamp". Spectrochimica Acta Part B, v. 66, 748–753, October 2011. 
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Pós-graduação e Iniciação Científica e Tecnológica no 
IEAv 

Angelo Passaro1,* 

1Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos, SP, Brasil 
*angelo@ieav.cta.br 

Pós-graduação: o IEAV atua na formação de 
pessoal em nível de pós-graduação, Mestrado e 
Doutorado, por meio do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais, PG-
CTE. O Programa é fruto da parceria entre três 
instituições de ensino e pesquisa subordinadas ao 

DCTA: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, como a instituição 
principal, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, e o próprio IEAv. A 
estrutura administrativa do Programa fica concentrada no ITA. No 
entanto, o IEAv e o IAE, por meio de órgãos internos próprios, 
coordenam localmente as atividades de pós-graduação, além de 
disponibilizar laboratórios e instalações de apoio (bibliotecas, salas 
para estudantes, salas de aula, recursos de informática) para o 
desenvolvimento dos trabalhos de Mestrado e Doutorado. 

De acordo com a classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, CAPES, O PG-CTE é ligado à Área de 
Avaliação Engenharias III, pertencente à Grande Área das 
Engenharias, a qual engloba subáreas como a Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção, Engenharia Naval e Oceânica e a 
Engenharia Aeroespacial. Em sua avaliação inicial, o programa obteve 
nota 4. 

As linhas de pesquisas do PG-CTE estão distribuídas em cinco áreas 
de concentração: 

i) Física e Matemática Aplicadas (CTE-F) 

Plasmas e Aplicações; Lasers e Aplicações; Matemática Aplicada e 
Modelagem Computacional; Efeitos da Radiação Ionizante. 

ii) Química dos Materiais (CTE-Q) 

Eletroquímica e Corrosão; Espectroscopia; Síntese, Caracterização e 

 

  
 
O PG-CTE é constituído 
pelo ITA, IAE e IEAv. 
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Avaliação de Materiais e Nanomateriais; Materiais Energéticos; 
Química Teórica. 

iii) Propulsão Espacial e Hipersônica (CTE-P) 

Aerotermodinâmica e Hipersônica; Adição de Energia por Radiação 
Eletromagnética; Propulsão Hipersônica; Técnicas de Diagnóstico em 
Escoamento Reativo; Propulsão Nuclear; Propulsão Aeroespacial. 

iv) Sensores e Atuadores Espaciais (CTE-S) 

Materiais Avançados para Sensores e Metamateriais; Sensores à 
Fibra Óptica, a Óptica-Integrada, de Infravermelho, Magnéticos, 
Magneto-Mecânicos; Condicionamento de Sinais e Técnicas de 
Medição; Nanotecnologia e MEMS; Física de Dispositivos 
Semicondutores. 

v) Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos (CTE-E) 

Ensaios Dinâmicos e Estáticos; Sistemas Elétricos e Eletrônicos; 
Sistemas Mecânicos; Materiais e Processos; Navegação e Controle; 
Engenharia de Sistemas; Estruturas e Aeroelasticidade; Computação 
Aplicada; Aerodinâmica Aplicada; Ensaios e Lançamentos; 
Confiabilidade e Certificação. 

Iniciação Científica e Tecnológica: A despeito de não contar com 
cursos de graduação, desde 2006 o IEAV participa de Programas 
Institucionais de Iniciação Científica, PIBIC, e Tecnológica, PIBIT, 
concedidos pelo CNPq. O objetivo dos programas consiste em 
promover o contato direto dos alunos com atividades científicas e 
tecnológicas em desenvolvimento no Instituto. Atualmente, estes 
programas contam com um total de 30 bolsas de estudo, distribuídas 
em 26 de Iniciação Científica e 04 de Iniciação Tecnológica e 
Inovação. 

Além do financiamento pelo CNPq, o IEAV conta também com um 
programa próprio de concessão de bolsas em nível de graduação 
(iniciação científica e tecnológica) e pós-graduação (mestrado e 
doutorado), por meio de projetos de pesquisa financiados 
diretamente pelo Comando da Aeronáutica. 
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Griaule Big Data Biometrics S.A. 
Iron Daher  

contato@griaulebiometrics.com 
 

Fundada por Iron Daher em 2002, a       
Griaule Biometrics S/A produz tecnologia de      
ponta para o reconhecimento de impressões      
digitais, face e voz. Em 2006 foi premiado        
como o algoritmo de reconhecimento     
biométrico mais preciso do mundo na      
competição européia (Fingerprint Verification    
Competition). 

Entre os casos de sucesso mais      
importantes estão o Tribunal Superior Eleitoral, a Caixa Econômica         
Federal, a Fundação Casa e o Department of Homeland Security (EUA).  

Hoje, acumula mais de 20 certificações de qualidade do FBI, atua           
em mais de 60 países e é referência em tecnologias de           
reconhecimento inovadoras. Sendo assim, a Griaule é uma das líderes          
do mercado de biometria big data.  

Possui hoje a maior e mais experiente equipe de pesquisa e           
desenvolvimento em biometria no hemisfério sul. 
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Projeto PASIL – Geração de Vapor Atômico a Laser

J  onas Jakutis Neto  1,*, Benedito Christ1, Emmanuela Sternberg2, Nicolau A. S. Rodrigues2.
1Instituto de Estudos Avançados (IEAv), São José dos Campos/SP- Brasil
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos/SP- Brasil

*jakutis@ieav.cta.br

Atualmente  existem  diversas
aplicações  de  vapor  atômico
gerado  por  ablação  a  laser,  a
citar:  LIBS  (Laser  Induced
Breakdown  Spectroscopy),
deposição de filmes finos, fonte
para  aceleradores  lineares  de
partículas,  separação  de

elementos  e/ou  isótopos  e  outras.  Em  todas  essas  aplicações,  é
necessário  conhecer  a  dinâmica  do  jato  atômico  para  fim  de
optimização  dos  processos.  Um  dos  objetivos  do  Projeto  PASIL  é
estudar a dinâmica do vapor, com foco específico na aplicação deste
no processo atômico de separação isotópica (AVLIS –  Atomic Vapor
Laser Isotope Separation). Os trabalhos realizados no Laboratório de
Evaporação  a  Laser  (LEF)  do  PASIL  visam  à  caracterização  de
parâmetros  como  a  temperatura  do  vapor,  velocidade  de  deriva,
distribuição de densidade e espacial das espécies geradas, em função
dos  parâmetros  dos  lasers  utilizados.  Dessa  forma  será  possível
controlar  e  adequar  as  características  dos  vapores  gerados  de
diversos elementos apenas selecionando o tipo de laser, seu regime
de operação e óptica associada. Os elementos a serem estudados no
projeto  são  as  Terras  Raras  (TR)  e  o  Molibdênio  (Mo),  devido  às
aplicações  estratégicas  de  seus  isótopos.  No  futuro,  o  laboratório
pretende explorar métodos de separação utilizando campos elétricos
e/ou magnéticos e fotoionização seletiva a laser. 

