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Esta dissertação procura descrever um estudo voltado 

para o segmento de semlcondutores optaeletr6nicos. uma das 

famálias de componentes pertencentes ao universo da 

microeletr0nica, s dos componentes fot6nicos. OptoelstrGnica 

6 a parte da física destinada ao "e.n_l;u&o ao comportùnien.to de 

dispositivos emitem, detectam ou modifiquam radias6es 
- * e  

luminosas estimulados por sinais el&tricos ou convertem 

radiações luminosas sm sinais sl&tricos, de forma ativa ou 

passiva. A optoaletr6nica, que " a  prior$" estaria somente 

ligada a estes d2çpositivos processadores e trandutorsa, 

responsAvsis pela conversão de energia Luminosa Cfbtsns) em 

elgtrica (slstronsl e viee-versa, na prática está 

intimamente associada aos elomantos qus t8m por função 

conduzir e processar sinais luminotios os el&tricas. 0s 

sinais luminosos geralmente sso conduz;idos~e.i;r~lv8s de fibras 

Sticas, guias de onda, lentes, e t c .  0 s  sinais elbtricos 

(mais especificamente sinais eletrlinicos) são conduzidos e 

processados atravss de circuitos cujo6 êlemnntoiã básicos sSo 

transistores, capacitorgs O resi~torea. Ao longo desta 

dissertação apresentaremos estes componentes. Nossa análise 

se concentrará nos sLemsn2os que se encontram na fronteira 

entra os E8tons e os el8trons: nç lassts (nome derivado de 

"lisht amplification by stinmulated emisaion of radiation") 

V&-,,, portanto, que a opto~letr6nica & uma esp8cie de 



nzona cinzenta", um domingo kibrido onde temos de um lado a 

fothiea e de outro a eletr0nica. Limitaremos nosse universo 

de análise aos setores menos explsrados em literatura: a 

fot6nica e, principalmente, a optsaleskri3nica. 

A Êotonica 6 a tecnulagia de geração s tratamento de 

luz e outras formas de energia radiante cuja unidade básica 

8 o fóton. A fot6nica abrange desde gera~ão da snsrgia s 

dstecção de luz ate comunicaçõss B processamento de 

informaçGes. 

i% utiliza~ao crescente de tecno2ogias que envolvsm a 

geração, tratamento ou csnvers%a de sinais luminosoa em 

diversos setores scon6micos nos indica a evaluczo de algumas 

trajetórias do paradigma tecnológico da rnicroa2str9nica. 08 

conceitos de trajetória e paradiyma tecnolbgicos, que serao 

snglicados postsrioumente, psrrnitsn uma análise mais cXara 

das diversas formas com que se dá u difu68o de clatsrniinada~ 

inovações e, particularmente, de como estas inova~oss 

contribuem para a resoluçso de alguns problemas 

tscnol6gicos. Em Última análise, a uesalusSo destes 

problemas leva ao ajuste da diversas diferenças e/ou 

complementaridades sxistentas entre algumas krajet6rias 

tecnolóyicas, aumentando as possibilidades de maior difusao 

de determinada tecnolosia e, oreanko, lsvando à evoluc~u da 

paradigma a sue está relacionada. A chamada canverg&ncia 

tecnolhica 6 uma connesuGncia da evolução de algumas destas 

trajot6rias em torno de uma peradigma especifico. 

ir desta linha de raciocinio, u~tabelacersmos 



determinados "cenários tecnol6gicos" associados à tscnologiã 

optoeletronica, fazendo um trabalho de  proapec(;ão 

tecnoldgica, análise de tendências e seus impactos. 

O desejo de  realizar este estuda surgiu de algumas 

discussões efetuadas na COPPE sobre as  divsrsas tendhciaç 

existentes na área Be semicondutoras microeletr6nicos. É 

notória a abundância de literatura sobre microeletr0nica. 

Muitas vezes esta literatura é pouco clara no que se refere 

A evolução de suas ramificações, como a optosletr6nica. Este 

estudo se propõe a preencher algumas lacunas existentes 

nesta documentação- 

As quest0eç relativas 5 difusão tecnolõgica da 

paradigma microeletrânico e sua trajetória optoeletr0nica 

encontram-se discutidas ne segundo capítulo. 

Uma apresentação sumariamente técnica da 

optoeletr8nica 6 feita na terceiro capítulo. Atrav6s desta 

abordagem tecnica procuramos embasar e complementar a s  

considera~Yes sobre sua evolução e apllc~ções, afatuadas ao 

longo desta dissertação- 

Mo quarto capitulo exploramos a s  diversas aplicações 

de componentes optoeletr8nicoç, suas rela~Gss com os 

conceitos de difusac?, converg6ncia tecnoi8gica assim como os 

impactos destas aglicaçses numa saciedade informatieada. 

O desenvolvimento desta tecnalogia no Brasil, 

intimamsnte ligada 5 política de semicandutores e 

telecomunicasães, é tratado no quinto capitulo. Nesta 

capítulo discutimos ainda ~s mercados a serem atingidos por 



este tipo de tecnolagia e uma breve análiss das 

cãracteuíticas do "negócio da optoelotr6nicam, como sao  

estruturadaç smpreças que tem como principal atividad-e a 

fabricasão de componenta~i efou equipamentos optoeletfanicus. 



CAPÍTULO I1 - PARADIGMAS, DIFUSÃO E CONVERGÊNCIA 

Os conceitos de paradisma e trajetdria tecnol6gica se- 

rão explicados de forma simplificada neste capitulo, assim 

como os conceitos de evolução, difusão e convergência tecno- 

18gica. Veremos que todos estes conceitos estão, do uma for- 

ma ou de outra, relacionados entre si atravês de algumas va-- 

riáveis comuns. Em nosso caço particular, àluctraremoç estas 

conceitos e varihveis ãtraves do universo de componentes se-- 

micondutores microeletr9nicos, no qual está contido o sub- 

conjunto de componentes optoeletrhicss. 

Cumpre ressaltar que a apresentação e d e ~ ~ n v o l v h e n t ~  

dos diversos conceitos envolvidos inevitavelmente sofrem de 

um certo grau de generalização, necesçi?~ria para uma análise 

mais clara e conclusiva. 

11.1 - Paradlsma e TrajetBria 
Segundo o Dicionário Aur&lio, paradigma significa "mo- 

delo, padrão, estalãon. Tscnologia seria um metodologia thc- 

nica para o alingimento de um objetivo previamente estipula- 

do atraves de um conjunto de conhecimsntos diversos sue se 

aplicam a um determinado ramo de atividade. Desta forma um 

~aradigma tecnol6gico seria um padrão balizador de um con- 

junto de tecnologias aplicadas a um determinado ramo de ati-- 

vidade. 2 através deste padrgo que as sociedades procuram 

seu desenvolvimento- Longe da existir um paradigma aermanen-- 

te, que esteja sendo utilizado há séculos, o que sfetivaman- 



te ocorre 6 que vários paradigmas se sucedem ao longo da 

hist6aia devido ZI evoluc~o tecnol6gica. social, econ0micá e 

mesmo politica. Os critérios de nascimento, amadurecimento, 

apogeu e decadência dos paradigmas serão abordados neste e 

nos próximos itens deste capítulo. Para avaliarmos com maior 

seguransa como se dá a evolução dos paradigmas, como eles se 

inserem no tecido produtivo e como sua difusão afeta a so- 

ciedade necessitamos detalhar alguns dos conceitos envolvi- 

dos - 
Segundo Dosl,G.,citado por C. Nellar 113 "o paradigma 

tecnolhgico é entendido como um programa da pesquisas tec- 

nológicas sue obedecem a um modelo ou padrão de solução de 

um conjunto de problemas tecnol6gicos sslecionados, proble- 

mas estes derivados das ciências naturais e tecnologias tem- - 
bém selecionadas, e que define o campo de pesquisa, os pro- 

blemas a serem selecionados, os procedimentos, as metas e as 

direções a serem seguidas, bem como as que deverão ser ne- 

gligenciadas. A evolusãs do paradisma é sntandida como a re- 

solução dos 'trade-offs' tecnicos e econ6micoç, a partir da 

seleçgo de diferentes trajet0rias Lecnolóyicas (sub~titutas 

ou complementares entre si) entendidas como atividades nor- 

mais de resolugão de problemas definidos pelo paradigma. Ã 

evolução das trajetórias é vista como a aperfeiçoamento (ou 

deslocamento dos limites) dos 'trade-offs'." 

Em que pese a densidade tematica do parágrafo ante- 

rior, podemos vislumbrar que a evoluçãu de um paraãigma .se 

dá através da resolução de problemas tecnológicos  provocado^ 

pela pressão de diversoa elementos impulsionadsres de inova- 



~ o e s ,  ligados ao sistema tecnslhgico vigente. Estes proble- 

mas surgem devido a uma série de compromissos relacionados 

aos  processos de inovaçzo tecnológica presentes nos netores 

demandante e ofertante. E natural que a busca de inovaç8es 

provoque o aparecimento de problemas tecnológicos e desafios 

da diversos tipos e que acarretem a mslhoria do desempenho 

geral de todos as sistemas e equipamentos que utilizem a 

tecnologia que está sendo aprimorada . Todos querem, por 

exemplo, um computador que s e j a  mais rhpido, mais barato, 

compacto e que tenha uma boa interface com o usuário, utili- 

zando uma tela de alta resolução. A obtençso de todas estas 

metas não se dá de forma instantânea, evidentemente: 6 pre- 

ciso sua se descubram novas formas de se obter este tipo de 

"máquinas ideais" através de novos matodos de produção, du 

desenvolvimento e comercielizaçi3s a preços suportiiveis de 

novos componentes, etc. Todos estes requisitos, que são ape- 

nas uma pequena parte de todas as presaõss evolutivas a que 

está submetido um paradigma tecnológico, exigem a ~ e ç o l u ç ~ o  

da varias problemas. 

As respoakas a estes problemas esta0 relacionadas 2s 

metas tecnol0gisas tidas como de obtenção desejável. Par 

exemplo: no paradigma associado ao ramo de atividade "compo- 

nentes microeletr6nicos" existem matas de redução do tamanho 

das componentes, aumento da velocidade de operação, etc.. A 

principio, quanto maior o no de transistores numa pequena 

pastilha, maior o espaço a ser ocupado. No entanto, estes 

transistores podem ter seu tamanho reduzido, ocupando menos 

espaço na pastilha de material semicondutor. Assim a demanda 



por mais espaço e complexidade nas pastilhas semiconàutoras 

provoca o desenvolvimento de dispositivos com dimensões cada 

vez menores. A reducão do tamanho destes componentes está 

diretamente ligada à resolução do processo fotolitográfico 

utilizado para definir o "layout" do circuito eletronico na 

pastilha semicondutora (1). Por outro lado existe a necesai- 

dade de se aumentar a velocidade de comutação dos componen- 

tes para que estes tenham maior facilidade de penetracão e 

consolidacão no mercado consumidor, avido por máquinas mais 

rápidas, que utilizem componentes com tempos de resposta me- 

nores que os das geraçges anteriores. 

Os problemas tecnoldgicos associadoa a um paradigma 

têm uma variedade muito grande. Quanto mais novo for um pa- 

radigma, maiores e mais numerosos serão os problemas a serem 

resolvidos. Conforme o paradigma amadurece, ou seja, o pa- 

drão tecnológico vai se tornando conhecido e dominado pela 

sociedade, menores e menos complexas serao as barreiras 

apresentadas à sua evolução. Ã partir dai, calcada numa base 

sacio-econ6mica já adaptada e desenvolvida, todas a s  poten-. 

ciafidadeç do novo padrão tecnológico poderão ser explora- 

das, levando 4 maximizagão da eficigncia segundo as pr&ticas 

vigentes - 

nota 1: Os clrcuitoç eletr6nicos integradas são peque- 

nas pastilhas de material serniconãutor onde são construidos 

diversos tipos de componentes eletronicos, geralmente tran- 

sistores, diodos, etc- 



Enquanto o sistema econ6mico não assume sua plena ca- 

pacidade produtiva perante o novo parad$gmã, é preciso man- 

ter altas as taxas de inovação tecno3.Úgica para fazer frente 

às demandas por maior eficiencia e lucro. É preciso evoluir 

buscando todas as alternativas que prometam solucionar pro- 

blemas tecnol6gicos e garantir a sobrevivência dos agentes 

econ6micos engajaàos diretamente no processo de inovação 

'kecnolúgica. Em outras palavras: o que importa resolver as 

demandas do mercado de forma satisfatbria e assim permitir 

que as inovaqões garantam o dominio de mercado por aqueles 

que nelas investiram. Mas como definir as direçGes a serem 

seguidas? Como elas se inserem nu modelo de paradigma tecno- 

lógico? Feita uma opção por determinada tecnologia, como ala 

transita em torno do paradigma? 

Na realidade, o conceito de paradigma tecnológico 8 

amplo o suficiente para englobar um ramo de atividade {como 

o de "componentes microeletrônicos") mas um tanto quanto im- 

preciso no sentido de um maior datalhamanto da evolução das 

diversas Eamilias de elementos existentes neste ramo de ati- 

vidade (corno a de "componentes microelstrânicos CMOS", por 

exemplo). Estas "famíliasR ou çub-divisões são o resultado 

natural de uma série de requlsistos e pressões que levam ao 

desenvolvimento de produkos diferenciados segundo o seu des- 

tino no mercado demandante. O conceito de trajet6riaa tecno- 

lógicas está associado a estas sub-divis&s- 

As trajetIrias tecriológicas s ã o  o conjunto de ativida- 

des perif&ricas a um determinado paradisma, procurando a re- 

soluqão de problemas e visando a t i n g i r  algumas metes eapecí-2 



ficas deste paradigma. Segundo Dosi EZf, estas trajetórias 

"podem ser representadas pela movimentaç~o doa "trade-offs" 

multidimenaionais existentes entre as variáveis que o para- 

digma define como relevantes". Assim, tomando como exemplo o 

caso da microeletranica temos, a nível dos materiais utili- 

zados como base para a fabricação de circuitos integrados, 

as tra3etÓrias referentes ao silício (a mais bem sucedida), 

a do germânio (sue foi eclipsada pela trajetbria do si i i -  

c?io), a dos materiais compoatoa cumo o Arseneto de Galio a 

similares (utilizados em optoslstr6nica e çuparprocsssamnn- 

to), etc. .. 
As tra3etGrias tecnol8sicas seguem algumas variáveis 

relevantes sue estabelecem objetivos comuns a que, no caço 

sentadas por metas como: diminuição da dimensão rninirna dos 

elementos de um circuito integrado (implicando em modifica- 

ção de sua densidade $uncional), aumento da velocidade de 

operaç30, baixo consumo, etc.. 

11.2 - Nascimento, Vida e Morte de um Paradisma 
NSa existe uma metodologia claramente estabelecida pa- 

ra se determinar quando, exatamente, um paradigma supera ou- 

tro ou deixa de ser o padrgo reinante. Da mesma forma, os 

fatores que levam uma determinada tecnologia ascender aa ni- 

vel de um padrgo tecnológico são mÚl.tiplos e muitas vezes 

imprecisos. Talvez a melhor maneira de se analisar estes fe- 

nomenos seja o de levantar os fatores associados a cada pa- 

radigma e reiacionii-10s is diversas demandas existentes na 



sociedade- Procuraremos centralizar a análise nos paradigmaç 

do petróleo (no que concerne ao seu apogeu e queda) e da mi- 

croeletrhica (no que concerne ao seu surgimento, basicamen- 

te). 

O paradigma atualmente em decadância tinha como insumo 

proncipal o petróleo que, antes de 1973, quando ocorreu a 

primeira crise energética, era abundante e, antes de tudo, 

barato. As atenções estavam completamente voltadas para o 

desenvolvimento de tecnologia nos setores de petróleo e pe- 

troquímica. Não havia maior preocupação no sentido de se 

economizar qualquer derivado de petróleo, tanto de parte das 

empresas como do publico em geral- O modelo adotado para a 

produgão industrial era baseado em mekodologias Tayloristas 

e Fordistas, sendo as linhas de montagem dotadas de pouca ou 

nenhuma flexibilidade. A variaçao na aparência ou caracte-. 

risticas de cada produto saído de um linha de montagem era 

nula, ou seja, todos os elementos de um daterniinado modelo 

de carro, por exemplo, eram idbticos em todos os detalhes, 

desde a cor e acabamento interno nt& a cilindrada do motor. 

A estrutura das empresas fabris tendia a separar a Area da 

projeto e administrap3o da 6rea de fabricagão propriamente 

dita, sem maiores preocupac6es sobre a integração das ativi- 

dades da empresa. 

A introdução da eletronicu j h  havia acontecido durante 

a Bpoca áurea do paradigma que descrevemos na parágrafo aci- 

ma. Os componentes eletrônicos eram utilizados de forma 

sub-reptícia no controle de processos industriais, rádius, 

televisões, armamentos e outros produtos 131 .  A sua vocagão 





sentes nos universos tbcnico, econ9mico e político. Talvez o 

melhor seja transcrever o trecho de um artigo de C. Perez, 

onde a autora sustenta sue: 

n ...O verdadeiramente novo . . .  não é o mero feito L&c- 

nico. A ruptura (provocada pelo novo paiadigma) se produz 

quando se entrelaçam o técnico e o economico atraveç de uma 

dramática redução do custo do insumo ou conjunto de insu- 

mos-chave (os principais insumos do paradigma), como cunee- 

quência da uma série de eventos, alguns fortuitos e outros 

planejados, Incluindo uma constelação de inovaç8es t6cnicas 

e organizativas radicais. E estes saltos tecnológicoç tem 

maior probabilidade de ocorrer - uu de serem plenamente re- 

conhecidos, explorados a amplamente aplicados - quando a 

conjunto de tecnologias baseadas na utileação do fator-chava 

(o principal insumo) anterior tenha esgotado seu potencial 

para contribuir para o aumento da produtividade" 1 3 3 . .  

11.3 - Sistemas Tacnológicos e Lnovaç8es Tecnolágicas 

Todo paradigma, assim como suas trajetórias, fazem 

parte de um sistema tscnol6gico com dinâmica própria- O con- 

ceito de sistema tecnol6oico, como abordado por C. Perez, 

diz respeito a conjuntos de inovações interrelacionadas t6c- 

nicã e economicamente e que afetam os vários elementos do 

aparato produtivo [ 3 1 .  Este sistema está constantemente çub- 

metido a melhorias em seus processos de fabricação assim co- 

mo em seus produtos- Estas melhorias são expressas pelo au- 

mento da eficiência tecnol&gica, definida como sendo o con- 

junto de melhorias relacionadas & produtividade e precisão 



dos processos, à melhora na qualidade dos produtos, etc.. De 

uma forma geral todos estes melhoramentos se dão gracaç a 

uma série ds inovações tecnol0gicas que, em Gltima análise, 

são a base da evolu~ão tecnol0gica, ou progresso thcnico- 

Segundo C. Perez [3] "a partir da pespectiva de um sistema 

.tecnológico ao estabelece unia 16sXca própria que acaba por 

mostrar os principais caminhos para sucessivas inovações ra- 

dicais interrelacionadas numa trajethria natural global. Uma 

vez estabelecida a ldgica do sistema, é possível prever uma 

sucessão crescente de novos produtos e processos, cada um 

dos quais visto individualmente como uma inovação radical, 

mas que, dentro do conjunto do sistema, podem ser vistas co-- 

mo inovações incrementais." 

Neste ponto importante notar que existem algumas 

inovações mais radicais qus outras, ou seja: alguns melhora- 

mentos são provocados por inova~oes incrementais e outros 

por inovações radicais. Inovações incrementais são as melho- 

ras sucessivas a que estão submetidas todoa o s  processos e 

arodutos. Inova~6es radicais consistem na introdução da um 

produto ou processo verdadeiramente novo. Os conceitos de 

aaradigma e trajetória estão relacionados principalmente às 

inovaç8es incrementais jii que é atravhs delas que um para- 

digma amadurece. As melhoras sucessivas na obtenção de meno- 

res dimensões nos elementos de um circuito integrado estão 

associadas ao encadeamento de inovagões incrementaic na área 

de processos de produ~ao. A invon~ão do transistor em 1947 

nos laboratórios da Bell foi uma inovação tacnol6gica radi- 

cal, e, embora nzo tenha feito surgir de imediato um novo 



setor de atividade, como aconteceu com algumas uutras inova- 

ções tecnol6gicas radicais (Eissão nuclear, por exemplo), 

acabou por gerar todo um arcabouço para a chamada "revolução 

da informática". 

Muna abordagem econ6mica, C. Freornan [41[31, sustenta 

que a 5  diversas modifica~ões provocadas por inovaçges incre- 

mentais mant&m o aumento da produtividade e "determinam a 

gradual modificação dos coeficientes da matriz insumo-produ- 

to sem modificar sua estrutura." A matriz insumo-produto 6 

utilizada em analises econ6micae onde seja necessário saber 

a participação de cada insumo num produto final, ou s e j a ,  

qual a porcentagem de custos de um produtu final que esta 

associada a um insumo especifico- Os coeficientes dostõ ma- 

triz se modificam conforme seja utilizado maior ou menor 

quantidade de um insumo num produto final (consideram custos 

fixos para o insumo). Em notação matemJtica seria algo do 

tipo: 
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Onde: A é a matriz de coeficientes insumo-produto, 

I é a matriz de insumos e 

F Q a matriz d~ produto. 

Os coeficientes a i j  (i,j<=n) expressam as parcelas dos 

insumoa da matriz 1  presente^ nos produtos Pia (i,j<=n). 

Vejamos um exemplo: digamos que um Zaçer semfcsndutsr, 

de custo final hipotetico de US$ 1.000, tenha, durante o 

proceçsamento para fabricação, utilizado o equivalente a UÇ$ 

20 em Arseneto de GáLio. Arbitramos que o Insumo ocupa a po- 

sição i21 na matriz dos insumaç e que o produto final esteja 

relacionado ao elemonto P21 na matriz dos produtos. Efetuan- 

do a multiplicação da matrizes A a I teríamos: 

( all a12 a13 ... aln : I P11 1 t i111 
a21 a22 a23 ... a2n 1 11000 f : 2O I 

f - f I  . ,. 1  . I= '  I  1 ' 1  

1 I  I I  I  1  
1 .  - 1 1  - 1 1  - i  

I 
I  . : I .  . :  
anl an2 an3 ... ann ; I Pnn i : inn: 

Donde se obtkm a expressão: 



Normalizando a expressão segundo o produto final, para 

ubterrnos as parcelas dos insumas presentes em L (um) laser 

semicondutor, ternos: 

Considerando-se apenas o produto P21 e desprezando-se 

todos os outros produtos finais (Pij=O para i diferente de 2 

e j diferente de 1) ternos: 

A parcela de Arseneto de GAlio presente no laser semi- 

condutor é de 0,02 ou 2%. 

O que Fresman quis dizer é sue conforme os processos 

de fabricação evoluem no sentido da obtenção de maior efi- 

ciência, atraves das inovações tecnológic~s e organizacio- 

naiç, menor será a parcela refents a ta2 insumo no produto 

final e, portanto, menor será o coeficiente relacionada a 

este insurno na matriz insumo-produto. Quanto maior for a 

eficiência da produção menor quantidade do insumo será uti- 

lizada para a fabricação de um produto. Na medida em que as 

inovaçees provocadoras da altera~ão dos coeficientes da ma- 

triz insumo-produto não afetem sua estrutura, ou seja, que 

não h a j a  a criaçzo de novas produtos e/ou insumos (novas l i -  



nhaç e colunas na matriz), pode-se dizer que estas são ino- 

vações incrsmentaiã- Caso haja a ruptura da estrutura da ma- 

triz em alyum ponto, seja através da criação de um produto 

completamente novo, seja através da criação de um novo innu- 

mo, pode-se dizer que estas mudanças foram provocadas por 

uma inovasão radical- 

11.4 - Lógica o Previsibilidade de um Sistema Tecnoló- 
sico 

A Lógica embutida em um sistema tecnolbgico determina 

sua dinâmica, relacionada A quantidade de inovaçoes e ao 

ritmo de introduçSo destas inovaç0es no sistema. Esta dinâ- 

mica também 8 denominada "trajetória natural" ou "paradigma 

tecnológico". Existe uma corta previsibilidade na lbgica da 

um sistema tecnolVgico na medida em que vários de seus parâ- 

ntetros e objetivos são conhecidos. 

Partindo-se de uma base que proporciona conhecimentos 

tiicnicos suficientes e os princápio~ econ6micos fundamentais 

B possível estabelecermos algumas diretrizes de inovação em 

relação a determinados componentes semicondutores, mesmo que 

estas "previsõesw tenham uma boa parcela de generalizações- 

Por exemplo: ao longo do tempo as membwias deverão ficar 

mais rápidas e mais densas, ou seja, serão utilizadas com 

frequencias de chaveamento mais altas e ter50 maior capaci- 

dade de armazenamento de informaç?ks- 

Note-se que estas previsões sempre estão ligadas ob- 

tenção, ao alcance dos objetivos do paradigma a que perten- 

cem, como já foi abordado alguns pariiyrafos acima. A partir 



destas diretrizes podem-se elaborar programas de pesquisa e 

desenvolvimento, assim como estudos de oportunidades de in- 

vestimentos, divisando-se as diversas opções tecnológicas a 

serem exploradas: quaiã as possibilidades de exploraç2io efe- 

tiva dos diversos processos de fabricaç3o disponiveis ou em 

vias de desenvolvimento e comercialieação; quais as tacnolo- 

yias de projeto mais adequadas para alcançar as diretrizes e 

metas de intesração em silicio ou outros materiais semicon- 

autores etc. Todos estes procedimentos de prospecção tecno- 

lógica encontram-se engajados de uma forma ou de outra 2 16- 

yica inerente ao sistema tecnolágico em questão. 

A eletronica forma um niçtsma tecnológico com infimeras 

famílias de tecnologias agregadas e partilhando de uma s8rie 

de inovaç0es de utilização mhtua. Por exemplo: dentro do 

sistema tecnol&gico associado ao complexo eletronico temos 

várias famílias de produtos e componentes que podem ser con- 

sideradas inovaç6eã radicais se olhadas de forma autonoma 

mas ao mesmo tempo podem ser consideradas inovações incre- 

mentais no Ambita mais abrangente do sistema- Assim, para 

citarmos um exemplo, a "inovação radicaln que Eoi o computa- 

dor pessoal, permitindo a utilizaçSo mais generalizada de 

equipamentos de processamento da dados e al-terando de forma 

radical o cotidiano de uma boa parcela da população nos paj- 

seç desenvolvidos e colocando em xeque conceitos de cantra- 

lizasão na manipules~o de dados existentes anteriormente com 

a utilização maciça de "main-frames", s6 pode ser considera- 

da desta maneira quando analisada Individualmante. Se anali- 

sada dentro da teia de inovaç5es existentes no sistema tec- 



nol6gico do complexo eletrânico a inovação atrelada aos s i s -  

temas de microcomputagão pessoal é apenas uma evulu~So gra- 

dual no sentido de se colocar alguns componentas de geração 

mais nova num "invólucron pequeno e de mais fEcil acesso a 

toda uma faixa de consumidoras, sejam pessoas físicas ou ju- 

rídicas. Desta forma o microcomputador pessoal, em que pese 

seu impacto em algumas faixas de consumidores, não é nada 

mais sue uma inovação incremental na fantilia tecnolbgica dos 

equipamentos de informática, atrelada a um sistema ainda 

mais amplo que & o complexo eletr0nico. 

A partir do exemplo acima podemos abordar outro aspac- 

to relacionado ao conceito de sistemas tecnol0gicos: a in- 

terrelação existente entre as diversas inovações que aconte- 

cem em cada femilia tocnolbsica associada as sistema. Sem a 

evolução da familia de tecnologias microeletrhicas, atravás 

de inovas6es relacionadas 5 ueduc2o de tamanho e aumento da 

velocidade dos circuitos, não seria possivel a fabricação de 

microcomputadoras pesaaais tais como furam introduzidos em 

fins da década de 70. Estas inovações tambh atingiram áreas 

como a de equipamentos para-telecomunições como trensmisso- 

res de dados, cornutaçSo de pacotes, centrais digitais de te- 

lefonia etc., alem da familia de bens finais para entreteni- 

mento como "cd playersn, o "waikman" e outros produtos como 

televic6es portáteis do tamanho da um livro de bolso, etc. 

Por outro lado, as inovações relacionadas ao aproveitamenta 

mais extensivo do "hardware" introduzido pela evolução tec- 

nalhgica dos componentes eletrânicos proporcionou a evolução 

dos procedlmentoe de proisto e processamento. A facilitação 



destes procedimentos implica, dentre outros fatoras, a im- 

plementação e teste de toda uma série de novos componentes 

de forma mais rápida e confiável. Formam-se, então, uma se- 

rie de ciclos onde as inovaç8oç são propagadas entre os di- 

versos setores do complexo elstrônico, numa rela~3o que po- 

deriamos chamar de "simbi6ticaR. 

A teia de inovações dentro de um sistema tecnol6yíco 

torna-se bastante complexa na medida em que este sistema 

tende a ser multi-"disciplinar e/uu tem fortes relações 

(principalmente em termos de insumosf com outros sistemas 

tecnolbgicos. No caso da microeletr6nica, por exemplo, ino- 

vaçães e modificaç6es nos processos de obtenção de insurnos 

em outros setores, como o~ insumos químicos (fotopolímeros, 

reagsntes etc.) e metalúrgicos (silício, materiais compostos 

como araeneto de gelio, fosfeto de índio, etc) contribuem 

para modificar os limites existentes nos processas de prudu- 

ção de diversos componentes ~emicondutores. A utilieaçao de 

fotopolimeros de maior resolução efou sensíveis a radiaç8es 

como raio-X permite a diminuição das dlmensges minimas dos 

dispositivos semicondutores de um "chip", contribuindo para 

o aumento da densidade de inteqrã~ão. Da mesma forma inova- 

ç8es nos laboratórios metalúrgicos de pesquisa eossikil2tam 

a descoberta e utilizaçao de novos materiais semicondutores 

que, utilizados pela indústria de eletrGnica, podem dar ori- 

gem a novos tipos de circuitos integrados, iasers semicondu- 

tores, eCc., abrindo todo um leque de possibilidades de evo- 

luqão tecnológica e a geração de novas a inusitadas aplica- 

cães - 



0s conceitos de inovação aqui apresentado5 podem levar 

a alguma confusão, principalmente no que se refere distin- 

cão entre o que & uma inovação, uma invenção e o que & a di- 

fusão destas inova~ões. Schumpetsr, citado em C. Perez E31 

distingue os três conceitos da seguinte forma: a invenção de 

um produto OU processo acontece numa esfera científica e po- 

de evoluir ou não para outro estágio de utilização. Em ou- 

tras palavras: sair do papel para a realidade mais cotidia- 

na. Já a inovação 6, explicando de forma bem simples, a in-. 

venção que conseguiu passar de uma esfera tecns-científica 

para uma esfera tecno-econ6micaY atingindo um universo co- 

mercial. Sua evolução se dar6 segundo os processos inerentes 

aos conceito de paradigrna e trajetbria, definindo os meca- 

nismos de difusão. Nesta, a invençzu (que nasceu numa esfera 

tecnico-científica , passando por uma esfera tecnico-econ6- 

mica) assume progorç5us dignas da um fenomano econ8mico-ao- 

cial, com impactos notáveis sobre os universos social, eco- 

n6mico e político. A difusão da tecnologia microeletr6nica 

tem tido enormes impactos na sociedade, na economia e mesmo 

na relação entre países @/ou grupos de países, ~Onscios da 

importância estratégica do domínio desta tecnologia. No pró- 

ximo item detelharamos os fen8msnos de difuszo. 

11.5 - Difusão 
A difusão tecnológica, ou seja, a propagação do conhe- 

cimento tecnolbsico, é um fenomeno rica, de várias facstas e 

sujeito a diversos tipos de analises e conceituãç~es. A aná- 

lise que aqui faremos está baseada em trabalhos da G. Dosi, 



autor que analisa os processos de difusão considerando sue a 

tecnologia não é um bem amplamente disponivel e que portanto 

sua difusão está sujeita a diversos fatores definidos pelos 

setores ofertante e demandante. 

Segundo Boai [ 2 1 ,  a difusão tecnológica está fortemen- 

te relacionada aos diversos graus de apropriabilidade, co- 

nhecimento tecnológico implícito e cumulatividade do proces- 

so tecnológico. Assim: 

- os padrões de inovação e/ou imitação por um agente 

individual e seu grau de sucesso inovativo dependem tambhrn 

da capacidade tecnológica doa próprios agentes, aeu campo de 

especialização, da "heurística" e do "canhecimento implici- 

to" que cada empresa possui; 

- a consequência natural 4 que os agentes econ6micos, 

longe de serem 77iguais" (igualmente capacitados) mostram di- 

versos graus da assimetria que contribuem para determinar 

seu desempenho individual e metimo colstívo. 

Vejamos o que significa tudo isto. 

A tecnologia, segundo esta abordagem, não 6 um bem am- 

plamente disponivel, como alguns autores a consideram (6. 

Davies, citado em DOSI [ZI). A sua apropriabilidade, o co- 

nhecimento implicito e a cumulatividade do progresso tecno- 

lógico são funções inversas da taxa de difusão tecnológica. 

Compreende-se: quanto menor for a possibilidade de um agente 

econ6mico (vamos chamá-lo de agente "A") manter a proprieda- 

de de determinada tecnologia, mais fhcil será para um outro 

agente "B" utilizar-se desta mesma tecnolosía- 

Com relação ao conhecimento tecnológico implícito, 



quanto menos eaplicito for o processo  de dasenvolvimento 

tecnológico gerenciado por um agente "Aw menores serão as 

chanceç de um agente "B" desenvolver e/ou absorver plenamen- 

te tal tecnologia. 

A abordagem relacionada & cumulativiùade poderia ser 

resumida da seguinte forma: conforme uma determinada opção 

tecnolbgica obtem resultados positivos de aceitação no mer- 

cado, ou seja, dá certo, tende-se a concentrar investimentos 

nesta opçao tecnolbgica, incrementando o desenvoivimento de 

produtos e processos. A acumufaçF!to de capital prumovida pelo 

agente "A" em torno de determinada tecnologia tende a difi- 

cultar a entrada de um agente "B" no "m&tierW deste proces- 

so. Quanto maior a cumulatividade, maior a barreira à difu- 

são tecnol9gica. 

Apenas como exemplo podemos transcrever alguns dados 

expostos em Kaplinsky[5] sobre o volume do investimentos ne- 

cessários em eletrânica. Se considerarmos o volume de inves- 

timentos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao fatura- 

mento descobriremos que os 15 maiores investidores em P&D 

nos E.U.A. são empresas cuja atividade principal 4 a de pro- 

duzir produtos eletrÔnicoç. A m&dia de investimentos em PGtD 

na indústria americana, incluindo todos os setores induç- 

*t;riais, foi de 2% do faturanienko desde a década de 7 0 .  A in- 

dústria eletronica, considerada separadamente, investiu mais 

de 6% de seu faturamonto em atividades de P&D, enquanto que 

alguns fabricantes de semicondutores investiram a t a x a s  de 

até 20%. Apenas a ZUM investiu cerca de US$ 2 bilhGes em 

pesquisa  em 1982, o equivalente a verba destinada para todo 



o programa do computador de 5 %  geração japongs, com duração 

de fO anos. Os investimentos necessarios para a manutenção 

da modernidade tecnol6gica aumentam a cada ano: o investi- 

mento mínimo para a p r o d u ~ ~ o  de semicondutores da Última ga- 

ração era de USS 100.000 em 1954, de US$ 300.000 em 1958, de 

USS 500.000 em 1967, de US$ 2 milh6es em 1992, de US$ 5 mi- 

1hõee.em 3.976, da US$ 1.0 milh8es em 1978 e de USS 60 milhões 

em 1982 (dados da OECD, citados em Kaplinsky[5]). A empresa 

coreana Sansung investiu cerca de US$ 500 milhões nos anos 

de 1984 e 85 para começar a produzir memórias de 64k e 256k. 

Com relação ao grau de assimetria entre os diversos 

agentes envolvidos podemos dizer que quanto maior a assime- 

tria menor a taxa de difusão. ExpZicando: a assimetria eatá 

diretamente relacionada às barreiras de entrada existentes 

num determinado setor de atividade- A diferença de capacida- 

des tecnológlcas entre as empresas 26 estabelecidas nunimer- 

cada e outras que procuram entrar neste mercado 6 um fator 

de bloqueio para estas ultimas, dificultando a efetiva 

transferência de tecnologia e a partir dai limitando os prù- 

cessos de difusão tecnológica. D o ~ i  acrescenta que uma d a s  

consequênciaç destas assimetrias 6 a de que "as niveis de 

margens de lucro (tanto para as empresas lideres como para a 

indiistria de um determinado setor) e a variância nas margens 

de lucro sao uma £unção direta do grau de assimetria da in- 

dú~tria." 

A afirmativa acima pode ser explicada pelo fato de 

que, quanto- maior a assimetria, mais intenso é o efeito de 

cumulativldade explicado anteriormente. Os requiaitoa de ca- 



pita1 necessários para se desenvolver uma nova 

aplicação/produto são mais pesados para aqueles agentes que 

nsa dominam a tecnologia e que, portanto, estão sujeitos a 

margens de lucro pequenas ou mesmo negativas. No entanto, o s  

líderes do setor, desde que mantenham um bom volume de capi- 

tal investido em pesquisa e desenvolviment;a, podem mais con- 

fortavelmente caminhar pela curva da aprendizado clAsaica, 

mostrada na figura 11.L. 



C=custos 
@=quantidade produzida 

FIGURA 11.1: Curva de apredizado clássica. 

Mo ponto "A" da figura II.2 abaixo o preço de um pro-- 

duto é inicialmente alto para amortecer os custos em PLD, 

pruSeto e processos de fabricação. Alem disto, a empresa 

pioneira em determinado produto/tecnologia pode praticar 

preços mais altos Feio monopdlio de que dlspãe inicialmente. 

Ap6s esta primeira fase, a empresa inovadora tenda a reduzir 

seus preços para aumentar sua participação no mercado e di- 

ficultar a entrada de concorrentes atraves da diminuicão das 

expectativas de lucro. O aumento da pr.odugão, por outro la- 

do, leva à aceleração do processo de aprendizado tecnológi- 

co, gerando processos de produção menos custosos que permi- 

tem a redução de preços sem reduzir as margens de lucro. A 

coisa evolui num "moto-continuo" a t e  que a entrada de outra 

geração de produtos provoque a queda de preços da geração 

anterior, no ponto "E". Nesta nova garagõo (que no gráfico 

abaixo aparece representada pela curva "b") a sequ&ncia de 

redução de custos vs. experiência ae dar8 de forma similar i5 



da geração anterior (curva "an)- 

FIGURA 11.2: Curvas de aprendizado de produtos de di- 

ferentes geraqães- 

Wa indiastria de ssmicondutorea, sspecialmente aiicroe- 

letrOnica, esta çequencia se da de forma muito rapida, razão 

pela qual as empresas tOm que ter bastante agilidade ao gs- 

renciar seus programas de ps~quiça e desnvol.vimento ( P L D ) ,  

produçao e planejamento estratégico, sob o risco de abandono 

temporário ou definitivo do mercado. Um atraso da ordem de 6 

meses no lançamento de um produto pode ser fatal para os re- 

tardatários. 

A principal consequência deste "sequenciamento tecno- 

lógico", no caso especifica aa microeletr8nica, 6 a busca do 

maior densidade de informação (maior capacidade de armazena- 

msnto e procesçamento) a custos cada vez menores. Todo este 

processo est6 embutido na evolução das traset6rias do para- 



disma, consequGncia da persaguiqão de suas metas (menores 

dimensões dos elementos de um circuito e maior velocidade, 

pricipalmente) e de sua difusão. 

