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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da sociedade, o homem demonstra um grande interesse em se
comunicar, ou seja, transmitir informações. Há décadas que a distância entre os locais se
tornou um dos maiores empecilhos para que isso ocorra efetivamente. Entretanto, o homem
com sua incrível criatividade vêm buscando, ao longo dos anos, formas de reverter esse
problema.

Desde a civilização grega, já havia formas para efetuar a comunicação. Os gregos criaram
um sistema de tochas com fogo para se comunicar por longas distâncias. Em 1790, o
francês Claude Chappe transmitia mensagem através de um telégrafo há uma distância de
230 km. Em 1870, o inglês Jonh Tyndall, através de um experimento envolvendo um feixe
de luz e um jato de água, demonstrou o fenômeno da reflexão total (que é um dos princípios
fundamentais para o funcionamento das fibras ópticas), como pode ser demonstrado na
figura abaixo (FIG.1) (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Figura 1 – Observação do efeito Tyndall
Fonte: (NOBERTO, 2010)

Já em 1880, Alexander Graham Bell criou o fotofone. Em 1950, inspirados pelo experimento
de John Tyndall, muitos físicos começaram a buscar por um guia para a luz que fosse
conveniente, visto que, o meio utilizado por ele, a água, era impraticável comercialmente. O
primeiro guia utilizado foi o bastão de vidro, que conseguia transmitir imagens. Surgiu então,
a necessidade de criar uma luz que fosse mais apropriada para a propagação de
informações e assim, em 1960, foi criado o primeiro laser, que nada mais é do que um feixe
de luz que emite sinais em uma determinada frequência. A partir daí, o bastão de vidro foi
sendo aperfeiçoado, por meio de sistemas para reduzir as impurezas. Mas apenas em 1975
é que as fibras ópticas tomaram a forma que têm hoje e deixaram de ser uma realidade
apenas em laboratórios, entrando na fase de produção industrial (SILVA JUNIOR; TABINI;
NUNES, 1991).

Figura 2 – Cabo de fibra óptica e a sua constituição
Fonte: (EURICLENE, 2012)

Alinhado aos avanços da fibra, outros componentes dos sistemas ópticos também
evoluíram, como: os emissores, detectores, conectores e emendas ópticas. Atualmente, os
3
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cabos de fibras ópticas conseguem alcançar, sem repetidores, cerca de 6.000 km e operam
em uma velocidade de 100 Gbits por segundo. Dessa forma, tornou-se impossível suprir as
necessidades da sociedade atual sem a tecnologia óptica (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES,
1991).

O dossiê tratará de assuntos que envolvem a fabricação das fibras óticas. Esses assuntos
serão expostos para que um micro e pequeno empresário consiga entender os macros dos
tipos de processos de produtivos das fibras óticas, para assim desenvolver o seu
empreendimento.
2 OBJETIVO

Este dossiê tem como objetivo abordar assuntos que tratam sobre o processo de fabricação
das fibras ópticas, tais como: evolução das fibras, princípios físicos envolvidos, materiais e
equipamentos utilizados, componentes das fibras, entre outros.
3 CARACTERISTICAS DAS FIBRAS ÓPTICAS

3.1 Princípios físicos

As fibras ópticas são estruturas cristalinas que transportam dados. Considerando que feixes
de luz são os responsáveis pelo transporte das informações, é importante entender a
natureza da luz para que seja compreendido o funcionamento das fibras ópticas e suas
variedades (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Em primeiro lugar, é importante saber que a luz viaja a uma velocidade constante de
aproximadamente 300.000 Km/s no vácuo, mas que em outros meios sua propagação
ocorre a velocidades menores. A diferença de velocidade de propagação da luz em meios
diferentes do vácuo pode ser observada através da figura 3, quando o feixe que incide
(chamado de raio incidente) encontra outro meio. Seu ângulo de deslocamento é alterado e
o feixe não mais se propaga como antes, mas sim com um desvio angular (representado na
figura por i). Isso se deve ao fato de que, neste meio, no qual o feixe está para penetrar,
haverá mais resistência para propagar-se. O único caso em que este desvio não é
observado será quando a incidência é perpendicular à superfície (SILVA JUNIOR; TABINI;
NUNES, 1991).

A este desvio denomina-se ângulo de refração (r), e o raio desviado é chamado de raio
refratado (R’) (FERRARO, 2012).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 3 – Refração de feixe de luz
Fonte: (FERRARO, 2012)

Como a velocidade da luz, em qualquer que seja o meio, será sempre inferior à sua
velocidade no vácuo, seu feixe estará sempre aproximando-se do eixo normal à superfície
(FERRARO, 2012).

Compilando estas informações, é possível dizer que cada material tenha um índice de
refração que o caracteriza (n), e que este índice depende da sua composição química. Para
a produção de fibras ópticas, por exemplo, esta característica é importante, visto que
diferentes composições de vidros terão diferentes índices de refração (SILVA JUNIOR;
TABINI; NUNES, 1991).

Enfim, pode-se definir o índice de refração pela equação (I), onde c representa a velocidade
da luz no vácuo (300.000 Km/s) e c do meio representa a velocidade da luz no meio em
questão. Desta forma, o índice de refração é adimensional, e quanto mais próximo de 1,
mais facilmente a luz propaga-se e menor é o seu ângulo de refração (SILVA JUNIOR,
1991).