Financiamento: Comaer-DCTA, Funcate, CNPq, CAPES, FAPESP

Vapor atômico de Mo gerado por ablação a Laser
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Deposição a laser de revestimentos TBC 

Viviane Teleginski1,2*, Daniele C. Chagas1,2, Júlio C. G. Santos1, Getúlio de Vasconcelos1,2 

1Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos, SP, Brasil 
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, SP, Brasil 
*teleginski@gmail.com 

TBCs (Thermal Barrier Coatings) são 
revestimentos empregados para proteção 
térmica e química de palhetas de turbinas 
aeronáuticas, permitindo temperaturas de 
operação mais elevadas para aumentar 
sua eficiência sem alterar as propriedades 
mecânicas do substrato, assegurando o 
funcionamento seguro da turbina. O TBC é 
composto de um revestimento de ligação 
(BC), uma camada de óxido (TGO) e uma 
camada cerâmica. As técnicas utilizadas 
para deposição destes revestimentos 
promovem ligações mecânicas e químicas 

com o substrato, possuindo microestruturas porosas. No presente 
trabalho, o uso do laser de CO2 estabeleceu com sucesso ligação 
metalúrgica entre o BC e substrato, com microestrutura isenta de 
poros ou imperfeições [1]. A camada cerâmica depositada mostrou-
se densa, com superfície de baixa rugosidade, contendo trincas 
verticais que atuam como barreira a propagação de tensões que são 
geradas durante os ciclos de operação das turbinas.  Também 
verificou-se que a composição de fases da cerâmica foi 
homogeneizada [2]. 

Os autores agradecem a FAPESP (2013/08920-1) e CNPq/ MCT/ AEB.  

Referências 

[1]  V. Teleginski, D.C. Chagas, A.C.C. Oliveira, J.C.G. Santos, J.F. Azevedo, R. Riva, G. 
Vasconcelos, Yb:fiber laser surface texturing of stainless steel substrate, with MCrAlY 
deposition and CO2 laser treatment, Surf. Coat. Technol. 260 (2014) 251–259. 

[2] V. Teleginski, D. C. Chagas, A. C. C. Oliveira, R. Riva, G. Vasconcelos, Laser irradiation of 
YSZ on NiCrAlY/ Inconel 718 substrates for TBC applications. Artigo submetido Surf. Coat. 
Technol. em abril de 2015, no congresso 42nd ICMCTF.  

 

Desenho esquemático do sistema TBC 
onde estão indicadas suas camadas 
constituintes e substrato. 
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Microfone óptico baseado em interferometria óptica 

aplicado à inspeção de estruturas aeronáuticas 

soldadas a laser 

João M. S. Sakamoto
1,*

 e Rudimar Riva
1
 

1
Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos, SP, Brasil 

*sakamoto@ieav.cta.br 

Neste trabalho, realizou-se um estudo 

experimental para verificação de viabilidade 

de aplicação de um microfone óptico para 

inspeção não destrutiva e sem contato de 

estruturas aeronáuticas soldadas a laser. O 

princípio de funcionamento deste sensor 

baseia-se em interferometria óptica entre 

um feixe de luz principal e um feixe de luz 

difratado por ondas acústicas [1,2]. Este 

sensor é constituído por um laser contínuo de baixa potência e três 

lentes convergentes, sendo assim de simples montagem e de baixo 

custo. As três lentes realizam a transformada de Fourier óptica do 

feixe difratado e o sinal de saída é detectado por um fotodetector na 

posição em que ocorre interferência entre os feixes [2]. Um setup 

experimental foi montado, no qual o feixe sensor, paralelo à 

superfície da amostra a ser soldada, atravessa ortogonalmente o 

feixe do laser de soldagem. Dessa forma, demonstrou-se a 

capacidade do sensor em detectar as ondas acústicas geradas pela 

soldagem a laser. Os próximos passos serão o aprimoramento do 

sensor para torná-lo mais adequado à detecção especificamente de 

sinais de soldagem a laser. 

Os autores agradecem ao CNPq (processo número 485147/2013-0).  

Referências 

[1] Y. Sonoda, Y. Suetsugu, K. Muraoka, and M. Akazaki, "Applications of the Fraunhofer-

diffraction method for plasma-wave measurements," Plasma Physics 25, 1113-1132 (1983).  

[2] Y. Sonoda and T. Nakamiya, "Proposal of optical wave microfone and physical mechanism 

of sound detection," Proceedings of the AES 135
th

 Convention (2013). 

 

Utilização de sensor óptico durante 

soldagem a laser. 
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 Sinterização a laser de cerâmicas de CaTiO3 e ZnO 

Tiago Cordeiro de Oliveira1,*, Ronaldo Santos da Silva2 

1Instituto Federal de Alagoas, Arapiraca, Al, Brasil 
2Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Se, Brasil 
*tiagocordeirotc@yahoo.com.br 

O processo de sinterização a 
laser tem atraído a atenção 
dos pesquisadores devido 
às seguintes vantagens: 
possibilidade de utilização 
de altíssimas taxas de 
aquecimento, rapidez no 
processamento, 

possibilidade de sinterização de materiais com alto ponto de fusão, 
entre outras. Tem sido observado que cada material responde de 
maneira diferente à radiação laser incidente, ou seja, uma mesma 
densidade de potência pode gerar diferentes temperaturas e 
gradientes de temperatura a depender das características físico-
químicas do material. Foram produzidos corpos cerâmicos de CaTiO3 
e ZnO partindo de pós sintetizados pelo método dos precursores 
poliméricos. Em um laser de CO2 os modos vibracionais desta 
molécula permitem transições com emissão na região do 
infravermelho, com maior eficiência em 10,6 µm, energia esta 
eficiente para o processamento de materiais óxidos.  Para a produção 
e caracterização das amostras foram utilizadas as técnicas de Análise 
Térmica Diferencial, Termogravimetria, Difração por Raios X, 
Dilatometria, Microscopia Eletrônica de Varredura  e Espectroscopia 
de Impedância [1]. 

Os autores agradecem às agências de fomento CAPES, CNPq e 
FAPITEC 

Referência  
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Tese de Doutorado. São Cristóvão-Se. 2015.     
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Desenvolvimento de estrutura mecânica para um 

microfone óptico 

Laleska S. Leandro1,*, Gefeson M. Pacheco2 

1Universidade Paulista, São José dos Campos, SP, Brasil 
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, SP, Brasil 
*laleskadsleandro@gmail.com 

O microfone a fibra óptica, MFO, tem sido 
objeto de estudos em diversos campos da 
detecção de áudio. Sendo um sensor óptico 
de intensidade, este se torna uma forma 
alternativa para vigilância, como microfone 

em salas de ressonância magnética e ensaios 
sem contato e não destrutivos. 

O MFO possui uma fibra óptica que guia luz 
de um laser até uma lente positiva. Uma vez colimado, o feixe atinge 
uma membrana refletora. A luz refletida passa pela mesma lente e 
atinge outra fibra óptica que a guia ao fotodetector.  

Entretanto, a maioria dos MFOs são arranjos experimentais, 
limitando a praticidade para testes em campo. À vista disso, os 
autores desenvolveram um estudo com o objetivo de reduzir as 
dimensões físicas do MFO, iniciando pelo conjunto entre as duas 
fibras ópticas e a lente colimadora. 

Desta maneira, pares de fibras ópticas com tamanhos de raios iguais 
foram fixados no interior de um conector FC (Ferrule 
Conector/ponteira de conexão). Utilizaram-se de fibras com 1,75 μm 
e 3,5 μm de raio e lentes com distâncias focais de 4 mm e 11 mm. O 
foco do teste é obter a maior tensão de saída na fibra receptora do 
MFO, fator que indica melhor desempenho. O sensor que apresentou 
o melhor resultado possui fibras com 3,5 μm de raio de núcleo e 
lente com distância focal de 11 mm, a figura ilustra seu desempenho.  