11.6 - A Difusão e seu Insumo-Chave 

A difusão tacnolbgica axigu um "veiculo" de propaga- 

ção, acessível a milhões de agentes individuais de decisão, 

ou seja, ao grande mercado consumidor [ 3 3 .  No caso do pera- 

diyma prevalecente em meados do século, conforme explicado 

no item 11.2, us "veículos" da ~ ~ o p a g a ç ~ o  eram, principal- 

mente, o petróleo e seus derivados, além da energia aI&trica 

e de materiais metilicos baratos e abundantes. Isto propor- 

cionou a formação de uma estrutura de produção baseada no 

consumo de massa característico do p6s-guerra, com a fabri- 

cação pouco flexível de equipamentos e bens £inaiã. sem a 

preocupação de economia no consumo de energia. O "modus vi-- 

vendi" da epoca não levava em conta a economia da combusti- 

veis fbsseis (basicamente petrhleo) e era absolutamente nor- 

mal a Eabrica~ão de carros que não levavam em conta a redu- 

ção do consumo de combustível atraves de mslhorarnentos meca- 

nicos e aerodinâmicos, ao contrário da que ocorre atualmsn- 

ta. O desperdicio generalizado de matérias primas a combus- 

tíveis era a atitude normal e estimulada na época 131. Exem- 

plo que podemos imaginar 6 o da dona de casa americana que, 

mesmo tendo um pequeno supermercado na esquina perto de ca- 

s a ,  preferia sair com sua enorme "station wagon" com niotur 

de 3.000 centímetros cúbicos, 8 cilindros, gastando 1 litro 

de gasolina a cada 3 quilsmetros, para ir a outro supermer- 



cado mais distante onde algumas mercadorias estavam mais bad- 

ratas em alguns poucos centavos. Evidentemente antes da cri- 

se do petrdleo de 1973. 

O pãradigma que divisamos atualmente tem como "veícu- 

lo" de propagação o circuito integrado e dispositivos semi- 

condutores em geral, pois através destes componentes pode-se 

manipular informações de qualquer origem de forma r á p i d a  e 

barata. Estes insumos cumprem um papel fundamental na estru- 

turaçãu do paradigma a que pertencem- Para isto: 

- seu custo frente à opção da uliliza~ão de outro in-- 

sumo deve ser bastante baixo a com tendência decrsscents 

claramente previsível; 

-- sua oferta deve parecer ilimitada, mesmo frente a 

uma demanda crescente; 

- deve ser de utiliza~ão potencialmente universal; 

- este insumo deve encontrar-se na raiz de um sistema 

de inovações thcnicas e organizativas claramente reconheci- 

das como capazes de mudar as características e reduzir os 

custos do equipamento, de mão-de-obra e dos produtos finais 

f 3 3 -  

Está claro que atualmente oç insumos sue preenchem to- 

dos estes requisitos são os componentes semicondutores mi- 

croe1etr6nicos. 

O custo funcional dos "chips" diminui a cada nova ge- 

ração. Cada vez mais funções são colocadas numa Única pasti- 

lha de silício, fazendo com que a aquialção de um circuito 

integrado ainda novo no mercado possa ser efetivamente mais 

compensadora que a de um circuito mais antigo e barato. Au- 



menta-.se a capacidade de manipulação de informaçses e dimi- 

nui-se custo agregado a esta manipula~ão. Para exemplificar- 

mos o exposto acima vamos remeniorar a evolução das mem6rias 

de computador. Antigamente, nas d&cadas de 50 -60  (e me par- 

doem os que viveram nestas décadas, mas em termos de eletr6- 

nica computacional o que se fazia na hpoca já faz parte de 

museus), a s  msm6rias eram feitas com núcleos de ferrite, 

grandes e custosos, o os maiores computadores não tinham ca-. 

Facidade de memória superior 5 de um micro d e  oito i do 

tipo TRS-80 ou de um MSX, lançados na decada de 70-80, uti- 

lizando memárias semicondutoraa em silicio. A diferença 6 

sue, a28m de menores, estes rnicrocomputadares são comsrcia- 

Jlzados a pregos milhares de vezes mais baixos sue seus 

equivalentes maçtod6nticoç cerca de dez anos mais velhos. 

Como exemplo temos um gráfico, na figura IT.3 que ilustra a 

redução de custo por bit do memória RAM dinâmica de L971 a 

3.981. 



Custo (0.01 US$) 

ANO 

FIGURA 11.3: A reducao doa cus tos  do kit de memoria em 

centavos de d9lar por bit. FONTE: [5]- 

Dado o alto grau de difusao da tecnoloyia mlcrseletr6- 

nica, os circuitos integrados são Eacil.ments obtiveis a cus- 

tos cada vez menores. Sua oferta, portanto, parece pratica- 

mente ilimitada frente à demanda por maior desempenho e 

maior variedade de aplicações. Nenhum engenheiro eletr6nic0, 

atualmente, pensa em fazer qualquer projeto sem a utflizagão 

de pelo menos um circuito integrado, ou, de forma mais 

abrangente, sem a utilização de um diapositivo aemicondutor 

qualquer. Da mesma turma & muito difícil que um gerente numa 

empresa de grande, pequeno ou medi0 porte não cogite em uti- 

lizar equipamentos de base microeletronica. A utilização da 

microeletrônica já está na "lóglca" produtiva de todas as 



pessoas que precisem ou tenham a obrigação de produzir qual- 

quer bem industrializadu, desde um computador até um pedaço 

de tecido. 

A penetrasão destes componentes em todo tipo de ativi- 

dade industrial, seja de projeto ou de procetisamento, nas 

atividades do setor tercihrio e mesmo nas do setor primário, 

nas residências, univsrsidadsç etc., expõe de maneira ine- 

quivoca a diversidade e universalidade da tecnologia microa- 

letrhica e demonstra a extensão do seu processo de difusão. 

11.7 - Impactos do Processo de Difusão da MicroeletrS- 

nica 

A difusão das tecnolsgias rnicros2etrÔnicas vem provo- 

cando uma s&rie de Eorteç impactos na estrutura produtiva e 

nas relasões abcio-institucionais. Longe de querer esgotar a 

asçunto, pretendemos lançar alguns t6picos de discussão re- 

lacionados ,!i forma como vem se dando este procssço- 

11-7.1 - Cantsxto Econhico 

De forma geral, as transformações estruturais deriva- 

das das introdução e difusão de um novo paradigma tecno-eco- 

nomico não se dgo, certamente, de forma linear e tranqulle- 

O processo de crise frente às modificações provocadas por 

uma mudança brusca nas relaçzes tecno-ocon6micas já foi cha- 

mado por Schumpeter de "Destruição Criadora", na medida em 

sue ocorre o sucsteamento das estruturas de produção e con- 

sumo para dar lugar a uma "nova ordem" produtiva f 3 1 .  À ab-. 

sorsão dos efeitos de uma uevoluçZn tecnol8yica, segundo 



Schumpeter, da origem a uma gpoca de "grandes auges economi- 

cos" típicos da teoria das ondas de Kondratieff [31. Outra 

abordagem bastante interessante 6 a efetuada por Kapllnsky 

[ S I ,  na qual se sugere que a economia mundial tem estado em 

declinio desde o início da década de 70, coincidentemente 

com a advento da eletrônica nos processos e produtos- A ta- 

bela abaixo expOe alguns números referentes ao desempenho da 

economia mundial desde o sGcu3.o passado- 

Crescimento médio dos FIE~'~ (.%I 

-------------------------------------.----------------- 
TABELA 11.1: Desempenho da economia mundial. FONTE: 

Dsvelopment, Oxford, Qxfowd Univarsity 

Fress, citado em Kaplinaky [5] 





plinsky, alguns estudiosos indicam e crise do petrbleo em 

1973 como fator determinante para esta queda nas taxas do 

crescimento, enquanto outros argumentam que este decllnio 

tem suas origens na queda das taxas de produtividade (anten- 

dida como a relação produto/recursu) nos paises desenvolvi- 

dos em meados da decada de 60, como mostra a tabela 11.3. A 

mudança das tendhcias economicas nas dhcadas de 1960 e 70 

torna-se ainda mais clara quando se analisa a evolusão das 

t a x a s  de desemprego encontradas nos paises desenvolvidos, 

como mostra a tabela 11.4- 

BBLGICA 
D INAMARCA 
FRANCA 
ALEMANHA 
OCTDENTÃL 
IRLANDA 
I TAL IA 
JAPAO 
HOLANDA 
REINO 
UNIDO 
ESTADOS 
UNIDOS 

10.6 
14,5 
N.D. 

l4,8 
N.D. 
5,9 
M.D. 
9,7 

13.9 

20,s 

TABELA 11.4: Taxas de desemprego nas economias da OECD. FON- 
TE: Freeman, Clark e Çoate, 1982, Unemployment 
and Technical Inovation: A Study of Long Waves 
and Ecanomic Development. London, Pranceç P i n -  
ter a Freemãn e Çoete, 1905, Information Tech- 
nology and Employment: An Assesment. Brighton, 
Science Policy Rasearch Unit, University o£ 
Suçsex, citados em Kaplinsky[S]- 

O declinio descrita pela analise das dados das tabelas 

acima coincide com a difusão generalizada da rnicroebatr6nica 



ocorrida principalmente a partir da meados da decada de 60. 

Longe de constituir uma coincidência, a difusão desta tecno- 

logia, está fortemente ligada às alterações macroecon6micas 

observadas no período, assunto amplamente discutido na alta- 

ratura. O que se discute, principalmente, é se n advento da 

rnicroeletu6nica veia coma cansequihcia destas alterações ou 

se todas estas mudancas se deram graças à difusão da tecno- 

losia microeletr6nlca. A discussão sobre o assunto 65 vasta 

e, justamente por isso, não podemos nos  estender em demasia- 

O tema & admiravelmente desenvulvida em trabalhos de Ka- 

plinsky [51 ,  Rada [61 e Persz 133-  

11.7.2 - OrganizaçSo e Informatização da Produção 
A introdução de equipamentos de base microeletrhica, 

ou seja, equipamentos que têm componentes microeletr6nicos 

como um de seus principais constituintea, em diversos seto- 

res de atividade - automaçgo industrial, talecomunicaç5as 

etc. -,tem modificado de forma decisiva a forma com que a s  

empresas procuram maximizaw suas margens de lucro, atrev6s 

do aumento geral da produtividade. A maior parte da docu- 

mentação existente sobre impactos da microeletr6nics no sis- 

tema produtivo está sem dúvida relacionada à intradução de 

máquinas e/ou equipamentos de autamaç%o industrial ou de es- 

critórios, levantando os efeitos da utilização destas equi- 

pamentos sobre a organieacoo do trabalho, o desemprega, pra- 

dutividade, etc- O assunto 6 incrivelmente vasto, sendo que 

muito raramente se encontra um estudo onde se ressalte a 

multiplicidade de escolas de análise, suas metodologias e 



conclusões. Raphael Kaplinsky [5] procura apresentar criti- 

camente as analises efetuadas atE 1985, aproximadamente, 

pondo em ordem a verdadeira solva de estudos existentes so- 

bre as relações entre microeletrGnica e emprego nas econo- 

mias da OECD e do terceiro mundo. Entretanto, como o nosso 

objetivo não inclui uma discussão tão abrengente, devemos 

nos ater a algumas características básicas da modificação da 

organização das empresas. 

Análise particularmente interessante está exposta em 

Perez[3], onde, citando Franman, a autora sustenta que aa 

modificaçõee impostas pelo novo paradiyma na0 .ao, de forma 

alguma, de caráter apenas tscnol6gico: existe toda uma gama 

de mudanças estruturais que contribusrn para aumentar a com- 

plexidade do novo modelo econômico a ser implementada e a 

definir a amplitude das modifica~6ea necessárias. Seriam não 

sa modificações em insumos, produtos s processos mas tambhm 

nas esferas organizativas o gsrenciais. Dentre estas mudan- 

ças estariam: 

- novos conceitos de eficioncia pare a organização da 

produção, sendo esta um conjunto a çer integrado; 

- um novo modelo de eÉici8ncia e orgenlzaçZo das em- 

presas; 

- menor quantidade de trabalho por unidade de produto; 

- novos padrões de investimento, direcionados para se- 

tores relacionados ao paradigma nascente; 

- aumento da produção de equipamentos s bens finais 

sue utilizem o insumo básico do paradigrna; 

- mudança na localização geográfica dos investimentos 



devido à tranformaçáo das vantagens comparati.vas; 

- etc. 
k facilmente compreensível que modificações desta na- 

tureza, ocorrendo simultaneamente, levem à quase completa 

desestruturação das relações existentes entre os diversos 

agentes econ6micos. 

A introdução de novos conceitos da eficigncia e orsa- 

nização pode ser exemplificada pela crescente utilizagão de 

metodolosias que visem a integracão da produção corno o Kan- 

ban, o Just-in-time, MRP, etc. Para maiores informações re- 

comendamos textos de Bossant [ 7 ]  e Kaplinsky[5]. Estas me- 

tolologias quase sempre tem como característica fundamental 

a possibilidade utilização de equipamentos de base microele- 

tronica, que atuam como procesçadores das informações r e f e -  

rentes ao ciclo produtivo, desde o projeto ate a fabricaçgo 

a nível de planta- 

Um dos modelos propostos para explicar os diversos n í - -  

veis de atividade existentes numa empresa fabril leva em 

conta as trgs "esferas de produçãow, conforme definidas por 

Beasant [ 7 ]  e ~aplinçky[5]: a esfera de projeto (incluindo 

sa atividades de P L D ) ,  a de manufatura (o sue seria a plan- 

ta, o "chão" da fábrica) e a de coordenação (o escrit&rio, 

incluindo os setores administrativos dentre outros). Dentro 

de cada uma destas esferas existem diversas atividades pas- 

síveis de infsrmatização @/ou automação através da introdu- 

ção de computadores, máquinas-ferranenka de controle num6ri- 

co, etc., como a fresagsm de uma peça de aluminio no "chão" 

da f4brica ou a atividade de escrever memorandos e cartas no 



escrithrio do diretor financeiro, por exemplo. Estas ativi- 

dades podem ser integradas entre si de forma a fazer parte 

de um sistema automatizado mais amplo e abrangente. Assim, a 

automatização vai se dando em diversos niveis: primeiro, nas 

atividades presentes em cada esfera de produção (par  exsm- 

plo, na utilizaçgo isolada de um torno controlado numerica- 

mente), depois na integração entrs as atividades presentes 

dentro de uma mesma esfera de produção (entrs os diversos 

setores no chão da fábrica, por exemplo) e, mais adiante, 

entre as atividades presentes em esferas separadas, caracts- 

rizando uma integração inter-esferas- Neste nível da inte- 

gragão as atividades de administracão, manufatura, e projeto 

estariam integradas, passando a configurar um sistema o mais 

coeso possível no que diz respeito ao fluxo de informações e 

materiais dentro da empresa. Fazendo uma oxtrapolagão, che- 

garíamos ao nível em que a integração se daria entre ampre- 

âaç, facilitando o fluxo do dados a produtos entre a fábrica 

e seus fornecedores, entre as lojas e a fhbrica e assim por 

diante. A forma mais barata a confiával de integração destas 

diversas atividades dentro da6 esferas e entre elas (inte- 

gração intra- e inter-esferas) 6 a utiliza~ão de um aparato 

computacional que possibilite o fluxo de informaçGea atravkç 

de toda a estrutura produtiva- 

k importante notar que a implementacão deste tipo de 

sistema integrado tem limitantes não s6 tecnol6gicoç mas 

tambhm organizacionais. ks vezes pode ser impossível eutoma- 

tizar ou integrar determinada akividads produtiva por falta 

de tecnologia disponivel ou então por falta d~ conhecimentos 



de como implementar organizacionalmente sua integraçso com 

outras atividades. A organizaqão da atividade produtiva no 

sentido de implementar uni sistema Integrado de manufatura 6 

tão ou mais importante que a inçtalaçSn de equipamentos in- 

Eorrnatizados na empresa. A interdependiincia entre estas duas 

variáveis (a organização da produção levando em conta a in- 

kegração através de equipamentos de base micrueletr8nica, 

assim como o desenvolvimento de tecnologias visando sua ins- 

talação numa "rede" organizacional de estrutura flexível e 

integrada) tem sido abordada em diversos textos, entre os 

quais se destacam oã de Dessant [ 71 ,  Kaplinsky[5] e Di- 

na[al- 

A técnica de integrayão de produ~ão por sistemas in- 

Eorrnatizados descrita acima 6 chamada da CIK ("Computer In- 

kegrated Manufacturing" ou Manufatura Integrada par Computa- 

dor) - 
As tecnicas de infowmatlzação das atividades produti- 

vas podem ter in6meras denominações, dependendo da atividade 

em si, da pessoa que a implantou na empresa ou do peasuisa- 

dor que procura descreve-la. Duas abreviaturas, alúm de 

"CIMn, são consideradas como padrão: CAD ("Computer Aided 

Designn ou Projeto Assistido por Computador) e CAM ("Cornpu- 

ter Aided Manufacturig" ou Manufatura Auxiliada por Computa- 

dor). Elas representam, respectivamente, a automatização ou 

JnformatizaçZo das atividades de projeto e fabricaçao. 

A organização da produção levando em conta a flexibi- 

lidade do sistema e sua inteyra~ao 6 ,  geralmente, irnplemen- 

tada através das chamadas "novas metodologias organizacio- 



nais." A mais famosa ér sem dúvida o "Just in Time - JXT". 

Para uma leitura mais ilustrativa destes tópicos recomenda- 

mos os textos de Besçantf71, KaplZnçkyfS] e DinaE81 o Carlo- 

ta Perez[3] e Schonberser 1 9 1 ,  dentre outros. 

11.8 - Convorghcia Tecnológica 

Tem sido notada uma tend6ncia importante no desenvoi- 

vimento de todos os setores pertencentes ao complexo eletro- 

nico e que afeta tambem outros setores da atividade economi- 

ca: a convergência tecnalógica. Esta tendência caracteriza- 

se pelo "relaxamento", ou falta de definição, nas divisões 

entre os diversos setores existentes dentro do complexo e le-  

tronico, na medida em que se direcionam as  aplica~5ss das 

equipamentos e componentes eletrônicos para um ponto de in- 

tegração entre o processamento e a transmissSo de informa- 

çoes - 
O eixo diretor deste movimento de converyecia tecnsló- 

gia está na natureza do sistema de lágica binária, utilizado 

em computadores, transmissão de dados, telefonia, etc- E5J. 

A presenca quase que generalizada deste sistema de codifica- 

são de informaç6es abre todo um campo de desenvolvimento de 

produtos e equipamentos na medida em que o sistema lógica 

binário, base da tecnolosia digital, constitui um padrão de 

Eato para a codificação de informações de toda a especie, 

seja a de um sinal de voz, previamente diyltalízado, ate o 

processamento de imagens numa estação de televisão. Torna-se 

natural que os desenvolvimentos de novos produtos tenham, de 

alguma forma, o objetivo de integrar estas fontes de inEor- 



mação, já que o sistema utilizado para codificá-las 6 ,  groç- 

ço modo, comum a todas elas. 

As empresas atualmente procuram ~ o l u ~ õ s s  que conciliem 

o processamento de informaqõea e sua transmissão- Evidente- 

mente existe todo um espectro 4s aplicacnes que podem ser 

integradas num futuro prbximo, assim como existam as que j& 

sstso integradas. Exemplo: a transmissão de dados origina- 

rios de processamento computacional através de "modems" e 

linhas de comunicaçao de dados especificas para esta finali- 

dade. A situagão atual indica que não é suficiente possuir 

um grande centro da processamento de dados se este se encon- 

tra isolado do ambiente circundante, sem nenhuma forma de 

troca de informações com outros centros da procussamento ou 

outros computadores. Para isto 6 fundamental a instalação de 

uma rede eficiente de tslecomunicaçGes, incluindo comunica- 

ção de dados, centrais digitais de telefonia, etc.. O obje- 

tivo, portanto, & a consolidação de uma grande rede de pro- 

cessamento e transferhcia de informações, ao exemplo do sue 

se convencionou chamar de "sociedade da informação", "infor- 

m6polisW ou qualquer outro termo parecido- 

A nivel de produtos a s  tend&ncias seriam: 

-desenvolvimento de equipamentoti e componentes prepa- 

rados para serem conectados a um çiakema integrado de infur- 

mática e telecomunicaç0es; 

-maior integra~so entre equipamentos de audio-video, 

computadores e telecomunicaçóea através de protocoloã padro- 

nizados; 

-melhoria e desenvulvimento da interfece dos componen- 



tes mlcroeletr6nicos com um sistema de comunicaç8es aedroni- 

zado ; 

Ficará claro ao longo desta d3ssertaçZio qual o papel 

da optoeletrônica no desenvolvimento desta tendencia rumo 5 

convergsncia. 



CAFfTULO 111 - TECNOLUGIA DE DISPOSITIVOS 

Neste capitulo explora-se o lado puramente técnico da 

tecnologia optoeletr6nica. Para isto inicialmente aeressn- 

ta-se o universo no qual os componentes aptoeletr6nicos as- 

tão inseridos: o complexo eletr6nico. Na realidade esta & 

uma abordagem necessária para estabelecer sobre qual univer-. 

so nossa pesquisa será desenvolvida, já que a optoeletr6ni- 

ca, assim como a Eotonica, conforme exposto em nosso capitu- 

lo introdutório, estão ambas fortemente relacionadas aos 

diversos segmentos @/ou trajetórias pertancentes ao complexo 

eletronico. Os elementos puramente fotônicos exercem, como 

veremos mais adiante, a função de transmissores e processa- 

dores de luz produzida por componentes optoeletrÔnicos como 

111.1 - Componentes Eletrônicos 
O universo da componentes eletronicos, inserido no que 

se convencionou chamar de "complexo eletrônico" (a reunião 

de todas a s  tecnologias o equipamentos relacionados à trans- 

missão ou processamento de sinais eletrGnicos), 4 vasto e 

extremamente variado. Existem tr&s grandes sub-grupos: o dos 

companentes eletr6nicoç ativos, o dos passivos e das híbxi- 

dos (figura 111.1). 

Componentes ativos são aqueles em que a corrente elé- 

trica sofre algum  tia^ de amplificação (aumento da volkagern 

alou corrente entre entrada e saída). Nos componentes passi-- 



vos o sinal eletrhico sofre alterasões sem, no entanto ser 

amplificado, apenas atenuado de uma ou outra forma. Os com- 

ponentes híbridos sao aqueles em que existam componentes 

ativos conectados a componentes passivos num conjunto de pa- 

quunas dimensões (menos de 5 cm, geralmente), comercializado 

como um todo indivisível funcional e fiçicamente- 

Aumentando o nível de detalhe divisamos os componentes 

relacionados aos três sub-grupos descritos no parsgrafo an- 

terior. Componentes como capacitores, resistores a indutores 

são componentes passivos. 

O componentes hibridoç conjugam componentes passivos 

como capacitorea e reçistores a componentes ativos como 

transistores B circuitoç integrados, conackadas s t r a v b s  de 

trilhas de metal depositadas sobre uma base de material isa- 

lante, geralmente aluminã. Embora este seja a definição 

usual para circuitos integrados hibridna nada impede que se 

fabrique este tipo de circuito com apenas um tipo de compo- 

nente. Um exemplo são as redes raçistivas fabricadas através 

de tscn~loglas de filme-espeaão, por exemplo. 

O mais variado sub-grupo 6 o dos componentes ativos- 

Seus mais antigos representantes são as vi5vulas tormoionicas 

que, apesar de terem concepção antiga, ainda cumprem um pa- 

pel fundamental em varias aplicaçzea onde sinais de alta 

Eresuência precisem ser amplificados a altas nives de potGn- 

cia. Os tubos de raios catúdicoa são "primos" das válvulas e 

existem em diversos tipos. O tubo de televisão é um tubo da 

raios catódicos assim como os rnonitoues dos terminais de 

computador, oçcllascápioç, stc. Veremos, ao longo desta dis- 
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sertação, que estas peças, geralmente grandes demais para os 

equipamentos eletrbicos modernos, tendem a ser substituidos 

por componentes eletr6nicos menores, mais leves e eson9mi- 

C 0 5  - 
Os componentes ativos senticondutores constituem u fa- 

mília mais comentada e analisada do universo de componentes 

sletr6nicos- Sua utiliza~ao possibilitou a sukatituisSo das 

válvulas termoionicas, grandes consumidoras de espaço a 

energia, por componentes mais econ6micos e compactos, cujo 

primeiro rebento foi o transistor de germânio- 

Como este é o sub-setor que mais nos intsrecsa, dedi- 

caremos alguns itens para o detalhamento de suas caracteris- 

ticas e hlçt6rla. 

Ã utilização de materiais sonticondutores em larga e8- 

cala começou após o surgimento do transistor bipolar de jun- 

ç$o, normalmente chamado apenas transistor. 

Existem vários tipos de transistor, mas o6 mais farno- 

aos e utilizados sao o transistor bipolar e o FET ("Field 

Effect Transistor" ou transistor de efeito de campo). A pro- 

posta teórica do FET já havia sido feita na década de 20: em 

1927, 3.E. Lillinfeld entrou com pedido de patente de um 

trançistror de efeito de campo e, em 1938, 0 .  Heil propôs um 

FET de junção ELO]. Nenhum deles foi construido fisicamente 

à &poca, pois existiam dificuldades relacionadas ao cresci- 

mento de camadas de material isolante no grau de pureza ne- 

cessário [ll]. 

Na realidade f o i  durante uma série de experimentos que 

utilizavam o efeito de campo, base da PET, em 1947, que W -  



Brattain e John Bardeen, além de W. Shockley, pesquisadores 

do Bell Laboratories, da ATâT, descobriram uma nova forma de 

amplificar sinais eletronicos através da contato entre dois 

pedaços da germânio dopados de f arma diferente 

~*~fl2lEl31fl. 

O surgimento de elementos semicondutoro& ut%lizGveiç 

industrialmente mudou de forma radical a eletronica. Em 

1946, o primeiro computador eletr&nico, u ENIAC, construido 

nos EUA, tinha como elementosativoç 18.850 vAlvulas. A má- 

quina ocupava um espaço de cerca de 150 metros quadrados, e 

consumia uma potência de 150 KW! O número de falhas era mui- 

to alto devido quantidade de válulas em funcionamento a ii 

baixa confiabiiidads destes componentes. Assim grande parte 

dos programas postos a rodar na máquina nao chegavam ao fi-- 

nal, pois era grande a probabilidade de queima de uma ou 

mais vávulas durante a sua sxecu&io. Pois bem, o nízmero de 

válvulas presentes no ENTAC é igual, grosso modo, ao númora 

de transistores de um computador de bolso tipico de meados 

da década de 80 C141. Basta comparar tamanho, peso, potência 

consumida e a confiabilidade de ambas as máquinas para ava- 

liarmos o quanto mudou a eletronica neste período de 49 

anos. 

* Quando se fala que um material está dopado não se 
quer dizer que ale foi submetido a L S D ,  cocaina, valium com 
uisque ou qualquer outra coisa do tipo. Um material dopado 4 
aquele que foi exposto a determinadas impurezas que alteram 
suas características eletrhicas- 



Na década de 50 a tecnologia de semicondutores, orien- 

%ada em torno do desenvolvimento do transistor, evoluiu a 

passos largos. O material çemicondutor originalmente utili- 

zado nos primeiros transistores, o germânio, foi substituído 

gradualmente pelo silício. As vantagens do silício sobre n 

yermânio se faziam sentir principalmente na sua mais baixa 

temperatura de operação e na sua propriedade de formar 6xi- 

dos estáveis quando exposto a agentes oxidantes apropriados 

a altas temperaturas. O Óxido de silício (5iQ2) proporciona 

algumas maneiras de controlar diversos processos quimicos e 

eletr6nicos pois pode atuar como uma "máscara" isolante con- 

kra reagentes qu$nticos e é dielétrico, ou seja, não conduz 

eletricidade, podendo ser utilizado como isolante elétrico 

entre alyumas partes de um componente semicondutor- Colocan- 

do-se ou não uma camada de Si02 sobre determinada área po- 

de-se selecionar suais as partes de uma superficie coberta 

parcialmente pelo Oxido devem ser expostas ou não a impure-- 

zas. No item sobre proceçsamento detalharemos um poucu mais 

estes procedimentos. Por hora, podamos apenas dizer que es- 

tas propriedades do silicio e de seu Óxido, além da elabora- 

ção e do desenvolvimento de processos fotolitográficoç, le- 

varam i invençso do transistor de tecnologia planar em 1958, 

na Fairchild. Graças 2 tecnologia planar tornou-se possível 

colocar estruturas bidimençionais numa pastilha de material 

semicondutor como germânio ou silício. Assim, diversos tran- 

sistores puderam ser colocados num meamo plano em um disco 

muito liso de material semicondutor e interconectados por 

trilhas de metal depositadas sobre sua superEície. A partir 



desta técnica foram desenvoividos us circuitos integrados, 

também chamados de CI'E, IC's ou "chipç." 

Os lasers têm uma evoluç5o similar à da velvula e do 

transistor. Inicialmente só existiam laserç à gás, o que im- 

plicava a utilização de grandes válvulas ou tubos de vidro 

preenchidos com gases para a implementação da região ativa 

do componente, ou seja, a região onde se produz a luz. ALB 

hoje se utilizam laçers a gás em várias aplicaç8eç onde & 

necessária alta potência. Já os laaers semicondutores não 

tem grande potência luminosa de saída e ainda são l.imitadns 

em relação A faixa de comprhentos de onda de luz que podem 

emitir mas, em compensação, são pequenos, geralmente mais 

baratos e muito mais pratlcos para aplicagões em diversos 

tipos de equipamentos, desde estações de telefonia até equi- 

pamentos doni&st3.cos de hdia e video. A .tend&ncia, como ve- 

remos, é a de uma invasão por parte do6 &açers semiconduto- 

res das aplicaçues que atualmente utilieam outros tipos da 

lasers mais caros e volumosos- 

111.2 - Optoeletrônica e Fat6nica 
OptoeletrQnica a área de pesquisa, desenvolvimento e 

fabricação de produtos que envolvam tecnologias de converszo 

entre sinais eletr9nicos e hpticos, nu seja, uma ponte entre 

u universo de processamentu e transmi~sao da elhtrona e Q 

universo de processamsnto e transmiss$o de fótons. De forma 

similar, a fotonica seria a Srea de pesquisa, desenvolvimen- 

to e fabricação de produtos que se destinem ao processwnentn 

e tran~missSo da f8tons,ou s e j a ,  sinais luminosos- 



A descricação destas duas Areas constitui o nHcleo dea- 

te capitulo e por isso apresentaremos, nos pr0ximss itens, 

uma descrição das tecnologiaa envolvidas. Visamos, baslca- 

mente, dar uma apresentação a maia completa possível sem, no 

entanto, cairmos em detalhismos keúricos que acabariam por 

atrapalhar a compreeensão do objeto de estudo. A apresenta- 

cão de conceitos teóricos ser6 feita sempre que inevit&vel a 

de forma ilustrativa 

111.3 - Dispositivos O~touletrGnlcoa e Fot6nicos 

Existe uma serie de dispositivos que, de alguma forma, 

geram, processem, conduzem ou convertem luz em sinais elk- 

tricos. Os geradores de luz, também chamados de fontes de 

luz, são basicamente lesers e LEDs- & claro que existem ou-- 

tros tipos de Eontes de luz que não serão analisadas porque 

não tem aplicaçzo possível em componentes da pequenas dimen- 

soes como circuitos integrados optoeletr6nicos e çimilarss- 

O processãmento da luz pode ser feito através de uma s6rie 

do dispositivos que se baseiam em fenomenos sletro-6pticos, 

ou seja, Pen6menos em que o comportamento da luz é influen- 

ciado pelo da eletricidade e vice-versa. Existem outros ti- 

pos de fenomenos similares como u masneto--6ptico e o acústl- 

co-Óptico, que tem tambh os seus nichos de aplicação. A 

condução de sinais luminosos pode ser feita atraves de yual- 

quer meio translúcido. Evidentemente existem alguns meios 

mais translÚcidos que outros, mas pode-se dizer que a forma 

generica de se conduzir luz 6 atravbs dos chamados guias de 

ondas luminosas. Existem vários tipos da guias de onda mas o 



mais famoso 6 sem dúvida a fibra Optica. Ã conversão de luz 

em sinais elétricos é feita atravhs de dispositivos chamados 

fotodetectores, que produzem uma corrente elktrica sempre 

que a sua ãuperficie & atingida por fbtons. Nas pr6xirnaã pá-. 

sinas existe um apanhado de todas estas classes de disposi- 

t ivoç - 

111.3.1 - Lasers 

O termo "laser" significa "liyht amplification by sti- 

mulated emission of radiation" (amplifica~ão de luz por 

emissao estimulada de radiação). Durante algum tempo o laser 

foi considerado uma invenção que precisava de uma aplicação, 

pois as diversas aplicaçaes Imayin6veis eram limitadas por 

obstáculos diversos [25]. A possibilidade de se construir um 

laser foi proposta no final da decada de 50, mais especifi- 

camente om 1958, por Townso and Schawlow[l6]. Na realidade o 

pr6prio Towneã já trabalhava antes com rnaswrs fnmicrowave 

amplification by stimulated emission of radi.ationn ou ampli- 

ficacão de microondas por emiasão estimulada de radiação). A 

implementação do laser foi obtida por Maiman [l6] através  de 

um dispositivo de cristal de rubi. Mais tarde, um ano de- 

pois, foi reportada a obtenção do primej.ro laner CW ("conti- 

nuous wave" ou ondas continuas) por J a v a n ,  utilizando Ho-Ne 

(Helio Neonio) 1161- 

Nos pr6ximos itens descreveremos a tecnologia do l a -  

ser, dando prioridade aos lasers ssmicondukores- 



111.3.1-1 - Principio~ de Funcionamento 
O funcionamento do um laser esta relacionado 2s formas 

com que os £Ótons incidem em um &tomo, modificando os niveis 

de energia dos elbtrons presentes em uma estrutura atomica 

[181. Infelizmente não podemos nos ater em detalhar a teoria 

dos níveis de energia de um 6tomo ou mul&cula. A apresenta- 

cão e a discussão de tÓpicos como Equação de Schrodinser 

[18], transiç$o entre estados de energia e outrosr apesar de 

serem base para a compreensSo completa do funcionamento de 

rim laser, seria por demais 4esgar;tante e contraproducente 

frente aos objetivos deste trabalho. Poàemos apenas dizer 

que, para a nossa anhlise, devemos considerar que um átomo 

possui diversos níveis de energia e que as chamadas bandas 

de valência e de condu~%o presentes em uma estrutura atomica 

complexa como a estrutura de um sálido são correspondentes 

a o s  nivais eners6ticos de um Atomo slmplea. Estas bandas de 

energia são a representação estatistica da probabilidade de 

se encontrar um elétron num determinado nivel energ6tico. 

A disposição destas bandas entre si pode determinar se 

um material é condutor, isolante ou semicondutor. Um s81ido 

que tem somente bandas compl,etamente ocupadas por eletrons & 

um isolante se o intervalo de energia entre a Gltima banda 

ocupada (chamada banda de valência) e a banda permitida per- 

mitida seguinte (chamada banda de eonduçao) for grande [I#]. 

Caço o intervalo entre uma banda de valência e uma de candu- 

çãu for pequeno o sblido 6 um çemicondutoã. Se as  bandas de 

condução e valência se sobrepõem ou se "tocam", ou caso a 

banda de valhcia seja separada da banda de condu~so mas não 



esteja totalmente prseenchida, o a6lido um condutor, pois 

os elétrons presentes na banda de valência podem transitar 

em espaços vazios nas bandas enery&ticas (figura 111.2). 

Para o entendimento do afeito laser podemoç utilizar 

os fenomenos de absor~ão, eapalharnento e emissão estimulada, 

que estão relacionados à incidência de um fhton sobre um 

átomo ou molecula. A discussgo pode parecer um pouco arida 

demais mas é necessária- Vamos a ela- 

Quando um fóton é absorvido por um atomo sua energia 

contribui para o aumento da excitação de um el&tron, ou se- 

ja, o elbtron passa para um nfvel de energia maior que s seu 

nível normal. Logo depois o eletron tende a ocupar novamente 

seu nivel de energia original e f a z  isto emitindo energia 

através de um outro fdton. Este processo, ilustrado na figu- 

ra 111-2.a; 6 chamado de aGçotção ressonante. Este 8 um pro- 

cesso de duas etapas e o fóton emitida não está relacionado 

ao fóton incidente, seja em termos tle frequ&ncia OU fase- Um 

outro fenomeno do tipo é o eçpalhamento elástico ou de Ra- 

ylsigh(figura 111-2-b), que acontece em uma só etapa e em 

que o f6ton incidente está relacionado com o fdton emitido 

ou espalhado f &  emissão de um fbton damos o nome de espalha- 

mento). Este relacionamento entre f6ton espalhado e inciden- 

te também existe no processo du espalhamento inelástico, que 

ocorre um uma etapa e está na figura TII.2-c. Neste fõn0mano 

o elbtron tem níveis de energia inicial e final diferentes- 

Note-se que o fóton espalhado pode ter menor energia sue o 

fótsn incidente ou ele pode ter energia maior caso a molécu- 

la excitada esteja num nivel de energia vibracional ou rota- 



cional excitado. Na figura IZI.2.d temos o efeito fotoelá- 

trico, que ocorre quando a absurção de um EÓton (em intera- 

ção com eletron fortemente ligado) acaba por ionizar o átomo 

ou molécula sem a posterior emissão de energia atravhs de um 

f8ton e na figura 111.6 temos o chamado espalhamento de 

Compton, em que um fóton atinge um Atomo ou molécula, inta- 

ragindo com um elétorn de ligação fraca, ionizando-a e pr9- 

vocando a emissão de radiaçao eletromagnetica do tipo raio 

X. Estes são alguns dos fenômenos provocados por f6tons sue 

atingem Atomos au mo fécula^. 

O efeito mais importante para os nossua interesses é,  

no entanto, o fenômeno da emissão estimulada, o principio 

físico de funcionamento do laser. Este tipo de processo 

acontece suando um átomo está em seu estado excitado, ou se- 

j a ,  tem eletrons em niveis de energia maiores que os origi- 

naiç ou fundamentais e o fóton incidente tem energia corre- 

ta para fazer este el4tron "descer" de nivel onergktico, 

provocando a emissão de um EOton com a mesma energia e com a 

mesma frequffncia do fóton incfclente, que n8o & absorvido. 

Este processo só ocorre quando a energia do fóton incidente 

for exatamente igual a E2 - El, onde E2 6 o nível de energia 

suficiente para a excitação de um átomo e EL o nlvel enew- 

%ia do estado mais baixo ou estado fundamanta2, no qual o 

elétron está "tranquílo" em seu nível de energia normal- 

Nestas condiçGes o campo eletromayn&tico oscilante, corres- 

pondente à fsequência de oscilação do foton incidente, pro- 

voca a emissão de um outro fóton na mesma direcao, frosuan- 

cia e fase do fóton incidente. Mas porque o Eaton incidente 
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não-6 absorvido, como nos outros casos? As probabilidades de 

que ocorra a absor~ão em vez da emisago estimulada furam 

calculadas por Einçtein e ele concluiu que a probabilidade 

de estimular uma transigão de um nível de energia E2 para um 

nivel de energia menor E1 & a mesma probabilidade que exista 

para ocorrer uma absorção do estado E1 para o estado E2, 

quando o atomo passa para um estado excitado. Entretanto, a 

amplifica~ão por emissão estimulada depende da possibilidade 

de se obter mais elétrons no estado maio alto que no estado 

mais baixo. Esta 5ituaçZo 6 chamada de invers8o de popula- 

ção. Neste caso os fotons nao absorvidos podem interagir com 

eletronç na banda de conduçao e induzi-los à tecombinagSo 

com buraco, com emissão de £Otons de energia e fase idênti- 

cas Aquela que estimulou a recornbinaçiio [23J. Na medida em 

que a emissão estimulada exceder a absor~ão, temos o chamado 

ganho Gptico. O rendimento 8pticu & a relaçzo entre as taxas 

de recombinação estimulada a espontânea. 

A emissão estimulada tem yrande import&ncia poryue o 

sinal luminoso formado por estas fbtons contituido de luz 

coerente, ou seja, luz formada por E8kons de fases idgnticas 

emitidos por diversos átomos. Este tipo de radiação coerente 

6 a grande caracteristica do laçer, alem da forte díreciona- 

lidade da luz emitida. A luz a que estamos acostumadus no 

dia a dia gerada por fótons que não estso em Pase por se- 

rem emitidos por átomos independentes, sendo emitida em to- 

das as diregzoes. A luz nozmal 8 chamada luz incoerente ou 

não-coerente. 