A autora L.S.L. agradece ao CNPQ por conceder a bolsa de iniciação 
científica.  

 

Sinal adquirido pelo osciloscópio 

da onda gerada para detecção (1) 
e onda captada pelo MFO (2) 
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Microusinagem a laser de Carbono Vítreo 

Alexandre Aumiller1,2*, Fábio Dondeo2, André N. S. Rodrigues2 

1Unifesp, São José dos Campos, SP, Brasil  
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*alehandsp@gmail.com 

Estruturas periódicas micrométricas 
foram produzidas numa matriz 
carbonosa de Carbono Vítreo 
Monolítico [1] usando laser pulsado de 
Nd-Yag 3°Harmônico, que emite em 
355 nm. Nessa região do espectro, o 
carbono vítreo tem alta absorção. A luz 
absorvida numa região focal de 50 μm 
de diâmetro é convertida em calor e 

oxida o material, o qual reage com o oxigênio do ar, formando gases. 
Através do controle da velocidade relativa entre a amostra e a região 
focal do laser, consegue-se controladamente remover massa da 
superfície do carbono vítreo, formando ranhuras micrométricas. A 
regularidade das ranhuras obtidas foi estudada através de 
microscopia e de medições de rugosidade. Foram variados 
parâmetros como a velocidade da mesa xyz de alta precisão que 
movimentava a amostra, potência média do feixe de laser (0,01 a 
0,05 W), taxa de repetição (80 a 400 Hz), e o efeito do uso de filtros 
atenuadores de intensidade. Esses experimentos têm demonstrado a 
viabilidade de se produzir padrões de rugosidade empregando a 
irradiação a laser pulsado de carbono vítreo [2]. 

Os autores agradecem às agências CNPq pela bolsa PIBIC do aluno.  

Referências 
[1] J. Zarzycki, “Materials Science and Technology – A Comprehensive Treatment” – Vol. 9 

Glasses and Amorphous Materials, ed. R. W. Cahn, P. Haasen and E. J. Kramer, Weinheim, 

New York, Basel, Cambridge, 1991. 

[2] F. Dondeo; A. Damião; G. M. Simões; A. Aumiller, Anais do XXXIIII CBRAVIC, pag. 

64 (2012). 

 

 

 

 

 

 

Ranhuras paralelas micrométricas feitas na 
supefície de carbono vítreo com laser. 
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Visualização de Escoamentos pela Óptica Schlieren 
Danilo A. Machado1*, Alberto M. dos Santos1, Demerval C. Junior1,2, Antonio C. de 
Oliveira1,2 
1Instituto de Estudos Avançados – IEAv;  
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA  
*danilodoors@hotmaill.com 

Nossos olhos e câmeras comuns não 
conseguem discernir as diferenças de fase 
em um feixe de luz. Nós só podemos ver a 
amplitude e o contraste de cor. Se fosse 
possível ver a fase da luz, novas 
perspectivas abririam para nossa visão. Tal 
é a importância do método óptico 
schlieren, ele traduz as diferenças de fase 

em amplitude. Em outras palavras, com o uso do método schlieren é 
possível observar uma vasta gama de fenômenos invisíveis ao olho 
nu. A visualização pelo arranjo óptico schlieren é devido a variações 
do índice de refração do meio e essa variação pode ser causada por 
gradientes de temperatura, pressão ou densidade. Desde sua 
invenção no século XVII por Robert Hooke, o método vem sendo 
utilizado principalmente na visualização de escoamento de gases. No 
ano de 2004, o método Schlieren Toepler de Campo Total, foi 
introduzido no Instituto de Estudos Avançados com a finalidade de 
observar escoamentos hipersônicos produzidos por túneis de 
choque. Posteriormente, o método foi utilizado na visualização de 
escoamentos de jatos livres, combustão e plasmas. Atualmente, 
estão sendo desenvolvidas outras variações do método schlieren no 
IEAv. Dentre os métodos estão: Schlieren Ressonante, Schlieren 
Focalizado e Schlieren PIV. 

Os autores agradecem às agências de fomento CNPq e FINEP. 

Referências 
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Arranjo óptico schlieren ressonante 
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Determinação de temperatura de chamas por 
espectroscopia de emissão 

Ana Paula Lasmar Guimarães1,2*,Nancy M. Abe2,Angelo Passaro2,Dermeval Carinhana Jr.1,2 

1Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos, SP, Brasil. 
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Sistemas de combustão geralmente 
apresentam temperaturas elevadas a 
ponto de deteriorarem instrumentos 
de medidas de temperatura, afetando 
assim, a confiabilidade das medidas. 
Uma das técnicas ópticas e não 

intrusivas de determinação de temperatura é a técnica de 
diagnóstico chamada de espectroscopia de emissão natural [1]. Nesta 
técnica, a temperatura é obtida por meio da comparação entre 
espectros experimentais, obtidos com o arranjo mostrado na Figura, 
e espectros teóricos obtidos de um programa computacional. A 
montagem do arranjo experimental e a obtenção dos espectros 
experimentais será realizada no Laboratório de Espectroscopia 
Molecular (LEM) do IEAv. No programa computacional, em 
desenvolvimento no Laboratório de Engenharia Virtual (LEV) também 
do IEAv, os espectros teóricos são calculados principalmente a partir 
de resolução espectral, temperatura e do perfil de curva utilizado 
para o alargamento das linhas espectrais. Através do método da 
força bruta, os espectros são comparados e a qualidade da 
sobreposição entre os espectros e, consequentemente, o valor de 
temperatura rotacional, é avaliado pelo parâmetro chi-quadrado, que 
corresponde à soma dos quadrados das diferenças entre os espectros 
teóricos e experimentais. Os resultados serão apresentados na forma 
de um gráfico, permitindo que o usuário determine a temperatura da 
chama. 

Referência 

 [1] CARINHANA JR., D. et al. Determination of Liquefied Petroleum Flame Temperatures 
using Emission Spectroscopy, J. Braz. Chem. Soc., 7 p.1326-1335, 2008. 

 

Arranjo experimental para obtenção dos 
espectros. 
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Estudos espectroscópicos de érbio I em 
lâmpada de catodo oco e catodo vazado
Patricia Bueno1,*, Marcelo Geraldo Destro2, Maria Esther Sbampato1,2, José 
Wilson Neri2, Carlos Alberto Barbosa da Silveira2, Alessandro Rogério Victor1,  
Luiz Felipe Nardin Barreta1, Jhonatha Ricardo dos Santos1 
1Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, São José dos Campos, Brasil
2Instituto de Estudos Avançados, IEAv,São José dos Campos, Brasil
*patricia.pabn@gmail.com

O  érbio  possui  diversas  aplicações 
como,  por  exemplo,  em  lasers,  em 
fibras  ópticas  e  na  indústria  nuclear 
como absorvedor de nêutrons. Porém a 
utilização  de  isótopos  em  vez  do 
material natural melhora a eficiência de 
alguns processos, como é o caso das 
ligas  para  tecnologia  nuclear,  cujo 
componente  ativo  é  o  167Er  [1,2].  A 
separação de isótopos via laser requer 

o  conhecimento  espectroscópico  do  átomo  para  o  correto 
ajuste  na  sintonia  dos  lasers.  O  objetivo  deste  trabalho  é 
estudar o desvio isotópico do átomo de érbio e a sobreposição 
das estruturas hiperfinas de seus isótopos das três transições 
de primeiro passo observadas em: 582,842 nm; 585,693 nm e 
587,232 nm. Para isso estão sendo realizadas primeiramente 
simulações da estrutura hiperfina do átomo de érbio a partir de 
dados da literatura e também a espectroscopia da molécula de 
iodo  para  posterior  calibração  dos  espectros  experimentais, 
uma  vez  que  esta  apresenta  linhas  intensas  e  todas 
catalogadas na região visível  do espectro (incluindo a região 
estudada  neste  trabalho).  Além  disso,  atualmente  foram 
iniciados  experimentos  de  espectroscopia  em  lâmpada  de 
catodo oco vazado de érbio em corpo de vidro.
Agradecemos o apoio dado pelo CNPq e CAPES
[1] UNITED STATES PATENT. C. A. Haynam et al.  Laser Isotope Separation of 
Erbium and othe Isotopes. USA n.5443702, 22 aug. 1995, 22 jun. 1993. 
[2] P. Myslinki, J. Chrostowski. Effects of Concentration on Performance of Erbium 
Doped Fiber Amplifiers. Journal of lightwave tecjnology. v.15, n.1 (1997), 112-120.

Espectro  simulado  da  estrutura  
hiperfina do átomo de érbio para  
a  linha  582,842nm  e  espectro  
simulado do iodo.
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Transmissão THz melhorada por meio de lentes 3D 

não esféricas  

Alice L. S. Cruz1,2*, Cristiano M. B. Cordeiro3, Marcos. A. R. Franco1,2 
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O photonic nanojet é uma onda 
eletromagnética com um feixe estreito, não 
evanescente e de alta intensidade que 
emerge em uma microesfera iluminada por 
uma onda plana. Talvez sua característica 
mais interessante seja que a cintura do feixe 
pode ter dimensão menor que o limite de 
difração clássico das ondas eletromagnéticas 

(~ λ/2). Estes jets apresentam potencial aplicação em detecção, 
medição e manipulação de nanopartículas metálicas, aumento na 
intensidade de fenômenos não lineares e microscopia. A proposta de 
estruturas dielétricas operando na faixa terahertz (THz), com λ entre 
30-3000 μm, está relacionada com o crescente avanço da tecnologia 
para aplicações em diversas áreas como medicina, biologia, 
segurança e espectroscopia. Neste trabalho foram investigadas a 
largura e comprimento dos jets (chamados terajets em frequências 
THz) em objetos com formato não usual, onde a largura determina a 
resolução espacial e o comprimento indica a profundidade de 
escaneamento. Foi observado que geometrias com formato não 
usual demonstram além da capacidade de formar terajets com range 
de operação mais longo, também apresentam uma a intensidade 
melhorada de ~32 vezes com respeito à onda plana incidente e 
resolução espacial com largura de subcomprimento de onda. Quando 
aumentamos a frequência, a largura do terajet torna-se mais estreita, 
alcançando resoluções ainda menores e intensidades mais elevadas 
(~64 vezes). Isso permite aplicar as estruturas em microscopia e 
detecção de partículas pequenas.  

 

 

 

 

 

Formação de um terajet em uma 
geometria 3D não esférica na 
frequência de 0,1 THz. 
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Fibra de núcleo oco com curvatura negativa fabricada 

por prototipação rápida para aplicações terahertz  

Alice L. S. Cruz1,2*, Valdir A. Serrão2, Carmem L. Barbosa2, Cristiano M. B. Cordeiro3, Marcos. A. 
R. Franco1,2 

1Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, SP, BR  
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*alicelscruz@gmail.com 

A tecnologia de geração e detecção de 
sinais terahertz (THz), com faixa de 
frequência de 0,1 THz a 10 THz, tem 
passado por forte evolução em anos 
recentes, o que acarretou intensa atividade 
de pesquisa associada ao desenvolvimento 
de guias para propagação de sinais com 
comprimento de onda milimétricos. Ondas 
THz são fortemente absorvidas em água e 
em diversos materiais vítreos e poliméricos. 
As elevadas perdas por absorção exigem um 

design especial das fibras THz para que propaguem grande parte da 
energia na região de ar ao redor da fibra (campo evanescente), nas 
regiões de ar de uma fibra microestruturada (fibra porosa) ou no 
núcleo de fibras de núcleo oco (hollow-core fiber). Neste trabalho foi 
demonstrada a propagação de ondas THz em uma fibra de núcleo oco 
com curvatura negativa, fabricada por meio da técnica de 
prototipagem rápida usando uma impressora 3D de baixo custo. O 
polímero utilizado foi o ABS (acrilonitrila butadieno estireno) com 
índice de refração 1,6 nas frequências estudadas.  A fibra foi 
numericamente investigada usando software de método dos 
elementos finitos e experimentalmente com espectrômetro THz no 
domínio do tempo (THz-TDS). Os resultados indicam que a fibra guia 
pelo menos até 1.1 THz, cobrindo um range espectral com baixas 
perdas materiais que é favorecida pela curvatura negativa do núcleo. 
A guiagem das ondas é suportada por efeito antirressonante, o que 
reduz as perdas de confinamento. Este tipo de guia tem aplicações 
promissoras como sensores ou imageadores. 

 

Fabricação de fibra terahertz de 
núcleo oco por prototipação rápida 
em polímero utilizando impressora 
3D.  
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Esse trabalho tem como 

objetivo, o estudo dos 

desvios isotópicos de 

algumas linhas do espectro 

do disprósio. Para tanto, 

foram realizadas algumas 

simulações de espectro do 

disprósio com transições 

relatadas na literatura [1] 

com o intuito de auxiliar o 

trabalho experimental que 

vem sendo realizado de 

modo a obter os espectros 

optogalvânicos do disprósio. Foram também realizados experimentos 

de espectroscopia optogalvânica intermodulada a laser em uma 

lâmpada de catodo oco vazada de disprósio, de modo a se 

determinar os desvios isotópicos em três linhas do átomo de 

disprósio, das quais uma é inédita. 

O autor agradece às agências de fomento COMAER,  CNPq e CAPES. 
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Espectros simulados para os desvios isotópicos do disprósio em 

599,022 nm. 
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Espectroscopia optogalvânica sub-Doppler em 
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Ao longo dos anos uma 

série de investigações no 

átomo de neodímio (Nd) 

foram realizadas em função 

de suas múltiplas apli-

cações tecnológicas e es-

pectroscópicas. Lasers de 

Nd:YAG e ímas permanen-

tes de Nd-Fe-B são exem-

plos de suas aplicações. 

Tendo em vista o enrique-

cimento de materiais com 

um dos seus sete isótopos 

afim de aumentar a eficiência dos dispositivos que o usam, será 

usado o processo de fotoionização seletiva de isótopos a laser. Para 

tal é necessário que se conheça desvio isotópico, desdobramento de 

estrutura hiperfina, dentre outros. Neste trabalho são apresentados 

os resultados preliminares obtidos entre 575 e 600 nm [1-3].  