Os fbtons, num laser, se encontram confinadus numa re- 



siso do componente chamada cavidade óptica, onde o sinal lu- 

minoso é gerado pela emissão estimulada já descrita acima, 

também chamada de recombinacão estimulada de portadores. 

Quanto maior for a taxa de recombinação maior o ganho ópti- 

co, que é a relaçzo entre o número de f6tons coerentes gera- 

dos frente ao número de elétrons excitados. Dentro da região 

ativa a luz passa a oscilar devido reflexão que sofre em 

duas de suas faces que agem como enpelhos: um deles total- 

mente reflexivo e o outro parcialmente reflexivo. Na figura 

111.3 vemos sue a região ativa nada mais é que um oscilador 

6pLico. Conforme a intensidade da oscilação da luz dentro da 

região ativa aumenta, a face espelhada, que não 6 totalmente 

reflexiva, passa a deixar s a i r  luz coerente e & este feixe 

luminoso que sai da região ativa o principal ator de uma 56- 

rie de aplica~8es. 

111.3-1.2 - Tipos 

Os lasers podem ser classi£lcados de acordo com a na- 

tureza do material empregado na sua cavidade optica, ou se-- 

ja, se esta é contituida por um gás (chamados de lasera a 

gás), um liquido, um 66lido cristalino não semicondutor 

(chamados de lasers de estado sólido) ou um solido semicon- 

dutsr (chamados de lasers çemicondutoreç). Os materiais têm 

grande importância na determinaçzo da Éeixa de potência em 

que Q laçer pode operar, assim como no comprimento de onda 

na qual esta potênci a pode s;er ef etivamenta atiny i d a .  

A tabela abaixo 111.1 exp8e de uma forma clara os dí- 

versos tipos de lasers, seus comprimentos de onda, potência 





e tamanho- 



LAGER 

Excimer 
Argilnlo 
H61 io--Cádmio 
N i t rogên io  
Diodo dup lo  
Vapor de c o b r e  
YAG1 
dua 1 o 

V a p o r  de ouro  
Neon Hé l i o  
Krbpton 
S a f i r a - t i t â n e o  
InGaAlP2 . 

Rubi 
Dioda GaAlAs3 

Diodo GaÃs4 
Neod- YLF5 

Neod. YAG 

Diodo InGaAsP6 

Mon8xido d e  
carbono 

Dióxido de 
carbono 

T I P O  Cumyr i m .  
Onda 

siis 193 a 391  
9 5 s  257 a r i14 
gás 325 a 442 
g á s  337 
semicond . ((132 
g á s  510 a 578 

s o l i d  s t a t e  532 

96s 628 
gás C32 
gás 647 a 676 
s o l i d  s t a t e  670 e 1040 
ãemicond. 680 
s o l i d  s t a k e  694 
sernicond. 780 a 880 

semicond . 890 a 1060 <0.0001J F 
s o l i d  s k a t e  1047 0.02 a 17W M,G 

<O -001 a 2 J  
s ù l i d  state I064 0.01 a LOOOW M,G 

(0.001 a 2J 
~ e m i c o n d .  1.300 a 1550 0.001 a 0-1W P 

<O.F)00001J 

g h s  5000 a 7000 3 a 20 W M,G 
to. 03.3 

g á s  

1Ytriurn Afuminiurn Garnet  
ZIndium Gel l ium Aluminium Phosphidst 
3Gall ium Aliminium Arseni.de 
4Galium Arsenide 
SYtrium Li th ium F l u o r i d e  
Gfndium Galliurn Arsenj.de Pktirlphicie ........................................................... 
TABELA IIT.1: Tipos  de l a s e r s .  FONTE: F o r r e a t [ 3 l ]  

A c l a ã s i f i c a ç ã o  d e  tamanho na t a b e l a  111.1 acima 8 a 

d e  "G" p a r a  lasers com mais  de um metrcr cie comprimento, que 

nece s s i t am  d e  r e f r i g e r a ç ã o  a água e 2 2 0  a 440 v o l t s  d e  ali- 



mentação; "M" componentes de tamanho moderado, tipicamente 

nas dimensões de uma caixa de sapatos e alimentação de 110 

volts e "Pn para lasers pequenos com dimenszes da ordem de 

centlmetros ou menos ainda e que OPHI~BI a baixas voltagens- 

Note-se que geralmente lasers mais potentes têm dimensües 

maiores. Isto se deve 2 necessidade de uma região ativa de 

dimensões consideráveis para aumentar o ganho 6ptico do dis- 

positivo e, com isto, gerar sinais luminosos mais potentes. 

Evidentemente lasers mais potentes necessitam de melhores 

mecanismos para a dissipacão do calor gerado, razão pela 

qual eles são montados com sistemas de arrefecimento através 

de água. 

A figura 111.4 abaixo indica as faixas de comprimentos 

de onda atingidos pelos diversos tipos de lassãs citados na 

tabela 111.1. 

Note-se que todos os tipus de lasers pudoni emitir luz 

em diversas faixas do espectro. A decisão de se utilizar um 

laser a gás, estado solido ou semicundutor ao dará basica- 

mente pelas suas caractoristicas de potgncia e tamanho se- 

gundo as necessidadaç da aplicação em vista- 

Como jA foi exposto anteriormente, voltaremos nossas 

atençoes para os lasers seniicondutorss s de como estes curti- 

ponentes estão reunindo carateristicas sue os gabaritam a 

ocupar determinados aplicações anteriurmente exclusivas doa 

lasers a siis e de eçtad~ sólido- 

111-3-1.3 - Lasews Sernicondutoras e LED's 
Discutiremos inicialmente os princípios de funciona- 
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mento dos LED's e doa lasers semicondutores devido 5s suas 

semelhanças estruturais básicas. Em sistemas de trançmissão 

de sinais luminosos os LED'ç e os lasers semicondutores cum- 

prem o papel de fontes luminosas. Estes dispositivos são 

constituidos de várias camadas de material semicondutor 

crescido epitaxialmente sobre um substrats cri~talino. Ã sua 

forma básica é a de uma junção entre doia tipos de material 

semicondutor: um dopado posltJvamente, tambh chamado de 

"tipo Pn (onde oõ portadores da corrente elétrica çso enti- 

dades de carga positiva chamadas de forma rnuiko pouco simpá- 

tica de "buracosn) e um dopado negativamente, também chamada 

"tipo N" (onde os portadores de corrente, de carga negativa, 

são os já conhecidos el&trons). Quando se aplica uma tensão 

nesta junção E'-N, polarizando-a ausitivaments, passa cowren- 

te pelo dispositivo e comegam a acontecer omissões esponta- 

neas de fatona devido & recombinaçZio entre "buracos" e elé- 

trons. A quantidade de recombinações entre elétrons e "buwa- 

cos" 6 dependente da tensão aplicada na junção e portanto a 

luz emitida também segue, grosso modo, as mesmas regras as 

proporcionalidade. A emissão desta luz & isutr6pica, ou se- 

ja, dentro da junção a luz se propaga em todas as direcõea. 

Por isto spenas um peguena paute desta luz consegue sair do 

componente e a quantidade dosta luz, assim como sua sualida- 

de, depende fundamentalmente das caracteristicaa geom8tricas 

da região onde se d& a emissão de fútons- 

A £igura 111.5 mostra uma junção P-N tipica de um LED 

de diâmetro relativamente grande, usado para introduzir luz 

em várias fibras ao mesma tampa. Um outro tipo de LED & mos- 



trado na f isura 1x1. 6 , chamado tle LEU de alta radi2nci .a  

porque foi desenhado para lançar um feixe de luz baçtantu 

intenso dentro de uma Única fibra óptica. 

O caso dos lase~s semicondutores é similar ao do LED 

na medida em que existe uma jun~zo P-M q u e  6 diretamente po- 

larizada e sue passa a emitir Ebtuns. Entretanto, as Berna- 

Ihanças param por aí. A principal diferença entre um LED e 

um lasor semicondutor é que a luz de um LED não 6 coerente 

como a do laser. A energia óptica coerente em um lãser 6 

produzida numa cavidade ressonante composta por duas faces 

clivadas paralelas que cumprem a fun~Zo dos espelhos citados 

anteriormente- A clivagem é feita aproveitando-se a própria 

orientação da estrutura cristalina do semicondutor, garan- 

tindo-se o paralelismo das faceç opostas- A função desta ca- 

vidade garantir uma direção preferencial para os fótons 

que seja perpendicular ao espelhos clivados- 

As diferenças entre lasers semlcondutores e LEU's são, 

baricamente as seguintes: 

- os LED's geralmente tem tempo de vida Útil maior que 

a dos lasers semicondutores; 

- a estrura de um LEU 6 mais simples que a de um le- 

ser ; 

- u laser semicondutor b capaz de emitir sinais 

maior potência que um LED; 

- a capacidade de modulaç3o de um laser 6 maior que 

de um LED; 

- o espectro de emissão da um Iaser semicondutor 



FIGURA 111.6. L E D  de a l t a  r a d i & n c i a ~ Z 4 l  



mais estreito que o de um LER; 

- o espalhamento da radiaçgo de um laser 6 menor que a 

de um LED, ou seja, a luz do laser 6 mais dirocional que a 

de um LED; 

Existem diversas maneiras de se construir um LED, sen- 

do que algumas delas estão ilustradas na figura XII.11- Numa 

delas a luz é emitida pala superficie do dispositivoI chama- 

do de LED eletro-luminescento de emissão pela superficie, 

tambhm chamado de "Burrus type" e emissor frontal, "front 

emitter". A emissão da luz neste tipo de LED 8 pouco dirn-- 

cionãl, razão pela qual devem s o r  providenciados meios de 

obter um acoplamento mais efetivo entre fonte luminosa e Ei- 

bra optica. Logo procura-se maximizar a transfer$ncia de luz 

entre CED s fibra atravgs de alguns artifícios, como a calo- 

cacao da fibra colada à superficie de emias20 de luz (figura 

IIZ..7..a )[19[20][21], de forma que a luz seja lançada ime- 

diatamente na fibra. Neste caso um p o ~ o  & formado por pro- 

ceçço de "etching" no substrata do dispositivo, no qual a 

fibra 6 colada da forma a receber os sinais luminosos da re- 

gião ativa. O padrão de emissão 6 isotr6pic0, com ângulo de 

emissão tipico de 2200. Outra abordagem seria a ilustrada na 

figura 111.7-b, onde a çuperficia de emissão tem a Eorma da 

uma lente convexa, de forma a f a z e u  com que os raios de luz 

que saem do LED tenham sua diverggncia reduzida e, com isto, 

o acoplamento entre o LED e a fibra é melhorado.[22duttal 

Outra forma de emissão seria a ilustrada na figura 

SIL.~..cI onde a luz 4 emitida pela borda do di~positivo, 



TlGURA I1I.7.a - LED de alta radiancia, com emissão por EU-- 

paxf ície , com f i b r a  acoplada C221 



FIGURA 111.7 - b -  LED de erniseãi, p o r  6upsrficia com i e n t s t ~ 2 3  



FIGURA 111-7.C- Exemplo de LED de d u p l a  h e t e r o - j u n ç a o  c u m  
e m i s s S o  Fala bordaLZl3 



paralelamente ao plano da 3unçGo. 

Nos diçpositivos apresentados acima o principal fator 

diferenciador de desempenho é a direcional.idade, funcão da 

geometria utilizada. Assim, LEU'S de emissZo por superficie 

produzem luz pouco direcional, enquanto sua LED'ã de emissão 

pele borde são m a i ~  direcionais, principalmente na plano 

perpendicular ao da junção pn, função da espessura existente 

entre as  camadas raçpons6veiç pelo confinamento da luz, in- 

dicadas na figura 111.8 .[211[20]- 

Assim como nos LED's, a geometria das camadas semicon- 

dutoraç fundamental na determinação do desempenho dos dia- 

dos Laser. Na realidade, a determinação destas geometrias 

faz parte da histhria do projeta destes dispozãitivos e é o 

melhor indicativo de sua evoluq~o. 

No inicio era uma simples hamojunção, ou seja, uma 

junção pn feita com um mesmo materia1[201. Ao passar uma 

corrente por osta junção ocorrem recombinações de portadores 

na sua proximidade, provocando a geração de luz. Para cor- 

rentes acima de um determinado valor, chamado de "threshold" 

(limite, limiar), o diodo Xaser comega a oscilar e emite luz 

coerente. Antes desta corrente de "threshold", ocorre a 

emissão espontânea, com pequena patgncia e luz incoerente 

(como um LEBJ ._ 
A geração da luz numa junçso somicondutora 4 içutrupi- 

ca, ou seja, se dá em todas as direções. Logo, 6 preciso 





coneinar a luz de modo que ela seja adequadamente direciona- 

da e menos energia seja desperdiçada. O confinamento da luz 

é feito atravhs do estabelecimento de "corredores" da luz 

gerados pela disposição de diferentes camadas de material 

semicondutor com diferentes índices de refração, sendo sue 

as camadas com a funçao de confinar a luz devem ter indices 

de re£ração menores que aquele da camada confinada. Desta 

forma a luz gerada será refletida de volta na fronteira en- 

tre a 5  camadas. Quanto maior for a diferenga de índices de 

refração maior será o confinamento, pois a luz presente na 

camada confinada tenderá a se refletir de volta com maior 

facilidade. 

Alem diato, pode-se confinar os portadores atravbs de 

barreiras de potencial, outro mecanismo para se aumentar s 

eficiência do laser- 

No caso do laser da homo3un~ão de GaAs a luz gerada 

reflete-se em todas as direçzeç e consequentemente o confi- 

namento da Luz é fraco. Isto acaba por prejudicar a efi- 

ciencia do laçer, razão pela qual a densidade de corrente do 

limiar (a partir do qual se inicia a emissão de luz no la- 

ser) 8 muito alta, tipicamente 10 A/cmS, gerando grande 

quantidade de calor e impossibilitando sua upauaçao à tempe- 

ratura ambiente [23]. 

Mais tarde chegaram os lasers de heteroiungau de GaA- 

lAs, onde a jun~ão çemicondutora da região ativa era feita 

entre dois materiais diferentes como, por exemplo, arseneto 

de galio e arseneto de gálio alumínio (GaAs e GaAlAs). A as- 

trutura de dupla heterojunção (GaAXAs/GaAa/GaAlAu) pussibi-. 



litou a obtenção de menores correntes de limiar a por isto o 

seu consumo energético e dissipação de potência são melhores 

que os do laser de homojunçSo, podendo inclusive operar a 

temperatura ambiente [203[241. A figura I I I . . Y  mostra a e s -  

trutura básica de um laser da hekerujun~ao. A região csn- 

tral, formada por GaAs dopado positivamente (tipo p ) ,  faz 

fronteira com duas camadas de GaAlAs, uma dopada positiva- 

mente e outra dopada negativamente (tipo n). A interface en- 

tre estas camadas cria um guia óptico onde os Eotons o ele- 

trons são confinados devido à diferança do índice de refra- 

ção entre os dois materiais e pela barreira da potencial 

(figura L I S . L . O ) ,  aumentando a efici8ncia do dispositivo- 

Conseyun-se assim diminuir a densidade de corrente de limiar 

3 
até 10 A/cmZ f233 

Alem das melhorias associadas ao advento das hetero- 

junçõest pode-se dizer que uma prática que se tornou univer- 

sal no projeto e fabricação de lasers samicondutores 6 a co- 

locação de contatos de faixa ("çtripe geornetryw). O contato 

de faixa, mostrado na figura IZI.11, 4 colocado numa janela 

de material isolante ( S i 0 2  por exemplo) e sua principal fun- 

650 6 limitar a atuação da corrente el6trica de modo que 

apenas naquela pequena e astraita faixa ocorra a a x c i t a ~ ã ~  

da região ativa [23][201- Quando um laser samicondutor é ex- 

citado por um eletrodo de dimensões muito largas o sue ocut- 

re é que a emissão da luz do laser não se d4 de maneira uni- 

forme em toda a área excitada, formando-se vários "filamen- 

tos lãser" [23]. A largura tipica de um contato de faixa es- 

tá entre 10 e 5 micra, permitindo que exista apenas um modo 







FIGURA 111.13- Exemplo de Laser de Realimentação Distribuí- 
d a  .C223. 



luminoso, ou s e j a ,  apenas um tipo de "filamento lasex", di- 

minuindo o consumo de corrente [20] Apenas para exemplifi- 

car, digamos que num lasar de dlmensães tipicas ( 0,4 mm por 

0,25 mm) a Area excitada por um contato largo s e j a  de 1Q-3 

cm2. Num laser de mesmas dimensães, mas com um contato de 

faixa com largura de 10 micra, teríamos uma área excitada de 

400 micra por 10 micra, ou seja, 4.10-5 cm2. Assumindo uma 

densidade de corrente de limiar de 1,5 KA/cm2, no primeiro 

caso necessitaríamos de uma corrente de limiar de 1,5 A e ,  

no segundo caço, de &O mA. Obviamente o consumo do segundo, 

fabricado com contato ds faixa, 6 bem menor do que o primei- 

ro, além de s e r  muito mais fácil lidar com correntes da or- 

dem de mili-ampéren do que com amgérss- 

Existem vários tipos de geometrias de cunkrução de l a -  

sers semicondutoras baseados em contatos de faixa, como: 

I, - planar stripe"; 

- "mesa stripeR; 
- "heteroisolation stripe"; 

- "buried heterostripa"; 

-- "natural oxide strlpe" i 

- etc- 

A estrutura "planar striye", ou faixa plana, é mostra- 

da na figura I I I . 1 B . A  quarta e quinta camadas são da tipo 

N, enquanto que as três superiores foram dopadas com zinco 

para serem do tipo P (note-se que a primeira camada orisi- 

nalmente era do tipo N na reyizo do contado de faixa). Neste 

caso o contato de faixa foi feito através desta dopagem. 

No caso do "mesa stx-ipe" (contato em lormn de ... me- 



FIGURA 111.12.~ Algumas geometrias de fiara lùsers semiconbiz-  
t .or  e s  .C203. 

a .  P l a n a r  S t r  i p e  
b. H e t e r o  Içolation S t r i p e  
c -  Mesa Çtripe 
d -  Buried Hetero Str-ipe 
e. Oxid-i  zod GLl-  l p e  



t i a ! )  as camadas superiores foram removidas exceto no lugar 

do contato do faixa. 

O tipo "heteroisolation stripe", que atende em portu- 

guês pelo ex8tico nome de faixa de hetero-isolamento, 8 fsi- 

to atravbs de um "etch" seletivo na camada de GaAlAs tipo N, 

que na realidade uma barreira para a corrente de elétrons- 

A corrente é "espremida" atraves deste buraco at& a regiao 

ativa. 

Uma estrutura muito utilizada é a "buried haterostri- 

pe" ou "buried heterostructure", que une as vantagens de 

confinamentu superficial proporcionada pelo princípio dos 

contatos de £aixa ao confinamento lateral, provocado pelo 

crescimento epitaxial de duas x-egioes de GaA1As em cada lado 

da estrutura ae hetewojunç6es. % como se o contato de f a i x a  

fosse realmente "enterrado" na heteroestrutura cristalina. O 

resultado 6 que esta estrutura "confina" muito bem os fhtons 

e os el&truns nos limites transversais da heterojunção, emi- 

tindo luz a partir de uma área de 1 micra de lado. A corren- 

te de limiar neste tipo de geometria & muito baixa, tipica- 

mente 10 mA. 

Um modelo de laser com estru2;ur.a deste tipo é descrito 

em [22](figura 1x1-12d). Neste caso o nome sue deram para a 

geometria do dispositivo foi u original "channeled-substra- 

te buried hetewostructure" ou hetern-estrutura enterrada em 

forma de canal no substrato .. .  Neste caso a emissão de luz é 

efetuada pela minÚscula camada de InGaAsP (medindo 1,5 x 

O t 1 5  micra), engastada quase no fundo de um sulco em forma 

de "V". 



O "natural oxide stripe" (não, não é mais um produto 

na onda ecoldyica) mostrada na figura 111-lze consiste num 

contato do tipo mesa onde toda a superfície do laser é oxi- 

dada, exceto na área do contato de faixa. 

Um tipo de laser em vaga ultimamente 6 o do tipo rea- 

limentação óptica distribuída, ou DFB - "distributed feed- 

backn (fig 111.13)- Com este tipo de dispositivo tsrna-se 

possível emitir luz nem a largura espectral encontrada em 

outras geometrias. Isto 8 possível devida rede holográfica 

existente em sua estrutura a que permite abrir mso das EU- 

perfícies refletoras de um laser de estilo Fabry-Perrot pois 

a reflexão da luz é proporcionada pelas "sulcos" existentes 

na região ativa. O espaçamento destes "sulcos" determina a 

frequência em que a luz vãi s e r  emitida pois apenas as fre- 

quências coincidentes com os períodos da rede holográfica 

serão real.menta refletidas, num nfee~lbeck" bptico. A seleçzo 

da Erequ&ncia emitida por este m&todo é excelente, gerando 

um sinal de apenas uma única frequencia em 1,55 nm e ai estA 

a principal vantagem deste tipo de laser. Confurma veremos 

no item sobre fibras Opticas, um dos puntos de menor atenua- 

ção de sinal ao longo do espectro eletromagn&tico está na 

região dos 1,55 nm. Portanto, levando-se em conta apenas es- 

ta variável - a atenuação - pode-se dizer que esta é a fre-q 

yuancia ideal de transmissão de informa~ões num sistema de 

comunicaçIes opticas, pois menor atenuação do sinal implica 

em maior espar;amento de estações repetidorar;, o que, por sua 

vez, implica em menores custos de instalação e manutenção 

por quilemetk-o instalado- Entretanto, em fibras apticas pa- 



drão a disperszo cromática no comprimento de onde de 1,55 nm 

é bastante significativa, razão pala qual é necessário que a 

fonte de luz, no caso o lãser, emita em apenas uma frequên- 

cia. Os diodos laser que não tem este tipo de estrutura emi- 

tem luz em viirios comprimentos de onda e portanto seu sinal 

é degradada pala dispersão cromática da fibra 6ptica: os 

~ ~ 1 5 0 s  tendem a se alargar com maior facilidade pois as di- 

ferentes frequências levam tempos também diferentes para s e  

propagarem ao longo da fibra o resultado 6 que no ponto da 

recepção o formato do pulso é muito diferente do original. 

A primeira geração de diodos lasers era feita com GoAs 

e GaAlAs porque estes materiais emitiam luz com comprimento 

de onda na faixa de 800 a 900 nm, localizado na primeira mi- 

nimo de atenuação das fibras cjpticas, chamado de 1.3 janela. 

Uiodos laçer de segunda e terceira geraçoes, feitos com ma- 

teriais como InP e InGaAsP, são capazes de emitir em compri- 

mantos de onda equivalentes à 2: e 35 janelas, ou seja, 

1.300 nrn e 1.550 nm, respectivamente. Para maiores detalhes 

4 melhor consultar o item sobra fibras ópticas mais adiante. 

111.3.2 - Fotodetectores 

Fotodetectores são dispositivos voltados para a con- 

versão de sinais luminosos em sinais eletrônicos. Existem 

diversos tipos de fotodetectores, como futoc&lulas, tambem 

chamadas da LDR ("light-dependent resistor"), células sola- 

res, fotodiodos a vácuo e semicundutores, fotomultiplicado- 

res e fototransistores. Concentraremos nossas atenções nas 

fotodiodos semicondutures. 



Geralmente os fotodiodoa semi.condutoreç são dispositi- 

vos muito simples difundidos em silicio. Existem, entretan- 

to, componentes deste tipo feitos em materiai= compostos co- 

mo InP, inGaAs, etc.., sue podem atuar em diferentes faixas 

de comprimento de onda. 

O principio básico de operaçso de um fotodiodo consis- 

te simplesmente na geração de uma corrente, entre seus tnr- 

minais, proporcional A quantidade de lux presente na face 

sensível do dispositivo. Esta face sensível & fabricada 

aplicando-se à superficle do substwato uma QifusSo bastante 

forte de material de tipo oposto ao do substrato (se o subç- 

trato for feito de silício dopado negativamenta N . 4 ,  por 

exemplo, a difusão será feita de forma a se obter numa parte 

de sua superfície uma camada de material dopado positivamen- 

te I?+). Um anel de material metálico para contato é feito em 

torno da regiao difundida sua passa a ser a região de recep- 

ção de raios luminosos [221. A figura JII.l$i mostra um es- 

quema simplificado deste tipo de componente. 

Existem dois tipos básicos de fotodiodos semiconduto- 

res: positivo-intrinseco-negativo - PIN e diodos avalanche 

{"avalanche photodiode - APBn)- 

A estrutura de um fotodiodo tipo PIN consiste de duas 

reyiões p e n separadas por uma região levemente dopada t i p o  

n, chamada de camada intrinseca (daí o nome PIN). Este foto-- 

diodo precisa de niveis de dopagem muito baixos em sua cama- 

da "intrinseca", alem de uma espessura suficientemente gran- 

de para assegurar uma boa eficiencia quântica, ou seja, um 

maior número de pares de eletrons e "buracosn g ~ r ~ d ~ s  P O T  



cada fóton incidente. 

Quando um fbton atinge esta região com energia sufi- 

cientemente maior que a energia de separação das bandas de 

val&ncia e condução ele consegue excitar um elétron, fazen- 

do-o pular da banda de valência para a de condução. Este 

processo gera pares de portadores (um elstron e um "buracur7j 

chamados fotoportadores [Sl] porque são gerados atrav6s da 

incidência de Eótons sobre o componente. Estes portadores 

geram entSo uma corrente que pode ser utilizada por um cir- 

cuito externo que passars a process&-la. Quanto maior a in- 

cidência de luz sobre o fotodiodo maior a geração de foto-- 

portadores e portanto maior u fluxo de fotocorrente. As fi-- 

guraç: I LI .l5a e 111 f5b. ilustram a estrutura de um f otodiodo 

PIN e seu diagrama de energia, respectivamente- 

A Eotodetecção nos fotodiodas avalanche acontece pelo 

aumento da energia cinética dos portadores gerados pela in- 

cidência de fótons. Para a corrente ser multiplicada os por- 

tadores eiétricos (ou eletrons o us "buracos") devem atra- 

vessar uma região onde o campo elstrico & razoavelmente for- 

te. A aceleração que este campo el4tricu forte provoca noa 

portadores acaba por provocar colisoss com os elétrons pre- 

sentes na estrutura cristalina do material. Assim, os ele- 

tronç que estavam sossegados em suas respectivas bandas da 

Valencia são arrancado de sua posigão inicial e juyadoa na 

banda de condução. Este processo é chamado ionização de im- 

pacto. Estes novos portadores tambem sofrem o efeito do cam- 

po elétrico forte e se aceleram, colidindo com outros eL4- 

trons, que por sua v e z  tambh serão arrancados da banda de 
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valência, etc., num efeito multiplicador conhecido como ava- 

lanche. Daí o nome de fotodiodo avalanche. Se por um lado 

este efeito 6 interessante, na medida em que se pode detec- 

tar sinais mais fracos que de outro modo não seriam percebi- 

dos, por outro existem problemas relacionados ao excessivo 

ruido gerado por estes componentes [24][251. & que o foto- 

diodo APU amplifica não apenas a sinal oriundo da incidência 

de luz mas tambhm o ruído não relacionado à recepçào de fÚ- 

tons. Este ruído, tamb8m chamado de "shot noiaeR, tem tr&s 

componentes básicas que são o ruido de "backsround", o ruído 

suântico e a corrente de escuro (a corrente de escuro 4 a 

corrente que um fotodiodo gera mesmo nem ser iluminado, ou 

seja, mesmo sem a incidência de fÚkons). Muitas vezes é pre- 

ferível a utilização de um fotodiodo com espectro de ruido 

menos problemático como O PIN do que a utilizaçzo de um APD 

C241, mesmo que a sensibilidade seja um pouco diminuída. Na 

figura 111-I6 temos uma reprosantação esquemGtica de um fo- 

todiodo APD com a intensidade dos campos eletricos em seu 

interior. Em Reyo E251 temos uma discussão mais detalhada 

dos efeitos do ruído tanto nos fotodiodos APD quanto nos Eo- 

todiados PIN. 

Os materiais utilizados para e constru~ão de futodio- 

dos variam bastante- Tudo depende do nave1 de resposta ou 

sensibilidade que se procura obter ,  alem da eficibcia quan- 

tica (relação entre o numero de pares olbtron-buraco gerados 

e o numero de fotons incidentes) E251. Em termos simples, a 

máxima sensibilidade que pode ser obtida em um fotodiodo, 

assim coma a maior eficiência quântica, s3o  obtidas utili- 



FIGURA 111.16- Esquema de fotodicido APU e o distribuição do 
campo elétrico em seu i n t e r i o r  L211. 



zaiido-se um material em que a energia da banda proibida (o 

intervalo energético entre a banda de Valencia e a de condu- 

~ ã o )  seja um POUCO menor que a energia dos fótons do maior 

comprimento de onda sue se quer detectar [Slf. Vários mate- 

riais podem ser utilizados na faixa de operação entre 800 e 

900 nan8metros: Si, Ge, GaAs, InGaAç a InGaAsP. O mais uti- 

lizado o silício porque tem tecnologia bem desenvolvida e 

o menor ruido multiplicador de avalanche. A utilização do 

silício se torna pouco uecomend&vel na madida em que s e  pro- 

curam faixas de operação para comprimentos de onda acima dos 

1.1 micr&metros, situaçzo dos sistemas de comunicac5es ópti- 

cas de 2% e 3 3  geração que operam em comprimentos de onda de 

1,3 e 1,55 micrometros, respectivamente. Nesta faixa do ope- 

rasga a resposta do silício é muito pequena na medida em que 

os fotons nestes comprimentos de onda nao têm energia sufi- 

ciente para fazer com que as elstrons ultrapassem a banda 

proibida de 1.17 eV do silicio (213- Dai a utilizacão cres-- 

cente de materiais compostos terciários e suatarnários para 

a fabricação de fotodetectoras para aplicaçoes deste tipo. 

Nesta faixa de operação, entre 1,0 a l,65 micrÔmetros, são 

utilizados materiais como Ge, InP, InGãAsP, GaÇb, QaAlSb, 

GaAlAsSb, HgCdTe e InGaAs. A figura III.17 mostra alguns fo- 

todiodos feitos com materiais compostos C221. 

111. 3 . 3  - OEICr6 
OEZC ú a abreviatura de "op%oelectronic integrated 

circuit" (circuito integrado aptoeletrônico). Estes circui- 

tos integrados congregam elementos que sgo fontes da luz, 





como por exemplo lasers semicondutores, e detectores de 

luz, alem de dispositivos eletr6nicosr todos num só substra- 

ta de material aemicondutox. 

As principais vantagens da utilizaçao deste tipo de 

componentes residem na sua capacidade de obter grandes velo- 

cidades de puocesaamento e transmissão de dados, poteneial- 

mente em torno de 5 gigabits por segundo C261, devido A uti- 

liza~ão de sinais luminosos- A po~sibilidade de obtongsu 

deste tipo de componente para aplicação em "loops" locais de 

sistemas de comunicações ópticas B baixo custo tem sido o 

grande estimulo para a pesquisa de OEICrs. Assim os sinais 

6ptico~ viriam, através de fibras, até as casas ou empresas 

dos assinantes. Batalharemos esta aplicacão nos próximos ca- 

pitulos. 

A colocação, em um só "chiptr, de fontes da luz, com 

seus respectivos circuitos controladures, detectores com os 

wespectivos circuitos de recep~Zo e guias de onda entre com- 

ponentes eletronicos e fotbicos tem sido o principal fator 

limitante para a obtençso de produ~ão em larga escala e, 

portanto, a custos mais baixos, dos circuitos integrados op- 

tosletr6nicos. A partir do momento em que os materiais se 

prestam de forma mais adequada a determinados comprimentos 

de onda em que operam, 6 inevitável que um circuito integra- 

do optoeletrhico, onde existem vários tipos de dispositivos 

extremamente diferentes, seja feito de vários tipos de mate- 

riais semicondutores (o que Shibata C261 chamou de "compoci- 

~ ã o  de compostosn)- A presença desta variedade de materiais 

semicondutores num OEIC implica, quase sempre, na ocsrrencia 



de vários tipos de problemaç naç etapas de processamento, 

principalmente nas etapas de crescimento epitaxial. A fabri- 

cação da tais componentes não 6 tão fácil coma a dos circui- 

tos integrados de çílício, por exemplo, onde são obtidos in- 

dices do aproveitamento ("yield") maiores graças ao próprio 

fako de ser empregado um só material semicondutur em todos 

os dispositivos do componente [leheny]. Hist6ricamenta1 en-- 

tretanto, & razoável supor que a evolução das tscnologias de 

procesçamento de semicondutores evolua a ponto de tornar 

viável economicamente a fabricação deste tipo de circuitos, 

assim como aconteceu com os componentes de silício, conforme 

relatado genericamente no item III.1. 

Eçta variedade de funçnes encontradaç em OEIC'ã leva a 

utilização de várias combinações. A mais usual GaAs (arse- 

neto de gálio) com GaAlAs (Arseneto de G6li.o Alumínio) ou 

EnP [fosfeto de índio) com InGaAsF (fosfeto arseneto de de 

gálio indio). O GaAs emite a recepta luz na faixa do infra- 

vermelho próximo, com comprimentos de onda acima da 0,87 mi- 

crometros. O GaAlAs atua na faixa de comprimentos de onda 

situada entre 0,78 e 0,83 micr6mekroa. Os composto de In 

(indio) são ideais E261 na faixa infravermelha de i,1 a 1 , 6  

micrometros. % cogitada e utilizacão da Ssleneto de Zinco e 

Sulfeto de Zinco para os comprimentos de onda de 0,46 e 0 , 3 S  

micrGmetros, respectivamente [261. 

Segundo Leheny E271, os primeiros indícios de pesquisa 

para a Jmplementa~ão de OEIC's começou no final da decada de 

1970 com a utilização de tecnologia de circuitos integradas 

de QaAs como base para a construg2o de integrados optoele- 



tronicos. Estas pesquisas se deram no Cal Tech (California 

Institute o£ Technology) e o primeiro resultado prático, re- 

latado em [273[283 foi o circuito repetidor ilustrado na fi- 

gura 111.25. Trata-se de um componente rudimentar que englo- 

ba um FET, um diodo laser e um fotodetector. A partir deste 

exemplo pode-se divisar toda uma série de problemas relacio- 

nados à fabricação deste tipo de componente. 

0s dispositivos neste exemplo tem grandes diferenças 

tanto estruturais quanto em termos dos materiais empregadus. 

Para comecar, a necessidade de se ter, época, duas faces 

do laser clivadas para se estabelecer os espelhos de sua re- 

gião ativa, acabou por limitar a largura do chip ao compri- 

mento da cavidade óptica (tipicamente 150--300 rnlcr6mstro.s). 

A região ativa fica confinada entre camadas altamente dupa- 

das de semicondutores p e n, pois utiliza-se um laser BW 

("buried heterostructure laser", conforme apresentado no 

item 111.3.1.3)- Devido à limitaçzo dimonsional imposta a 

todo o circuito pelo comprimento da cavidade 6ptica tem-se 

pouco espaço para colocar uma estrutura eletronica mais com- 

plexa que algumas unidades de transistores (no caso, foi co- 

locado um Único FET). Este FET, por outro lado, necessita de 

controle acurado da dopagem do seu canal, assim como da sua 

espessura, e este tipo de controle 6 ,  segundo Ceheny [27], 

incompatável com os altos níveis de dopagem do laãar. O dio- 

do, do tipo p-i-n, necessita, ao contrário do laser, de ní- 

veis de dogagem muito baixos em sua camada "intrínseca", 

ãl&m de uma espessura suficientemente grande para assegurar 

uma boa eficiência quântica, ou seja, um maior número de pa- 





res de sl6trons e "buracos" gerados por cada fóton inciden- 

te - 

Ainda comentando este circuito experimental, podemos 

notqr que a equipe de pesquisadores optou por uma estrutura 

verticalizada, onde o plano do FET 6 inferior ao plano do 

laser semicondutor. Embora este tipo de "arrumação" ajude, 

segundo Leheny [ 2 7 ] ,  a superar a incompatibilidade entre os 

materiais, gera descontinuidades e relevos na superfície do 

87 chip" que acabam por dificultar a Iitografia necessária pa-- 

ra implementacão de F E T s  submicromBtricos de alto desempe- 

nho. 

Algumas destas deffciGnciss tem sido corrigidas. Por 

exemplo, procurou-se colocar um diodo laaer que não provo- 

casse a limitação nas dimensoes do "chip" conforme descrito 

acima. Isto pode ser feito pela eliminação da necessidade de 

clivagem mecânica da estrutura cristalina do semicondutor em 

um dos "espelhos" da cavidade uptica. Isto pGde ser feito 

pelo prucassamento químico, promovendo um "otch" tão aniso- 

trbpico quanto possível. Como o espelho obtido a partir des- 

te m8todo não 6 tão perfeito quanto o obtido através do me- 

todo de clivagem deve-se esperar uma perda no desempenho do 

Laser, particularmente no limita do emissão estimulada. O 

problema da superfície com relevos exagerados foi resolvido 

atravhs da colocaçao do laser num "po~o" obtido através de 

"etching" do substrato [27]- 

Em suma, os ci~cuitus integrados optoelekr8nicos ainda 

estão encontrando dificuldades para a raalizaç~o completa de 

suas potencialidades devido As d i f e r e n o a s  fundamentais de 



es trutura  e ~ o r n p o ~ ~ i ç ã o  e n t r e  contponentes EotUrnicos e e l e t r o -  

n i c o s -  

Na t a b e l a  111.2 e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  as  empresas  que de-  

senvolvem pesquisas  no campo dos c i r u i t o s  i n t e g r a d o s  opto@-- 

l e t r o n i c o s .  



--- 
EHPRESA I PAIS f HATERIAL i %TODO I BIÇPCSITIVO I ESCALA DE INTEGR. I VELOCIúAUE Gb/ç I ANO 

TRAI?S#ISSORES 

HOWEYUELI. EUA 
RUCKWELL EUA 
HITACHI JA%O 
FWITSU JAPÃO 
HATSUSHITA 
WTT JAPiO 
NEC JAPãO 
TUSHIBA JAFXO 

JF ET 
HESFET 
RIÇFET 

RECEPTORES 

G A AS LPE RESFET 
IFIAS MBE HESFET 
GAAS LPE HEÇFET 

J A P ~ G  
INP VFE/HPE JFET 
GAASIIMB HBE HESFET 
I MP MBE HERT 
INP JFET 

i986 
1986 
i987 
JFET 
1888 
1487 
9988 
itias 

111.3.4. Circuitos Integrados Bpticos 

Os circuitos integrados 6eticos são companentes que se 

destinam ao proces~amento de sinaia iurninuços. Para isto Po- 

ram - e continuam sendo - desenvolvidos diversos tipos de 

dispositivos capazes de comutar feixes de luz, redireuioná- 

10s. etc.. Estes dispositivos são arranjados numa superfi- 

cia lisa utilizada como subatuatu onda o inteconectaùoe 

por guias de andas luminosas. I?, como se fizesse um circuito 

integrado onde em vez de transistores do silício encont rás -  



uumoa uma destas chaves íjpticas e em vez de tkrilhas de metal 

encontrássemas guias de onda- 

Segundo Genior [283 o nasciniento da dpkica integrada 

(que é o nome que se dá a esta área de pesquisa onde se bus- 

ca a inteyração de dispositivos ópticos em componentes de 

pequenas dimensões) pode ser associado a algumas idéias bá- 

sicas suscitadas por D.B. Anderson em 1965 num artigo chama- 

do :"Optical and Electrooptical Information Processing", pu- 

blicado pelo MZT {Massachussets Institute o£ Lechnology). 

Entretanto passaram-se algunc anos até que pesquisas come- 

cassem a ser desenvolvidas no Uell Ltrbç, p u ~  Ç.E. Miller' em 

1969. Outros artigos sobre óptica integrada foram publica- 

d o ~  naquela hpoca, como o de Goell e Standley em 1970 1291. 

O desenvolvimento de tecnologia nesta área vem evoluindo de 

forma gradual e atualmente algumas fungues logicas mais sim- 

ples, assim como algum processamento de sinais ópticoç, têm 

sido implementedas fisicamente atravbs destes dispositivos, 

a nível de protótipo. 