O autor agradece às agências de fomento COMAER,  CNPq e CAPES. 
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Espectro optogalvânico intermodulado   obtido para a transição 

587,125 nm (0 - 17032,146 cm
-1

) do Nd. 
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Espectroscopia Atômica de Disprósio Visando ao 

Enriquecimento Isotópico a Laser
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O  isótopo  164Dy  pode  ser  utilizado  na

construção de barras de controle nuclear,

devido sua alta  eficiência  na absorção de

nêutrons. Além disso, seus outros isótopos

possuem  outras  aplicações  industriais  e

podem  até  mesmo  serem  utilizado  como

radiofármacos.  Com  esta  motivação,  este

trabalho  pretende  contribuir  para  o

processo  atômico  de  enriquecimento

isotópico a laser do disprósio, em um dos

isótopos de interesse. Para tal, os estudos e

experimentos utilizaram da técnica da espectroscopia optogalvânica

de múltiplos passos para identificar as possíveis rotas de se obter a

fotoionização do disprósio na região do espectro entre 555 nm e 615

nm [1]. Além disso, um código computacional de análise e simulação

de espectros, o programa ASAS (Analysis and Simulation of Atomic

Spectra)  [2],  foi  atualizado,  resultando  em  quatro  funções  que

auxiliaram  no  planejamento  e  interpretação  de  resultados

experimentais.

Os autores agradecem às agências de fomento CAPES, CNPq.
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Identificação da transição 

17687,90 → (34519,52 ± 0,02) cm-1 

(594,120 nm) do disprósio.
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O  Instituto de  Estudos 
Avançados (IEAv/DCTA) está 
desenvolvendo o 14-X, um 
veículo  hipersônico nacional, 
que utilizará como sistema de 
propulsão o estatoreator de 
combustão supersônica do  tipo 
scramjet.       O       estudo       da 

combustão supersônica em solo é feito por túneis de choque e 
bancada de testes para combustores supersônicos constituídos 
basicamente de um gerador de ar viciado (GAV) e um bocal 
convergente-divergente. Enquanto que nos túneis o veículo de teste 
é submetido a escoamentos em velocidades hipersônicas capazes de 
simular o voo atmosférico, na bancada são reproduzidas as condições 
de temperatura e velocidade do escoamento na admissão do motor 
scramjet. Nesse contexto, o projeto em desenvolvimento visa montar 
uma bancada piloto para gerar as condições de escoamento na 
entrada do combustor supersônico baseada em parâmetros 
experimentais estabelecidos em investigações teóricas e 
experimentais de trabalhos anteriores envolvendo o 14-X. A câmara 
de combustão tem por finalidade gerar a temperatura de estagnação 
na entrada do bocal e o bocal tem a função de acelerar o escoamento 
em estagnação na câmara de combustão à velocidade almejada. As 
condições de  saída  serão  caracterizadas por  meio de  técnicas de 
diagnósticos não-intrusivas, como a  espectroscopia de  emissão, o 
PVV (Particle Vaporization Velocimetry) e o imageamento Schlieren. 
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A resina furfurílica é o produto da 
polimerização do álcool furfurílico, cujo 
processo pode ser acelerado através da 
adição do catalisador ácido sulfúrico na 
concentração de 0,5 molar. O processo 
ocorre em meio agitado e através de total 
controle de banho térmico e dos gases que 
se desprendem durante sua síntese. A 

reação de polimerização do álcool furfurílico é fortemente 
exotérmica [1]. A resina furfurílica é utilizada no processo de 
obtenção do carbono vítreo, material estudado para ser aplicado 
como substrato para espelhos de sistemas de imageamento [2]. 

Para cada lote sintetizado, uma resina de viscosidade diferente foi 
obtida devido à dificuldade de se controlar termicamente a 
polimerização do álcool furfurílico. É necessária, após o término da 
reação, a desumidificação do material, pois a água favorece o 
acúmulo de bolhas que geram, na cura, tensões e poros no material. 

Foram testados diversos materiais para realização da síntese como 
balão de reação de três vias, frasco de kitassato e reator de aço inox, 
sendo este último, atualmente utilizado. 
 

Os autores agradecem às agências de fomento IEAv, CNPq. 

Referência 
[1] S. S. Oishi, “Síntese, Dopagem e Caracterização das Resinas Furfurílica e FenolFurfurílica 
Visando a Otimização do Processamento de Carbono Vítreo”, 2009. 153f. Dissertação 
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Figura 1: Resina furfurílica 

sintetizada no IEAv. 
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Os  materiais  carbonosos  são  aqueles 
constituídos  do  elemento  carbono, 
com  teores  superiores  a  99%  [1]. O 
carbono vítreo recarbonizado (CV-R) é 
um  material  carbonoso  produzido  a 
partir  do  carbono  vítreo  monolítico 
(CVM),  que  é  obtido  da  síntese  da 
resina  furfurílica.  O  processo  de 
obtenção  do  CV-R  inicia-se  pela 
moagem  das  peças  de  CVM,  trans-

formando-as  em  um  pó   micrométrico,  que   é  prensado 
utilizando  processos  de  metalurgia  do  pó  e  posteriormente 
recarbonizado. A pressão aplicada à massa de pó influencia a 
porosidade  da  amostra  [2].  Variando-se  as  cargas  de 
prensagem, 1 ton (0,8MPa), 2 ton (1,6 MPa), 4 ton (3,2 MPa), 6 
ton  (4,8  MPa)  e  8  ton  (6,4  MPa),  obteve-se  a  partir  da 
avaliação  do  ensaio  de  Arquimedes  que  a  prensagem  com 
carga de oito toneladas gerou amostras com menor porosidade 
aparente,  desse  modo  é  possível  afirmar  que  6,4  MPa  é a 
pressão  mais  indicada  para  prensar  o  carbono  vítreo 
recarbonizado.

Os autores agradecem à agência de fomento CAPES, e ao IEAv 
pela oportunidade.
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[2] M. N. FREIRE,  et al. “Comportamento de compactação de mix 
argila/resíduo de pó de pedras.” Cerâmica, p. 50-57 (2004).

Figura: a) Prensa hidráulica. (b) 
Molde  circular.  (c)  Amostra 
prensada.
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Emissão de conversão ascendente de energia no 
material cerâmico MgTiO3 dopado com íons terra-
raras sobre excitação em 980nm 

C. G. Pinheiro1,2,*, A. J. M. Sales2, J. W. M. Menezes1, A. S. B. Sombra2 
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O fenômeno óptico de conversão 
ascendente de energia, Luminescência 
Upconversion (UC), em materias cerâmicos 
dopados com terras-raras tem atraído muito 
interesse nos últimos anos devido ao grande 
número de aplicações. Uma das aplicações 
de maior interesse é a fabricação de uma 
alternativa para a produção de lasers de 
comprimento de onda no visível, acionados 
por outros lasers infravermelhos 

comercialmente disponíveis, além de amplificadores ópticos e 
fabricação de LEDs [1].  

Neste trabalho, a UC foi obtida através de um fonte diodo laser de 
estado sólido, operando na região do infravermelho em 980nm e 
com sua potência variada de 0.650 a 1.022mW incidindo diretamente 
na matriz cerâmica MgTiO3 (Titanato de Magnésio) dopado com íons 
terra-raras Er3+. O sinal de luminescência resultante foi coletado por 
uma fibra óptica acoplada a um espectrômetro que leu a emissão do 
material. A amostra apresentou emissões upconversion na faixa do 
visível, sendo a de maior concentração no intervalo entre 525 e 
575nm na cor verde e uma emissão razoável entre 650 e 700nm na 
cor vermelha. 

Agradecimento ao CNPq pelo apoio financeiro. 

Referências 
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Resultado UC do material cerâmico 
excitado por uma fonte diodo laser 
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Fuligem são partículas carbonáceas 
geradas em reações de combustão de 
hidrocarbonetos com excesso de 
combustível a alta temperatura. Suas 
partículas possuem diâmetro inferior a 
1 µm, sendo suficientemente pequenas 
para penetrar nos alvéolos pulmonares 
de seres humanos, podendo causar 

sérios problemas respiratórios [1]. Devido ao impacto da 
emissão de fuligem na saúde, sua detecção in situ em 
processos de combustão vem ganhando importância. Neste 
trabalho, a técnica de Incandescência Induzida por Laser será 
utilizada para determinar a distribuição de fuligem no eixo 
vertical de uma chama difusiva de GLP. Nesta técnica, a 
radiação de um pulso de laser de alta energia é absorvida 
pelas partículas de fuligem, elevando sua temperatura a um 
valor próxima a de vaporização. Nestas condições, as 
partículas irradiadas passam a emitir radiação como um corpo 
negro. A intensidade da radiação emitida pela fuligem é 
proporcional à concentração de fuligem na região irradiada, 
possibilitando o mapeamento da fuligem no eixo vertical da 
chama. 
Os autores agradecem a bolsa de estudos do IEAv (Projeto 
HIPER).  
Referências  
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– ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica , São José dos Campos. 2012.) 

 
Fotografia do arranjo experimental. 
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Entangled photons are a valuable resource 
for fundamental investigations in quantum 
mechanics, as well as for several applications 
in quantum information and 
communication. Sources of polarization-
entangled photons based on spontaneous 
parametric down-conversion (SPDC) have 
the advantage of easy handling and 
manipulation. We characterize a 
polarization-entangled photon source based 
on femtosecond pulsed parametric down-
conversion in a periodically-poled χ(2) 

medium. Its overall quality is attested by a quantum interference 
visibility above 92(2)%, and the CHSH Bell parameter, S, of 2.48(4). 
Employing a Sagnac interferometer, we prepared different quantum 
states aiming at future investigations in quantum information and on 
the foundations of quantum mechanics [1]. In this work [2], we 
demonstrate the controlled generation of unbalanced entangled 
states, rather than the usual maximally-entangled ones, by tuning the 
polarization of the system’s pumping field.  

The authors thanks the Brazillian agencies CAPES, CNPq and FACEPE. 
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[2] Milrian S.  Mendes, L. Fernández, A. S. Coelho, M. H. G. de Miranda, F. Parisio, M. Bellini, 
D. Felinto and K. Cassemiro, “Femtosecond Source of Unbalanced Polarization-Entangled 
Photon”. Accepted for publication JOSAB, june 2015.  

 

Measurement of the Bell parameter 
S for the generated state as a 
function of the angle p of the pump 
half wave plate. The dashed line 
indicate the limit S = 2, whose 
violation indicates the presence of 
nonclassical correlations. 
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Estudo espectroscópico de plasma de molibdênio 
gerado por ablação a laser visando separação 
isotópica  

Emmanuela M. A. Sternberg1,*, Nicolau A. S. Rodrigues1 
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Este trabalho tem por motivação a aplicação 
da ablação a laser como método principal ou 
auxiliar para separação de isótopos, em 
especial para a produção do isótopo 99 de 
molibdênio visando aplicações em medicina 
nuclear. Para isso é necessário que se 
determine as propriedades da pluma de 
plasma gerada no processo de ablação de 
acordo com os parâmetros do laser e do 

material. Neste intuito foi realizado o estudo dos espectros de 
emissão do plasma (LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 
de molibdênio considerando o modelo de Equilíbrio Termodinâmico 
Local e o método gráfico de Saha-Boltzmann. Para o caso do plasma 
gerado utilizando o laser Nd:YAG com pulsos com duração de 25 ns e 
energia igual a 0,205 mJ emitindo em 355 nm, e se expandindo no ar 
à pressão atmosférica, a  temperatura eletrônica média é igual a 
6000 K, atingindo seu valor máximo na região central da pluma e 
decaindo nas bordas. A densidade eletrônica varia entre 1010 e 1018 
cm-3. Além disso, foi calculado o parâmetro de impacto do elétron, 
que era desconhecido até o momento, igual a (0,017 ± 0,008) nm 
para 8000 K através do alargamento Stark da linha de emissão. 

  

Referências 

[1] E. M. A. Sternberg, N. A. S. Rodrigues, M. E. Sbampato, J. Amorim, C. A. B. Silveira, 
“Excited states time evolution on a laser-ablated molybdenum plume”, Applied Physics B 
116 4 (2014).  

[2] E. M. A. Sternberg, N. A. S. Rodrigues, J. Amorim, M. E. Sbampato,  “Plasma properties of 
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Plasma de molibdênio gerado por 
ablação a laser. 
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de Molibdênio Utilizando Sonda de Langmuir
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O  Tecnécio –  99m  (99mTc)  é  um

radiofármaco  que  tem  uma  importante

aplicação  como  traçador  em  tomografia

computadorizada  de  emissão  de  um único

fóton  (Single  Photon  emission  Computed

Tomography  -  SPECT).  Este  elemento  é

obtido  a  partir  do  decaimento  nuclear  do

Molibdênio – 99 (99Mo), o qual é produzido

através do bombardeamento do 100Mo por

fótons. A Ablação a Laser é um dos processos usados para geração de

vapor  atômico  que  pode  ser  manipulado  por  campos

eletromagnéticos.  Usando  um  aparato  experimental  que  utiliza

campos elétricos e magnéticos em uma dada geometria específica, é

possível separar espacialmente (devido a diferença de massa) os íons

dos isótopos de Molibdênio que passam através do sistema. Como

um primeiro passo é necessário  caracterizar  o  jato de Molibdênio,

extraindo parâmetros como temperatura de elétrons e densidade de

ions. Para realizar estas medidas foi utilizada uma sonda de Langmuir.

Referências
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Jato de Molibdênio gerado por

ablação a Laser. 
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Neste trabalho, estuda-se um medidor de 
corrente elétrica para linhas de baixa e alta 
tensão, visando-se desenvolver um sensor 
de corrente que será baseado no 
interferômetro de Mach-Zehnder em fibras 
ópticas dopadas com nanopartículas 
superparamagnéticas. O núcleo da fibra é 
dopado com essas nanopartículas, para que 

se possam analisar os espectros da luz com a fibra óptica na presença 
de campos magnéticos. Após o estudo e escolha da nanopartícula 
superparamagnéticas a ser utilizada para a dopagem, as 
nanopartículas foram caracterizadas através dos parâmetros 
espectro de absorção, atenuação e polarização da luz. Para isso, 
foram utilizados laser, polarímetro, medidor de potência e analisador 
de espectro óptico. As fibras ópticas dopadas foram submetidas a 
campos magnéticos gerados por correntes elétricas alternadas. Após 
análise do sinal óptico, foi gerada uma curva de correlação entre a 
corrente elétrica e sinal óptico de saída. A próxima etapa da pesquisa 
se baseia no desenvolvimento da estrutura física para fixação dos 
componentes do sensor, bem como placa de aquisição de dados e 
envio de informações. 