Torna-se bem claro que a aplica~so e desenvolvimento 

destes componentes está Bntimamenta relacionada com 0 uni- 

verso das comunicaç6es ópticaç- Entretanto, como veremos 

mais adiante, a evolução desta tecnologia tenda a se disso- 

ciar cios sisteniar; de comunicac0es Gpticas e fluir mais natu- 

ralmente para o proceãsamento do informações atravhs de no- 

vas  arquiteturas computacionsis, uu seja, para a constru~ão 

de um computador Úptico em vez da atual máquina elatr6nica. 

Mas qual a vantagem da utilizaçzo de tais circuitos, 

já que a tecnologia de silicio continua em evolução canctan- 



te, assim como a dos circuitos eletrBnicas em arsaneto de 

gálio? Estas tecnuloyias estzo em evoluçSo, 1120 há dúvida 

alguma, mas existem certas leis físicas que nao podem sem 

neyligenciadas e que, mais cedo ou mais tarde, acabargo im- 

pondo a opção pelo processamento de sinais luminosos. Ele - .  

t r o n s  sempre encontrarão dificuldades para a sua propayação 

num meio como o silicio, GaAs ou em metais, quaisquer que 

sejam. Estão sujeitos a capacitâricias, uesistencias e Indu- 

tânciaç, que limitam fortemente a velacidads de qualquer 

circuito integrado eletr6nico- A velocidade de resposta com 

a qual se pode transferir um sinal elétrico do um dinpositi- 

vo para outro através de urna trilha da material çondiitou , 

dentro de um circuito integrado eletronico, 6 limitada pelo 

produto da resistência elhtrica da trilha pela sua capaci-- 

tância. Em frequancias mais altas as indutâncias associadas 

a estas trilhas passam a degradar o sinal- 

Os circuitos integrados eletr0nicaç tem um limite efe- 

tivo de velocidade de opera~ão em cerca de luw Hz (3.0 GHz) 

C281 devido As inevitáveis capacitâncias existentes nos 

transistores e nas trilhes de metal depositadas nas últimas 

camadaç do "chip". Este tipo de limitação não existe quando 

passamos a utilizar luz pois ela 6 uma onda eletromagnética 
U 

de freguência muito mais alta, entre L 0  Hz (100 THz)  e 

2.0'~ Hz (1000 THe) e ainda por cima n2o sofre efeitos de ca- 

pacitânciaa parasitas- Nestas frequências pode-se, "a Frio-. 

4 
Ti", estimar velocidades 10 vezes mais altas do que qual-- 

quer circuito eletronico imaginável. A luz, dentro de mate- 

riais como semicondutures ou diel0tricos transparentes, como 



uma fibra Úptica, alcançam velocidades de cumutação entre 
-CL - I5 

10 (pico) e 10 (femto) segundos 1281. Comutações nesta 

velocidade, da ordem do sub-picoseyundos, são inirnayínSveis 

em circuitos eletr6nicos. 

Outra vantayem da utilizaç3o de fótons em vez de elé- 

trons é a de que elétrons, como são partículas com carga 

elétrica diferente de zero, interayem uns com os outras e 

por isto, num circuito eletronico, dois ou mais sinais dife-- 

irentes tem que, obrigatoriamente, sex conduzidos por trilhas 

diferentes. Com fótons isto nso 6 necessário pois f6tons não 

inleragem entre si- 620  partículas neutras. Assim pode-se 

utilizar um só guia de onda para conduzir diversos sinais 

luminosos de díferonteç freyuências ou "cores", sem intefa- 

rência mútua. Este tipo de característica de transmissão é 

extremamente importante na medida em qus abro caminhos para 

a transmissão o processamento de um volume de informações 

enorme, muito maior do sue qualquer coisa baseada na eletr6- 

nica. Pode-se implementar arquiteturas computacionais para- 

lelas com muito maior facilidade assim como t;rai~snitir dl- 

versos tipos de ainais num a6 guia Gptico. Abre-se, portan- 

to, uma série de possibilidades de novos produtos que venham 

a utilizar este paralelismo proporcionado pela luz como, por 

exemplo, novas estações de comutação de dados em telecomuni- 

cações e novos tipos de computadores. Conforme a demanda por 

maiores taxas do transmissao do dados for aumentando e uti- 

lização de circuitos 6pticos será mais atraente que a de 

circuitos eletr6nicos, desde que sejam  resolvido^ us diver- 

sos "trade-offã" exictentes entre a densidade de integracão 



destes circuitos 6pticos e seus custos de procesãamento, es- 

cale de produção, etc.. 

Façamos agora uma "dissecaçao" do que Eeria um circui-- 

to integrado optico. 



111.3.4-1 - Elementos e Dispositivos de um Circuito 

Fot6nico 

Num circuito integrado 6ptico os sinais luminosos pre- 

cisam de "caminhos" trançparentes por onde possam se ProFa- 

yar de forma controlada e precisa, assim como os sinais ole- 

tronicos de um circuito integrado usual precisam das trilhas 

de metal. Estes "caminhos" são chamados de guias de onda 6p- 

ticos. Estes guias de onda não são como as fibras ópticna, 

que tem seção  circular, mas sim formato retanyular, conforme 

mostrado na figura 111.26. Note-se que para sua implementa- 

ção são necessárias tres camadas do materiais com índices de 

refração diferentes. A camada do centro é a dsctinada a ãer- 

vir de guia para a luz, enquanto que as outras duas camadas 

tem que ter, necessariamente, indicas de refraçao menores 

que o da camada central para garantir u confinamento da luz- 

A camada superior pode ser o pr6pri.o ar, que tem indice de 

refraçzo Noz11 suficientemente baixo, enquanto que o subs- 

trato pode ser feito de materiais semicondutorea. 

Mo exemplo dado acima, a iue  é, grosso modo, restrita 

apenas pelas camadas superior e inferior, ou seja, a luz tem 

uma limitaçso unidimensional pois pode se espalhar para to- 

dos os lados a não ser numa dire~ão. Para confinar ainda 

mais o feixe de luz adiciona-se mais uma IlmitaçZo, ilustra- 

da pela figura 111.27- Vemos que agora existe uma limitação 

bidimensionel, impedinclo o oapalhamento da luz dentro do 

guia uptico e, principalmente, dando meios de dirscionarmos 



a propagação do feixe de luz ao Longo da superfície do çubç- 

trato. Existem diversas maneiras de se fabricar este tipo de 

guia Óptico, seja atraves de etching (figura III.27.a), di-- 

fusão (figura II1.27.b) ou deposiçao (figura III.27.c). 

Q processamento dos sinais 8pticsa pode ser feito 

atxav6s de diversos tipos de dispositivos. O desenvolvimento 

destes dispositivos permite uma analogia com a invenção do 

transistor decadas atrás. Este dispositivos ópticos cumprem 

funções parecidas com a dos dispositivos eletronicos, prin- 

cipalmente no que se refera a chaveamento e modulacão de si- 

nais Ópticos. 

Para que se consiya controlar este chaveamento 6 pre- 

ciso que o material constituinte da dispositivo seja " in- 

fPuenciáveE" por ostímu9os externos que garantam o controle 

sobre o procossamento da luz contida nos guias de onda. Es-- 

t e s  estlmulos externos podem ser sinais acústicos, eihtri- 

cos, magn&ticos e ópticns atravhs dos chamados efeitos acus- 

tico-Óptico, eletro-óptico, magneto-óptico e do fenonieno de 

biestabilidade 8ptica [32][33]- 

O efeito eletro-ópkico presente em alguns materiais 

faz com que o índice de refra~ão destes materiais seja alte- 

rado seyundo a tensão e/ou corrente el&tric;a a que astZíu 

submetidos. A mudança do indice de refração de uma material. 

influi na velocidade com que a luz se propaga neste mesmo 

material. 

Um destes dispositivos eçti na figura IIJ.28- uma 

chave em forma de "YW,controlada por tensão, onde o sinal 
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óptico presente na entrada "E" pode ser desviado pata um do 

dois "bra~os" do "Y" segundo as tensõsu aplicadas nos ele- 

trodos de metal. 0s guias de onda neste dispasitiva podem 

sen originados por difus3o num ~ubstrato de ausensto de ga- 

lio ou niobato de litio.[28] 

Uma outra chave 6ptica esk& na figura 111.29 Neste 

dispositivo a luz que passa em um guia de onda passa progwe- 

sivamente para o outro yuia de onda, dependendo da distância 

existente entre os guias e também do índice de refracão do 

material. A aplicaç50 do uma corrente de polarizaçao através 

dos eletrodos dispostos sokre a estrutura, conforme ilustra- 

do, faz com que o sinal de um yuia do onda possa ser total e 

rapidamente transferido para o outro guia. A aplicação deste 

diposiZ;ivo 'como direcionador de sinais luminosos é muito 

clara e espera-se que seja bastante utilizado em sistemas 

meiore~, com várias destas chaves ligadas em paralelo ou se- 

quencialmenke. Arranjando-se, por exemplo, um circuito com 

uma matriz destes elementos podemos gerar toda espécie de 

funções da l0gica binária atrav6s de estruturas de multiple- 

xagao l.301. 

Outra possibilidade 8 a utilizagãu do interfer6metro 

de Mach Zehnder, conforme mostrado na figura 111.30- O prin- 

cípio de operação deste dispositivo baseia-se na alteraçao 

do índice de refrai;ão do materba'l com que 6 feito o guia do 

ondas atravhs da aplicaçZo da tensões nos eletrodos. Com a 

modificação dos índices de refração nos guias de anda pode- 

se alterar a velocidade de luz que os percorre. Resultado: a 



FIGURA If1.29. Coniutador b p t  ico e ~ ~ l  



fase da Luz na saída de um dos guias de onda pode ser dife- 

rente da fase da luz que vem do outro guia. O somat6ri,o des- 

tes dois sinais fora de fase acaba por gerar um sinal lumi- 

noso de intensidade diferente do que entrou no dispositivo. 

Assim, pode-se modular a lua que passa pelo compunen'te atra-. 

v&s das tensgeç aplicadas nos eletrodos. Este interfer6rne-- 

tro/mudulador pode operar a freyuGncias muito altas, da ox- 

dem de um gigahertz ou mais, ou seja, 6 pos~ivel f a z e r  n 

chaveamento de um feixe de luz em menos de um bilionésimo de 

segundo [283[341. 

A escolha dos materiais a serem utilizados para a 

construção de um circuito com os dispositivos comentados 

acima esta relacionada a facilidade de transmissão do sinais 

luminasos no comprimento de onda em que se quer trabalhar Q 

4 capacidade de utilização de efeitos eletro-bpticoa, mayne- 

to-bpticos e/ou acústico--6pticos- Materiais com propriedades 

eletru-0pi;ica~ exibem comportamento nSo-linear na propagaç2o 

de luz em seu Interior dependendo das tennzes a correntes 

eletricas a eles aplicadas. De forma similar, os materiais 

com propriedades mageneto-Gpticas s aeustico-upticas exibem 

comportamentos nau lineares para a propagação de luz em seu 

interior conforme sejam expostas a campos magnéticos au on-- 

das acústicas o vibraçoes, respectivamente- 

Diversos materiais tem sido pesquisados há algum tempo 

1291[321, sendo que o niobato de Sítio (LiNbO3) perece ser u 

que tem tido maior aceitação pela sua baixa atenuação da 

comprimentos de onda na faixa do espectro visível e do in- 



fravermelho próximo, alem de características sletro-bpticaa 

bem definidas 1281. Isto significa que utilizando-se o nio- 

bato de litio torna-se possível controlar facilmente, atra- 

v&s de eletrodoã, os índices de refração dos guias de onda, 

conforme explicado nos parágrafos anteriores. Existem ainda 

outron materiais capazes de conduzir ou processar sinais 

luminosos tais como o tantalato do litio, o pentóxido de 

nióbio e pentoxido de tântalo- 1283 

Estes materiais, entretanto, não so p~eatam ii fabrica- 

ção de fontes luminosas do tipo laser ou LEL?, porque não in-- 

capazes de gerer luz, obviamente tundamental num circuito 

integrado que se propse a processar luz ... Esta deficiêcia 

gera o problema de não se conseguir conjugau fontes lumino- 

sas e processadores ópticon num substrato feito de apenas um 

material como, por exemplo, o niobato de litio, que não gera 

£&tons. É necessário que se empregue outro material capaz de 

emitir luz, como o arseneto de qálio, o arsenoto de yállo 

alumínio, o fosfeto arseneto gálio, etc., e o resultado aca- 

ba sendo ã utilização de dois tipos de materiais como subs- 

trato num s6 circuito integrado 6ptico. Tem-se entao um cir- 

cuito integrado Úptico hibrido, porque foito com duis çubs- 

tratos diferentes. Evidentemente o fato de termos dois subç-- 

tratos de materiais diferentes complica o processamento quí- 

mico do componente, tornando a sua fabricação mais custosa. 

Uma outra possibilidade na feitura do um circuito in- 

tegrada óptico é o emprego de materiais que sejam capazes de 

gerar luz e que tenham algum efeito aletro-óptico, mesmo que 



aoucu acentuado. O objetivo 4 conjuyar dispositivos que se- 

jam capazes de gerar e detectar fótons (como lasers e foto- 

detectares, por exemplo) com out~os capazes de chavear e/uu 

alterar os sinais luminosos num çubstrato de um sÓ material, 

sim~lifi.cando os processos de fabricagão. Existem citagoes 

na literatura que dão conta do emprego de GaAs e GaAsAl nes- 

te tipo de circuito integrado Óptico, embora as caracteris- 

ticaã eletro-opticaç destes materiais sejam mais modestas 

que as do niobato de litio (LiNb03)[28]. 

111.3.4-2 - Biestabilidade bptica 

O fenomeno da biestalidade hptica teni sido considerado 

um dos mais importantes fatores de interesse nas pesquisac 

dedicadas à construção de um circuito Eut6nico. V&rion arti- 

gos trabalhos tratam deste tema [28][34][351[36]. O princí- 

pio de oyera~ão dos dispositivos bieatáveis 6 o da histeresu 

encontrada em cavidades Fakrry-Perot [351)? nome dado em ho- 

menagem aos físicos franceses que o Inventaram em 1896. Tra- 

ta-se de um disposistivo com dois espelhos planos, paralelos 

entro si, com um material tuanaparente aos cumprimentos de 

onda utilizados. Cada espelho reflete parte de luz inciden- 

te, deixando passar a outra parte. A luz que penetra na cai- 

vidade entre os dois espelhos & refletida por eles de forma 

sucessiva. Como a luz tem um caráter ondulatóriu, os feixes 

de luz, sucessivamente refletidos, interagem entre si, con- 

trutiva ou destrutivarnente. 

Se as cristas e valas desse feixes coincidirem, ocorre 



uma interferência contrutiva, e os feixes no interior da ca- 

vidade entrarão em ressonância. Neste caso a intensidade da 

luz no interior do dispositivo aumenta bastante, chegando a 

ser várias vezes mais forte que a luz incidente. A intensi- 

dade do feixe transmitido 6 quase igual A do incidente. 

Se as cristas e vales no interior da cavidade não 

coincidirem ocorre uma interferência deatrutiva, razão pela 

qual o feixe transmitido tem intensidade muito baixa. 

A interferência construtiva ocorre quando a distância 

entre os espelhos é igual a um múltiplo da metade do compri- 

mento de onda da luz f 3 4 1 .  Caso isto não aconteça os feixes 

tendem a se anular. Como ao penetrar na cavidade a radia~ão 

mantém ãnalteaada a sua Proyuência mar; nau o seu comprimento 

de onda, podemos dizer que, para induzirmos uma interfergn-- 

cia construtiva podemos, por exemplo, alterar o comprimento 

de onda da radiagão de modo que este ae enquadre na condição 

descrita no início do par5grafo. A maneira de alterar o com- 

primento de onda da radiação & mudar o indice de refração da 

cavidade. Como sabemos, cada material tem o seu Indica de 

refração, que 6 o fator pelo qual 6 reduzida a velocidade de 

propagação da luz no vácuo (300.000 km/a) em relação A velo- 

cidade da luz nu material. Poderíamos fazer isto trocando o 

material do interior da cavidade ou mudando o índice de re- 

fração do próprio material. O indice de refração não é uma 

qualidade Invariável dos materiais e, assim, pode ser alte- 

rado sob determinadas condiç6ec. No caso da cavidade 

Fabry-Perrot, é possível variar o índice de refração do ma- 



terial variando a intensidade do feixe incidente (segundo 

ÃraUjo L341 este 6 um efeito associado à chamada susceptibi- 

lidade não linear de terceira ordem), e então pode-se cka- 

vear o dispositivo (passar de interferência construtiva para 

destrutiva s vice-versa) atreves do controle do feixe inci- 

dente - 

Descobriu-se, entretanto, que, uma v e z  induzida a res- 

sonância através do aumento da intensidade do feixe inciden- 

te, a sua posterior clirninuip%o ao valor de chaveamento não 

acarretava o retorno do feixe transmitido ao seu estado ori- 

sinal- Este comportamento de histerese é típico dos disposi- 

tivos 6pticos biestáveis. Para cada valor de intensidade do 

feixe incidente existem dois valores estáveis do feixe 

transmitido e o chaveamento do dispositivo depende do cami-- 

nho a ser seguido na sua curva de histerese, ou seja, do es- 

tado anterior ao chaveamento.[35]E341f361 

Desta histerese , provocada pelo comportamento não li- 

near do índice de refração de alguns materiais empregados em 

cavidades Pabry-Perrot, partiu-se para pecquisa e contruuão 

de alguns prot6tipos de utilizaçSo em comutação 6ptica e me- 

morizaçgo de sinais ópticos. 

O principal dispositivo baseado nestes princípios é o 

chamado "self electroogtical-effect device" (dispositivo de 

efeito eletro-óptico auto-realimentado) ou simplesmente ÇEED 

(numa lembrança- do termo inglês "seedn, semente)- O SEED foi 

desenvolvido nos Laboratorios Bell C301. A sua estrutura 6 ,  

em termos geraia, a mesma de um fotadetector PIN, tendo sua 



região intrínseca uma super-estrutura de camadas muito fi- 

nas, com menos de 100 angstroms de espessura, de materiais 

como GaAs e AlGaAs. Esta estrutura é construída alternando- 

se diferentes tipos de semicondutores atravhs da deposição 

de filmes finos, cada um com espessura aproximada de 10 na- 

nametros. Cada uma das camadas de GaAs larseneto de galio) & 

chamada de poço quântico porque as camadas vizinhas, f e i t a s  

de AlGaAs (arseneto alumínio gálio), têm uma banda proibida 

maior, provocando o confinamento dos elétrons nas camadas de 

GaAs, fenomeno explicado pula Mecanica Qusntica. Conforme 

ilustrado na figura 111.32, esta estrutura de multi-camadas 

está conectada em ceda um de seus lados a uma camada de Al- 

GaAs de cerca de i. micrÔmstro de espessura. Os tismiconduto- 

wes utilizados sgo o aãaeneto de g&lfo e o arseneto de alu- 

mínio gálio ou telureto de mercCirio e telureto de cádmio ou 

silício e fosfeto de indio. A dupla de mateuiais mais utili- 

zadas para o fabrico destes dispositivos 6 o arseneto de gá- 

lio e o arseneto de aluminiu yálio. 

- O dispositivo SEED 6 ativado pela luz mas necessita de 

um campo sl&trlco para funcionar conforme o esperado. A ab-. 

sorção da luz pelo dispositivo provoca a alteração do campo 

elétrico ao 1.ongo da su~sra~;.l;rutura do SEEU. A altewação t io 

campo elétrico provoca a altaraçao da voltagem nos terminais 

do dispositivo que, por sua vez, altera suas características 

de absorção de luz. Na medida em que a incidencia de luz em 

um SEED provoca uma alteração na voltagem de seus terminais 

este dispositivo pode ser considerado um fotodetector. Mas, 



além disto, a fotocorrente gerada pela incid6ncia de luz & 

utilizada como "feedbackn positivo para influenciar a opera- 

ção do proprio dispositivo 1361. Quando a fotocorrente au- 

menta diminui a voltagem de polarização, provocando por sua 

vez o aumento da capacidade de absorçao luminosa do SEED 

[201[221. Eventualmente atinge-se um pontu onde a potgncia 

da luz incidente provoca o aumento da abssrçáo e então u 

SEED diminui a intensidade da luz transmitida. Na figure 

111.32 vemos a estrutura de um SEED, assim como um gráfico 

onde está expressa a histerese e a biestabilidade. 

Ap6s o desenvolvimento do SEED veio a 6-SEEU ("symme- 

tric self eletro-upkic-effsct device"), que vem a ser nada 

mais nada menos que dois diodos de s o ~ o  quântico eonsctadoa 

em serie. Ao contr5rio do SEED convencional, este dispositi- 

vo é relativamente insensivel a flutuação na radia~ão inci- 

dente e ao nível de polarizacão aplicado. Ele pode funcionar 

tanto como um amplificador quanto como um um elemento de me- 

m6ria, utilizando-se suas caractenísticas da bioçtabilidade. 

Na figura 111.33 temos um desenho simplificado de um 

S - S E E D .  Digamos que 4 dispositivo tem um comprimento de onda 

nominal, ou seja, sua opera~ão se dá neste comprimento de 

onda. Sem tençoes aplicadas, a absorçSo se dá num comprimen- 

to de onda, na região intrínseca do fatodiodo. Quando se 

aplica um campo elátrico a aùsurção, antes localizada num 

determinado comprimento 6 deslocada para uma faixa de com- 

primentos de onda maiores. Consoyuentemente o dispositivo 

passa a transmitir, em vez de absorver, o comprimento do on- 





FIGURA III - 3 3 .  $3-SEED CZZ.3. 



da original. 

A operação se dá através da aplicaçao de urna tensao DC 

de polarização, que chamaremos aqui de Vo. O contato cen-- 

tral, V, 6 controlado por tensões intermediárias entre Vo e 

terra (GND). Quando V e Vo são iguais, o diodo "a" da figu- 

ra, submetido a uma tensão V - G N D , ,  vai para o estado do 

transmissão, enquanto o outro continua absorvendo. Já quando 

V é igual a GND, o diodo "b" transmite, enquanto o outro ab- 

sorve. Neste caso utilizamos o controle atrav&s de tens8es 

alirtricas. 

O controle do dispositivo pode se dar tarnbem através 

da incidência de Luz nos fotodiodos. Neste caso, o terminal 

V "flutua", sem estar conectado a nenhum outro dispositivo 

externo. O S-SEED 6 colocado no estado em que se quer, fa-- 

zendo-se inciàir, simultaneamente, feixes de luz com inten- 

sidades diferentes em cada um dos fotodiodos. Neste caso, 

uma proporção de 2:l entre as  intensidade^ dos fuixes & o 

suficiente para haver o chaveamento. O fotodiodo que recebe 

u feixe mais intenso é colocado no estado de abaorçao. 

Depois disso, o dispositivo é lido através de dois 

feixes de luz de igual intensidade. Um feixe é absorvido e o 

outro 6 transmitido. Uma cãracteristica importante do S-SEED 

& que o dispositivo pode ser controlado por feixes de baixa 

intensidade e lido por feixes de alta intensidade. Como a 

saida é mais intensa que o sinal de controle, pode-se dizer 

que o 8-SEED tem ganho. A saída de um S-SEED pode alimentar 

vários outros coneetados em cascata, ou seja, em sequ8ncia. 



111.3-5. Fibras dpticas 

As fibras ópticas ssu guias de onda de s e ~ a o  circular 

feitos de material dielétrico e que podem propagar luz- Es- 

tas fibras geralmente têm um núcleo central circundado por 

uma camada de material tambúm dielétrico com um indice de 

refração ligeiramenke menor f cerca de 1% menor ) . Ge~almente 

~ s t a a  camadas (o núcleo central e seu revestimento) são foi- 

tas de silica (Si02 - óxido do silício) e o índice de zefra- 

cão destas camadas é alterado através da adição de substân- 

cias quimicaç, chamadas dopankes, durante o processo de fa- 

bricação (Ge02 - bisido de germânio -- é um dopante comumente 

utilizado). Alem destas camadas, que formam o canal propaga- 

dor dos raios luminosos, exista ainda uma outra camada de 

xsvestimento, geralmente Peita de um polímern como o acri.3.a- 

to, para proteger as camadas luminosas da interferência de 

outras fibras (o que poderia causar um fenomeno chamado de 

"croostalk", quando a luz de uma fibra interfere com a luz 

de outra), al&m de reduzir ã formação de pequenas deforma- 

ções chamadas de "microbendings" originárias de pressões 

transversais sofridas pela fibra ou na falta de uniformidade 

na fabricação do cabo Óptico. Estas pequenas deformaç6as po- 

dem causar dsyradaçao do sinal luminoso que passa pela £i- 

bra. 

Mas apenas estas camadas nau são suficientes para pro- 

porcionar proteçáo contra ambientes hostis e para aumentar a 

resist&ncia mecsnica do conjunto. Por isto se colocam mais 



camadas protetoras em volta. A fibra então 6 colocada num 

cabo com várias camadas de material da maior resistência me- 

cânica, como uma folha de poliekileno com Eibras de aço ou 

KEVLÀR - 

O nbcleo central da fibra sempre teve ter um indice de 

refração maior que a camada que o envolve. Desta forma, se- 

gundo as leis ópticas elementares, como a lei do SnelL, a 

luz ficará confinada em seu interior se as condições de an- 

sulação dos raios luminosos assim o permitirem, garantindo 

quase total reflexão interna. A geometria da fibra e sua 

composição química determinam o conjunto de ondas eiekromag- 

neticas que podem efetivamente se propagar em seu interior. 

Estas ondas szo chamadas de modos das fibras. 

Existem dois grande conjuntos de classifica~ão dos rno- 

dos: os modo5 radiantes s os modos guiados. Nos modos ra- 

diantes a energia luminosa que passa no interior da fibra 

sai do seu núcleo e acaba se dissipando rapidamente. Nos mo- 

dos guiados a energia luminosa permanece no interior do nú- 

cleo, podendo transmitir informaçoes e potência. Neste caso 

podem haver diversos modos no interior de uma fibra, senda 

sue cada modo tem uma velocidade de propagasZo própria. 

Quando lançamos sinais luminosos em um fibra Opkica 

vários destes modos são excitados de diveusas maneifos, uns 

mais, outros menos, dependendo da maneira com que a luz 

introduzida na fibra: diâmetro do feixe l.uminoso, Angulu de 

entrada em relação ao plano perpendicular à dire~so de pro- 

paga~ão, alinhamento entre fonte luminosa e fibra, etc.. A 



distribuição da energia luminosa entre ~s divesos modos evo- 

lui na distância percorrida pelo feixe ao longo da fibra na 

medida em que a energia luminosa pode passar: de um modo para 

outro. Um exemplo deste fenomeno & a passagem da energia 1.u- 

minosa de um modo guiado para o modo radiante devido a re- 

flexões espúrias causadas por rugosidades ("microbendinsç") 

uu torç2Ío mec$nica. Evidentemente esta tipo de interferência 

acaba por atenuar o sinal luminoso do interior da fibra, jA 

que provoca a perda de raios 3s luz para o seu exterior (fi-- 

gura III.34). Em alguns casos estes efeitos podem ser utili- 

zados para o fabrico de sensores de pressão feitos de fibra, 

como veremos no capitulo sobre aplicaçaeti. 

Antes de discriminarmos os principais tipos de fibras 

existentes vejamos algumas características tipicas deste 

meio de propagação de sinais luminosos. 

A banda pasçante de uma fibra determina a maior taxa 

de transferência de dados que ela pode suportar sem prejuí- 

zos inaceitáveis na resolução do sinalC371. O que limita a 

banda passante de uma fibra sgo diversos tipos de degradaçao 

ou dissipação a sue o sinal luminoso está sujeito em seu in- 

terior. As principais causas desta limitação de desemponho 

são a atenuação e as distorções causadas pelas dispersões 

Intramodal e intsrmodal. 

A atenuação definida como sendo a razão entre a po-- 

tgncia 6ptica de saida (Pout) e a potência Optica de entrada 

(Pin) para um determinado comprimento de fibra percorrido 

(L), segundo a expressão: 



FIGURA 111.34. MicrodeformagGeç ("microbendinge") - 



Uma fibra ideal, sem perdas, deveria ter P i n =  Pout,  

correspondendo a uma atenuaçso de Q dB.  Ã atenuação normal- 

mente 6 expressa em decibeis por quil6metro. 

A atenuação existe porque a potência da luz que se 

propaga ao longo da £ibra vai diminuindo exponencialrnente 

devido a efeitos de absorção e dispersEio. Este é o mais im-- 

psrtante fator de desempenho numa fibra Qptica, pois a ate- 

nuação pode influenciar toda instalação de um sistema de 

telecomunicaçÕes: fibras com nível de atenuação muito altu 

para uma determinada distância de transmissão exigirao a 

presença de estações repetidoras para restaurar a forma ori-- 

sinal do sinal. Quanto menor a atonuagao das fibras mais 

afastadas entre si poderao  estar aç estações repetidoras e, 

portanto, menos repetidoras serão empreyadaa, proporcionando 

menor gasto de recursos em equipamen%os- 

O sinal luminoso, conforme vai se propagando pela £i- 

bra, fica cada vez mais distorcido devido a dispersão intra- 

moda1 ou cromiitica [21] e intermodal, que provocam o alarga- 

mento dos pulsos de luz. Este alargamento dos pulsos acaba 

por limitar a banda passante do sistema de comunicação por- 

que pulsos de frequência main alta, mais próximos entre si, 

acabam por se confundirem uns com os outros- Desta forma es- 



tas dispersGes são oa principais fatores limitantes na capa- 

cidade de transmissão dos sistema% de comunicações 6pticaa 

[201í2llE241E411. 

A dispersão intramodal acontece nu Zmbito de um s6 mo- 

do, e é causada basicamente, pela dispersão material ou cro- 

mática e dispersãu do guia de onda. Nem toda a energia lan- 

çada numa extremidade de uma fibra Optica alcança o outro 

lado depois de um mesmo intervalo de tempo. A dispersão In- 

tramoda1 é uma função direta do comprimento de onda e, con- 

forme a fonte luminosa tenha maior laxgura espectral, ou se- 

ja, emita em muitas frequências difierentos, maior será a 

distorção do sinal [ZY]. 

A dispersão material & consequêricia da vãriacão do in- 

dice de refrasão do material da fibra segundo a frequência, 

fazendo com que os vários componentes do espectro da fonte 

Luminosa viagem a velocidades diferentes. Geralmente a dis- 

persa~ material. aproxima-ss de zero em comprimentos de onda 

em torno de 1,3 micrhetros, dependendo dos dapantes utilea- 

doa na fabricação da fibra. 

A dispersão intermodal 6 o maior motivo de deyrada~ão 

dos sinais 6pticoã em uma fibra suando mais de um modo 8 ex- 

citado. Esta dispersão 6 causada pelo atraso sofrido por al- 

guns raios de luz sue percorrem um caminho maior do sue ou- 

tros dentro do n&cleo. Jstu acontece principalmente em fi- 

bras onde u nucleo tem um diâmetro grande, da ordem de 50 a 

1.000 micr6metrus, chamadas de fibras multimodo (mais adian- 

te detalharemos os tipos de fibras existentes). Como o n Ú -  



cleo E% muito largo, oç raios de luz sofrem diversos tipos de 

reflexões internas, sendo que alguns percorrem um caminho 

maior e outros não (figura 111.35) [SQ)[Z1]- 

As fibras podem ser classificadas segundo suas carac- 

terísticas de refratividade a pelas dimensões de seu nbcleo. 

Fibras Multimodo de fndice Degrau têm um núcleo de 

diâmetro entre 50 e 1.000 micr6metros com um índice de re- 

fra~ão constante. São fibras yeualn~snte baratas e tambh co- 

letam luz com maior eficigncia graças ao seu núcleo de gran- 

de diâmetro. Tendo um núcleo maior fica mais fácil alinhar 

corretamente uma fonte luminosa na ponta de uma fibra deste 

t i p o ,  razão pela qual se consegue lançar uma quantidade ra- 

zoavel de energia Luminosa em sou interior. Entretanto esta 

tipo de fibra &o consegue transmitir sinais a longas dis- 

tâncias devido àa sua alta dispersão modal, que acaba por 

estreitar a sua banda passante. Por isto seu uso é inaceitá- 

vel para telecomunicag6ss de longa distância e de altas ta- 

xas ds transmissão de dados. 

Fibras Multimodo de Tndice Gradual têm um núcleo de 

diâmetro entre 50 e 1.000 micr6metros com um índice de re-- 

fração decrescente na direção radial e sentido externo. As- 

sim como as fibras multimodo degrau, este tipo de fibra tam-- 

bém é fácil para se trabalhar e tem muito menor dispersão 

modal. Por isto sua banda passante é maior e sua atenua~ão 

kamb&rn, razão pela qual ela 8 bastante utilizada em teleco- 

municações. 



FIGURA 111.35. Modos de propagação em uma fibra Ú p k i c a  



Fibras Monomodo tem um núcleo com índice de refra~ão 

constante, assim com as fibras Multimodo fndice Degrau, mas 

de tamanho muito pequeno. Desta forma elas conduzem apenas 

um modo ao longo de seu comprimento- Como o nGcleo tem um 

diâmetro muito pequeno é extremamente difícil alinhar uma 

fonte luminosa ponta de uma fibra deste tipo. O acoplarnen- 

to entre fibras desta tipo requer equipamento especial, as- 

sim como uma &ri@ de procedimentos para assegurar uma perda 

mínima do sinal luminoso na passagem de uma fibra para ou- 

tra. Em que pese estas dificuldades operacionaia, este t i p o  

de fibra tem baixa atenuasao e excelente banda passante, ra- 

eao pela qual seu uso recomendado em telecomunicações de 

longa distância- 

Existem algumas regras para se projetar os sistemas de 

comunicação óptica levando-se em conta estes limitantes, ou 

seja, atenuagzo e dipersõos diversas- 

A primeira delas é a atenuação. Fibras ópticas geral- 

rr~etet; t&m baixa atonuaçãu nos comprimentos de onda de 1,3 e 

1,5 micr6metros. Portanto estas são, deste ponto de vista, 

o s  melhores comprimentos de onda a serem utilizados nas Eon- 

teç de luz, lasers ou LED's. Entretanto baixa atenuação não 

& tudo. Precisamos tamb6m de baixas taxas de dispersão inter 

e intrarnodal. 

Nu caso da dispersão intermodai podemos utilizar £i- 

bras monomodo, onde apenas um modo pode ser transmitido, ou 

então fibras multimodo gradual, onde os raios de luz de 

maior ângulo de reflexão interna, que percorrem um caminho 



maior e que, "a priorinr Levariam mais tempo para viajar, 

percorrem regiões com indicss de refraçso menores que os do 

centro da fibra e nos quais a luz tem maior velocidade de 

propaga~ão. Assim, os dois efeitos se compensam, em parte. 

Minorados os efeitos da dispersão intermodal, temos 

ainda sue enfrentar os efeitos da dispersão intramodal, sue 

existe mesmo em fibras monomodo. A dispersão intramodal, s 

suas componentes, a dispersão material ou cromática e a dis- 

persão de guia de ondas, são função do camprimento de onda 

utilizado, e tem valur zero (comumonte chamado de "lambda 

zero") em torna de 1.3 micrõmetros, coms vemos na figura 

YIZ.36. Como jã fui exposto em item sobre lasers semicondu- 

tores, os lasers de segunda geraçaa, que emitem em torno de 

1,3 micrõmetros, aproveitam esta "janela" onde os efeitos de 

atenuação e dispersão são mínimos (figura 111.37)- 

No caso dos sistemas de terceira geração, que utilizam 

comprimentos de onda na faixa de 1 , 5 5  micrõmetros, o proble- 

ma não está na atenuacão mas sim na dispersão cromática ou 

material, cujo valor diferente de zero- 

Uma das soluções pata este problema & a utilização de 

fontes que realmente s6 emitam em uma Única frequência, ou 

seja, que sejam extremamente precisas em relação ao compri- 

mento de onda emitido. Uma fonte de luz deste tipo é o laser 

de realimentação distribuida (DFL.) de 1.55 micr6metros. 

Outra maneira de se lidar com este problema envolve a 

uso de fibras dopadas com elementos como geumânio ou fósfo- 

ro. Estas fibras tem uma característica de dispersão cromá- 
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FIGURA 111.37- Atenuação T i p i c a  de uma F i b r a  6 p t i c a  
W 3 .  



tica diferente da fibra normal pois o ponto de dispersão ma- 

terial zero encontra-se deslocado de 1,3 para 1,s micr6me- 

t raç ,  aproximadamente, e são denominadas fibras de dispersão 

deslocada. 

Outro fator importante para u desempenho de ums fibra 

é a sua abertura numérica. A abertura numérica de uma f i b r a  

8 definida como sendo o seno do maior ângulo com que se pode 

incidir um raio luminoso para que este tenha uma reflexão 

total dentro do núcleo. Se por acaso for introduzido um raio 

de Luz num ângulo maior que o aquele determinado pela aber- 

tura numerica da fibra ele estará fadado a cair num modo ra-- 

diante, ou seja, será dissipado ao longo da caminha a ser 

percorrido. 



CAPiTULO ZV - APLECAG8ES DA OPTOELEXRQNICA E FOT6MTCÃ 
Neste capitulo aborda-se o universo de aplica~aes dos 

dispositivos optoeletrônicos a fot6nicoç. A análise será 

feita tendo sempre em vista os conceitos de paradigma, tra- 

jetória e evolução tecnológicas- 

Deve-se ressaltar que a evolução tecnol6gica dos di- 

versos setores de atividade relacionados neste capitulo está 

intimamente associada à evoluçao de tecnolugias que não as 

de dispositivos optoõletronicos o fot6nicoiã s que estão num 

processo de transiçzo de uma trajetoria tecnolóyica para ou--- 

t r a .  Analisaremas estes aspectos ao longo do capitula. 

TV. 1 - Setor da Telecomunicações 

O setor de telecomunicaç6es foi o principal provocador 

cio Gtesenvolvimento da optoeletr6riica. O dcãenvolvinlento das 

comunicações tem se dada numa taxa muito alta e espera--5s 

que num futuro prbximo os recuteos de cornunicaçõer; englobem 

atividades como a utiliza~ão de receptores de TV elou con- 

juntos de ahdio e video como terminais de rodes de comunica- 

ção, transmitindo informações de toda acp&cie, desde medici- 

n a  e educaçao até transmf se80 de inf o r m ~ t  ivus (provavelmente 

baseados em hipertaxto), fotografias ekc.- 

Este tipo do servico demandará maior capacidade dos 

meios da comunicação pois o volume de informações a ser 

transmitido será anuito maior do que O atual, sue engloba fia-- 

sicamente voz numa estreita faixa do espectro audível. E s t a  

claro, portanto que o desenvolvimento de novos sistemas de 



comunicação tem embutido como objetivo principal o aumento 

da capacidade dos sistemas atuavss da utilização de ondas 

portadoras eletromagn&ticas de fxequiinciti mais alta, como 

luz, por exemplo. 

Os elementos básicos de um sistema de comunicaç6es Gg- 

ticas estão ilustrados na figura 1V.I. Todos os sistemas de- 

vem seguir, essencialmente, a forma descrita na ilustração. 

Num sistema simples devemos ter pelo menos um transmissor, 

onde esta colocada a fonte de luz {laser ou LEI]) ,  conectedo 

ao cabo Óptico, onde está a fibra Óptica. O cabo Óptico co- 

necta o transmissor ao receptor, onde se encontra um fotode-- 

teckor - 





Os sistemas descritos na página anterior são esquemas 

básicos de sistemas de comunicaç6es ópticas. Na paátic:a, de-- 

vemos levar em conta outro fator: a degradação do sinal, que 

leva 5 colocação de estacões repetidoras para restaurar as 

informações. Conforma ji5 foi exposto anteriormente, as fi- 

bras ópticas degradam o sinal atravbs da atenuaçao da sua 

amplitude e pelo alargamento dos pulsos- 

Para contornar estes problemas instalam-se estações 

repetidoras. Este tipo de estação consiste basicamente num 

receptor acnplado a um transmissor. O receptor converte os 

pulsos de luz em sinais eletrOrnicos, que são amplificados e 

restaurados e então os envia para o transmissor, que convsr- 

te os sinais elétricos em luz novamente. [21]120][241 

SV.1.L - Breve Histhrico 

Levando-se em conta um dos sentidos da palavra b p t i c a  

{maneira de ver, julgar), poderiamos felar que as comunica- 

ções 6pticas existem desde que determinados grupos de pes- 

soas conseguiram codificar unia mensagem em sinais visuais 

com o objetivo de fazer com que outra peBsoa ou grupo de 

pessoas conseguisse receber estes sinais e decodificá-10%. 

Assim foi com os sinais de fumaça dos índios, com os faróis 

da antiguidade que indicavam a rota a ser seguida pelas ya-- 

leras, pela reflexão da luz do Sol em um espelho ou uma peça 

polida similar, etc.. A idéia de se transmitir luz atraves 

de um guia de onda ou de uma fibra de vidro teve seu primei- 

ro experimento, provavelmente, nu Alemanha em torno de 1930 



[ZU]. Entretanto o primeiro prot6tipo de uma fibra 6ptica 

como hoje a conhecemos (um núcleo de vidro rscoberto por ou- 

tra camada de vidro) foi desenvolvldu na Inglaterra em 1958 

[ZO]. As perdas de transmissão eram tão grandes que a fibra 

úptica foi praticamente abandonada cumo meio do transmissão. 

Procurava-se um meio de transmissão que conseguisse 

ser confi2vel e com poucas perdas. A s  pesquisas avançaram em 

outros tipos de meios de transmissão, como o guia de lentes, 

desenvolvido no final da década de 50, início da de 60, em 

que uma série de lentes levemente convergentes, colocadas 

periodicamente dentro de um tubo ou suporte, tinham como 

função manter um pequeno Eacho de luz focando-o de tampos em 

kempos e protegendo--o de influências externas. Este sistema, 

entretanto, tinha seus pontos fracos. Como 6 um sistema emi- 

nentemente mecânico, ele está sujeito e vibraçges de toda 

espécie, que pode desalinhar as l.enteç e arruinar a tranç- 

niisaão. Além disto o meio yasoso dentro do tubo pode uc>froi: 

os efeitos devidos A diferença aa temperatura externa, e à 

ãiferen~a de temperatura existentu entra a parte de cima e a 

parte de baixo da cavidade interna do tubo sue contém as 

lentes pode yerar um efeito prismático onde a luz 6 desvia- 

da. Desta forma seria necessário isolar termicamente o tubo, 

tornando o conjunto mais volumoso, ou simplesmente retirar o 

ar de seu interior e mantê--10 desta forma, o sue, conside- 

rando-se a s  enormes e x t e r i ~ 6 e . j  exigidas de um meio do trans- 

misção de sinais, seria absurdo a prùibitivo, devido 3 in- 



convenihcia dos frequentes vazamentos que certamente ocor- 

reriam. 

A id&ia de se utilizar diversas lentes numa linha de 

transmissão também originou, no periodo de 1964-65, o surgi- 

alento da proposta do guia de lentes da gáç, onde Q papel de 

lentes seria efetuado por concentraç8es de 96s distribuidas 

de tal forma que o sinal óptico seria "orientado" a seguir o 

caminho do guia. A principal causa do abandono deste sistema 

foi o volume considerável de energia a ser empregada para 

obter, num grande volume da gás, as características de re- 

fração recomendadas. 

O prj.meiro laser do estado sUlido a funcionar a con- 

tento foi o laser de rubi, em 1960 [ a s ] .  Em 1961 funcionou o 

laçer a g & s  de hélio/ne6nio e em 196% funcionou o primeiro 

laser ãemicondutor de arseneto de gálio [ S 8 1 .  O lassr colo- 

cou à disposição unia fonte do luz coerente e essencialmente 

monocromática, de frequência de operacão 104-105 vezes maior 

do que as utilizadas na época, em turno de 1010 [20]- Ini- 

cialmente pensava-se que o emprego de equipamentos operando 

em fxequências ópticaa aumentaria a capacidade dos sistemas 

cerca de 10.000 vezes. No entanto, antes que se encontrasse 

uso prático, uma série de problemas te~iani que ser fe~olvi- 

dos: redução do tamanho dos lasers, aumento de sua confiabi- 

lidade, mantendo alta qualidade do sinal de çaida, assim co- 

mo seu controle. Além disto não existiam dispositivos capa- 

zes de fazer- modulação e denioduiação em alta velocidade e, 

mais importante ainda, não existia uma forma de se trançmi- 



tir sinais luminosos com baixa perda na transmisç%o, flexí- 

vel, barata e de larga banda passarite. 

Em torno de 1966 as fibras Úpticas jA eram considera- 

das um meio de transmit;aão promis~ur mar; as suas perdas eram 

tão altas que seu uso em larga escala ora impossival. Em 

1970 as perdas das fibras f &  eram bem menores e conseguia-se 

utilizar o laser semicondutor em temperatura ambiente de 

forma continua. Foi a partir da utilização de lasers ssmi- 

condutores, cada vez mais confiáveis, e de fibras ópticas 

com perdas cada vez menores, que OS ~içtemas de comunicação 

Óptica tornaram-se realmente uma opçso viável frente aos 

aiçkemas puramente eletro-aietrGnicos. 

As aplicaçaes inicialmente propostas para sistemas da 

telecomunica~6es Úpkicas baseavam-.se em liyaç0es ponta-a- 

ponto, projetadas para velocidades de 2 a 50 Mbits/s [Sl]. 

Os componentes optoeletrihicos utilizados neste tipo de sia- 

tema operam em comprimentos de onda de 810 a 890 nm, onde a 

atenuação nominal de uma fihra de qualidade normal varia en- 

tre 4 a 6 dB/km, proporcionando um espaçamento entre repeti- 

dores de 5 a 10 km, dependendo do número de emondas sofrido 

pela fibra. Estas são os chamados sistemas de primeira gera- 

ção- Os sistemas de segunda yeraç50 operam em comprimentos 

de onda de aproximadamente 1,3 nm, onde as perdas de trans- 

missão da fibra óptica estão, em modia, prúximas a 1 dB/km, 

aumentan.do ainda mais o espaçamento entre repetidores. Os 

sistemas de terceira geração estenderam ainda mais o limite 

para a transmissão de sinais spticos com pouca atenuação e 



pouca distorção. 

IV.Z.2 - Vantagens e ApZicagões 
As principais vantagens da comunicação por fibras óp- 

ticas são E201: 

- baixa perda ao longo de uma larga faixa de frequen- 

cias {menos de 1 dB/km, correspondendo a uma perda de 25% a a  

longo d~ 1 kilÕmetro); 

- larga faixa de frequências de operacão (1 e 1.00 O H z ,  

respectivamente, para fibras multirnodo e mono-modo em 1 km); 

- flexibilidade mecânica; 

- pequenas dimensões (a fibra da vidro em si tem um 

dismetro de aproximadamente 3-00 micrometros e, $;e incluirmos 

as coberturas de plástico, I a S ~ m f ;  

- pequeno peso; 

- não sofre interfer8ncias elctromagn6ticas; 

- baixo "crosçtalk" a alta sssuranga; 

- abundância de materia prima (silica, o principal 

constituinte da fibra Qptica, 6 o material mais abundante na 

crosta terrestre); 

-- alta resistência a ataques yuinticoa s vauiaç5es de 

temperatura ; 

Apesar de todas e s t a s  vantagens está claro sue as pes-- 

quisas para o aprimoramento da fibra Optica ostzo evoluindo 

na sentido de se obter cada vez menos perdes e cada vez  me- 

nores limitações & utilização de sinais de frequências mais 

altas. 



0s principais requisitos exigidos de uma fonte Óptica 

para um sistema de comunicaç6es Upticas sEo:  

- deve operar numa faixa comprimentos de onda nos 

quais as fibras têm baixa dispers3o o baixa perda; 

- confiabilidade, o que significa longa vida Útil, boa 
ustabilidade de opera~ão, fidelidade entre o sinal de entra- 

da e o sinal de saida. 

- boa potência de saida, adequada 2s necessidades do 

sistema ; 

- alta eficiência, o que implica em baixa dissipaçeo 

da calor e alta sensibilidade a sinais de entrada; 

- coerencia espacial, ou seja, facilidade de focaliza- 

çSo para a entrada de uma fibra, permitindo melhor acopla- 

mento; 

- facilidade de modulação direta ou indireta; 
- pequeno tamanho; 

- pouco peso; 

- pequeno custo. 

Por sua vez, um bom fotodetector deva ter: 

- operação na frequsncia compativel com o sinal de sn- 

krada; 

-- boa sensibilidade; 

- confiabilidade; 

- velocidade, o que implica em respostas rapidas na 

saída em relação aos sinais de entrada; 

- bom acoplamento com a fibra; 
- pequeno tamanho; 



- pouco peso; 
- pequeno custo. 

Giatemas de comunicação POP fibras ópticas podem, 

atualmente, atingir taxas de transmissão de at& 1,6 gigabits 

por segundo, atinyivel com a utlliza~ão de componuntes de 

baixa atenuação e distorção. 

Alem de aplicações em telecomunicações, sistemas de 

transmissão por fibra Bptica tambem podem ser utilizados no 

setor al&trico. Neste caso, o sistema é utilizado para 

transmitir informações para a proteç3o e monitoramento de 

sistemas, sua supervisão e controle, elemsntos fundamentais 

nos atuais sistemas de geração e transmissão de energia elé- 

trica, cada vez maiores e cornplaxos [21][39]. Geralmente 9s- 

te tipo de informação é transmitida através de sistemas de 

micro-.ondas. Entretanto as interferhciaa advindas de uma 

rede de alta voltagem numa grande cidade degradam os çinais 

do um sistema de comunicaçaes por micro-ondas, tornando-o 

pouco confiável. Alem disto, a arquitetura de uma grande ci- 

dade, como diversos tipos de cunstruçõeç bloqueando ou ate- 

nuando o sinal, é um problema a ser considerado de forma s&- 

iria suando da instalação de um sistorna de nticro-oni2arj. As-- 

sim, a transmissão por fibras ópticas configura excelente 

opção neste setor industrial. 

Outra grande aplicação dos sistemas de comunicaç$es 

ópticas é a ligação direta do assinante ("subscriber loop") 

através de fibras Úpticas. [211[401 

Conforma o preço dos cabos Bpticos caiam em relação ao 



preço dos cabos de cobre tradicionais, torna-se natural o 

desejável sue as fibras venham ato o nivel do assinante. Na 

realidade, o mercado volta-se naturalmente para isto, na me- 

dida em que este tipo de inova~ãu tem um efeito multiplica- 

dor nada desprezível. A substituição dos cabos de cobre por 

fibras Úpticas aumenta tremendamente a capacidade de tranfi- 

missão dos sistemas e portanto, a capacidade do assinante 

acesçar os mais diversos servigos, muito mais sofisticados 

que a mera transmissão da sinais de voz ou modens de baixa 

capacidade. Estes serviços englobariam, além das Punc5es 

tradicionais de transmissão de voz, funções como recepção de 

sinais de vídeo e de dados, configurando definitivamente a 

chamada rede digital de sarvi~os integrados a nível dornóati- 

€20. 

A evolul;ão do sotar de comunica~ses Opticaiã tem indi- 

cado uma tendência crescente para a pesquisa e desenvolvi- 

mento de sistemas da comunica~ões Opticas coerentes, uu se- 

ja, sistemas que levem em conta a informação de £as@ do ai- 

nal, ao contrário dos sistemas de comunicações Gpticas 

atuais, que utilizam coma parâmetros de wocepção apenas a 

intensidade do sinal Optico. Ta1 daslenvuTvimen~tu elevaria 

significativamente a sensibilidade dos sistemas da deteccão 

em até 20 dB's, além da possibilidade de irnplemanta~ão do 

esquema de multiplexação por divisão de ftequt5ncia (FDM - 

"frequency-division multiplexingn) com ajuste muito preciso 

de frequência- [4E] 

U dessnvolvimento deste tipo de sistema não quer dizer 



que o sistema tradicional, baseado na modulação direta da 

intensidade da luz deixe de existir. Muito pelo contrário, 

espera-se que sistemas de comunica~Ues ópticas coerentes 

sempre sejam mais caros que os sistemas de modulaç3o de in- 

tensidade[41]. 

IV.2 - Setor de Cornputaçzo 

As maiores possibilidades de evolução tecnniógica da 

optoeletrônica encontram-se atualmente no dssenvol.vimento do 

computadores Ópticoç- Neste tipo do sistema o processamento 

se dará atrav6s de uma s&wie de dispositivos optoeletr6ncos 

e fotonicos, alguns dos quais apresentados no capítulo ante- 

rior. A seguir explicitaremoç ar; diversas configiiraçEer; que 

utilizem dispositivos ópticos e de como são feitas determi- 

nadas operações Iógicas em alguns destes sistemas. 

Quando falamos sobre computação Optica devemos ter em 

mente que existem pesquisas em diversu~ níveis de utilização 

da óptica em computadores- Nem toda "computador com &ptlcaw 

&I um "computador óptico". JA existem sistemas computacionais 

que utilizam tecnologiaç 6pticas de uma forma ou de outra 

como, por exemplo, raàes locaia com interconex8es a t r a v é s  da 

fibras ópticas e perifbricoç como discos ópticos. Existem 

outras utilizaç0es de sinais ópticoç em computadores que, 

apesar de existirem apenas em pesquisas e protótipos, estão 

num nivel de desenvolvimento que permite supor que encontra- 

rão utilização certa na indústria, como a intercanexão ópti- 

ca entre módulos e/ou placas de um computador. Entretanto o 



apite da utilização da fot6nica está na implementação de 

funções 16gicas e processos de tratamento computaciona1 de 

i-nformações, ou seja, a implementação de processadores Ópti- 

COã - 

IV.2.i - Breve Histórico 

A idéia da computação através de sinais Luminosoa re- 

monta ao inicio do anos 60, e sempre esteve intimamente li- 

gada ao desenvolvimento do laçer. Na medida em que os laserç 

semicondutores se tornaram uma realidade, a possibil%dade do 

integração de dispositivos bpticos numa pastilha de um mate- 

xial apropriado tornou-.se um objetivo Eactivel a mesmo dese- 

jado, na medida em que, apesar da constante evuiuç~o dos 

circuiios eletrGnicos, 6 espe~ado que as tecnologias basea- 

das no processamento da el6trons atinjam os limites impostos 

pelas leia da fisica (vide Capitulo 111). 

Na década de 60 pesquisadores em diversas empresas e 

institutos, principalmente na XBM f 3 6 1 ,  exploraram aa pussi- 

bilidades de efetuar computação através de fátons, ao inv8s 

de el&trons. As dificuldades encuntuadaa, e que ngo conse- 

guiram ser transpostas, relacionavam-se principalmente ao 

sstagio da tecnologia de materiais e A Irnpo~sibiIidade de 

implementação física satisfatbria dos dispositivos idealiza- 

dos [361. 

Pesquisas realizadas num centro de psasuisa da IBM em- 

pregavam lasers de estado sólido para a construção de portas 

16yicas [36]. Uma das propostas utilizava dois la~erã que, 



dispostos de uma determinada forma, interferiam entre si, 

ligando-se ou desligando-se mutuamente, originando um com- 

portamento biestável- ApOs analisarem o arranjo lógico a ser 

implementado e o estado da arte em materiais não-lineares 

dpoca, os pesquisadores concluiram que o experimento seria 

mal sucedido devido 21 alta dissipação térmica prevista, im- 

poçsibilidede de construção de um disposlçtivo Gptico de 

três terminais como o transistor clasçico, dentre outros 

problemas [361. 

Depoi~ de alyuns anos de tentativas s discuãsõas, a 

idéia de construir dispositivos da chaveamento 6ptico para a 

construção de uni con~putador. foi sendo posta de lado, tanto 

gelo gessimismo reinante nos pesquisadores em relação A efe- 

tiva irnplemeritação de tais coniponented;, 1irincips~morit;s nos 

laboratórios da IBM, como também pela constante evolução das 

tecnologias microeletr6nicas, como o advento dos circuitos 

integrados [361- 

A coisa mudou na dbcada de 70, quando nos Laboratórios 

BELL,  da AT&T, se inventou um diodo iaser que operava a tem-. 

peratura ambiente. A partir daí toda uma serie de aplicações 

podiam ser divisadas, dentre elas a desacreditada idéia de 

se construir computadores bpticos. A evolução das kecnola- 

gias de processamenta, devida A evolu~So da micr~eletr6nica. 

assim como a conskatação da que us com~utad~res digitais as- 

tão alcançando certos limites físicos 1421, como já exposto, 

levou eu desenvolvimento de dispositivos não-lineares A base 

de p o ~ o s  guanticos múltiplos (sua requisitam sofiçticadas 



tecnologias de crescimento de cristais) e dispositivos que 

antes só operariam corretamente com refrigeração, como u 

próprio laser çemicondutor. 

Os investimentos em torno da cumputa~ão Optica tem tse 

dado principalmente na ATLT, onde realmente houve uma o p ~ z u  

decidida em torno da pesquisa e desenvolvimento de disposi- 

tivos dpticos [43][441, com diversos sucessos como a inven- 

ção do SEED e a implementaç3o efetiva de um processador Ó p - -  

tico que realiza funções lógicas, mas a velocidades que apa- 

rentemente ostão limitadas aos intrumenkoç de mediszo dispo- 

níveis [17][31]. A IBM, ao contriirio, desde os experimentos 

mal sudedidos da docada da 60 fez uma opçgo decidida pelo 

desenvolvimento dentro do universo eletrônico C361 conside- 

rando pouco provável a implemunta~ão de computadores ópti- 

cos. É provável que os experimentos da AT&T tenham provado u 

contrário, mas u "gap" de PLD existente na IBM deve impedi- 

la, a priori, de alcançar os resultados obtidos pela outra 

empresa. 

IV.2.2 - Lógica Através da Óptica 

A implementação de funcoss computacionaiã através de 

dispositivos ópticos vem sendo pesguJsaCia das mais diversas 

formas. A análise das arquiteturas computacionais atuais, 

baseadas em dispositivos eletr6niçus, 6 um dus principais 

pontos de partida. A " r e c r i a s ã o "  do computador atravhs da 

úptica, como sugerem alguns, parte do pressuposto de que as 

formas tradicionais de computação estão sendo repensadas em 



função de um novo tipo de implemen.tação, alem de sue estas 

novas "formas" e arquiteturas podem se prestar a aplicagoes 

radicalmente diferentes do que atualmente se espera de um 

computador. Evidentemente a yuest2io sobre a funçgo mais 

apropriada das máquinas Ópticas n3o está completamonte defi- 

nida pois espera-se, de um lado, melhoras o desempenho com- 

putãcional através das maiores velocidades possibilitadas 

pela utilização de sinais luminosos e, por outro lado, im- 

piementar novas EunçGsç de processamento em áreas como reco-- 

nhecimento de padrões, processamento de imagens 

etc.-E42lC361 

Devemos ter em mente que a penetraçzo da8  'tecnologias 

ápticas na área de computaçZo está se dando de forma multi- 

facetada, onde diversas tecnologias, imalementaç6ss, algo- 

ritmos e arquiteturas são propostas, divididas basicamente 

em dois grandes grupos: uma ttaietbrie de carater evoluciu- 

nário, onde as funções computacionais eletrhicas tradicio- 

nais são melhoradas atraves da utilizag~a do luz em alguma 

parte do processamonto, mantendo-se, entretanto, o caráter 

r7 deterministico" das arquiteturas atuais, c outra trajetbria 

mais revolucionária, onde existe uma pespectiva de implemen- 

tação de novas auqui teturas computacionals, radicalmente di- 

ferentes das tradicionais, como redes neuranaiç, "cellulau 

automata" etc. utilizando-~o para t a n t o  a capacidade de pro- 

pagação, na velocidade da luz, dos sistemas ápticos, d.is~o- 

sitivos optoeletronicos e fen6menos ópt icoç não--1 ineares 

E421C911~~21[921[1~21[103][1043E~053[1061[107J- 



IV.2.3 - Níveis de Conexão Óptica 

Podem ser identificados diversos niveis hierárquicos 

para a utilização de tecnolosias Ópticas em computadores 

[451[36]. O primeiro e mais alto nivel seria o da comunica- 

ção entre máquinas, ou seja, interconexoes entre computado- 

res, como a i.mplsmentagão de r e d e s  locais atrav6s de fibras 

Opticas. Este nivel inclui conoxaes como a de uma rede pa- 

drzo Ethernet, por exemplo, sendo gue u cabo elbtricu coa- 

xial tradicional, capaz de suportar taxas da transmissão de 

dados da ordem de 10 milhões de blts por segundo, ser& subs- 

tituído por um cabo óptica, provavelmente no padrão EDDI 

("Fiber Distributed Data Interface" uu Interface de Dados 

Distruibulda por Fibra), com taxas de transmiãsgo de dados 

na faixa de 100 milhões de bits por aegundu. 

O segundo nível nesta escala hierárquica seria o da 

comunicação óptica dentro de mAyuina, entre sub-~istsmaa ou 

m9dulos como processadores, memórias, perifericos, a t c - -  Um 

exemplo de implemantação de um sistema neste nivel Geria o 

DIALOG.H, um protQtipo de computador de quinta geração cons- 

truido no Laboratório de Eletrut6cnica do MXTI, em Tçukuba, 

Japão, no qual o barramento de dados {"bus") entre os pro- 

cessadores foi iniplenientado 6pticamc;rte. O prut6tipo era 

constituído de diversos mádulos, cada um com seu processador 

u sua memória local, arranjados de forma semi-circular em 

torno de uma superfície espelhada tamb6rn aerni-circular. Em 

cada m8dulo existia um dioão laser, encarregado de emitir 



sinais, e um Eotodiodo avalanche, com o papel de receber a s  

informaçoee de emitidas palas outros m6duloç. O principal 

ponto da interesse desta implementaç5u é o fato dos sinais 

serem transmitidos entre os m6dulos através da ar e não da 

Eibras óptlcas. Sempre que um módulo transmite uma inforrna- 

ção, esta cruza o ar até a superfície espelhada, que então 

se encarrega de refleti-la para todos oa mbdulos, indiferen- 

temente, onde será recebida pe los  foto-diudos.[171f.361 

Um terceiro nível hier&quico de implementa~$o de tec-- 

nologias ópticas é a comunicaçã~ entre terminais traseiros 

("backplane*), ou seja, terminais localizados na parte de 

trás de um computador que suporte várias placas de circuito 

hpreaso. Este tipo de abordayem, ideal para computadores de 

grande porte que tenham muitas conox6es a serem feitas entre 

seus terminais traseiros, foi utilizada em computadurws 

ESÇ-5 da ATLT, construidos e Instaladas pela empresa Ê res- 

ponsáveis pela cornutaçSo de linhas telef6nicas de longa dis- 

tância E361. Estes computadores empregam feixes de fibras 

Ópticas para intercunexão entre seus terminais, com capaci- 

dade de direcionamento de 100 milã5es do linhas- 

No quarto nivel hierárquico as conexões sao  feitas en- 

tre placas de circuito impresso. Neste caso a procura-se 

atingir taxas de transmissão de dados entre 1 e 10 gigabits 

por segundo. 

Descendo cada vez  mais nesta escala hierárquica, che- 

gamos ao quinto nível, ande as conecções são feitas entre 

circuitos de uma mesma placa. Neste caso procura-se instalar 



yuias de onda Úpticos em substituição As tradicionais tri- 

lhas de metal dos circuitos impreãsos. Como já foi exposto 

sm outro capitulo desta dissertaç2io a crescente escala de 

integração dos circuitos eletrânicos acarreta necessariamen- 

te o aumenta de sua densidade funcional. Este aumento de 

densidade implica, por outro lado, no aumento da quantidade 

de sinais a serem recebidos e enviados de um circuito com 

larga escala de integração, com o aumenta de terminais, 

"pad's" e trilhas de conecçgu nos circuitos impressos. A 

utilização de interconeção óptica a este nivel ptoporciona- 

ria a substituição deata estrutura oletronica de comunicação 

em cada circuito integrado por uma estrutura da maior ou 

igual capacidzde e de rriuito maior simplicidacie, j2 que por 

esquemas de rnultiplexagãs ou modulagão em frequgncia poder- 

se--ia colocar vários sinais num só guia de undas. 

Finalmente o Último nivel a ser visualizado 6 aquele 

um que as conexões 6pticas são feitas entre portas lógicas 

ou blocos funcionais num circuito integrado. Atualmente as 

conex6es num "chip" szo feitas atraves de trilhas de metal, 

geralmente alumínio, s poli-silício (sj.Licio policrititali- 

no). A utilização de diversos nlvais de cunecção num circui- 

to integrado (por exemplo, dois niveis de metal e um de po- 

li-silício, ou dois niveis de metal e dois de poli-silicio) 

demonstra que os requisitos de intorcanaxão entre os elernen-- 

tos de um circuito eletr8nico são realmente consideráveis, a 

começar pela capacitância e resistividade inerente à s  *ri-- 

lhas de metal. Dependendo do tamanho da trilha a ser imple- 



mentada, assim como da fresugncia do sinal que vai ser 

transmitido por esta trilha, o seu projeto pode demandar 

atenções e c(ii1culos comparáveis aos de uma linha de trans- 

missão. Assim, são procurados meios de tia reduzir ao máximo 

o tamanho das trilhas de metal assim como evitar ao m&ximo 

que elas passem por regiães onde exista concentracão de car- 

g a s  (o que aumenta a capacitância associada à trilha e por--  

tanto diminui a velocidade do circuito). Além disto o ompre- 

yo de diversos níveis de conex5u se prende a condição basica 

de que trilhas de sinais diferentes não devem se cruzar. & 

sobre este aspecto basico que que se deve discutir o emprego 

de guias de onda 6pticos em substituicão As trilhas de metal 

pois, como já foi discutido, a interfurWncia entre dois si- 

nais luminosos que se cruzam & infima, possibilitando mais 

liberdade na distribuição ds sinai~ num circuito integrado. 

Outro aspecto importante a ser abordado quando se f a l a  sobre 

a utilizagão da optoelstronica no sexto nível hisrárquico é 

que o desempenho dos circuitos slstr6nicos 6 bastante afeta- 

do pela latência associada 2s conexães elétricas dentro de 

um "chipw. Como toda trilha de metal tem um tempo de atraso, 

proporcional 5 sua resist&ncla e CapacitÂnciõ, o projeto de 

um circuito integrado tem que levar em conta eçtec atrasos 

ou "deleys", de modo que a velocidade mAxima de todo o cir- 

cuito seja igual à velocidade permitida pelo seu módulo ou 

região mais lenke. Para explicarmos melhor tomemos um axem- 

plo: imagine-se um "grande circuito integrado em alta esta- 

la, com centenas de milhares da componentss em diferentes 



blocos funcionais. Para o circuito operar da forma desejada 

todo ele deve ter como referencia um sinal de sincronisno, 

comumente chamado de "clock". k a partir do "cluck" que to- 

das as operagües têm uma referência de tempo e, sem esta re- 

fergncia, o circuito nzo pude funcionar de maneira correta. 

Logo, o sinal de "clnck" deve estar em toda parte do circui- 

to onde ele é necessário e as mesmo tempu nau podem existir 

diferenças de tempo entre a chogada do sinal de "clnckn num 

bloco "A" em releçao i sua chegada num outro bloco "E". Pois 

bem, o problema 6 que existem diversos caminhos, de dizeren- 

tes tamanhos e caracteristicas, pelos quais o sinal da sin- 

cronismo tem que passar. Assim, para chegar ao bloco "An o 

sinal pode levar um tempo "TI" enquanto que para chegar no 

blabs "B" esta tempo pode ser muito maior, digamos "TZ + X". 

Assim, o bloco "B" s6 passará a funcionar a contento "X" 

unidades de tempo depois sue o bloco "A". Isto configura um 

estado de latância pois, enquanto um bloco funciona, o outro 

não. Evidentemente isto não poda acontecer, pois o sinal de 

"clock" um sinal de sincronismo e sincronismo yressupoe 

aczes ocorrendo ao mesmo tempo. Para que as "ações" ocorram 

ao mesmo tempo nestas circunstâncias as Únicas solucões pos- 

síveis são: otimizar ú caminho do "clock" para n bloco "Bw 

de modo que o sinal chegue ao mesmo tempo em que chega no 

bloco "A"; rebaixar a frequ4ncia do "clock" de modo que esta 

seja igual 2 velocidade que ele leva para chegar ao bloco 

ngn. , ou adicionar elementos de atraso nos caminhos mais rá- 

pidos de mudo que estes se tornem equivalentes ao caminho 



mais lento. Assim todo o circuito esperará a uma mesma velo- 

cidade, limitada pelo caminho de pior desempenho- 

Na medida em que este problema existe pela prhpria na- 

tureza do comportamento dos elétrons, uma das soluçZos pro-- 

postas para a eliminasão ou redução destes problemas de Ia- 

tsncia & a utilização de sinais ópticos para distribuiçao da 

"clock". Uma abordagem para esta sulu~%o 6 a da figura IV.2, 

onde um sinal de "clock" óptico é gerado por um diodo laaer 

o distribuído através de um holograma para divsrsus fatode-- 

tectores distribuidos na superfície do "chip", que convertem 

u sinal óptica em sinal elétrico para as regioes do circuito 

onde estão localizados. Elementos como hologramas e SLM's 

(moduladores espaciais de luz) serão descritos nos prbximoç 

itens - 

IV.2.4 - Elementos Akivos e Pasaivon 

Os dispositivos utilizados em proceçsamento Óptico po- 

dem ser classificados em dois grandes grupos: os ativos e os 

passivos. Dispositivos 6pticos ativos seriam aa fontes da 

luz, como lesers e led's, moduladores especiais de luz 

(SLM's, "Spatial Light Modulators"), defletores, hologramas 

dinâmicos e detectoree. Estes dispositivos Ópticos ativos 

podem, por sua vez, ser divididoc em elementos seriais e !?a- 

ralelos. Os dispositivos pa~sivos seriam as lentes, espe- 

lhos, hologramas estáticas, fibras, etc.. 

Cuncentremo-rios em dois dos mais iniporkantes elementos 

num sistema computaciona1 óptico: os hologramas a os modula- 



dores espaciais de luz- 

IV.2.5. O Papel da Nolografia 

Hologramaç não sáo utilizados apenas em expoãiç6es de 

arte ou cartgeç de crbdito. Eles podem ser empregados em uma 

série de aplicações de processamento 6ptico pois um hologra- 

ma pode Interconectar elementos e servir de stembria. Vejamos 

como - 

IV.2.5.1 - Como Funciona 
O termo holograma vem dn grego 'hólos', servindo para 

designar a Zdt5ia de inteireza, completeza, seguido de 'gra- 

ma' ou 'gramato', que representa a Ed&ia de registro, escri- 

to. Um holograma é o registro, num filme fotográfico ou su- 

perficie de material foto-sensível, das figuras de interfe- 

rência resultantes da superposiçãu das ondas de um feixe da 

radiação coerente, originária de um lasar, com as ondas que 

foram refletidas por um objeto- O ro~ulfado pratico 6 que oe 

tem a representação tridimençional de um objeto graças 

utilieaç$o de uma fonte de luz coerente como referência de 

fase, ou seja, sempre que quisermos reproduzir fielmente a 

imagem contida em um huloyrama devemos utilizar uma fonte de 

luz como referência aos padrass gravados no hnlograma. Deste 

forma podemos "recriar" em nossas retinas a espacialidade de 

um objeto ou de um conjunto de objetos. A figura IV.3 das- 

creve de maneira simples como se da a gravação u percepção 

de um holograma. Ã luz refletida pelo objeto forma um padrão 







da interferência com a luz sue vem do laser e este padrão de 

Interfergncia 6 gravado um material fotosensível, conio um 

filme £otográfico, por exemplo. Para reconstruir este padrão 

necessario que tenhamos uma fonte de luz na mesma posição 

da original para que, atravessando o holograma, possamos r@-- 

construir o padrão de interfergncia causado pelo objeto- O 

holograma "seleciona" do feixe de luz de referência o padrão 

luminoso do objeto armazenado. U olho humana intercepta este 

padrão e v& o objeto original através do holagrama, numa 

imagem virtual. 

IV.2.5.2 - O Que Se Pode Fazer Com Ele 

Está claro que o holograma 6 um meio de armazenamento 

Gptico de infoumaçGss. Podemos reproduzir atrav6a de um hu-- 

lograma um grande número de informaçães gráficas que sejam 

utilizáveis em processaniento bptico de sinais. Deve-se ter 

em mente que o uso do holagrama em computação óptica está, 

muitas vezes, inserido dentro de um novo conceito de compu- 

tação, como reconhecimento do padrães, procesaamento Qptico 

de sinais gráficos, redes neuronaia, ekc. 

Um holograma pode ser bidimensional ou tridimensional 

e armazena as informagãas em blocos  chamado^ de "p&ginas". 

Um holograma bidimensional & a chamada POHM ("page-o- 

riented holograpkic memory"). Nesta tipo de dispositivo as 

várias regiões de um holograma, as páginas, contendo cada 
4 6 

uma aproximadamente 10 a 10. bits, podem ser acessadai; 

através de um feixe de laser, segundo a figura IV.4. Como um 



4 
holograma pode ter um número de páginas que vai de 10 a 

6 
1 0 1  , a capacidade total de armaeenamen~to de um POHM pode ser 

12 
de atb 1 0  bits, sendo que cada uma das páginas pode ser 

acessada atravos da doflexão do feixe da laser à região ter- 

ta do holograma, projetando-ço a informação num dispositivo 

plano encarregado de receber. a informacyão [17]- 

Uma das aplicaçges mais discutidas é o holograma como 

memória associativa. Neste tipo Qe memória, o padrau armazo- 

nado num holograma pode ser totalmente restaurado atravea da 

iluminação deste hoioyuama por um feixe de lasar reprasen- 

tando apenas parte do padrão armazenado. Este feixe de luz 

reprodue parcialmente o que está armazenada no holograma. 

Quando este padwzo parcial ilumina o hol.ograma na p ~ ã i ~ ã n  

correta, u hologuame reproduz o feixe de referência que 

criou a imagem. Ãtuav&ç da reflexão deste feixe de refsr0n- 

cia de volta para a pelicula do holugrama a imagem pode ser 

totalmente reproduzida. Assim, o resultado 6 que, a partir 

de Informa~Ges incompletas (parte de uma foto, For exemplo), 

pode-se extrair de um holograma a informação completa (a fo- 

tografia completa). 

Um exemplo de holoyrama tridimensional & o PVMS ("pho- 

torofractiva holographic çtoragen)[47], onde aa páginas s5-  

tão organizadas numa estrutura tuidinensional. Este disposi- 

tivo de armazsnamento pode ser extremamente rápido (L a 10 

nticrosegundus de tempo media de acesso), a tal ponto que a 

informação transferida de um disco rigido magnetica, de ex- 

celente desempenho, em 5 horas, pode ser transferida por um 





destes dispositivos de armazenamento em i segundo- 

IV.2.6 - O Papel dos SLM'S ("Spatial Light Modula- 

tors" ) 

Este tipo de dispositivo tem sido considerado um dos 

mais importantes em termos de implementação de arquiteturas 

bpticas. Os moduladores espaciais de luz são componentes ou 

conjuntos de componentes que se encarregam de modificar CJ 

direcionamento dos raios luminosos ou simplesmente interrom- 

per sua propagação. Ele modula a quantidade de luz de saída 

em função de unt sinal do entrada, se3w luminoso ou oletr8ni- 

co. Neste tipo de dispositivo o objeto da erocessamento a 

Informação luminosa formatada segundo a çua localização no 

espaço fisico, ou seja, a intensidade da luz processada 6 

tão importante quanto sua localiza~~o espacial. 

Esta página de texto é um modulador espacial de luz. A 

luz refletida pelo preto da letra tem características dife- 

rentes da que é refletida pelo papel branco, ou seja, con- 

Zoume corremos a vista através do papel a retina detecta di- 

versas modulaç0eç sob a forma de "pretos" e "brancos". É 

verdade que este modulador espacial de luz nau & de grande 

valia, pois "esta página que vos fala" é completamente está- 

tica, ou seja, todas as letras estão oni determinado lugar no 

espaço da folha e assim continuarão enquanto este papel du- 

rar. 

Mas em computação Óytica o que interessa são SLMs que 

tenham configurações variáveis, ou seja, sue expressem dife- 



rentes dados através de sua característica de flexihilizar o 

fluxo de luz atravea de sua superfície. Os SCMs funcionam do 

seguinte modo: a partir de determinados sinais de controla o 

dispositivo determina que sinais luminosos poderzo passar 

através dele e para onde estes sinais serão endereçados. Na 

medida em que este endereçamento pode ser provocado por luz 

ou sinais eletr6nicos, existem dois tipos básicos de SLM's: 

us de endersçamento eletronico e os de endereçamanto b p t l c o .  

Nas tabelas IV.1 e IV.2 temos alguns tipos de SLM de- 

senvolvidos na decada de 80 [361. 



--- .-.. 

DISPOSITIVOS DE ENDEKEÇAMENTO 6PTICO 

NOME Desenvoivi- Material Resolução Sensibi 1. 
men t o Modulador (pa re6  de 6 p t  ica 

linhas/mrnZ) (mictoJ/cmS) 
-.---------------------------.--------------------------------- 

Válvula Hugheç Cristal 30 6 
de Luz liquido 
de Cristal nemiítico 
Liquida 

Modula-- 
dor 
Micro- 
channel 

Modulador 
Pockels 

PRIZ 

Libra- 

çcope 

Modulad. 
Termo- 

MIT, Hama- Cristal 10 
matsu ,Optron Elekro- 

Óptico 

Itek, USC, Óxido de bisrnuto- G 
Sumi t orno silício ou óxido 

hismuto germsnio 

URSS IDEM 10 

Hewlett-Pack - Cristal líquido 40 

Singer ( a b s o r ~ ã o  de calor) 

Haz-ris, MCR, Pliistico sent i ive l  1400 5 
CBS, ERIM, ao ca lor  

V&lvula de luz 10 15 15 ms 

Microchannal L0 20 da dias a anos 

Pockels <O. 1 (0.1 (2 hr;. 

Librascope O. 005 O. 001 meses 

Termoplástico 10 100 anos 

-------------------------------------------.---------------- 
TABELA IV.1: Modulatiores Espaciais de Luz [3G]. 



Talauia S u i ~ a ,  GE Filme de Úlso 50 ND ............................................................ 
Caractaristicas de Resposta 
Nome ou tipo escrita (ms) apagamento (ms) armazenamentu 

Os SLM's de endereçarnento eletronico ssu yeralmenke 

matrizes de dispositivos que podem se tornar opacos ou 

transparentes, bloqueando e luz ou riso. Atualmente a princi- 

pal tecnologia utilizada neste tipo de SLM 6 a dos displays 

de cristal liquido presentes em TV's por-tateis, computadures 

do tipo "laptop" e "notebook", calculadoras eletranicas e t c .  

Os GLM' s de endarsçamanto ó~tico niacluiant a antpi istude 

ou a f a s e  de um sinal de leitura corno função da intensidade 

de um outro sinal de controle tamk&m 6ptico. A confiyura~ãu 

de um SLM deste tipo e a natureza do sinal de leitura são os 

fatores que efetivamente determinam a real 1cunr;ão cio di~pcr-. 

çitivo. Por exemplo, se a refletividade da superfície for 

diretamente proporcional intensidade do feixe de controla 

e o sinal de leitura for de alta intensidade, o modulador 

£uncionarA como um amplificador ( E i y .  JV.5-a). Se a refleti-- 

vidade da superfície for inversamente proporcional à intea- 



FIGURA IV.5- Exemplo de Modulador E s p a c i a l  de Luz 6ptico E 

Apl. ic.ac6c.s C36I 
a .  Amplificador 
k . I r i ve r  t;csi:- 

c - Cunver snr de  l u z  i n c o e r e n t e - c o e r  ente 
d. Conver-sor de comp~:- in ian t -os  de onda  
c -  a r  itmótlca ( r n u l t . i ~ l i c a ~ ã o ) .  



sidade do feixe de leitura o dispotiitivo funcionará como um 

inversor (fig- ZV-5.b). Se o sinal de leitiira for um feixe 

de luz coerente, acontecará a conversão de um sinal de lei- 

tura de luz incoerente para luz coerente (fig. 1V.9.c)- De 

forma semelhante, pode ser feita a conversão de comprimento 

de onda presente no feixe de controle para o comprimento de 

onda presente no feixe de leitura(fig. IV-5.d)- Finalmente, 

este tipo S L M  tambem pode perfazer opwrações matemiticas ca- 

mo a multiplicação em padróes geométricos matriciaiç (fis. 