 

Interferômetro Mach Zehnder que 
constitui a base do sensor de 
corrente a fibra dopada com 
nanopartcículas 
superparamagnéticas. 
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Medição de níveis de glicose por características de 
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Este trabalho apresenta um estudo 
experimental para mensurar a variação da 
concentração de glicose presente em uma 
solução com água destilada, observando-se 
a variação da intensidade óptica devido à 
absorção e/ou espalhamento de luz por 
partículas do carboidrato. Para isso, foi 
utilizado um LED de 1900 nm, o qual 
representa o pico da curva de extinção da 
glicose na faixa do infravermelho próximo, e 

um fotodiodo correspondente. Foi construído uma placa para a 
utilização do CI (CAT4101) como fonte de corrente, produzindo uma 
corrente pulsada de 200 mA a uma frequência de 2 KHz. Foram 
produzidas amostras de glicose, variando de 0,25 g, a partir de 0 g até 
o limite equivalente à proporção relativa à hiperglicemia de um 
paciente diabético (3 g / 10 mL H2O). A partir dos experimentos, 
observou-se uma curva de variação aproximadamente logarítmica, 
havendo uma certa estagnação após uma certa concentração do 
carboidrato. Os resultados mostraram que é possível a taxa glicêmica 
de uma solução simples, abrindo assim portas para um estudo mais 
aprofundado de absorção relativa à glicose no sangue de pacientes 
diabéticos. 

 

Setup experimental para medicão 
de absorção das amostras de 
glicose. 
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Propagação de luz em fibra óptica: Um estudo 
comparativo por meio da implementação da Equação 
Não Linear de Schrödinger por diferentes métodos 
numéricos 
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A propagação de luz em fibra óptica é tema 
de estudo recorrente devido a algumas 
limitações impostas ao sinal, tais como 
atenuação, dispersão e efeitos não lineares. 
Neste trabalho, quatro métodos numéricos 
(Diferenças Finitas, Método das Linhas, 
Split-Step e Runge-Kutta [1]) foram 
utilizados para modelar numericamente a 
propagação de um pulso quasi-soliton em 
uma fibra padrão sob efeito apenas de GVD 

(Dispersão de velocidade de grupo), obtendo, assim, uma solução 
numérica da equação não linear de Schrödinger (ENLS). Diversas 
propriedades físicas foram experimentadas, tais como a lei de 
conservação de energia, a dispersão do pulso no domínio do tempo 
com ampliação de sua largura temporal, além de uma considerável 
precisão dos métodos para este cenário. Para cada método, foram 
fixados valores padrão para a janela temporal, largura de meia altura 
de onda, parâmetro GVD, dentro outros, buscando tornar a análise 
comparativa mais criteriosa. O método de diferenças finitas mostrou-
se como uma boa opção para a solução do PVI (problema de valor 
inicial) descrito pela equação não linear de Schroedinger (ENLS) para 
a propagação de pulsos em fibras ópticas sob a ação apenas de GVD. 
A precisão do método é considerável e pode ser comprovada ao se 
obter valores de Tfwhm idênticos para diferentes parâmetros da 
fibra. Por outro lado, os métodos Runge-Kutta de 4ª ordem, Split-
Step e Método das Linhas apresentaram melhor desempenho 
computacional. 

 

Visualização do fenômeno de 
dispersão (GVD) ao longo de uma 
fibra óptica utilizando um dos 
métodos estudados neste trabalho. 
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Os microdispositivos usados como cavidades 
de laser demandam robustez e qualidade 
dos materiais utilizados e são caros 
comparados, por exemplo, com o dispositivo 
simples apresentado neste resumo. O 
microdispositivo é formado por duas lâminas 
de vidro (10 mm x 20 mm x 1 mm) com 
paredes internas que possuem filmes anti-
refletores com 70% de reflectância máxima 
na região do espectro da emissão (550-630 

nm). Uma das lâminas é a tampa do microdispositivo e a segunda 
possui uma estrutura de um reservatório (3,6 mm x 10 mm x 0,04 
mm), conectado por dois canais de 0,26 mm de largura e 0,04 mm de 
profundidade. O microdispositivo foi preenchido com uma solução de 
corante Rodamina 640 perclorato em etilenoglicol e nanopartículas 
de titânia (ϕ=250 nm). O microdispositivo confina a emissão Laser 
obtida ao bombear transversalmente, pela tampa, o reservatório 

com laser chaveado (532 nm, 9 s, 10 Hz, 0.4 mJ) e, em um dos 
canais são medidos o espectro e a potência da emissão do laser 
aleatório [1]. Este microdispositivo possibilitou obter uma emissão 
mais intensa do que seria apenas por dispositivo formado por um 
canal e, de forma mais simples do que seria em microssistemas de 
laser formado por estrutura sofisticadas como guias de onda. 

Os autores agradecem à agência de fomento CAPES/Eletronuclear. 

[1] N. M. Lawandy, R. M. Balachandran, A. S. L. Gomes and E. Sauvain, "Laser action in 
strongly scattering media," Nature 368, 436-438 (1994). 

 

Microdispositivo preenchido com 
uma solução de corante Rodamina 
640 perclorato em etilenoglicol e 
nanopartículas de titânia. 

Emissão  
 
 
 
 
                  
                       Microdispositivo  
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Recobrimentos Amorfos e Nanocristalinos de Ligas à 
base de Ferro através de Laser Cladding  

Marcos F. de Carvalho1, R. Riva2, Conrado R. M. Afonso1* 

1 Universidade Federal de São Carlos (USFCar), São Carlos – SP, Brasil  
2 Instituto de Estudos Avançados (IEAv), São José dos Campos – SP, Brasil 
*conrado@ufscar.br  

Processamento de materiais metálicos por 
laser traz vantagens quando comparado às 
rotas de processamento convencionais 
como, aumento da produtividade, redução 
de custos operacionais, melhoria na 
qualidade e acabamento, etc. Neste trabalho 
foram obtidas ligas metálicas à base de ferro 
Fe60Cr8Nb8B24 e Fe72Nb4Si9B15 (%at), através 
de laser cladding sobre aço AISI 1020 com a 

partir de pós de ligas amorfas processadas através de conformação 
por spray (CS). As trilhas individuais foram obtidas em diferentes 
potências, 200, 300 e 400 W e velocidade constante de 10 mm/s, 
para ambos os pós. As trilhas individuais obtidas com menor 
potência, 200 W, foram as que apresentaram maior fração de 
microestrutura amorfa. A análise de DRX da superfície das trilhas 
sobrepostas obtidas a partir do pó CS com 200 W e 10 mm/s com 
sobreposição de 150, 220 e 350 µm mostrou que em todos os casos 
foram observadas as fases cristalinas Fe-α, FeNbB e Fe2B, porém com 
uma sobreposição de 350 µm houve maior tendência de manter a 
estrutura amorfa. Por meio da análise de microdureza observou-se 
que a dureza do recobrimento é melhorada em relação ao substrato 
aço AISI 1020, chegando a 1200 HV para as ligas à base de ferro. 

Os autores agradecem às agências de fomento FAPESP e CNPq.  

Referências  

[1] Gargarella, P., Almeida, A., Vilar R., Afonso, C.R.M., Peripolli, S., Rios, C.T., Bolfarini, C., 
Botta, W.J., Kiminami, C.S., Formation of Fe-based glassy matrix composite coatings by laser 
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Imagem de microscopia ótica da 
seção transversal de trilha de laser 
cladding da liga Fe72Nb4Si9B15 (at%) 
sobre substrato de Aço C 1020. 