1V.S.e). 

SLM's de enderecamento Gptico sSo necess&rioç quando a 

operação computaciona1 tem que ser feita atraves ou a partir 

de um sinal Úptico, como unia imayem, por exemplo. Atualmente 

os mais promissores SLM's Optico são feitos com a tecnologia 

de cristal líquido, a ser explicada nu próximo item. Nestes 

dispositivos, o fotodetector 6 feito do sili.cio amorfo- 

Quando a luz incide sobre u silício amorfu, a corrente de 

polarização atravhs da região do cristal liquido é alterada 

e portanto a polarizag~o da luz que passa pelo criskal l i -  

quido & modificada também. i421 

Dada a importância das tecnoluyias de displays na Ta-- 

bricação de GLM's faremos alguns comentários adicionais no 

próximo item. 

IV.2.7 - Diçplays 

Os mostradores ou displays são elementos chave na sxi- 

bição de Informações em diversos tipos de sistemas e suipa- 



mentos. Todos estes dispositivos podem ser enquadrados na 

categoria de moduladores espaciais de luz ou GLMs ("spatial 

light modulators"), conforme conceito apresentado no item 

anterior. Abordaremos de forma sucinta as tecnoluyias de 

cristal líquido, plasma gasoso, eletrluminescente e LED.  

IV.2.7.1 - Displays de Cristal Líquido (LCU'S) 

Cristais líquidos são materiais que exibem algumas 

propriedades intermedárias entre um sólido cristalino e um 

liquido anisotr6pico [48]. A t  propriedades principais do 

cristal líquido ti50 a anisotropia 6ptica e sletromayn~tica, 

ou seja, eles se comportam diferentemente segundo a direção 

de propagação da luz ou das ondas eletromagnétic:as. As molé- 

culas que formam estes líquidos cristalinos geralmente têm n 

formato de bastões e tendam a se alinhar segundo uma deter- 

minada direção preferencial, ou seja, t8m uma ordem prefe-- 

rencial de orientação. Dependendo do tipo de ordem, podemos 

ter cristais líquidos de fases nemática, esmética e cnlesté- 

r i c a .  

O tipo de orientacão niais prupicio para a aplica~ao em 

displays é a nemática, especialmente a nemática torcida 

("kwisted"). A fase nemática caracteriza-se pelo fato das 

mol&culas orientarem--se segundo uma direção preferencial de 

modo que elas estejam, em sua maioria, orientadas sempre pa-  

ralelas a esta direção preferencial, chamada eixo diretor- 

Esta fase é,  em termos 6ptieas, uniaxial, ou seja, o eixo 

óptico sempre está paral.elo ao diretor. Esta orientação mo- 



FIGURA IV. 6 .  Cristal Liquido 132sici3 t401, 



lecular pode ser facilmente alterada através da aplicaçao de 

um campo eletromagnético ou então por superficies que este- 

jam devidamente preparadas. Esta preparação pode ser efetua- 

da por tratamento controlado dae super f lciea internas que 

estão em contato com o líquido cristalino ou pela deposicãu 

de camadas, com orienta~so estrutural adequada para ancora- 

gem molecular. Em contato com esta superficie, o cristal li- 

quido tem as suas moléculas arrumadas de acordo com a orien- 

taçzo preparada. 

Se colocarmos um cristal liquido em sua fase nemiitica 

entre duas superficieã de orientação perpendicular, teremos 

uma aituacão nova, onde as mol&culas tendem a se arrumar nu- 

ma hélice progressivamente entra as duas superfícies. Este & 
0 

o displays de cristal liquido "twistac?" (torcido) a 9 0  . Um 

raio de luz polarizado, quando penetra no dispositivo ãegun- 

do o eixo da hklice formada pelas mo26cula~ de cri~tal li.-- 

quido, segue a torção da fase provocada pela arrumação das 

mol6culas e, em consequência, a polariza~5o da luz é mudifi-- 

cada em 900. Cada uma das superficies são recoàertas por 

eletrodos transparentes. Se a voltagem entre os eletrodos 

for igual a zero a& moléculas estarão arrumadaç segundo sua 

configuração de helice. Neste caso a Xue polarizada segue a 

mudança de fase imposta pela arrumação dos bastões o acaba 

por sair do outro lado da estrutura. Caso se aplique uma 

voltagem diferente de zero entra os eletrodos, devido à s  

propriedades anisotr6picas do cristal liquido, a arrumação 

das molliculas muda. Neste caso, os eixos dos "bast6esn segue 



a direçzo do campo eletrico aplicado, e a luz polarizada não 

consegue passar pela estrutura pois passa sem alteração de 

fase atravks do cristal Liquido (figura IV.6)- Muita utili- 

zado eni informiitica, este tipo de dispositivo tende a s e r  

substituído por outras tecnologian mais avançadas de cristal 

liquido, pois apresenta alyuns problemas. 

Displays de cristal liquido deste tipo, quando s ã o  

simples, com sete segmentos, por exemplo, podem ter para 

cada um dos segmentos um driver especifico. No entanto, con- 

forme os displays ficam maiores, aste tipo de liga~so direta 

pode ser difícil ou anti-econômico. Para reduzir o número de 

conex6es necesssrias numa matriz de muitos elementos adota- 

se um esquema de multipiexação temporal ("time multiple- 

xing") de forma que, numa matriz de M x M elementos, serão 

necesssrios apenas M + M + 1 linhas de endereçamento, ao in- 

vés de N x M + 1 linhas, como seria o caço de se utilizar o 

esquema de endereçamento direto- 

Em todo caso, este tipo de displaya tem baixa t a x a  de 

contraste, ângulo de visão estreito e, conforme se aumenta a 

taxa de multiplexaç~o, a qualidade piora [48]. 

Um outro tipo de LCD do tipo "twistedn foi proposto ani 
O 

1986, no qual o ânyulo de torçzo, ao invés de 90 , estaria 

entro 180 e 270 graus. Esta LCD, chamado "super twistedn, 

comprovou ter caractoristicas bem niellioroa do que o tipo 

"twisted" simples, com maior contraste e maior ângulo de vi- 

são E481- Entretanto, e ~ t e u  displays não se prestam à exibi- 

çSo de várias escalas de cinza, em aplicaç0es que requeiram 



video colorido e aplicações gráficas que requeiram alta ve- 

locidade, sendo utilizados em laptopa de baixo custo. 

Computadores de categoria mais elevada utilizam-se de 

uma display de cristal liquido sue 6 mais eficiente e sofis- 

ticado que os descritos anteriormente: são os diçplays com 

matrizes ativas de enderepamento, ou "active matrix dis- 

plays". Este tipo de enderaçamento resolve os problemas sn- 

contrados nos displays "super twistedw por que cada pixel 

tem sua pr6pria chave, ou seja, cada elemento da matriz tem 

um transistor ligado em serie. Comutando-se o estado destes 

transistores os pixels selecionados passam a estar complsta- 

mente isolados dos plxe1.s não selecionados, obtendo-se me- 

lhores resultados sue o esquema de multiplexação u.tilizado 

am outros tipos de display~. Pode-se obter um display culo- 

rido depositando camadas que filtrem as três cores utiliza-- 

das num TV, vermelho, verde o azul, misturando-as como se 

faz com um tubo de raios catódicos. Cada ponto da imagem se-. 

ria assim composto de tr6s pontos: um vermelho, um v e r d e  s 

outro azul (RGB). 

Os transistores utilizados para a sensibilização dire- 

ta dos pixeis ção geralmente feitos em filme fino de silicio 

amorfo. A utilização de silácio amorfo é justificada pala 

facilidade de depositá-lo sobre um substrato de baixo custo 

como vidro, ao Inv&s do sirico policristalino que, por re- 

querer maiores temperaturas de proceãçamento, s6 permite a 

utilizagão de substratos mais caros como quartzo, por exem- 

plo. Além de se fabricar displays de matriz ativa com trnn- 



sistores, pode-se fabricá-los tamkóm com diodos, que s20 

mais simples e permitem maiores "yieldsm 1491 .  Obviamente, o 

custo do dispositivo 15 altamente depedante do "yield" obti- 

do, tornando a situação mais critica ainda quando se pruces- 

sa dispositivos de área grande como um ZCD. Assim7 quase 

sempre é recomendAvel dimensionar o equipamento para produ- 

zir displayç realmente grandes de forma que se posça obter 

um "yield" de quase 100% para pequenos displays no mesmo 

equipamento, aumentando-se a escaia de produção e diminuin- 

do-se os custos. 

Até o presente momento, displays de matriz ativa estão 

sendo utilizados principalmente em aplicaçzeç e produtos on-- 

de eles oferecem grande vantagem sobre outros tipos de dis-- 

positivo, leia-se, tubos do raios cat6dicoç: computadores 

pessoais, mini-televisores, equipamentos de áudio e videu e 

painéis de autom0veis. Utilizando-se tal display tem-se pe- 

queno consumo de potencial pequena espessura e leyibilidade 

A luz do sol. 

I V . i . 2 . 2  - Displays de Plasma Gasoso, Fluosencentss e 

LEI3 

Além da tecnoloyia LCD, lider do mercado de displays 

planos, temos ainda outras tscnologias de displayç como a de 

plasma gasoso, fluorescência e LED, dentre outras. 

A tecnologia de plasma gasoso proporciona um displays 

plano que emita luz prápria, ao contrGrio du LCD, que 1120 

gera luz. A luz deste tipo de displays é proveniente de deç- 



carga elétrica num gás, geralmente ne0nio ou xenGnio, que 

então passa para o estado de plasma, emitindo luz. Fisica- 

mente, o displays é composto por dois substratos de vidro 

onde s e  encontram o conjunto de eletrodos, perpendiculares 

entre si. No espaço entre estes dois çubçtratos está confi- 

nado um g&s (geralmente neonio) e, quando se aplica uma vol- 

tagem da ordem de 100 a 200 volts entre dois eletrodos ocor- 

re uma descarga que gera luz, geralmente na cor laranja. 

O diçplay de plasma gasoso compete fortemente com os 

Bisplays de cristal líquido no mercado. Embora os LCDs ofe-- 

reçam custo mais baixo e menor consumo de energia, eles tem 

tempo de resposta muito alto e ânyulo de visão menor que o 

desejável. Já o display de plasma gasoso tem tempos de sos- 

posta bem menores, maior. 2nyulu de visão e contraate, embora 

consuma mais energia que o LCD. 

O display fluorescente, que foi muito utilizado em 

calculadoras eletrônicas e instrumentos de medição, 6 baçi- 

camente um triodo com diversos anodoç cobertos de f6~foro. 0 

catodo, quando aquecido, serve de fonte de el&trons e uma 

grade é usada para controlar o movimcntodos el&truns eni di- 

reção ao anodo cujo fGsforo, suando atingido pelos eletrons, 

emite luz de tonalidade verde ou verdo-nzulada. Suas Princi- 

pais aplicaçoas estão no segmento de consumo, acopladoç a 

,video-cassetes, CU--players al&m de painbis de automóveis. 

Os diçplayç de LEDs são matrizes de LEDs que 5s pres- 

tam a diversas aplica~ões: outdoors, sinalizaçgo pública, 

luz de freio para carros, etc- devido á sua luminosidade a 



resistência à intemp6rie. 

IV.7.2.3 -  comentário^ 

Conforme as escalas de pxodução forem aumentando e as 

tecnologias foram aprimoradas espera-se que o relação cus-- 

to/beneficio seja tão favorável que o mercado de displays 

planos engolirá praticamente o mercado de tubos de raios ca- 

tódicos. A nível atual, por exemplo, existe pouca diferen~a 

entre uma imagem gerada por um di.cplay de cristal líquido s 

um tubo de raios catódicos. Não haverá diferença entre um 

computador portátil e um de mesa. Telas maiores e de mais 

alta regolupão estarão disponlveis, podendo ser utilizadas 

em estaggeç de trabalho- 

Mas talvez o maior filão de mercado para aplicação de 

displays planos de alta resolução o grandes dirnensoes (40 

polegadas de diagonal, por exemplo) seja o dos equipamentos 

d@ televisão de alta definição (BDTV) E501. É realmente pou- 

co provável que o consumidor prefira um tubo gigantesco de 

40 polegadas, ou um projetor de vidoo, geralmente de 9rand.e~ 

dimensões para uso doméstico. A escolha natural será a uti- 

lização de um diçplay da cristal liquido ou plasma gasoso 

policromático, de pequena espessura, mais econ6mico e ele- 

 ante - 



IV.2-7 - Armazenamento Úptico 

A presenca das tecnoloyias optoeletrônicas no armaze- 

namento de grandes volumes de dadas está calcada principal- 

mente nos sistemas de armazenamanto em discos Ópticus de di- 

versos tipos e padrões. 

As principais vantayens das tecnoloyias de armazena- 

mento 6ptico são sua grande capacidade da arrnazenamento s 

ausência de contato entre a cabega da leitura s a supert'icie 

do disco, o que diminui ou impoãsibil.ita os danos a que es- 

tão sujeitos os discos magnéticos. A principal de~vantagsm 

dos discos ópticos é o grande tempo de acesso As informações 

gravadas, relativamente à velocidade dos discos whinchester- 

Existem três tecnologias básicas para este tipo da 

~radutas f56][57]: 

- discos apenas para leitura; 

- discas graváveis apenas uma vez (WORM - "write once 

read many"); 

- discos apasSveis/reyraváveis. 
Todas estes tipos de di~cos dpticaç chegam ao mercado 

numa grande variedade de tan~antioa, formatac$ea, protocolos, 

etc. Pode-se, por exemplo, encontrar discos do tipo WORM com 

diâmetros de 5,25, 8 ,  12 e 24 polegadas. A1Qm da falta de 

padronização em re%açSo às suas dimensGas, d.iacos do tipo 

WORM com dados gravados num determinado fabricante podem não 

ser lidos no drive de outro fabricante, por problemas de 

formata~ão. 



As mesmas observaçõeç se aplicam aos discos Opticos 

apasáveis/regraváveis, embora a maioria dos discos deste ti- 

po lançados no mercado até asora tenham um tamanho de 5,25 

polegadas, indicando uma certa tendhcie 2 pedx onizaczo de 

suas dimensões. Entretanda os padões de formataçh destes 

discos ainda não estão bem desenvolvidos e, mesmo na questão 

da padronização de suas dimensões nada de conclusivo pode 

ser afirmado, jii estão em desenvolvimento discos ópticoç 

apagávei.s/resrav~veis com dimensões ds 3,5 e 2 polegadas de 

diâmetro. 

Ã tecnologia mais antiga u sem duvida mais padronixada 

é a dos discos apenas para leitura, da qual fazem parte os 

CB-ROM'E, comaact discç de ãudio, video-discs e CD-1. O caso 

exemplar é o do formato de 12 polegadas de diâmetro, que 6 

utilizado em CD-HOM's, CD-Video, Con~pact Discu de iudio. 

Graças aos es£orços de padronieaçZo de Phillips e da Sony, 

que desenvolveram este formato, LD-ROM'u de qualquer fabri- 

cante podem ser lidos em qualquer leitor de CD-ROM'ç. Na 

realidade & possível se utilizar toca-discos desenvolvidos 

para reproduzir tanto discos musicais de áudio, acoplados ao 

conjunto de som, quanto CD-ROM's, acoplando-se o aparelho ao 

computadur - 

Analisemos cada uma destas tecnolvyias. 

IV.2.7.1 - Discos Apenas para Leitura 
k sem duvida o mais utilizado tipo de armazenamonto 

Opticu, constituindo grande mercado nas áreas de entreteni- 



mento e informática. Na realidade foi a introdução dos dis- 

cos compactos de áudio que proporcionou a esta tecnoloQia o 

destaque que tem atualmente, com rápida difusão principal- 

mente no .Japão e EUA. Luys começaram a se tornar mais popu- 

lares os CD-ROM's, utilizados nos computadores para armaze- 

namento de grandes bases de dados e/ou pacotes de programas- 

A gravação dos dados é feita na fábrica e, uma vez 

realizada a gravação não 4 possivei alterar o conteúdo do 

discos, que podem armazenar cerca de 600 megabytea- 

E s k e  tipo de disco & fabricado de forma similar ao LP 

de vinil, ou seja, são feitas matrizes que, por processos de 

deposisãs eletrostática e separauso mecânica, originam as 

prensas finais. Na matriz estão gravados os "pEtsn, que s 3 0  

pequenas reentrâncias que representam o sinal digital grava- 

do, mais tarde transferidos para as  prensaç- 

Feitas as prensas, o material com que 6 feito u subs- 

trato do diçco, o policarbonato, sofre wn processo de fundi- 

~ ã o  e prensagani, onde o padrão presente nas prensas é trnns- 

ferido para o plástico. O policarbonato & um termoplástico 

fabricado a partir de fo~qeniu o bifenol A, classificado co- 

mo plástico de engenharia devido 5s suas caracteristicas 

tecnol8gicas: alta dureza superficial, Utima rasi~t&ncia, 

transparência pr6xima à do vidro s £ácil moldagem- Q resul- 

tado 15 um disco transparente de 12 cm de diâmetro, com tudas 

as informações gravadas na sua superficie atraves de uma es- 

piral de "pitsn. Como a leitura das informaç8eç gravadas no 



disco depende da reflexgo da luz do laser em sua superficia, 

coloca-se uma superficie refletora através da evaporação de 

alumínio na faca gravada do disco. Posteriormente esta cama- 

da de alumínio é protegida por uma resina e, em cima desta 

3:esina, podem ser impressas informaç6os de natureza diversa 

para a o usuário (o nome da baça de dados, o nome das múni-- 

caa, número de shria, etc.).(figura T W . 7 ) -  

IV.2.7.2 - Discos Gravávais Apenas Uma Vez (WOHM) 

0s discos WQRK ("write once read many") possibilitam 

que o usuário possa gravar o material que quiser, ao contrá- 

rio do CD-ROK, que 36 vem gravado de fabrica. O problema 6 

que o usuário deve escolher muito bom o que vai gravar  num 

destes discos, pois nao poderá apaga-lo posteriormente. 

A estrutura mais comum deste tipo de disco é composta 

por um "sanduiche" onde uma camada destinada A grava~zo está 

prensada entre duas camadas de pl.ástico. Um lasor de poten- 

cia relativanieil.te alta deixa marcas 11a superf icie da camada 

de gravação. A leitura ,é efetuada por uma fotodetator que 

capta a luz refletida pelo disco, originaria de uma feixe de 

laser de baixa potância. Existem diversas maneiras de se 

,I deixar marcas" num disco WOHM. Em algumas, a absorção da 

energia térmica de um feixe de laser forte o suficiente cau- 

sa a vaporização da camada de yravaçao, que por sua vez pro- 

voca o aparecimento de uma bolha na camada adjacente. Em nu- 

tro tipo de disco o laser abre um otificio no material de 

uma das camadas do disco, deixando exposta uma camada inter-- 



FIGURA I V - 7 -  Esquema de um CD ("compdct disc") e a r e f l e x a o  
do f e i x e  d e  lai;t?i: em :;\>a s u p e r í  icia EEI .  pr0'~6o3. 



na altamente refletora abaixo da região ativa. A presença nu 

a ausência desta superficie altamente refletora determinará 

maior ou menor reflexão do feixe de laser e portanto que ti- 

po de sinal lúyico o fotodetector captará. 

Um material comum em discos WORM é o teliiria. Quando a 

Xaser de escrita incide sobre a camada de gravação o telúrio 

torna-se liquido, e a tensão imposta pelas camadas adjacen- 

tes, no sentido de expandir o mets~ial, acaba por deixar um 

buraco na camada de telúrio, ap6ç o seu resfriamsnto- 

A figura IV.8 mostra o exemplo de sistema de leitura 

de um disco WORM. similar ao de um CD-ROM- 

IV.2.7.3 - Discos Apay6veis/Reyrav5vais 

A tecnologia utilizada em discos apagávei.ç/regraváveis 

& conhecida coma magneto-6ptica. O principal objetivo desta 

tecnologia é combinar a facilidade de apagamento de dadas 

existente nus discos magnetico~ com a alta capacidade de ar- 

mazenamento das tecnologias opticas, sem falar na ausência 

de contato entre discu e cabeça de gravaçso proporcionada 

pela tecnologia hptica, com a consequente posçibi.lldade de 

remoção do disco de seu "drive" [561[57][51]. 

A camada ativa deste tipo da disco, onde ficam armaze- 

nados os dados, é masnhtica e se encontra depositada sobre 

um substrato transparente, geralmente policarbonato e, algu- 

mas vezes, vidro. A informagso & armazenada na forma de 

bits, onde o sentido do campo magnético determina se o bits , Y,,?? 11,II - Num disco não gravado, tudo6 os bits magnkti- 



COÇ estzo no sentido "0". 

A intensidade que deve .ter um campo magnetico axterno 

para anular @/OU alterar o sentido de magnetização de um ma- 

terial 6 conhecida como forga coerciva ou coercívidade. A 

coercividade 6 dependente da temperatura aplicada região 

ativa do disco- Na temperatura ambiente, a aplicacso de um 

campo magnético próximo 5 superficie do disco é insuficiente 

para mudar o seu "status" magnhtico proque a força coerciva 

necessária é muito alta. Assim , em que pese a presença de 

um campo magnhtico de sentido contr&rio magnetizaqao exis- 

tente no disco, nada é alterado se a temporatura não for su- 

perior ao chamado "ponto Curie", quando se torna ponsivel 

alterar o sentido magn&tico das infarmaç6es- Q "ponto Curie" 

se situa em torno de LSOoC e nesta temperatura a força coer- 

civa & praticamente nula, permitindo a alteração do sentido 

rnayn&tico dos elementos do disco. 

Vejamos como se dÙ o processo de gravação- Para ãa ob- 

ter a temperatura de 1500 na camada de guavaçso utiliza-se 

um feixe de Lasar, facado sobre a trilha do disco que se 

quer alterar. Toda a área do gravação deve estar em ngvel 

lóyico Durante o procesca de gravação o disco gira e, 

enquanto é aplicado um campo magn&tico 1-10 sentido l6gico 

"ln, o laser acende naqueles pontos onda se suor gravar bits 

no nivel lógico "1". Após o renfriamento do meio magnQtico, 

a informação fica gravada- 

No processo de apagamento o campo maynético está vol- 

tado para o sentido lógico "0" e, quando é aplicado o calor 





do feixe de laser em determinado ponta, este ponto fica mag- 

netizado 1-10 nível lógico "On, ou seja, apagado. 

Note-se que, durante o processo de grava~ão, todos os 

bitç devem estar no nivel Iágico "O", OU seja, apagados, 

para, posteriormente, serem alterados ou não para o nível 

lógico "l", formando uma sesuencia de "%'E" 1 ~ 0 1 ~ -  - Assim, 

caso seja necessario gravar determinada informação num trs- 

cho do disco que j& e s t 6  ocupado deve-se, primeiro, apagá-lo 

(tornar todos os "lrsn para "O's") e, depois, gravar os 

1 r s 'I nos pontos necess&rius naquele trecho. Assim todo u 

processo de gravação é precedido de um processo de apagamen- 

to - 
Para ler as Infouma~6as gravadas utiliza-se um feixe 

de laçer polarizado de baixa potencia para detectar a s  

orientacoes masn&ticas presentes nos bits da camada ativa do 

disco- Existe um efeito magneto-óptico denominado "efeito 

Kerrn, no qual a luz refletida por uma superflcie maynetiea- 

da teni a fase alterada segundo o sentido do campo magnético 

presente naquela superfície. Utilizando-se esta propriedade, 

o sentido da magnetizasão dos bits gravadas no disco pode 

ser descoberta atravks da recepgão da luz reflekida e pela 

análise da mudan~a de fase ocorrida- 

Num disco mayneko-áptico, a informa~ão 6 gravada em 

çuicos abertos no substrato com o objetivo de proteger a in-- 

gormação e, portanto, aumentar a confíabilidade do meio de 

armazenamento. A focalização do laser em cima dus dados mag- 

néticos é facilitada pelos sulcos, 3 4  que a cabeça de leitu- 



ra pude sentir, atraves da difra~ão da luz, se a feixe re- 

fletido veio do interior de um sulco ou de fora dele, en- 

viando esta informaçao para um sistema roalimentado que tra- 

tará de realinhar a cabeça de leitura para que o feixe de 

laser incida sobre o local correto. 

As principais vantagens da utiliza~ão de di-cos magne- 

tu-Ópt icos são : 

- Alta capacidade de armazanamsnto. Na medida em sue o 

feixe de laaer pode ser focalizado um espaço tão pequeno 

quanto 1 micrr3metro7 pode-se armazenar informações num meio 

de alta densidade, num fator que varia de 10 a 1000 vexes em 

relação aos meios megnéticos mais comumu. Uma disco deste 

tipo, seguindo o padrùo ZSO, de 5,25 polegadas, podo armaze- 

nar até 650 mesa-bytes. 

- Portabilidade. Note-se y u a ,  apesar de podar armaze- 

nar cerca de 650 mega-bytes, este disco está contido dentro 

de uma cartucho que o prsteje de poeira euutros danos, po-- 

dendo, assim ser removido corriqueiramente de seu "drive" 

assim como um disquete flexível. 

- Confiabilidade. Como não exiato contato físico entre 

a superfície do disco e a cabeca de leitura/grava~ão, elimi- 

nando-se desgastes e os chamados "head crashes", caracteria-- 

ticos dos discos magn4ticus. Al.ém disto o apayamento aciden- 

tal do disco por campos magnéticos nao deçejAveis é pratica- 

mente impossível, j6 q u e  a coercividade do meio magnbticu & 

muito alta- 

A principal desvantagem da tecnoloyia magneto-óptica, 



frente 5s tecnologias mais avançadas de armazenamento mayn&-- 

tico, são: 

-- Baixa velocidacle. Discos magneto-lpticoç são, em me- 

dia, duas vezes menos, rápidos que discos rígidos magn&ticas 

de desenvolvimonto mais recente [ 5 4 1 .  Existem dois princi- 

pais motivos para que isto aconteça: a inércia do conjunto 

óptico necessario à leitura e gravação, ds estrutura cumplo- 

xa e de dimensões relativamente grandes, e a necessidade de 

se apagar um trecho do disco antes de gravar algo nele, u 

que implica que 6 necessária uma volta do disco para o p r ú -  

cesso ds apayamonto e outra para o processo do gravação. NOG 

discos magnéticos normais o processo de gravaçao confunde-se 

com o processo de apagamento, sendo nocessária apenac uma 

volta para se completar s tarefa- 

IV.2.7-4 - Tendências 

Existem duas principais tendencias nn desenvolvimento 

de tecnologias optoeletrônicas ligadas aos discos Qpticos: a 

reduçSo de peso do conjunto de leitura/escrita dos drives e 

os discos com base no principio de mudança da fase ("phase- 

change") E521 [53]. 

O conjunto óptico de leitura e yravação utilizado em 

discos magneto-Qpticos deve ser sensivel o suficiente para 

detectar a mudança de fase devida ao efeito Kerr, como já 

foi exposto- Além disto, 6 nsceçsário, numa mesma cabeça de 

grava~So/leYtura, montar os sistemas optoeletr6nicos e mag- 

neticoa referentes às fases de gravação B leitura. Esta os- 



trutura tem dimensões e massa maiores que os sistemas exis- 

tentes em discos ópticos do tipo CD e WQRM, e muito maiurea 

que as estruturas exiçtentes em discos magnéticos rígidos- 

Em termos prhticos, esta disparidade resulta em tempos de 

acesso de 2 a 6 vezes maiores que sistemas equivaienteã, de-- 

pendendo da operaç3o a ser efetuada [ 5 6 3 .  

As pesquisas buscam a redução da massa e£etiva do con- 

3unto (que em 1989 estava em torno du L00 gramas, com tempos 

de acesso em torno de 100 mllisegundos) através da integra-. 

ção da cabeça óptica, ou seja, a integração em uma pega de 

todas as função efetuadas pelo laçer, objetiva, detectares, 

etc.[5fi]. Uma tentativa de obter tal dispositivo está ilus- 

trada na £igura IV- 9 - 
Uma tecnologia importante nesta área e que já está 

sendo comercializada 6 a tecnologia de mudança de £ùçe 

("pkase change") E551- Neste tipo de disco, a gravação pode 

ser feita em apenas uma passagem da cabeça da gravação na 

região ã ser alterada. Como vimos anteriormente, um dos fa- 

tores limitantes da performance dos discos magneto-6pticos é 

o fato de que, numa operação de yrava~zo, 6 necess&ãi.o o 

apagamento prévio dos sinais gravados para, poçtariorrnente, 

se efetuar a gravasão propriamente dita, o que toma o tempo 

equivalente a duas voltas da disco. Esta problema nao existe 

na tecnulogia de mudança de fase. 

A base desta tecnologia são materiais que tem dois es- 

tados estruturais esti5vej.s- Estes materiais, geralmente ba- 

seados em telurio ou aelenio, tem a propriedade de se manter 





tanto num estado cristalino quanto num estado amorfo, isto 

o ,  quando as particulas do material se encuntram organizadas 

de maneira aieatbria, ao contrário de uma estrutura crista- 

lina. Na medida em que a refletividade de cada um destes es- 

tados é bem diferenciada, possibilitando fácil leitura por 

parte de um Eotodetectur, torna-se mais factível a utiliza- 

ção de estruturas mais leves que as existentes nos conjuntos 

6pticos dos discos magneto-Ópticos, feitas para detectar a 

tênue rotação de fase decorrente do efeito Kerr. Logo, le- 

vando-se em conta apenas @çta variável, os sistemas de mu- 

dança de fase já seriam mais rápidos que os discos MO. 

Estretanto a característica mais importante o tempo 

economizado nos processos de gravação em apenas uma volta da 

disco. 

Isto 4 posçivel yraças à utiliza~3o criteriasa da po- 

tgncia do laser de gravação- Inicialmente consideremos que o 

material do disco e s t a  110 estado amorfo. A incidgncia de um 

feixe de iasar de 8 mW, aumentando a temperatura do material 

da camada de gravação, 6 suficiente para mudar seu o estado 

quando, depois da frio, o material assume uma estrutura 

cristalina naquele ponto especifico. Chamaremos a temperatu-. 

ra na qual esta transição ocorre de temperatura de cristali-* 

zação- 

O estado amoufo 6 induzido pelo aumento de temperatura 

causado por um feixe de laser de 18 mW, mais potente que o 

anterior. A temperatura na qual o material derrete para de- 

poiç tornar-se amorfo & maior que a temperatura ds cristali- 



za~ão. Este processo 6 chamado de revitrifica~ão e possibi- 

lita a mudança direta de unta estado amorfo para uma estado 

cristalino e vice-versa. Assim, quando um feixe de 18 mW 

atinge um ponto cristalizado, este derrete e quando esfria 

se torna amorfo. Caço este feixe atinja um ponto no estado 

amorfo, este continuará amurfo quando esfriar. Por outro Ia- 

do, caço um feixe de laser de 8 mW atinja um ponto no estado 

amorfo, este passará para u estado cristalino, e caso o pun- 

to já eskivesse no estado cristalino ele continuaria assim, 

porque o laser não teria potência suficiente para fundi-lo. 

Os discos baseados neste princípio devem, progressiva-. 

mente, ~ubstituir os discos magneto-.6pticus e competir com 

os discos rígidos magnéticoç. Existem produtos no mercado 

que, atualmente, deixam muito a desejar em relação ao dosem- 

penho (90 miliãegundos de tempo de acesso, em média, ou s e j a  

comparável aos piores discos masneto-ópticos). 

0s produtos baseados em tacnologia de armazenamento eni. 

discos Ipticos constituem, atualmente, o principal setor de- 

mandante de dispositivos optoeletr6nicos [ 5 5 ] .  

ZV.3 - Setor de Entretenimento 
O setor de entretenimento 6 considerado o maior deman- 

dante por componentes eletr6nicos E531 [ 5 8 j  [ 5 9 1 .  Por isto 6 

considerado como um setor fundamental para a penetração do 

tecnologias Ópticas. De fato, a crescente difusão dos toca- 

discos digitaic, seja de áudio ("compact disc", CD'ç) como 

de vídno ("laser vision", "vidso disc") alem de eyuipamen- 



eos baseados em disylays de cristal liquido (TV's portáleia 

e de projeção) contribui para o aumento das escalas de pro- 

dução de lasers semicondutores, fokudetectores, circuitos 

integrados optoeletrônicos, conjuntos de lentes, LcD's etc.- 

Apesar das altas escalas de produção proporcionadas 

por este segmento do complexo eletrônico [!59](agora já não 

tão eletrônico assim) as principais pesquisas nas Areas de 

optoeletrônica são dedicadas aos segmentos de computação s 

c:omunicaç8es, sendo que o segmento de entretenimento apro- 

veita algumas das inovaç5es propostas para aqueles outros 

segmentos. B nuta'vel, entretanto, a crescente conveugencia 

dos segmentos de eletrânica de consumo e de eletrônica pta- 

fissional, cumu acontece com a popularização de teenolsyias 

antes tidas como profisçionais, como microcornputadores tipo 

PC, PS/Z, Macintosh, equipamentos de aúdio o video mais so-- 

fisticados etc-- 

Do ponto de vista das aplicações do dispositivos op- 

toeletrônicos neste segmento de consumo destaca-se o CD de 

audio, já devidamente aaplicado nu item sobra discos Úpti- 

cos. O mercado de CD7s no Japão já ultrapassou deste 1986 n 

mercado de LP's. O mesmo está acuntecendo nos E~tados Unidos 

em 1990 e dentro em breve o mesma acontecerá na Europa. 

A qualidade sonora potencial dos "CD players" (toca- 

discos digitais) está gerando a introdução de uma série de 

inovações neste segmento de elstronica de entuenimsnts, ino-- 

vações estas associadas ao próprio equipamento de reprodu- 



ção: aumento da capacidade de amostragem do sinal obtido dos 

CD's, diversas arquiteturas nos sistemas internos de filtra- 

gem digital, melhoria do tempo de acesso às faixas do disca, 

etc- 

No que se refere 21 optoeletr0nica propriamente dita, 

podemos apontar como principais inovações a utilização de 

fibras Opticas na intercunaxão entre m6dulos de uma equipa- 

mento de áudio e a utilização da tecnolagia de disglays de 

cristal liquido para TV's partáteis s de projeção- 

Acopladaç a circuitos integrados oatoelotrânicoti de 

confiyuraqão bem simples, as Libras possibilitam a transfe-. 

rencia de informação com mínima parda de cinal digital, 

principalmente entre o "CR player" e o amplificador. 

Outra importante, e cada vez mais popular, aplicacão 

da optoeletrônica em equipamento de entretenimento 6 a subs- 

tituiçso do cineçcópio das televisões e monitores de compu- 

tador por display's da cristal liquido -- L C D ' s .  No que ,kanye 

à monitoreã de computador, a penetração deste tipo de dispo- 

sitivo está cada vez mais evidente, principalmente em squi- 

pamentoã do tipo portátil, "laptops" ou "notebookç", onde 

sua pequena espessura, baixo peso e baixo consumo de energia 

fazem dos L C D ' ç  a opção mais correta quando se pença num 

substituto para o tubo de raios cat6dicos. Televisões port6- 

teis de bolso existem graças ao display de cristal líquido* 

quase no estilo "Dick Tuacy" de televisses da pulso. 

Esperamos, ainda, que a introduçao de sistemas de te-. 

levisão de alta definição (HDTV - "Higk Definitio11 TV") ve- 



nha a tornar-se mais um enorme campo de aplicasão das tocno- 

logias de optoelatr6nica e Eotônica. Isto por dois motivos 

básicos: 

--  a alta defiaiçso da imayem deste tipo de aparelho, 

composta de 1.125 linhas contra as 525 linhas atuais (toman- 

do-se como referência o sistema proposto pelo Japso - o H i -  

Vision), requer telas bem maiores gua as atuais, de forma a 

aproveitar de modo conwleto a fidelidade proporcionada pelo 

sistema (afinal, qual a graca de se ver filmes como "Lawrsn-- 

ce da Arábia" de David Lean ou "2001" de Kubrick na telinha 

televisiva atual?). A telinha de hoje tem dimencõe~ de 4:3, 

enquanto que o sistema Japongs tom 16:9- Colocar uma grande 

tela de, digamos, 2 rnetros de diagonal, ou seja, com uma 

largura de 1'74 crn e altura de 98 cm, numa sala de estar po- 

deria ser o inferno ou o paraíso para o feliz possuidor de 

tal artefato, fosse elo feito com um tubo de raios catodicos 

de dimensão e peso gigantescos ou com fino painel feita de 

diversos elementos de cristal liquido, pendrrrável em qual- 

quer parede compatível com sua largura. Assim torna-se muito 

desejável a utilização de tecnulogias do ostado solido como 

a do cristal líquido para a implementação de tais aparelhos; 

- a NDTV provavelmente ngo ae prestará apenas para a 

recepção de sinais de emissoras de TV ou plar-back de vi- 

deo-discos ou video-cassetes, niaa tamkr&m como intefacs vi- 

çuaE de diversos equipamentos a ela acoplados, como cumputa- 

dores, redes de servi~os integrados, tslefunia, tendo ela 

prbpria capacidade de amarzenarnanto de informaçGes diversas 



através dos memarias e proceãsadsraç de alta capacidade a 

serem utilizados em sua montagem. Evidentemente, todo este 

sistema informático deverá estar acopiado a facilidades de 

telecomunicações compativei~ com o volume de informaç0es 

utilizado assim como com a rapidez do equipamento. Para iç-4 

to, a solução é a utilizaçao de redes de fibras ópticas que 

atinjam a "loopn dos assinantes, ou seja, que seja poãsivel 

conectar o usuário final atarvbs de fibras ópticas em sua 

pr0pria casa ou sscritório- 

Obviamente a introdução deste tipo de tecnologla ao 

nível do assinante media pode vir a representar um yrande 

mercado nas areas de fibras ópticãs, diodo lasers e fotode- 

tectores, além de circuitos integrados. Daí a importkncia da 

tecnolugia de HDTV pelo seu impactw multiplicador nas Areas 

de telecomunicaç6es e mirosletr6nica- 

IV.4 - Aplicações Militares 

As aplicaç6es da optoeletrônica e da fiotônica encon- 

tram no meio militar um campo fértil de pesquisas e dessn-- 

volvimento, já que tradicionalmente o setor militar é provo- 

cador de inova~õeç tecnológicas radicai~ em setores da tec- 

nologia de ponta. 

A utilizaçgo militar de lasers v a i  desde ssnsoriamsnto 

e cálculo na pontaria de'alvos diversos como na controle re- 

moto, atravús de fibras Úpticas, de misseis de curto e médio 

alcances [62][6L][GO]- 

Vejamos com maior profundidade algumas destas apllca- 



ções: 

- mísseis guiados por um feixe de luz gerado por la- 

cerç, onde um conjunto de diodos laserã aponta para um al.vn 

em determinada seyuiincia pulsos e o foguete reconhece o si-,- 

nal e segue na direção do alvo iluminado; 

- misseis dirigidos por fibras 6pticas, onde uma fibra 

ápkica, conectada a um mísçil, permite o envio do ~ i n a l  pro- 

veniente de uma pequena câmera de vidoo colocada no projé- 

til, assim como envio de sinais de direcionamonto por  parte 

do operador. Geralmente este tipo de míssil tem alcance de 

10 a 15 km. Uma variação deste míssil é aquele que 6 guiado 

pela fibra durante os primairas 10-15 km, aendo depois des- 

conectado e seguindo o seu trajeto normal como míssil tele- 

guiado; 

- missil guiado por radar 6ptic0, onde o projktil tem 

três lasers de alta potência que, tendo seus sinais refleti- 

dos no alvo, permitem a localiza~eo do objeto a ser atingi- 

do; 

-.. girnsc6pio óptico, feito do fibras opticas e cem luz 

de um diodo laser. Permite melhor aproveitamento da espaço 

num míssil, pois seu tamanho 6 muito menol: que o doç giros- 

cópioç usuais, meciinicoa [64][68][73]. 

Além destas utiliza~6es, a optoeletr6nlca está sendo 

utilizada militarmente para a implomentação de sistemas de 

comunicação nos campos da batalha. Seu uso 6 justificável 

pelas seguintes catactarialicaã: 

-- leveza e pouco volume, o que permite menor tempo de 



transporto e facilidade de instaiacao akrav&s de helic6pte- 

ron ; 

--  imunidade a interferGncias; 

- imunidade a pulso eletromagn&tico, permitindo que 

sistemas baseados em fibras bpticas não sejam potenciais 

"antenas" dos pulsos eletromagnéticos gerados por exploç6aa 

nucleares; 

- segurança, ppis é mais dificil interceptar informa- 

ções de uma fibra óptica sem seccioná-lar ao contri5ri.o dos 

cabos elhtricos tradicionais. 

Outra aplicação da optoeletranica nos campo6 de bata- 

lha deriva da necessidade de se 1ocal.izar um alvo à noite 

sem denunciar a prbpk-ia presença: são os sistemas de visão 

noturna, onde se faz a conversão da luz infravermelha pre- 

sente numa imagem para a luz visivsl [ i 0 ] [ 7 1 ] [ 7 2 ] .  Assim é 

necessário que se amplifique a luz infravermelha presente no 

ambiente iluminado por alguma fonte de luz in£ravermelha (um 

diodo laser, por exemplo) e depois transforma-se o sinal in- 

fravormeho detectado para uma faixa de luz visível. 

Existem diversos outros nichos dentro do mercado mili- 

tar onde a opkoeletronica e a Eot8nica cumprem papel funda- 

mental, como o de sençores de fibras Ópticaã, que medem 

pressão, temperatura, nível de liquidos ou movimento, célu- 

las solares, sistemas de reconhecimento de padroeç, ligado 

evidentemente pesquisas de processamento óptico de sinal 

através de transformadas de Fourier e inteligGncia artiEi- 

cial, além do conceito de estruturas inteligentes em aviões 



L661 - 
De qualquer forma, quase ,todas as tecnologias desen- 

volvidas prioritariamente para aplicagão militar tem meios 

de chegar ao mercado profissional civil com relativa facili- 

dade, levando-se em conta que a transformação da uma tecno- 

nosia em produto passa por várias etapas intermediárias nas 

quais pode-se criar um produto 

Um exemplo são o s  sanaores baseados em fibras Opticas, 

que, se do lado militar são utilieadon para a construção de 

sonares e equipamento de sensoriameritu e coleta de dados em 

ambientes muito agressivos (no casa de guerra química ou nu- 

clear), do lado civil podem auxiliar na prospecção de petró-- 

leo, caraumes de peixes, controle de reservatórios em indús- 

trias e refinarias, etc. [G9][67] 

Outro exemplo são os sistemas visuais de detecção de 

temperaturas- Se no campu de batalha este tipo de equipamen- 

to pode auxiliar na localização de tanques e ate de corpos 

humanos baseado no calor que deles emana, pode ser utilizada 

também como equipamento de segurança preventiva na manuten- 

~ ã o  de plantas industriais onde possam ueorror vazamentos em 

tubulações que contenham material com determinada temperaku- 

x a  detectável pelo sensor, na segurança patrimonial, testes 

industriais baseados em infra-vermelho, etc.[68][70] 

ZV.5 - Aplica~Ges em Medicina 

Assim como a optoeletr6nica pode ser um instrumento 

para a morte, pode servir para salvar vidas- Este é o caso 



da utilizaçgo de lassrs em mudicina. Laãers são ut;ilieados 

principalmente em cirurgias em todas os campos da medicina 

como instrumentos de cuute, sendo que a grande "estre%an do 

setor é o laçer de CU2,  seguido pelo laser Nd:YAG ("Ytrium 

A1 luminiuni Garnet" dopado com Neodimio) - 

As grandes vantagens da cirurgia atravês da raios la- 

ser estão sempre ligadas As condiçees operatórias (tanto do 

ponto de vista do m&dico quanto do paciente) e melhores con- 

dicges de recuperação no período pós-operathrio. 

A cirurgia por laçer sempre é mais precisa, podendo 

ser utilizada em cirurgias delicadas de foarna mais simples e 

tranquila do que com um bisturi. Por ser um instrumento mais 

preciso, as upex-ações realizadas com laseu kendem a ser me- 

nos invasivas, ou seja, reduzem os efeitos negativos da in- 

vasão do corpo por um objeto estranho. Esta característica 

da cirurgia a laser faz com que muitas pequenas operações, 

que antes necessitavam procedimentos hospitares típicos (in- 

ternação, sala de cirurgia, etc,) possam ser feitas num con- 

sultbrio médico, sem necessidade de Internaçao. 

Levando-se em conta as condiçoes de trabalho do mhdi- 

eo, a cirurgia atrav@s de laaer proporciona menor quantidade 

de sangue nos tecidos que sofreram incisão. Isto se da gra- 

yas à natureza do processo de corto de tecidos pou lasor: o 

calor do laser vaporiza de forma localizada a água presente 

nos tecidos, o que corresponde a 80 a 902 do conteúdo do te- 

cido vivo. Através deste processo, ocorre também o fechaman- 

t n  de pequenos vasos sanguineos assim como de pequenas t e u -  



minações nervosas presentes no local da incisão- 

Do ponto de vista do paciente, esta esp6ci.e de caute- 

rização é bem--vinda pois  ou p6s-operatório será menos pro- 

blemático devido a ausência ou grande diminuição do pequenas 
hemorragias devido ao fechamento de um grande niamero de pe- 

quenos vasos, além de menor dor pelo previ0 fechamento de 

kerminações nervosas. 

Al@m de procedimentos cirhrgicos, onde se utilizam ba- 

sicamente lasers do tipo CO2, pode-se utilizar diudns laser 

na medição da curvatura da tecidos 30 olho, por exemplo, e 

diagnósticos de doenças oftalmol6gicas do tipo glaucoma, 

utc. 

1V.G - Aplicações em Instrumentaçãu 

A principal contribuição da optoafetr0nica e da fotÔ- 

nica para sistemas de instrumentaeão szo os sensores de fi- 

bra óptica. Estes sensores não mais resistentes 4 corrosão s 

abrasão, al&m de serem Imunes às interfar8ncias eletromagné- 

ticas e possuirem pequenas dimens0aç- 

0 princípio de operação destes senaores está ligado às 

propriedades que as fibras ópticas tem de alterar as carsc- 

keristicas da .transmissão da luz que percorre seu interior a 

partir de eçtímuloã externos- Estes estimulas extermos podem 

alterar a intensidade, a Eregusncia, a polarização ou a fase 

do sinal luminoso dentro de uma fibra. Cada um destes e£si- 

tos pode ser tomado como base para a classificação de Eami- 

lias de sensores Úpticos- 



Podemos mudar a intensidade do sinal em uma fibra óp- 

tica provocando a saída de alguma luz, ou seja, deformando-a 

de forma que dela saia uma parte da luz da fibra. Isto por 

ser obtido, por exemplo, atraves de um deformador como da 

figura IV-YO, onde algumas microdeformaçõas sejam impostas 

por presçSo à fibra. 

Podemos ainda modular o sinal luminoso atraveki de po-- 

larização, altarando a orientação da luz. Digamos que um si- 

nal. luminoso polarizado seia lançado numa fibra. Este sinal 

pode ser alterado, por exemplo, por um campo magnhtico gera- 

do por uma corrente elekrica, provocando sua rotação, ou se- 

ja, a mudança de orientação da seu plano de polariza~ão 

r 6 3 3 .  O grau de rotação, mais tarde processado por um pola- 

rizador e um analizador apropriado, Pndfea o nivel da campo 

rnagn&tiea detectado pela fibra- 

A modulação de freguik-xia muda as condiçges de propa- 

gação do sinal luminoso na fibra. Isto pude ser obtido atra- 

vés da mudança do grau de absorção da fibra em determinados 

comprimentos de onda, mudando, portanto, o perfil de distri- 

buição dos comprimentos de onda transmitidos. Ente tipo de 

sensor raramsnto é utilizado porque a rnodulaçzu em frosuGn- 

cia geralmente é de dificil dekecção- 

Os sensores baseados em modulação de fase aproveitam o 

fato de que uma fibra Sptica, quando pressionada num deter- 

minado trecho, altera levemente o seu Indice de refração, 

diminuindo a velocidade de propagação da luz dentro da fibra 

e portanko retardando a sua fase. A mudança do índice de re-- 



FIGURA I V . 1 0 .  T r a n s d u L o r  de p r e s s a o  a t r a v é s  de "micraben- 
d i n g s "  CE\.'Pr6prio,3. 





pio de conservaç2io do movimento angular. Assim, girosc6pios 

são utilizados há muito tempo em sistemas de navegação de 

aeronaves e de foguetes, pois sso uma espocie de referancia 

direcional- 

[Jm giroachpio Óptico feito de um pedaço de fibra 6 ~ -  

tica enrolado como uma bobina e, a ela acoplados um laser e 

um fotodetector. Este tipo de sensor foi demonstrado pela 

primeira vez em 19'76. A luz do laçer 6 dividida em dois fei- 

xes que são direcionado~ em sentidos contrários na bobina 

fibra Óptica- Estes dois feixes percorrem a bobina, cada uma 

em um sentido, até emergixem num fotodetector. Se a bobina 

se mantiver estacionária, não haverá mudança de £aae detec-- 

tavel nu sinal de. saida. Se o giroscbpio se mover segundo o 

plano da bobina, a luz que se propaga num sentido deverá 

percorrer um caminho diferente do outro feixe de luz- Desta 

forma o sinal no fotodetector indicará uma ligeira mudanca 

de fase, decorrente da composição de dois sinais iguais che- 

gando em instantes diferentes. A mudança de fase ser5 pro- 

porcional ao ângulo de inclinação da bobina, podendo-se de- 

tectar desl.ocamentoç angulares muito pequenos 1641.  

De posse do inguio de inclinação da bobina um sistema 

de direcionamnnta ou navegação poderá fazer as correções de 

trajetaria de um foguete, por exemplo, ou então de um aviso 

comercial. 



CAPTTULO V - NTSTBRICO DA TECNOLOGIA QPTOELETRONICA MO 

BRAS L L 

V.1 - TntroduçZo 

Neste capitulo descreve-se a estrutura do setor de op- 

toeletrônica e fotonica no Pais, procurando-se, sempre que 

possivel, expor uma visao abranyonte do processo de implan- 

tação de capacitação tecnalóqica no P a í s  tendo em vista os 

diveraos atores presentes: o setor yovernamentai, as  univer- 

sidades, centros de pesquisa e o setor privado. Para facili- 

tar a definigao dos diversos agentes atuantes nas diversas 

áreas de pesquisa, desenvol.vimento e carnercialização pode- 

ríamos montar uma tabela baseada em quadro elaborado pela 

SEI E741, na pr0xirnã página. 



----------------------------------------------.-------------- 
TIPO DE :MATERIAIS ;ESCALAS ;LUS~O/:CONFIABI--:APLICAÇGES 
COMPONENTE: {PHODUÇÃS) :Preço :LIDADE : ---- ------- - - . - - -*w---- - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -  

ledrs, :GaAlAs/GaAs:Grande ;Baixo I -- : Consumo 
acoplad. fGaAsP, GaP I I I I - ------------- -------.------e.----------------- 

Laeez-ç de ;GaAlAs/GaAs:M&dia :Baixo : -- :Militar 
pot&ncia : I 

i I I I 

- ---------* ---------------------- -.--.------ -----"--"-e- 

Detect. IR:InSb,PbTe, :Pequena ; -- < -- :Militar e 
: PbSnTe , t I 1 

I : Espacial 
: Mg CdTe I I i I I 

-----.---- "---" ..-.---- ....---v---*.-- .-.-.---.--.-.---.---.--- - ....-..- ---e-------- 
Chlulas :GaAlAs/GaAs;Pequena : -- 1 Alta : Espacial 
solares i InGaAsP/TnP ; I I I I i 

------------------------.------.--------------------.------------- 
Lacers p/ : GaAXAs/GaAs : Grande I Baixo : 
infcrrmát. : I I I I . I I 

Inçt rumen-.- I I I I 
I 

tação I I I I I I I I 

...-- "------------------------...------*"---.-------.- 
Disposik. :GaAç,GaAlAã:M&dia :MQdio : 
Hicroonda : I i I I 

I I 1 1 
I I I 

F'E%S,KEMTS: I v I t 

MPIICS I 
I I 1 I 

Alta : Impressor . 
:instrumnn- 
:tu,Gr 
ICD-Pla~et 

. - " - - - - " - - - - " - - - - - - - - - - " -  

Baixa  eleco com uni 
ca~õet~, 
;militar 

Circuitos :GaAç !Pequena :Alto : Elevada,lTelacom. 
diyitaii; : I I I I i alto :alta capa- 
optoeietr- : s s I I : denem- :ci.dade, 

I 1 I 
f I : penho Isupercom- 
I I I I 
I I I ~putadoreç, 
I I I I 

i :área ntilit 
-----------.---------------------.---.---------------------------- 
Fibras :Silicar ;Grande :lq&dio I Elevada f Cuniunica- 

I I I I 
I I : çõeç 

bpticas :SiC14 1 I I I i6pkicarzir 
I I I I 
I I : sençores 

-,-"...--------------- 
Circuitos ;Li3Nb4 I -- I I -- : ELevada,:Telecom. 
Integrados; I I : alto ;alta 
Ópticoç ; i I I I : deçem- :capacidad. 

9 I I 
I I I periho I supercomp. 

1 I I I 
I I I :área rnilit 

TABELA V-L: Componentes OptoeletrGnicciç e fotonicoã e suas 

principais caracteristicas mercadol0gicas- 



Ao longo deste capítulo faremos um breve descricão dos 

diversos atores presentes nesta área, procurando sempre que 

possível observar a sua inter-relacão. 

Entretanto, é fundamental descrever as estratégias da 

governo para estas setores @/ou para setores Intimamente re- 

lacionados A optoeletrônica a fotunica- 

V.2 - As Políticas para o Complexo EletrGnico 
Na medida em que, segundo a orientação deste trabalha, 

a optoele.i;rÔnica e a fot0nica csnntituem trajct6trias tecnu-. 

lógicas agregadas ao paradigma da microeletrânica, deve-se 

levar em conta a implementação d a s  paliticas relacionadas ao 

complexo eletr6nic0, composto pelos ~eguintes segmentos 

E75l: 

- microeletronica; 
- informática; 

- telecomunicaç0es; 
- automação industrial. 

O primeiro item, referente ao segmento de micruiekr6- 

nicos, conforme já exposto anteriormente nesta dissertaçao, 

forma base tecnolósica de todua os outuos segmenkos do Com- 

plexo Eletronico e, portanto, determina as taxas de inovacão 

tecnológica da indústria eletuonica como um todo. Fodsmos 

dizer que as tecnologias de optoeletr6nica e fotbnica podem 



vir a desempenhar um papel semelhante ao do setor de microe- 

letronica na medida em que os diversos "trade-.offs" relacio- 

nados à sua ampla difusão sejam encontrados e que estas tec- 

nologias, atualmente ocupando alguns nichos da mercado ante- 

riormente dominados por tecnologias eletrônicas, passem a 

exercer posiçao de destaque em todos os segmentos indus- 

triais e de serviços voltados para o tratamento e transmis- 

são de Informações. 

Evidentemente, quando as  diversa^ posi~6es de mercado 

e de interação entre tecnologias forem tais que os componsn- 

kes optoeletr6nicoç e fotGnicus exerçam papel fundamental 

nos setores acima relacionados, em equilíbrio com as tecno- 

logias eletronicas de ultima geração, poderemos dizer que aE 

políticas de governo voltadas p a r a  Enformática, automação 

industrial, telecomunicaç~ee e entretenimento serão de vital 

importância na determinaçSo de mercados e das demanda para 

componentes optoeletr6nicos e fotGnicos no Pais. 

Dai a importância de se obter políticas coerentes para 

uç diversos segmentos ora apresentados e estimular a siner- 

gia dos segmentos constituintes do complexo eletr6nicú- 

Entretanto, nao 6 isto o sue acontece atualmente 

Brasil. Apesar de citada em planejamento estrattkico do Qo-- 

verno Federal C761 a integração politica dos diversos seg-. 

mentos constituintes do complexo oletronico ainda é um obje- 

tivo efetivamente lonyinyuo e de dificii implementaç~o. I s t o  

porque segmentos inteiros foram organizados de forma marca- 

damente diferente e não existe interesse político para que 



suas respectivas políticas sejam profundamente alteradas, 

especialmente no grupo ligado à Zona Franca da Manaus. 

Em relação, particularmente, ,?I infowrnática, a Lei ng 

7232 de S9/10/84 (Lei de Informática) estabelece a respecti- 

va politica, definindo-lhe os objetivos e ws inskrumantos ds 

execução. O Plano Nacional de Lnformática e Automação -- 

PLÃNIN estabelece a estratbgia de açao para a capecitação do 

País no setor. 

A Lei 7232 de 29/10/8S dispse sobre a Po%ática Nacio- 

nal de Informática. Esta Lei estabelece princípios, objeti- 

vos e diretrizes para a informática, cria o Conselho Nacio- 

nal de Informática e Automação - CONLN --, dispGe sobro a Se- 

cretaria Especial de Informática -- SEI, autoriza a criasão 

da Fundação Centro Tecnol8gi.c~ para Infornática - CTI o ins- -  

titui o Plano Nacional de Informatica e Automação - PLANIN -- 

que estabelece a estratkgia de ação para a capacitação tsc- 

nolágica do País no que se refere à Informatica. 

A Política Nacional. de Informática (PNI) tinha por ob- 

jetivo a capacitação nacional nas atividadee de inform&tica, 

em proveito do desenvolvimento social, cultural, político, 

,kecnol&ico e econ8mico da sociedade brasileira. 

Dentre os instrumentos de polibica nacional do infor- 

niática, seria intarassante ressaltar os seguintes: 

- a institucionalizaçZo do normas e padrões de ho- 

mologação e certificaç$o de qualidade de produtos e serviços 

de informática; 

. a mobilização e a aplicação coordenadas de recur- 



aos financeiros públicos, destinados ao fomento das ativida- 

des de informática; 

- a Eorma~ão, o treinantenko e o aperfeiçoamento de 

recursos humanos para o setor; 

- o estabelecimento de programas específicos para o 

fomento das atividades de informática, pelas instituiçãeç 

financeiras estatais- 

A consolidauão da capacidade nacional em informática 

requer continua redução da dependência tecnolósica, tornando 

recornand2ivel o desenvolvimento do Pais neste setor. As se- 

guintes diretrizes foram, entso, contempladas: 

. domínio do ciclo completo da micr.oeletr6itica, 

seus insumoã e bens de capital- 

- consolidaç2io da capacidade nacional de desenvol- 

vimento e produção de computadores, equipamentos periféricos 

e de integrapau de sistemas; 

- estabelecimento de capacita~so nacional em sof t- 

ware, atendendo à crescente demanda do mercado interno, ao 

mesmo nivel do estado da arte em outraa partes do mundo; 

- domínio das tecnologias de controle de processos 

e de automacão industrial; 

- domínio das tecnolayias de redes de computaçZo e 

integração de serviços em teleinform5tica; 

Para a tentativa de consolidação destas diretrizes foi 

instituída uma politica de incentivos. Os incentivos gover- 

namentais para o setor de microeletrõnica estão contidos na 



lei no 7.232 de 29/10/84 e regulamentados pelo decreto ng 

92.187 de 20/12/85. A seguir temos os incentivos contidos no 

decreto para as atividades d e  desenvolvimonto tacnolbyico, 

produção de bens e serviços, desenva2vimento de recursos hu- 

manos, softwars, exportaçzo e, finalmente, microeletr6nica. 





a- aquisicão de insumos OU produto5 intermediários : 88#; 

b- venda de produtos nacionais : 88%. 

-reducão das al iquotas de I.O.C. vinculadas ao pagamento de: 

a- insuios processados de origem externa: 75%; 

b- produtos seai-acabados de origem externa: 58%; 

c- produtos acabados de origem interna:25X. 

--v------------------------------------- 

' : a- programas contratados com ins t .  de ensino ou pesquisa, p ib l icas ou privadas, dedurão de até 2W; 

h- programa prupr io  ou contratado COR outras empresas nacionais, deducao de ate 174%; 

c- urograia r i  conjunto coe outras apresas, deducães proporcionais à par t ic ipa& de cada empresa. 





Para dinamizar a produção de hardware, de software s 

de componentes de microeletr6nica, o governo, atraves dos 

Decretos 92.181 e 92.187 de 20/12/85, criou vários mecanis- 

mos de estímulo para o fortalecimonta do setor. Estes in- 

centivos, anteriormente já previstos na Lei 7232/84, incluam 

o apoio A pesquisa e desenvolvimento ( P  & D). 

0s incentivos específicos para i? & D eram os seguin- 

'tet;: 

3) deduçao de ate 200% no IR das gastos em P & €2; 

b) isenção na importação de bens para P h U; 

c) depreciação acelerada para bens de P h D. 

Estes incentivos oferecidos pelo governo atendiam as 

empresas nacionais no que diz respeito a seu conteúdo, desde 

que observadas todas as suas características originais, e#-- 

pressas na Lei 7232/84 e nas % &  mencionados decretos. 

A dedução dos gastos, a Isenção para importação e a 

depreciaçgo acelerada sempre foram percebidos como fatores 

de estimulo à atividade de peaguica e desenvolvimento- 

A partir de 1990 ficaram auspensas as concess6es de 

benefícios fiscais no Brasil, embora a &roa de informática e 

rnicroeletr6nica esteja contemplada, %untamente com outras 

áreas de tecnologia de ponta, com a possibilidade de concss- 

são de incentivos fiscais e crediticios E761. 

O Brasil, através da Politica Nacional de Informática, 



obteve níveis de crescimento a taxas medias anuais de 25 a 

30% para o setor (acima da media mundial de 17%) [ 751 .  Cri- 

tica-se muito, entretanto, a pulverizacão da oferta, através 

do número excessivo de fabricantes que, se por um lado pos- 

sibilitaria maior concorri-incia p a l a  necessidade de ofertar 

melhores máquinas a menores preços e boa assistância t&cniea 

pás-vendas, por outro lado provocou escalas de produção mais 

baixas do que u minimo necessário para obter reduçUes signi- 

ficativas nos custos de produ~ão- 

O setor de bens eletronicos de consumo tem a sua ofer- 

ta concentrada basicamente na Zona Franca de Manaus (ZFM), 

ilha de incentivos fiscais entravada na Região Amazunica, 

envolvendo a montagem de equipamentos de sletr6nica de con- 

gumo (TV's, equipamentos de áudiu, etc.) a partir de "kits" 

importados e a montagem deste tipo de equipamento a partir 

de material da baixo valor asregado fabricado nu Pais e pe-- 

ças mais sofisticadas importadas com aliquota zero na ZVM. 

Em que pese a quantidade da indústrias instaladas na região 

da ZFM, a orientação governamental para este segmento foi 

marcada justantento pela ausência de estímulos ao tãe~fienvolvi-- 

mento tecnoi6gico, priorizando o discurso oficial. de desen- 

volvimento reyional em datrimento da coer8ncia da política 

industrial como um todo. 

O segmento de telecomunicaç5es 6 praticamente monops6- 

nico porque o Governo Federal, através de num "holding" para 

comunicações, a TelebrGs, respondo por cerca de 80% da de- 

manda por equipamentos para comunicações no País. A política 



de telecomunicaçaes, elaborada pelo Minist6rio da Comunica- 

~ Õ e s  e atualmente pela Secretaria das Comunicaç6es do Minis- 

tério da Infra-estrutura segue diretrizes diversas daquelas 

sdotadas nos segmentos de informática e entretenimento. Ã 

utilização do podar de compra da Telebrás 4 determinante na 

Formação da perfil de empresas £ornecedor-as de equipamentos, 

peças e componentes para telecnmunicaç5es, através da deter- 

m i n a ~ % ~  das tscnologias a serem escolhidas, o número rnaximo 

de empresas por linha de produto, procedimentos de divisão 

de mercado e outras reservas da mercado para produtos prsfe- 

renciaiç produzidos com tacnulogia do CPqD. A produção de 

equipamentos de telecomunicaç5os 6 extremamente regulada pe- 

bo Poder Central que determina, inclusive, aonde determina- 

das empresas poderão Instalar seus sistemas ou não, numa es- 

pécie de reserva de mercado "seogr&fica." Existia um estimu- 

lo à adoção de estruturas de de~env~lv~mt3nto e absorçso de 

tecnologia nacional, ao contrário do sue acontece com o ses-- 

rnento de eletr6nica de consumo- 

Assim, as políticas doa segmentos do complexo elstr6- 

nico seguiram caminhos distintos, determinados pela atuação 

conflitante da SUFRAMA, SEI (atual DEPIM) a MINICOM (atual 

Secretaria de Comunicações). 

V-3. Breve iIistBricc) do Setor de Uispositivos Optoele- 

tronicos 

O setor de dispositivos optoeletr6nicos comsCou agre- 

gado ao programa brasileiro de comunicaç~eã Úpticas, inicia- 



do na UNICÃMP, em 1971, quando comecatam as articulaç5es pa- 

ra o estabelecimento de um grupo de pesquisa em dispositivos 

oatoeletr6nicúsI o Laboratório de Pesquisa em Dispositivos 

L,PD/UMICAMP - [ 77 1 

Em 1972 foi criada a TELEBHAS, empresa governamental 

para o sistema de comunicaçoes brasileiro. Mais tarde, em 

1976, a Te,,ebrás inaugurou o Centro de Pogquisa e Wesenvol- 

vimento - CPqJJ, em Campinas, onde foi dado i.nicio ao prugra-- 

ma de desenvolvimento da componentes para comunicações 6pti- 

cas .  

A localàzaçãa do Conkro de Pesquisa e Uesenvolvimento 

da TELEBRAS em Campinas aparentemente facilitou a interaçãn 

e n t r e  os laboratúrios da UNTCÂHP e a TELEBRAG. 

O direeionamento do programa de deçenvol.vimsnto de 

componentes optoeletr6ai-cos em ambas as instituições levou 

em conta a proposta de implementação de objetivos bem cla- 

ros, sue eram simbolizados pelo projeto de instalação de uma 

ligação 6ptica entre as cidades do Rio de Janeiro e 650 Pau-. 

10 [ 7 7 1 .  Evidentemente, naquela Gpoca n2io se pensava em siç- 

temas de 2' e 3"seraçõss (cumprimentos de onda de 1,3 e 

1,55 rnicr6metros) e o projeto deste tipo de sistema sofreu 

algumas alteracoes perfeitamente naturais ao longa do tempo. 

O primeiro teste real aconteceu em 1979. Era a insta- 

lação de uma ligaçaa de controle para sistemas el4tricus na 

CPFL, na Cidade de hericana, $20 Paulo. Pelo sue consta, 

esta ligação funciona até os dias de hoje, mostrando a cnn- 

fialbilidade da instalação deste tipo de sistema, pouco su- 



jeito A radiaçiio eletromagnêtica dos cabos o equipamentos em 

sua proximidade [77]. 

Entretanto esta era uma aplicaçzo de comunica~Ges 6p- 

ticas no setor elétrico e não no de telecomunica~8as. Tçtu 

veio a ocorrer pela primeira vez em 1981, quando foi inçta- 

lada uma ligação entre as centrais de telefonia de Jacarepa- 

yuá o Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, com capacidade para 

480 ligaç8es simultâneas. Este foi o primeiro grande teste 

de campo no setor de telecomunicaçGes ópticas no Brasil s as 

experigncias resultantes deste teste geraram uma seria de 

aperfeiçoamentos que foram utilizados no desenvolvimento de 

novos componenteç o sistemas. Passou-se tamb6m a transferir 

esta tecnologia de sistemas, gerada no Brasil, para empresas 

como Elebra Telecom, MEC do Brasil., ABC Taletra (atualmente 

ABC Telelnformática) e Multitel (Telemulti), além de tecno- 

logia de fibras Ópticas, util.izada pela ABC XTAL Microele- 

tronica e tambsm a de lasers e fotodetectoues, para a Elebra 

Microeletr6nica- 

Desde lá, a utilieaçso ds sistemas baseados em fibras 

ópticas aumentou consideravalmenta no Pais, sendo que, pelo 

menos no Rio de Janeiro e São Paulo, boa parte dos enlaces 

de telecomunicações de grande capacidade já 6 suprido por 

fibras ópticas. Na figura V.1 temos o anel óptico do Rio de 

Janeiro, composto por sistemas de cabos com fibras multimndo 

s monomodo. 

Al&m disto, o CPqD vem desenvolvendo pesquisas que o 

colocam no estado da arta mundial em tecnologia nptoeletr6- 



F i g u r a  V . l  -- Ane l  o p t i c o  do Rio de  J a n e i r o .  



nica, com laseus DFB para sistemas do terceira geragao 

[ 7 8 ] [ 7 9 ] [ 8 0 3 [ 8 1 ] [ 8 2 ] r 8 3 1 ,  fibras monomodo, fibras birefri- 

gentes e fibras polarizadas, al6m de equipamentos do emenda 

de £ibras [741, fazendo com sue o Brasil mereça citações na 

literatura internacional [84:l. O estágio tecnológico do CPqD 

colocam-no na um dos mais respeitados centros de pesquisa no 

mundo 1 8 5 1 -  

Alem do mercado de telecomunicações, existe tambem a 

demanda por sistemas de comunicaç5eã no setor ferroviário ( a  

Cia. Vale do Rio Doce instalou um sistema de comunicação ba- 

seado em fibras ópticas de 170 km de extensão na Ferrovia 

Vitória-Minas, com previões de õxpanuSo para toda a rede de 

estaçõeç), no setor de exploração de petróleo (a Pstrobrás 

3á comprou diversos sistemas para a interligação de plata- 

£ormas marítimas de exploração de petróleo em Campos, plane- 

3ando ainda uma extensão para o continente) e no setor de 

gerapzo e transmissão de energia elétrica (a Eletrokrás vem 

adotando a tecnologia de sistemas ópticos de comunica~ões, 

sistemas de controle e sistemas de medidas baseados em sen-  

sores desenvolvidos no CEPEL). 

V.4. Atividades de PLD em Universidades e Centros de 

Pesquisa 

A maior parte das atividaciea do PâD em ctptocleLt;rÔnica 

e fotônica são efetuadas em centros de pesquisa govornamsn- 

tais, como o CPqD, CTI e INPE. Além destes, existem diversas 

universidades com atividades na área, dentre elas a UNICAMP, 



PUC/RJ, USP e UFPE. 

Pode-se observar a predominincia de pesquisa o desen-- 

volvimento de aplicações e de componentes considerados as- 

trat6gicos nas áreas de telecomunicações, militares e espa- 

ciais[74]. Note-se que estas áreas são consideradas grandes 

demandantes de inova~ões tecnolhgicas em todo o mundo, jus- 

tificando, portanto, a tendência existente no P a í s .  

As atividades existentes podem ser divididas em três 

grandes campos de atuação: 

1. Materiais; 

S. Dispositivoa; 

3 .  Aplicações. 

No primeiro caso, existe e pasquisa envolvendo o pro- 

cessamento básico, a preparação, metodos de crescimento e p i -  

taxial e caracteriza~ao das pxogriedados físicas e elétricas 

dos materiais, geralmente sernicondutores compostos binários, 

terciarios e quatern~rios, do tipo GaAs, GaAlAs e TnGaAlAs, 

muito utilizados em dispositivos optoeletr6nicos, além dos 

diversos compostos baseados em silício, como o óxido de si- 

licio para utilização em fibras opticas, com diferentes ti- 

pos de dopayem de fibras visando modificar suas csracterís- 

ticas de propagação. O CpqD e o TTA tem programas de peosui-. 

s a  voltados para a caracterização de materiais adequados 5 

utilização em dispositivos fot6nicos como niobato de litio 

(LiNbOJ), por exemplo. 

As pesquisas em diçpositivus abrangem pesquisas em 

torno dos tipos de arocensamento necessário para a fabrica- 



ção de determinados dispositivos optoeletr6nicuç e Eotoni- 

cos, além da sua fabricação propriamente dita. As atividades 

de pesquisa nesta área abrangem ainda o modelamento de dlç-- 

~ositivos, ou seja, o entendimento físico e matem&tico do 

funcionamento dos componentes visando o estabelecimento de 

teorias e práticas de simulaçso de seu funcionamento, visan- 

do a otimização de seu desempenho- 

A área do aplica~6es diz respeito & pesquisa e deseri- 

volvimento de equipamentos e sistemas que utilizem tecnoio-- 

g l a s  uptoslotr6nicas. 

Â tabela abaixo, parcialmente baseada em documento da 

SEI [ 7 4 ] ,  procura ilustrar aç atribuiçoes de cada universi- 

dade e centro de pesquisa da área (o que não quer dizer que 

as universidades tenham programas integrados de pesquisa). 



CP~D/TELEBRAS l x I x I I x I i 

-----.---.--.---------.-------"-"---.~"-----.----.-"--------.--.--.--."-.-.---."----.- 
INPE I X I X I I X 1 4 

------------.--------------.---.----------.-"*."--"------------.---..-------.---- 

CETEC 1 I X I 1 i I 

,--------------.------------",.----.-.--------.------------------------- 

C E P E L  I I X I 

TABELA V-2: Entidades de PLD com atividades em dispositivos 

Dentre 86 centros de pesquisa, talvsz o CPqD da TELE- 

BRAS s e j a  o de maior importância, tanto pelas pesquisas lá 

desenvolvidas como pela impacto dos componentes a sistemas 

lá projetados na qualidade dos serviços de cornunicaç8eç no 

Pais. O CPqD desenvolve, na área de optoelstr0n%ca, laçers 

semicondutores, fibras 6pticaç e começa a pesguisar circui- 

tos integrados optoeletr6nicos. N o t n - s e  que o CPqD tem ati- 

vidades de pesquisa a desenvolvimento vsrticalizadas, com 



O ZNPE desenvol-ve atividades voltadas para a implemon- 

tação de sistemas de detaccão na faixa in£ra-vermelha do es- 

pectro, tendo tambem atividades de pesguiçe em materiais, 

dispositivos e equipamentos. 

O Instituto de MicrosletrGnica do CTI, através de seu 

Laboratório de Mostradores de Cristais Liquidas, desenvolve 

atividades na elaboração destes dispositivos, assim como de 

equipamentos s sistemas ligados a esta tipo de componente 

[893[9Ol- 

O Centro Tecnolúg ico da Aer onáut ica desenvolva siste- 

mas optoeletrÜnicos para a utilização em radares de alto de-- 

senipenho além de yiroscúpioe sensor es. O CETEC, Centro de 

Tecnológico de Minas Gerais, dessnvúlve tscnúlogias para a 

obtenção de materiais para a fabricação de E i b r a ~  ópticas 

como SiC14, além de caracterização do quartzo. O CEPEL de- 

senvolve sensores baseados em fibras úpticaa para monitora- 

ção de alguns parâmetros físicos da transmissão de energia 

eletrica. 

A UMICAMP, através do seu Laboratbrio de Pesquisa em 

Dispositivos, do Instituto do Física, foi a pioneira na for- 

r n a ~ ã o  de recursos humanos e especialistas na &rea de optoe- 

letrbica, especialistas estes que acabaram por gerar ncom-- 

bustível" para a s  atividades dos centros de pesquisa locali-- 

zados na região, como o CPqD e o CTI. Note-se que a UMICAMP 

tem pesquisaç em materiais, dispositivos e equipamentos, as- 

sim como o CPqD. Isto se deva ao fato de que a TELEBRÁS man- 

tem contratos de pe~quisa a desenvolvimento com a UMICAMP, 



sendo que, se a UNZCAMP faz pesquisa básica, s CPqD tuans- 

forma as informações tecnol6gicao advindas da UNLCAMP em 

processos e tecnoloyias passiveis de serem transferidas para 

a indústria. 

A Pontifícia Universidade Catúlica do Rio, a P U C / R J ,  

atravks do CETUC (Centro de Telecomunicaç~es) e o Instituto 

de FZsica tenibém mantém um grupo de pesquisas em disposlki- 

vos optoeletr6nicos e'fot6nicos. As suas atividades englobam 

a pesquisa e caracteriza~ão de materiais semicondutores, ex- 

tremamente facilitada pela recente instalação de equipamento 

de MOVPE ("metal--0rganic vapor phasa epitaxyn), que possibi-, 

1itará.o crescimento precisa de camadas da semicondutoreç 

compostos binarios, terciários e quaternarios- Alem disto, a 

PUC/RJ trabalha na caracterização de efeitos não lineares de 

propagação em fibras opticas e no desenvolvimento de sistu-, 

mas de sensoreamento remoto e comunicaçães submarinas atra- 

v&s do CEHPEG-PETROBRÁG. A utilizaçSo du reator de MOVPE po-- 

dera possibilitar, por exemplo, a deposiç~o de super-redes 

de semicondutores, a base de funcionamento de dispositivos 

como o SEED, descrito na capitulo sobre tscnologia- 

A COFPE Metalurgia, atraves de seu Laboratório Auger, 

mantem pesquisas em materiais e desenvolve dispositivos de 

silício amorfu, principalmente celulaa solares. 

Ma USP de São Carlos existem pocquisas na áreas de ma- 

ter iais seniicoildutorer; compostos para çensures, tptica de 

filmes finos etc. O LaboratOrio da Microoletronica da USP, 

seyundo a SEI, mantém r elacionarnento na 8rea de semic;onduto- 



r e s  compostos com o CPqD da TELEBRAS através de contratos de 

pesquisa, assim como a UMZCAMP- Entretanto, a EME/USP desen- 

volve atividades apenas na pesquisa de dispositivos. A UFMG 

desenvolve pesquisas em sensores e componentes 111-V [ 7 4 ] .  

Na Departamento de Física de Universidade Federal de 

Pernambuco desenvolvem-se pesquisas sobre efeitos ópticos 

nao lineares, a base para o desenvolvimento de dispositivos 

de chaveamento Óptico. 

V.5. Cen6ri.o Presente 

U setor de optoeletr 6nicos 110 País r esume-se pratica- 

mente às atividades oriundas de recursos governamentais, se-- 

ja na 6rea academica, da pesquisa ou empresarial. 

Isto se deve 2 característica do ssgmanto de telecomu-- 

nicaçoes no Pais, fortemente dependente da presença do Esta-- 

do, conforme explicado anteriormente. Assim quase todos os 

esforços para a geração de ,tecnologia no segmento, além da 

comercializaç20 de componentes optoeletr6nicos7 está intima- 

mente ligado ao setor estatal,, principalmente da Tslebráç e 

empresas associadas. 

V.5.1. Dispositivos Gemicondutarsa Compostas 

O mercado de dispositivos compostos (lasers e LED7s) 

para telecomunicaçges no Brasil está inserido dentro do mer- 

cado de equipamentos voltados para a implementagão de comu- 

nicações de longa e média distância, como troncos Upticos 

entre estações telefsnicas e de comutação de dados dentro de 



grandes cidades @/ou entre metrhpolsç. A estimativa deste 

niercado, segundo a SEI [ 7 4 1 ,  seria: 

DISPOSITIVOS ANOS E QUANTIDADES (UNIDADES) 

---- -.- ----- 

1989 1990 1991 1992 

---- --- -.-- --- 

í,ÃSEK 0,85 600 300 300 300 

LED 0,85 300 300 300 300 

LASEH 1,s MONOMODO 900 1100 1300 1300 

LED 1,3 MONOMODO 200 500 600 700 

TABELA V.3 Estimativa para o mercado de dispositivos serni- 

condutores compustos para teiecumunicações- 

A ausência de investimentos govermentais em infra-es- 

I" trutura de telecomunicações, alem da rncessao econamica nos 

anos de 1990 e 1991, certamente diminuiu de forma acentuada 

a demanda por esta tipo de curnponentoa, de f o x m a  que t5 pos- 

sível afirmar sue a estimativa da SEI para aqueles anos poda 

ser reduzida em cerca de 40%. 

A Única empresa nacional com planos de implantação do 

ciclo completo de fabricação de dispositivos optoelotr6nicas 

6 a AsGa MicroeletrOnica, sediads em Paulínia, São Paulu. 

Atualmente a AsGa importa os dispositivos, testando e mar- 

cando-os para posterior cumercializaçZo. Instalada em uma 



casa pr&--fabricada de apenas um pavimento, 3 empresa começou 

em 1991 a construção de sua sede definitiva em alvenaria. 