200 µm 

Simpósio de Aplicações de Óptica e Lasers 
SOL 2015

51



Redução da porosidade do Carbono Vítreo Monolítico 

Júlia Arisseto1,2*, Fábio Dondeo2, Walter Miyakawa, Álvaro Damião2 

1Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, SP, Brasi; 
2Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos, SP, Brasi;l 
*juliaris@hotmail.com 

O carbono vítreo monolítico [1] – CVM 
- é um material carbonoso, com 
propriedades mecânicas similares aos 
vidros borossilicatos, candidato para 
aplicação como substratos de espelhos, 
devido à sua baixa densidade. O CVM é 
obtido através da adição de um 
catalisador à resina precursora rica em 
carbono, (exemplo: resina furfurílica) 
para acelerar a sua polimerização. 
Depois são carbonizadas num forno a 

partir de 1000°C - em atmosfera inerte, para que haja liberação de 
voláteis. O objetivo deste trabalho foi comparar os efeitos de 
diferentes concentrações de um mesmo catalisador, bem como 
comparar também diferentes tipos de catalisadores entre si nas 
mesmas concentrações, sendo o maior desafio a obtenção de peças 
de CVM com baixa macroporosidade, já que os poros maiores, de 
tamanho micrométrico, são responsáveis pela quebra e perda de 
amostras produzidas. Foram selecionados cinco ácidos catalisadores 
diferentes para a polimerização do CVM: p-tolueno sulfônico (PTLS), 
clorídrico, nítrico, sulfúrico e fosfórico. As amostras carbonizadas 
foram polidas e analisadas por microscopia eletrônica de varredura, 
microscopia óptica, análise de rugosidade e de refletância. 

Os autores agradecem às agências CNPq pela bolsa PIBIC da aluna. 
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New York, Basel, Cambridge, 1991. 
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catalisador PTLS. 

52 Simpósio de Aplicações de Óptica e Lasers 
                                                     SOL 2015



Laser Cladding e Refusão Superficial a Laser de Ligas à 
base de Ferro Amorfas e Nanocristalinas 

Marcos F. de Carvalho1,*, Rudimar Riva2, Cláudio S. Kiminami1, Conrado R. M. Afonso1 

1Departamento de Engenharia de Materiais – UFSCar (DEMa), São Carlos, SP, Brasil  
2 Instituto de Estudos Avançados (IEAv), São José dos Campos, SP, Brasil 
*marcosf_c@yahoo.com.br 

Pó da liga Fe43Co29Nb4Si5B19 (%at), obtido por 
“spray forming”, foi usado para produzir 
recobrimento através de laser cladding 
sobre substrato de aço C 1020. Também foi 
estudado o processo de refusão superficial a 
laser da liga Fe60Cr8Nb8B24 (%at). Foram 
utilizados diferentes parâmetros de laser 
que resultaram em uma variação de 
densidade de potência (DP – J/mm2) para 

produzir as trilhas, as quais foram caracterizadas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), difração de Raios-X (DRX) e medidas 
de microdureza Vickers. Imagens de MEV mostraram que as trilhas 
individuais da liga Fe43Co29Nb4Si5B19 (%at), independente de DP, 
apresentaram microestrutura semelhante com fases nanocristalinas. 
Já as micrografias de refusão superficial a laser da liga Fe60Cr8Nb8B24 
(%at), Figura 1, mostraram que a aplicação do laser deixou o 
recobrimento mais liso e homogêneo, porém apresentando fases 
nanocristalinas. Análise de DRX dos recobrimentos, para ambas as 
ligas, mostrou um pico alargado em torno de 2θ = 45.0°, o qual 
sugere a presença de fase amorfa nos recobrimentos, e também as 
fases cristalinas α-Fe, Fe2B a FeNbB. Medidas de microdureza 
mostraram altos valores para ambas as ligas, Fe43Co29Nb4Si5B19 (%at), 
de 820 a 1260 HV e para Fe60Cr8Nb8B24 (%at), de 2983 a 3663 HV.  

Os autores agradecem à FAPESP pelo suporte financeiro, Projeto de 
Pesquisa 2012/18429-0 e Pós-doutorado 2014/13432-9.  
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Figura 1: Micrografia da refusão 
superficial a laser da liga 
Fe60Cr8Nb8B24 (%at). 
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Quantum dots de CdTe-GSH para aplicações em lasers  

Straub Y. 1,*, Monsalve A.1, Güimaraes F.1, Pérez-Donoso J. 2 
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Os Quantum Dots (QDs) são nanopartículas 
metálicas cujas propiedades ópticas e 
semicondutoras podem ser utilizadas para a 
fabricação de lasers [1]. Os métodos 
tradicionais de síntese de QDs são feitos em 
condições anaeróbicas e/ou altas 
temperaturas, o que aumenta o custo da 
produção [2]. Em nosso laboratório, 
desenvolvemos um protocolo simple e 
económico de síntese quimica dos QDs de 
CdTe–GSH, simulando condicões biológicas [3]. 
Nosso objetivo foi caracterizar as propiedades 

fotofísicas destes QDs CdTe–GSH [Fig. 1]. Avaliamos a decadencia da 
fluorescência em nanosegundos, a fotoestabilidade em diferentes 
tempos de exposição à irradiação UV. Também, se determinou o 
tamanho e a carga da superfície com difusão dinâmica da luz e 
potencial Z, respectivamente. Os QD600 foram os mais fotoestáveis, 
na exposição à irradiação UV. Ambos QDs apresentaram longo tempo 
de vida da fluorescência, característico destas nanopartículas. Os 
QD500 tiveram menor tamanho, e maior estabilidade nas solucões 
coloidais devido a carga da superfície deles. As propiedades destes 
QDs sugerem que eles poderiam ser utilizados para aplicações em 
dispositivos laser. 

Referências  
[1] Q. Sun, Y.A. Wang, L.S. Li, D. Wang, T. Zhu, J. Xu, Y. Li, Bright, multicoloured light-emitting 
diodes based on quantum dots, Nat. Photon. 1, 717–722 (2007) 
[2] J. Wang, Y. Long, Y. Zhang, X. Zhong, L. Zhu, “Preparation of highly luminescent CdTe/CdS 
core/shell quantum dots”, Chem. Phys. Chem. 9, 680–685 (2009) 
[3] J. Perez-Donoso, J. Monrás, D. Bravo, A. Aguirre, A. Quest,“Biomimetic, mild chemical 
synthesis of CdTe-GSH Quantum Dots with improved biocompatibility”, PLoS ONE. 7 (2012) 

 

Figura 1: Quantum dots 
sintetizados com o novo 
método biomimético. À 
esquerda, a solução de QD500 
com emissão máxima em 500 
nm e à dereita QD600 com 
emissão máxima em 600 nm. 
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Este trabalho consiste no desenvolvimento 
de um sensor de deflexão de feixe óptico, 
capaz de realizar inspeção sem contato e 
não destrutiva em soldagem a laser e 
independentemente da rugosidade da 
superfície analisada. O princípio de 
funcionamento do sensor é baseado na 
medição da variação do índice de refração 

(do meio) induzida pela variação de temperatura ou de pressão. As 
condições ou as características da soldagem a laser geram a variação 
do índice que, por sua vez, deflete o feixe óptico, modulando a 
intensidade óptica que atinge o fotodetector. Foram realizados 
experimentos preliminares utilizando um laser pulsado de baixa 
potência para estudar o comportamento do sensor. Após os 
primeiros resultados mostrarem que o sensor é capaz de captar 
sinais gerados pela solda, novos ensaios foram realizados utilizando 
um laser contínuo, onde o sensor foi capaz de diferenciar dois 
regimes de soldagem diferentes: condução e keyhole. Trabalhos 
futuros envolvem a comparação entre defeitos em linha, causados 
pelo processo de soldagem e sinais captados pelo sensor. 
Os autores agradecem ao CNPq pelo financiamento de projeto, 
processo no 485147/2013-0, e pelo provimento de bolsa de iniciação 
científica PIBIC, processo no 145868/2014-1. 
 
 

 

Sensor óptico. 
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