A equipe thcnica da AsGa tem 110 CPyD da 'I'elebrAs, dis- 

tante alguns quil8metros da çode da empresa, um local de 

treinamento e especialieaçao, conforme contrato firmado en- 

tre a empresa e a TELEBKÁS. Assim, na época de nossa visita 

As instalacoes da AsGa, pelo menos tr6s engenheiros da em-- 

presa cumpriam programa de treinamento no CPqD. 

A hist6ri.a desta empreaa se inicia na Elebra Microole-- 

trunica, empresa do grupo Docas. A Elekra Microeletrônica 

fazia montagem de componentes microeiotrônicos de silício e 

chegou a elaborar um projeto de uma fábrica de circuitos in- 

teyradoç projetada pelo engenheiro Len Mei, de larga expe-. 

riência na área. Esta fábrica, de concepçSo flexível, pode-- 

ria ser utilizada na fabricação de compunentss de várias 

tecnologiaç. Pelo fato de manter atividades em setores como 

teleinformitica, e sendo fabricante de equipamentos de tele- 

comunicaç8es como as centrais Tropico, desonvovidas no CPqD, 

u grupo Elebra considerou razoavel a criacsu de um departa- 

mento interno & subsidiária Elebra Micioeletronica para 

atuar em componentes optoeletr&nicos. Entretanto, houve a 

decisão do grupo Elebra se dedicar a segmentos de maior vo-- 

lume de vendas e rentabilidade como telecomunicaçGes e in- 

formática, e, portanto, desfazendo de sua subsidária de mi- 

croeletrânica, vendida para o grupo Itaíi. Entretanto a divi- 

são de optosletrânica da Elebra Componentes teve continuação 

sob forma de um empreendimento de menor porte e maior leveza 



gerencial, ocupando o lugar que antes pertencia 2 Elebra Mi- 

croeletr6nica na área de componentes optoeletr5nicos para 

cumunica<;Õe,s. A maioria dos contratos de for-necimento de 

componentes para a TELEBRAS, compromissos do fornecimento 

foram transferidos para a AsGa Microeletrõnica, assim como 

foram Assa assumiu os incentivos aprovados pelo CONIN e que 

oram anteriormente dedicados 3 Elebra. Na hpoca a equipe da 

Elebra era contituida por cerca de 22 poasoaç, sendo que a 

esta equipe seria agregada uma pequena equipe administrati- 

v a .  Na época, os principais pontos de convencimanto junto ao 

público externo (agentes de decisau em diver~as institui-. 

ç8es) para a concretização da operaçao de cria~ão da AsGa a 

- a competência tecnica; 

- u monopblio de mercado, yraças ao fato da equipe ter 

atingido um grau de nacionalização (montagem, teste e marca- 

ção) e ter bom relacionamento como os principais clientes, 

inclusive competidores da Elebra como NEC e ABC Teleinformá- 

- a existência de contrato de fornecimento de tecnulo- 

gia pelo CPqD; 

- a existência de contrato de financiamento com a FI- 

NEP com a Elebra, que teve que çer negocíado; 

-- um contrato com a Gensnal Optronics para o forneci- 

mento de dispositivos, partes e pecas- 

Assim, logo que a decisão da Elebra de abandonar o ne- 

secio foi tomada, começaram a ser tomadas algumas ações no 



sentido de viabilizar a operação: 

- um planejamento dos negócios da empresa, histórico 

de atuação (no caso a Elebra), mercado e planejamento finan-- 

ceiro; 

-- "lokby" junto ao CPyD, FINEP, SEI e CONIN para manu- 

tenção do contratos e incentivos anteriormente pertencentes 

à Elebra; 

.- contatos junto a finaciadores em potencial, cum o 

objetivo de obter recursos de cerca de 2,5 milhúes de d6la-. 

res, via FINEP ou via sócio capitalista. 

A AçGa conseguiu sua viabilizaçao graças 21 entrada de 

um sócio capitalista e do financiamento no EINUEE; e FINEP. O 

seu principal £orncedur externo 6 a empresa Laser Diode, dos 

E.U.A. . 

Na visão do diretor da AsGa,  a continuidade do progwa- 

ma de colaboração com o C P q D  é fundamental para a continui- 

dade das atividades de capacita~zo de seu corpo tecnico. 

Além disto, a AsGa tem contrata de exclusividade de forneci- 

mento de componentes uptoelotrGnicos para a TELEBRAS. Apesar 

disto, a empresa pro£ers trabalhar, segundo seu diretor, em 

regime de livre concorr6ncia. 

.V.5.2. Fibras Õpticas 

Na área de fibras bpticas existem duas empresas ope- 

rando com o ciclo completo: a ABC XTAL Microeletr6nica de 

Campinas (que tambh tem uma fabrica no Rio onde cresce, 

testa e monta cristais osciladores) e a BHACEL- 



A tecnologia utilizada pela XTAL foi decenvoivida no 

CPqD, que fica a alguns metros da empresa. Além da ABC XTAL 

temos uma empresa com projeto aprovada na antiga SEI para a 

instalasão de planta para fabricação de fibras bpticas: a 

BRACEL, empresa que está com toda a sua fábrica montada e 

que pude efetuar a cablayem das fibras kamb&n. 

As empresas produtoras de fibras 6pticas no Brasil tem 

dois principais problemas para sua atuação no Pais: o pri- 

meiro é a qualidade da fikra fabricada aqui e a segundo & a 

importaç%o ocorrida em 1988 de uma grande quantidade de fi- 

bras ópticas pelo Minist&rio das Comunicaç6es. No primeiro 

caso, o da qualidade, do ponto de vista das empresa que f a - -  

zem a cabl.agem, ou seja, colocam as fibras num cabo bptico, 

8 a baixa resistencia mecânica da fibra brasileira relativa- 

mente ao similar importada. Embora este probl.ema já tenha 

sido minorado, inclusj-ve atraves de inuvaçõea no masuinhrio 

de controle de qualidade o caracterização [ B S ] ,  ainda oxis- 

tem restriç6es, por parte da indústria de cabos, à utiliza- 

cão de fibras nacionais. 241th disto, o perfil de dispersão  

das fibras fabricadas no Brasil não e s t i  no padrso interna- 

cional, segundo alguns especialistas entrevistados durante a 

elaboração desta dissertação. 

O segundo problemas diz respeito 5 importação de uma 

grande quantidade de fibras ópticaç da Philips, por parte do 

governo brasileiro, em 1988 e 1983, destinada a sanar pro- 

blemas de abastecimento de mercado existentes à época. A ca- 

pacidade industrial instalada para a fabricacão de fibras 



úpticas para todo o Pais era determinada pela ABC XTAL, pois 

a empresa tinha contrato de exclusividade no fornecimento de 

fibras para a TELEBHAS, vigente a t e  ayosto de 1989, além da 

ser o único fabricante. W demanda por fibras Opticas chegou 

a um ponto tal que a capacidade de producão da empresa não 

era suficiente para suprir o mercado, ocasionando atrasos 

nos cronoyramas de instação de novos sistemas pela TELEBRÁB. 

No inicio de suas opera~ües, em 1984, a ABC XTAL tinha uma 

previsão de produção de cerca de 2 . 0 0 0  km de fibras em 12 

meses, ou seja, no período entre agosto de 1984 e agosto de 

1985. No segundo semestre de 1985, os pedidos de compra de 

seis meses já atingiam os 2 . 0 0 0  km estipulados como teto de 

urodu~ão anual EJrevisões postar iureç indicaram a demanda 

por 3 0 . 0 0 0  km anuais. Em 1989 já se esperava uma demanda de 

6 7 . 0 0 0  km, muito acima da capacidade do produção da empresa. 

Naquela opaca o Ministerio das Comunicações autorizou a im- 

portação de um lote de fibras 6pticas que serviria como re- 

gulador da oferta, e que permitiria a implantação de divnr- 

sos projetos na área. O problema 6 que, com a redução da de- 

manda ocasionada pela falta de investimentos no setor de cn- 

municaçoes, a quantidade de fibra importada asta servindo a 

miguada demanda existente por pelo menos 2 anos, tempo sufi-.- 

ciente para levar empresas como a ABC XTAL e a BHACEL a um 

regime forçado de baixo volume de vendas. Como se sabe, es- 

tas empresas utilizam tecnoloyia gerada pelo L P q D  da TELE- 

BRAS - 

A entrada da BRÃCEL no mercado, juntamente com a raso- 



l u ç ã u  do COMIN liberando a importaçEo de f ihrae hpticas u 

com a baixa capacidade de investimentos da TELEBRÁS certa- 

mente est& provocando uma disputa acirrada no mercado. A ca- 

pacidade instalada da BRACEL está em torno de 50.000 km por 

ano, em três turnos [85]. A ABC XLAL tem como meta atingir a 

capacidade de 55.000 km por ano em 1991. Por outro lado am-- 

bos os fabricantes concordam em prever a demanda efetiva por 

fibras bpticas em algo em torna de 30.000 km por ano, on- 

quanto que a as necessidades reais do sistema indicam uma 

demanda de 60.000 km por ano, reprimida pela ausgncia de in-- 

vestinentos governamentais. 

Entretanto, considerando-se o m6dYo prazo, a previsão 

de mercado para fibras ópticas para os próximos dez anos 4 

de crescimento significativo na medida am que sejam retoma- 

dos os investimentos em infra-estrutura e sejam abertos no- 

vos mercados como a instalação de fibras para o assinanle 

("local loop")[100][101], alem da utilzaçãa de cabos Gpticos 

em substituiçau aos cabos coaxiais em comunicações de dados, 

redes de computadores, sistemas do controle remoto, etc. Es- 

te tipo de diversificação pode ser fundamental para qualquer 

empresa fornecedora de uma grande grupo como a TELEBRAS, que 

pode vir a ser responsAvel por quase todo o faturamento de 

empresas como a ABC XTAC e a BRACEL- 



V.5-3- Uispositivos de Cristal Liquido. 

O mercado de dispositivos de cristal líquido estimado 

pela SEI para os anos de 1986 e 1987 está na tabela abaixo: 

Z.F.M. 

OUTRAS REGIBES 

TOTAL 

TABELA V-i: Ectimativa do mercado nacional de diapositivos 

da cristal liquido em USS milhões E.O.B. 

Aqui deve-se fazer uma ressalva: os val.oros apresenta- 

dos pela SEI para o mercado de displeye de cristal líquido 

diferem radicalmente de algumas previsões de mercado apre- 

sentadas por uma empresa que esta entrando na área. Geyundo 

esta empresa, o mercado nacional no ana de 1988 estaria em 

torno de U6$ 40 milhões, incluindo aí 408 de importações 

ilegais, ou seja, contrabando. Assim o mercado legal para 

estes dispositivos estaria avaliado em torno de USS 24 mi- 

ihGeç em 1988, valor não compatível com os dados da SEI 

I ~ I .  

Duas empresas estão a Investir nu setor de cristais 

líquidos: a Alfatronic/Alfacom e a Moddata. Nos dois casos a 

kecnologia empragada de origem externa, atravbs de duas 



etapas: na primeira, importam-se os componentes e comercia- 

lizam-nos aqui. Numa segunda etapa, efetua-se a nacionaliza- 

ção. Nas duas etapas equipes de engenheiros o técnicos deve- 

rão receber treinamento especifico para a absorção da tecno- 

logia- Ambas as empresas mantém relacionamento com o In~ti- 

tuto de MicroeLetrOnica do CTP, onde existe um programa para 

o desenvolvimento da displays de cristal Ilsuido iN ("twls-- 

ted nematic"). Mo caso da Moddata a fonte de tecnoloyia é a 

Seiko/Epeon e no caso da Alfatrunic/Alfacom a tecnologia 

provh da Varitronix [ 8 9 ] .  Para implemantar sua sstrathsia 

na Areã de LCU's, dentre outras docisUes a Moddata comprou 

em 1989 a Engssa EletrOnica, em Sáo Joçé dos Campos, S ã o  

Paulo, onde desenvolverá sua unidade industrial. 

V.5.4. Outras Iniciativas 

Outras empresas empregam componsnteç optoeletr6nlcos 

em suas linhas de produtos, como a ICOTRON (Philips), New- 

tronic Tecnoloyia, MC Microcircuitos, Politronic e Rohm, fa- 

bricando desde displayç da LEDrs até chaves optoeletr~nicas, 

limitando-se, entretanto, aos procedimantos de montagem o 

teste, sem planos de englobarem nutras etapas mais complexas 

do ciclo produtivo, coma projeto e fabricaçzo dos dispositi-- 

vos semicondutoros- Provavelmente a Gnica exce~ão é a Now-- 

Lronic, que protsnda absorver tecnoiogia do CTT. 

A estimativa do mercado nacional para este tipo de 

componentes está na tabela V.5 abaixo: 



Mote-se o tamanho do mercado na Zona Franca de Manaus, 

correspondente a cerca de 25% de todo o mercado nacional. A 

a displays de LEU'S e mostrado~es a LED para utilização em 

equipamentos ds elekr6nica de entretenimento, autumotiva e 

similares (em 1986, US$ 8 milhses re fe ren tes  a LED's e USS 

6 , I  milhões referentes a mostradores de LED's, segundo a 



Pudentos observar, ao lonyo desta dissertaçSo, uma par- 

te do enorme universo das tecno1.ogia.s agregadas ao paradigma 

da inf o r m a ç 2 o / m i c u o e l e . t ~ - & n i c a .  E'udemo:; especular quando to- 

das as tecnologias aqui apresentadas ou çugeridas farão par- 

te de nossa vida cotidiana. Na realidade multas vezes isto 

já acontece, num grau que, podemoç dizer, é ainda incipiente 

frente a toda a gama de aplicações divisadas a pak-t;ir da 

utilizasão do conceito da luz corno mensageira de informa- 

c õ e s ,  servindo à ak7te e & tkcnica, se prestando & violGncia 

da guerra s à promoção da vida, poççibilitando melhor cornu-- 

nicagao entre pessoas e a malhoria da qualidade de vida- 

Iniciaimsnta, no Capitulo 11, mostramos uma grande  

trajetbria tecnol0gica asuegada  au paradigma da informação: 

a microeletr6nica, que na realidade as  vezes se confunde com 

u prbprio paradigma. Neste caso o paradigma é o conjunto de 

tecnologias micraeletri3nicas ligadas à informatização da no- 

ciadade, atualmente calcada oiri componentes como c h i p ~  els- 

tronicos. Entretanto, como vimos, existe uma crescente ten- 

dência à utilização de tecnuloyias mais novas e de caráter 

inovador mais radical que a eletrsnica, corno a nptoaletr6ni-- 

ca e a EotOnica, duas trajetórias tecriológicas tarnh6m asru-- 

gadas ao paradigma da informação. A trajetoria mais indenti- 

ficada com o paradigma tecnolóyico atual 6 a da microalekr6- 

nica, em constante evolução. As outras trajethrias, tambom 

em constante evolução, embora eni sua maioria em plano secun- 



dário devido 5 baixa difusão das tecnologia~ a si agreyadas, 

são a optoelotr0nica s a fotonica- 

Mo Capitulo IIX procuramos apre~entar alguns dos cam- 

ponentes básicos das tecnologias optoeletr6nicùs1 tais como 

lasers, fotodotectoros, circuitos integrados optoalalr6ni- 

cos, etc. Pudemos notar, atravks desta abordagem prepondo- 

r antemente técnica, n grau de wvoluçSo das tecnologias vul- 

tadas para o processamento de sinais 1umi.nosos dentro do 

contexto dos componentes e dispositivos  voltado^ para a ge-- 

ração, detecção e processamento de informaçües- 

No Capitulo IV apresentarrios diversas aplicações dai; 

tecnoloqias optoeletr6nicas e fotonicaç, deixando claro auc 

a optoeletronica o Eot6nica tgm capacidade de difusão em 

quase todos os setores intimamente ligados ao processamerito 

de inful-mações como talacumunicaç6es, informiitica, aplica- 

ç õ e s  militares, etc. Não podemos esquecer setores coma os ds 

eletr&nica de entretenimento, que cada vez mais utiliza toc- 

nologiaã optueletr6nicas, e os setores de instrurnentação e 

ssuipamentos médicos, que também estão sujeitos à maior di- 

fusão destas tecnologias. 

No Capitulo V procuramos mostrar qual a capacitaç2o 

brasileira nestas áreas, mostrando o grau de dependência 

destes setores em relação aos investimentos yovernarnontais, 

os conhecimentos geradas nas univeçidades e centros de pes- 

quisa e as iniciativas oriundas do setor privado. 

Segundo os dados e teorias apresentadas ao longo desta 

dissertação, podemos inferir algumas conclusaes que levem à 



melhor compreensão dos fen6menos relacionados à evoluçzo e 

difusão tecnológicas no caso especifico da tecnologiaa aqui 

abordadas. 

VI.1 - TrajetGria da Optoeletrunica e Fotonica versuç 

Microeletranica 

No que se refere à compreonsSo das trajetór ias tecnu- 

lhgicas envolvidas, podemos notar que a trajethria tecnol.6- 

yica associada às tscnologias optowletr6nicas encontra-se 

num estado intermediário de proximidade do paradigma tocno- 

lógico principal, entre as trajetórias da microeletrônica 

(bem identificada com o paradigma, por sua maior maturidade) 

o da fot6nica (ainda a ser plenamente difundida e amadureci- 

da tecnicamente). 

Poderiamos, para simplificar a campreeens$o deste yua- 

dro, traçar uma analogia entra o comportamento das diversas 

trajetarias ligadas au paradlyma da informaçao a um redemoi- 

nho, ou um vártex, onda várias trajetórias se movem em torno 

de um padrão tecnológico mais abranyente (a manipulag20 de 

informações) segundo seus graus de maior ou menor difusão: a 

niicroeletrônica bem no centro do v6rtex, 1-10 seu eixo central 

e girando a alta velocidade, seguida pela optooI.etr6nica. um 

pouco mais afastada do centro do redemoinho e com velocidade 

da giro menos acentuada, e depois, mais afastada do centro, 

embora engajãda no movimento helicoidal, a fot6nica. A falsa 

alternância destas "correntes de vento", como num rodemoi- 

riho, p~-oporcioria a substituição de uma trajetbria por outra 



ou, pelo menos, a coexistência de mais de uma tra:jutoria num 

mesmo ponto de evolução, em eqüidade de condiç5es tecnol6gi- 

c a s  e de disseminação. Desta forma, duas ou mais trajetárias 

podem se complementar, dependendo dos nichos espscáficos sue 

elas atingit-ao. É difícil prever, naçte ponto, se a transi- 

ção de uma trajetoria para outra & definitiva, e provaval- 

mente radical, ou apenas provisárla, sendo o cenario consti-- 

tuido pela alternâ~icia entre urna'trajetária e outra. A par- 

tir desta possível alteri-dnuia podemos prever diversas op- 

ções de difusão e evolu~ao tacnol0gicas. Num cenário hipoti- 

tico "1" pode acontecer que a optoeletr6nica alcançe um ni- 

vel de difusão tal que a maior parte do mercado seja ocupado 

por tecnologias e produtoc; actvindos da interação snSt;r.e luz e 

eletrons, a que a microeletronica como a conhecemos hoje 

ocupe uma faixa menor no panorama tecnoi8gico. Ji num outro 

cenário hipot6tico "2" poda acontecer que as tentativas de 

resolução dos "trade-offs" associados 2s tecnologias optos- 

letronicas dêm resultados inçatisfat0rios frente 5 evolu~ãa 

tecnol6gica contínua das tecnoioyias microaletr&nicas tradi- 

cionais- Neste caso, as tecnologias optoeletrsnicas conki- 

nuariam a ocupar um posto perifktico no marcado de produtos 

voltados para a manipulação de informações. A partir da op- 

v ã o  entre uni ou outro cenário ção contruídas as políticas 

tecnol6sicas nacionais ou empresariais. 

2 bom lembrar que este tipo de prsvisges devam estar 

sempre relacionadas aos conceitos de lógica e previsibilida- 

de de sistemas tecnob&gicos, conforma expiicamos no Capitulo 



11. Portanto, estas provisoes sempre estão ligadas 5 tenta- 

tivas de obtenção dos objetivos do paradigma a que perten- 

cem, ou seja, maior rapidez de operaçao e menor tamanho, au-- 

mentando a densidade funcional dos componentes e sistemas- 

Caço a oplooletrGnica e a Zotonica logrem obter sucesso com 

o atingimento destes objetivos, com vantagem em relação às 

tecnologias eletrônicas, podemos dizer que as tecnnlogias 

6pkicas estarão representado o papel de insumo-chave do pa-- 

radigma tecnolóyico, assim como acont@,ce com a micrueletro- 

nica atualmente. 

Levando-se em conta os diversos crit&rios do evoluçao 

e difusão tecnológica podemos distinguir claramente alguns 

aspectos fundamentais: 

- a difusão da utilizagãu de componentes optoeletr6ni- 

coç ativos (laserc e fotodetectores, etc) e passivos (fibras 

Upticas, pur exemplo) tem se daao da maneira acelerada pela 

redução dos custos de fabricação destes componentes, sua 

crescente eficigncia e a disseminação da aiatemas de comuni- 

cações Opticas. 

- a clara definicão de uma trajetoria kecnológica 

agregada ao paradigrna microeletw6nicu e em constante intera- 

~ ã o  com os setores tradicionalmente associados 6 industriã 

eletrônica. Como exemplo podemos citar as evoluções asçocha- 

das i substituição de monitures baseados em tubos da raioa 

cat6dicos por outras tecnologias como displays de cristal 

liquido, plasma yasoso e nutras (u que até ceutu ponto podo 

ser considerado coma uma evolução restrita ao universo ele- 



trÔnico mas que, pelos padrues adotados nesta dissertação, 

e s t á  contida no universo da optoeletrônica). Outro exemplo 

claro 6 substituição de comunicaçáes elétricas de baixa vol- 

tayem/corren'te (eyuipamen.tos eletríjnicos de Audio, interfa- 

ces entre computadores} por sinais Opticus em fibrati. A gra- 

dual evolução das tscnolusias de armazenamento óptico 

(cd-rom, worm, masneto-optica, mudança de fase) caminha com- 

plementarmsnte &a tecnologias de armazenamento em meio mas- 

netico- 

A disseminação da optoeletr6nica e da fot&níca tende, 

portanto, a ocupar nichos de mercado na medida em que a uti- 

lixagão da ele8r8nica Ximitn ou impussibilits o alcance de 

determinados objetivos de desenvolvimanto e projeto. 

Desta forma, podemos concluir que, na medida em que 

as evidênciaç indicam que a utilizaçZo de luz está aumentan-- 

do a rapidez e cunfiabilidade dos sistemas de informa~zo, 

Principalmente em telecomunicaçi3es, 6 provável que a uptos- 

letrônica sofra um processo de difusso acelerada devidu 

evolução dos sistemas de cornunica~8es por fibras 6pticas. 

Uma condição basica para yus isto ocorra 6 a adogso das fi- 

bras Ópticas a nivei de rede de assinantes dos serviços da 

telefonia. Ser2 cada vez maior o n h e r o  de serviços e equi-,- 

pamentos desenvolvidos para aproveitar o novo patamar de 

densidade e velocidade de informaçGss. Torna-se factível, 

portanto, a utilização em larga escala de circuitos integra- 

dos optoeletr8nicos monoliticos, ou seja, feitos num mesmo 

substrato. Este tipo de dispositivo, já existente no merca- 



do, poda ter aplicagão om sistemas computacionais, televi-- 

56es, telefones etc.. Tudo depende da evolu~ão das tecnolo- 

gias de integração de sistemas optooletr6nicos em çemí,condu-, 

tores compostos. 

A integração de dispositivos fot6nicos, por uutro la- 

do, é uma etapa mais distante na evolução tecnolbgica do pa-. 

radisma da informaçao. Evidentemente esta é a trajethria 

tecnolbgica que promete as mais radicais inovaques devido ao 

aproveitamento quase total das caracterásticas físicas de 

propagaç~o da luz- No setor de computação, por exemplo, o 

impacto da implementagão de novas arquikaturas aproveitanto 

ac propriedades de materiais elatro-ópticos, magneto-ápticoç 

e acustico-bpticus pude ser tão radical que implicaria na 

mudança dos conceitos computacionais mais basicos, ou me- 

lhor, na descoberta de que podem existir vários modos de se 

"computar" informaç5nn de diferentes tipos, utilizando-se 

redes neuronais [ 9 1 1 E 9 2 i [ 9 3 1 [ 1 0 7 1 ,  holuyrafla E361, 6ptica 

integrada [ 9 4 ] [ 9 5 1 [ 9 6 1 [ 9 7 ]  stc. [ 4 2 ] [ 1 0 9 ] .  

VT.2. Cenários Previsíveis 

Por estes e outros motivos expostos aqui, podemos cor- 

rer o risco de cair no óbvio tecendo racomendaçõos como: o 

Brasil deve dar a máxima prioridade na ampliação dos traba- 

lhos de pesquisa e desenvolvimento aqui sxistentes, aprovei- 

tando que as barreiras de entrada neste mercado, assim como 

as dificuldades para o dosenvolvimerito de tecnoloyias nosta 

área, ainda sso relativamente fracas em comparação com $3 



universo da tecnologia microeletr0nica. Mas, neste cano, o 

mais sábio 6.0 Óbvio. 

No entanto, seria interessante considerar alguns cena-- 

rios que podem ocorrer, dependendo das políticas adotadas em 

relação à s  tecnologias optoeletronica e fotonica. 

Um primeiro cenário, a nosso ver positivo, seria dos 

investimentos maciços em ciGncia, tecnolosia e educaçzo, 

com alguns pontos básicos: 

- a utilização efetiva do poder de compra do Estada; 

- o incentivo ao desenvoivimento do novas tecnologi.aç 

q u e  possibilitem saltua tecnol6gico~ em relacão a produtos e 

processos tradicionaiç; 

-- a isençao de impostos de importação para as alivide- 

deç de P t D ;  

-- a facilitacão na ubtekção de financiamentos para 

compra de equipamentos no e~terior~ desde que destinados a 

pesquiaa e desenvolvimento de componentes a processos do al- 

ta tecnologia; 

- a di,minuiç$o ou a isenção das quotas de i rnportaçgo 

para equipamentos e insumos necessários ao desenvolvimento 

tecnol6yico nas universidades s centros de pesquisa e nas 

empresas com projetos de desenvolvimento aprovados par agGn- 

tias governamentais de fomento; 

- a estabelecimento de incentivos Eiscais e ccrediti- 

cios para a indústria nacional, favorecendo atividades para 

a melhoria de processus fabris a exploração da novas tecno- 

loyias de fabricação; 



- a melhoria nos processos kurocráticos da obtenção d e  

financiamentos junto à FINEP; 

-- a nielhoria dos processos de acompanhamen2;o de inves- 

timentos e financiamentos obtidos juntos as agências de fo- 

mento governamental ; 

Talvez mais importante que a implementação da alguns 

destes itens seja a manutançSo dos compromiããoç governarnsn-9 

tais de fomento pesquisa e desenvolvimento tecnol8gico em 

empresas, universidades a centrus de pesquisa- A melhor ma-- 

neira de implementar esta receita & ,  uma v e z  definidos uti 

objetivos de desenvolvimento tecnológico, cumprir prazos pa- 

u a a obtenção de f ii~anciamentos, yaran.i;ir- a homogeneidade do 

fluxo de recursos para universidades, centros de pesquisa e 

empresas, garantir 0 s  prazos de aalvayuarda de mercado para 

a indústria, através do restrições A importação de peças e 

componentes considerados como p r i s u  ikár ias numa estrat&gia 

mais ampla de desenvolvimento tecnológico, garantir a manu- 

tenção de incentivos durante o período estipulado etc, etc. 

Estes, ao contrário do discursos neo-l.iboral vigente, são 

instrumentos básicos de desenvolvimento tecnolósico indus- 

trial, sendo utilizados por países como E.U.A. e Japão, por 

exemplo. Ou seja: o importante 6 manter a credibilidade yo-- 

vernamental junto aos agentes do setor, permitindo um plane-- 

jamerito de longo prazo que, afinal, facilitara a criação de 

sinergias (do grego "çynsrgian, cooperação) de cunho efeti- 

vamente produtivo entre os diversos agentes do decisão en- 

volvidos. 



Um segundo cenário, pessimista, seria a da ausência ou 

diminuicão radical dos investimentos em setores de infua-es- 

trutura e tecnologia de ponta. Neste caso, toda a tecnologia 

gerada em territbrio nacional nSo teria utilizacão devido 2 

ausência de estruturas satisfatbrias de fomento, mecanismon 

de financianiento para o desenvolvimen~to de empresas de base 

tecnológica e capital para utilização destas tecnologias e 

tieu desenvulvimento. Este tipo de abordagem levaria, eviden-- 

temente, ao sucateamento do pequeno parque emprssarial e de 

pesquisa universitária, al6m da deyradaçso das atividades 

nos centros de pesquisa atuantes na área. A dependência tec- 

nolóyica externa seria acentuada om setores importantes como 

o de telecomunicações, o de computação e a militar, deçeçti- 

mulando o desenvolvimento de iniciativas empresariais com 

vistas A utilização de tecnologia nac'ional, geralmente re- 

passada pelos centros de pesquisa e universidades As empre- 

sas. 

Um terceiro cenário seria o da inserção do Pais no 

mercado externo da componentes optoeletr6nicoç e fot6nicos. 

Obviamente, para que isto aconteça várias condicionantes en- 

contradas no primeiro cenário, como as facilidades para o 

desenvolvimento econ6mico e tecrkol6gico no mercado interno, 

deveriam estar presentes, visando um amadurecimento técnico 

e empresarial capaz de fazer fronte aos competidores no mer- 

cado externo- Deve-se notar que, neste caso, a maior parte 

da produção deveria estar voltada para componentes de apli-- 

cação específica em setores não estrategicos, pois a produ-- 



ção de componentes para setores considerados estratésicos 

[certas faixas de mercado de telec:omunica~õeç, setor mili-- 

tar, aeroespacial e, principalmente, mi,croeletrÔni.ca) geral- 

mente & fomentada pelos países dessnvolvidoç enquanto que a 

produção de dispositivos voltados para o mercado de produção 

em massa exige escalas de produção riao factíveiu para o País 

devido ao porte dos recursos necessárioiã para quebrar algu- 

mas barreiras de penetra~ão neste tipo de mercado. 

VI.3- Comentários Finais 

Deve--se notar que, apesar das tecnologias opkosletr6- 

nicas estarem fortemente agregadas ao complexo elstrGnico, n 

potencial de inovaçoes tecnolóyicas radicais oriundas d e ~ t a  

tecnologia certamentamente possibilitará a redução de diver- 

sas barreiras de entrada nos mercados formados pelos diver- 

sos segmentos destinatários destas tecnologias, ou. seja, & 

menos provavel "perder o bonde" da optoeletrônica e fotônica 

tanto a nível de pesquisa básica, aplicada ou produç2o in-- 

dustrial, desde que os investimentos um cayacitaçso tecnolb-- 

gica realmente paEçem a acontecer de forma decidida pelo Go- 

verno Federal, em primeiro lugar, e pelos Governos Esta- 

duais, em segundo Lugar- 

No estabelucimsnto de políticas para o setor no Brasil 

deve-se prestar atençzo ao f a t o  de que, na medida em que os 

dispositivos e equipamentos baseados em tecnologias optoele-. 

tronica ou fotonica venham a ocu.par espaços em mercados an- 

teriormente destinados a.dispositivus e equipamentos ele.t;xC>-- 



nicos pode-se esperar que a dissemina~ão da -optoeletr&nica e 

fotõnica dependa, em grande parte, das políticas voltadas 

para o complexo eletrunico. 

Desta forma, as tecnolugias de uptneletrOnica só pode-- 

rão se desenvolver a contento na medida em que os mercados 

para estas tccnologias no Brasil estiverem bem ajustadus 

vis-à-vis às políticas setoriais de telecomunicaç6es, infnr- 

natica e entretenimento. 

De qualquer forma, acredita-se que a melhor. ' forma de 

abordagem empresarial seja a de atacar nichos de mercado, 

principalmente el.etr6nica profissional, da comunicaç6es, a 

área militar e espacial. Ma medida em que as empresas qua 

pretendam atuar neste setor devem ter de alguma forma agi1.i- 

dade suficiente para acompanhar de forma eficiente as mudan- 

Gas e e v o l u ç ~ e ~  tecnológicas, deve-se esperar o surgimento 

de pequenas empresas de gerência eminentemente tecnológica, 

atuando em nichos do mercado bem específicos, como compunen- 

tes semicondutores compostos para tslecumunicaçoes, displays 

de aplicação específica, detectares rastreador ea de infra- 

vermelho, em suma, produção de componentes de baixa demanda, 

alta confiabilidade e alto valor por unidade. 

A nível acadhico, espera-se que a tradicional diccus- 

são sobre a necessidade de forma~ao de mao-de--obra especia- 

lizada dê lugar à cobrança de um efetivo engajsmento do Ga- 

verno no sentido de priorizar o desenvolvimento tecnol6sico 

das universidades e fomentar o aumento das oportunidades de 

trabalho no setor, atraves da adoça0 das políticas seturiais 



que incentivem o desenvolvimento das pequenas e mlcru empre- 

sas de alta tecnologia. 

O aumento dos investimentos em desenvolvimento tecno- 

16gico nos centros de pesquisa governamentais deve ser uma 

das principais prioridades do Governo, na medida em que a 

tecnologia gerada nestes centros pode ser transferida para a 

indústria, yerando mais empregos especializados. Tomando-se 

como exemplo o CPqD, podemos dizer que as tecnologias de op- 

toeletr8nica desenvolvidas nesta centro de pesquisas colo- 

cam-no como o principal fonte do tecnologia em dispositivos 

optoeletr6nicoã no hemisfório sul, al-#m de desenvolver tec- 

nologias no estado da arte internacional. Apesar de seu 

prestígio, o Centro de Pesquisas e Desenvoivimento de TELE-. 

B R k S  encontra-se com em situação pouco alvisçareira por £a].--. 

ta um enyajantento yoliticu mais claro du Guvurno Fsd~ral a 

favor do desenvolvimento de tecnologias de ponta em telaco- 

municaç6es, por falta de verbas para a manulençSo e expansão 

de seus programas de pesquisa, "a priori" garantidos por 

portaria do MinistGrio das Comunicaçaes que pretendia, em 

parcelas crescentes, repassar recursos equivalentes a ate O, 

5% do or~amento da TELEBRAS para a Ares de tecnoluyia mi- 

craeletrônica do CPqD, incuindo aí a parte de optoelotr8ni-a 

'20s. 

Assim, cromos ser fundamental a retomada dos investi- 

mentos da cunho governamental a nível de: 

-- fomento mais forte A cx i a ç a o  de empresas de alta 

tecnologia, geradora de empregos especializados; 



- pesquisa básica sm universidades e centros de pes- 

quisa ; 

- pesquisa aplicada em cenlr os de pesquisa sovernamen- 
tais; 

- infra-estrutura de telecomunicag6es. 

Este tipo do atitute poderá fazer com que o Pais apro- 

veite o fato da optoeletr6nica ser uma tecnolosia relativa- 

mente nova, ou çeja, cujas barreiras.de entrada em mercador; 

externos nau são da mesma ordem de grandeza de tecnologiaa 

mais maduras, com negócios de maior porte e grandes concen-- 

traçijes de capital, como a microeletr6nica com base em silí- 

cio. Al&m disto, podemos adotar maiç uma vez o discurso sem- 

pre correto de que este tipo de tecnoloyia & estratkgicu na 

medida em que todos os sistemas de tslecomunicaçoes, por 

exemplo, t e r ã o  como base a s  tecnolugias de optoeletr6nica e 

fotsnica, alem dos sistemas destinados a utilização militar- 

Deixando de lado o Qiscursu eslrat&yico, podemos ado-- 

tar o discurso mercadológico e pragmático do que n Pais que 

detiver um yrau suficiente de dessnvo~viniento tecnolbgico 

nestas áreas, tanto a nível de tecnol*gia básica como de 

produsão, TERÁ FEITO UM GRANDE NEG6C10. Aparentemente toda a 

tecnologia de in£ormações, informática, toleinformática, te-- 

1ecornunica~Ues etc-, está se dirigindo p a r a  a utilização ex-- 

tensica de componentes optoeletrihcos e, maiç, tarde, futÔ-. 

nicor; - 

Tomemos um exemplo. Atualmente o mercado de fibras 6p- 



ticas e sistemas 6pticos de comunicaç6es esta restrito, no 

Brasil, a troncos urbanos entra centrais telefonicas em ci- 

dades, com um volume aproximado de 2000 sistemas de segunda 

e terceira gerações. Evidentemente este mercado tem demanda 

reprimida muito grande devido 5 falta de investimentos em 

infra-estrutura no Pais. Alem mercado existe ainda a 

demanda pela instalação de truncos interurbanos c interna- 

cionais. A difusão das tecnologias de comunicaç6es hpticas 

acabar2 por levar a fibra 6ptica até a xede de assinantes, 

um mercado de volume praticamente incalculável p e l o  poder 

multiplicador gerado pela introdução de ta9 facilidade do 

comunicação de alta capacidade. 

Ai&m deste mercado, relacionado ii TELEBMAG, podemos 

relacíonar aqueles outros mercados ligados à ferrovias, ox-- 

ploração e comércio de petr6l.eo, sistemas de ger-a~ão e dia- 

tribuição de energia elbtrica, equipamentos militares, redes 

locais de computadores etc. 

Dificuldades politicas existem u sempre vão existir, 

principalmente na necessidade de integrar as politicas dn 

complexo eletr6nico para yarantir a conjugação das demandas 

brasileiras do setor- Conforme exposto anteriormente, existe 

também a possibilidade de um modelo de exportaçao, mas para 

que este modelo seja bem sucedido é inevitável n aumento dos 

investimentos em pesquisa, desenvolvimanto, incentivos di- 

versos e redução das limita~oes para a importação e Einan-- 

ciamento de bens de capital para as empresas, universidades 

e centros de pesquisas em optoeletr6nica, incentivo i expor- 



tação, programas de controle de qualidade o homologação de 

produtos por entidades internacionais etc. 

Outro aspecto sue deve ser levado em canta nas rela- 

c6os comerciais e tecnoityicas 6 que cada vez mais os pai- 

ses desenvolvidos procuram proteger suas indústrias de tsc- 

nologia de ponta da compekiç5o externa, assim como monituram 

cuidadosamente para que países este tipo de tecna%osia pode 

ser vendida, Geja ds forma explicitn (contratos de transfe- 

rencia de tecnologia) seja impllcita (venda de equipamentos 

que tenham grande valor tecnolúyico agregado, corno supercom-- 

putadoreã, por exemplo). A origem deste comportamento prato- 

cioniçta deve-se, principalmente, à excspcional. importância 

das atividades de processamento de informações no mundo cnm- 

teporâneo [112][1131. 

Os E. U . A .  conkinuam querendo impor políticas protecio- 

nistas ao avanço japonos na área de semicondutorea, PKOCU- 

rando propor ao Congresso alkeraçoes em sua famosa lei an-- 

ti-trusto e negociando constantemente com o Japão acordas 

comerciais que preservem a indfi6trj.a de alta tecnoloy ia ame- 

ricana[lOB][I.ll]. O papel do Estado, tanto nos E.U.A., 3a- 

pão, Comunidade Econ6mica Eurupeia e também na Curéia do Sul 

6 fundamental para a viabilização dos setores de ponta como 

microeletrônica e optoelekrGnica [llOJ. 

Portanto, estrat&gias protecionistas são discutidas e 

implementadas nos paises com setores de tecnolovia de ponta 

razoavelmente desenvolvidos e o Brasil não tem porque enve- 

redar por uma trajetbria neo-liberal esteuil. @ absol.ut:amen- 



te necessariu aumentar os invcstin~entoa que tenham grande 

poder multiplicador a nível empresarial, paral.elamente aos 

investimentos em pesquisa a desenvolvimento, contribuindo 

para o aumento da geração de tecnologias de ponta, aumento 

de produtividade e qualidade, etc. e, antes da tudo, yaran- 

tir a manutenção destes investimentos. O setor de optoele- 

trunicoç & uma excelente oportunidade para u País tornar-se 

um dos poucos detentores mundiais de tecnologias para a Era 

da Informaçao. 
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