Analogamente, meios mais densos correspondem a menores velocidades de propagação da
luz e vice-versa (GIOZZA, 1991).

n
(I)

c
cmeio

Segundo Lima Junior (1994), analisando o ângulo de refração, tem-se que os raios
incidentes em uma superfície desviam sua trajetória a depender dos índices de refração dos
materiais através dos quais estes raios viajam. Na figura 4, o feixe está em uma situação
análoga à da entrada em uma fibra óptica, visto que o índice de refração do ar é menor que
o do material de composição da fibra. Levando esta situação até o maior ângulo possível de
incidência do feixe (situação representada por c, onde este ângulo de incidência é de 90º em
relação à normal), esta pode ser analisada pela Lei de Snell (equação II):

5
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Figura 4 – Feixe propagando-se de um meio menos refringente para um mais refringente
Fonte: (LIMA JUNIOR,1994)

sen(i)  n1  sin(r )  n2

(II)

Conforme Lima Junior (1994), sendo o ângulo de incidência de 90º em relação à normal, o
ângulo de refração será máximo e representado na equação III ou seja:

r  arcsen
(III)

n1
n2

Ainda de acordo com Lima Junior (1994), de maneira análoga, em uma situação na qual o
feixe luminoso esteja deslocando-se do meio mais refringente para o menos refringente
(figura 5), o ângulo limite será representado por:

L  arcsen
(IV)

n2
n1

Figura 5 – Feixe propagando-se de meio mais refringente para menos refringente
Fonte: (LIMA JUNIOR, 1994)

Assim sendo, para qualquer ângulo de incidência em relação à normal, de um feixe
luminoso que se move de um meio mais refringente para um meio menos refringente e
superior ao ângulo limite (ou ângulo crítico), não haverá refração, mas sim o fenômeno
conhecido como reflexão total. Neste caso, a totalidade da luz incidente é refletida de volta
para o meio, não havendo raios refratados. Este é o fenômeno que permite o transporte de
informações através das fibras ópticas (LIMA JUNIOR, 1994).

Assim sendo, de acordo com Lima Junior (1994), a luz propaga-se na fibra de maneira
semelhante à demonstrada na figura 4.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 6 – Propagação da luz em um filamento de fibra óptica
Fonte: (LIMA JUNIOR, 1994)

3.2 Tipos de fibras ópticas

As fibras ópticas apresentam variações, sendo a nomenclatura “fibra óptica” utilizada para
designar, segundo Silva Junior, Tabini e Nunes (1991), “guias de formato cilíndrico
constituídas por materiais cristalinos concêntricos”.

Sobre as classes de fibras ópticas, Giozza (1991) afirma que:
Existem duas classes principais de fibras ópticas: as monomodo e as
multimodo. As fibras ópticas monomodo, de dimensões menores e maior
capacidade de transmissão, possuem um único modo de propagação (ou,
em termos de óptica geométrica, transmitem apenas o raio axial). As fibras
multimodo (de índice degrau ou gradual), por seu lado, possuem vários
modos de propagação e [...] classificam-se em degrau ou gradual (GIOZZA,
1991).

Figura 7 – Fibras monomodo e multimodo (degrau e gradual)
Fonte: (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991)

Para que sejam entendidas as diferenças entre as fibras monomodo e multimodo, é
necessário primeiramente esclarecer o conceito de modo de propagação.

Lima Junior (1994) afirma que o modo de propagação pode ser definido como sendo todos
os possíveis caminhos ou trajetórias que um feixe de luz pode percorrer no interior de uma
fibra óptica. De acordo com Silva Junior, Tabini e Nunes (1991), este número de modos de
propagação pode variar desde 1 até 100.000 e depende de uma grandeza adimensional
denominada de “frequência normalizada”, que pode ser calculada de acordo com a seguinte
expressão:

(V)
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AN  sen

(VI)

Ou ainda, aplicando a Lei de Snell:

AN  n1  n2
2

(VII)

2

Na expressão V, d é o diâmetro do núcleo da fibra óptica, lambda representa o comprimento
de onda da luz incidente e AN é a abertura numérica da fibra, ângulo máximo que um raio
luminoso pode formar com o eixo central da fibra para que haja reflexão total, indicando
também o quanto da luz incidida sobre a extremidade de entrada da fibra é de fato
transmitida (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991). Esta abertura numérica pode ser
calculada pela equação VI.

Figura 8 – Ilustração da abertura numérica em uma fibra óptica
Fonte: (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991)

Utilizando o valor da frequência normalizada (IX), Silva Junior, Tabini e Nunes (1991)
afirmam que o número de modos é calculado como sendo:

(VIII)

M 

V2
4

para fibras de índice gradual

(IX)

V2
M 
2

para fibras de índice degrau

3.2.1 Fibra multimodo de índice degrau
A fibra multimodo de índice degrau é o gênero mais simples de fibra óptica e possui vários
modos de propagação devido à sua larga abertura numérica e diâmetros. Por apresentarem
núcleo grande, têm acoplamento facilitado. Por outro lado, têm uma diminuta capacidade de
transmissão (devido à atenuação elevada - ≥4dB/Km – e pequena largura de banda ≤25MHz/Km). Assim sendo, sua utilização é mais corriqueira em curtas distâncias (GIOZZA,
1991).

Seu núcleo é composto de material homogêneo e apresenta índice de refração superior ao
da casca e constante, por isso o nome de degrau (LIMA JUNIOR, 1994).

www.respostatecnica.org.br
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3.2.2 Fibra multimodo de índice gradual

É a fibra óptica que apresenta seu índice de refração variando gradualmente da casca (onde
é menor) até o centro (onde é o maior), originando assim o seu nome (SILVA JUNIOR;
TABINI; NUNES, 1991).

Sua fabricação é um pouco mais complexa que a multimodo degrau, assim como seu
acoplamento (que, ainda assim, não é difícil de ser feito), mas sua largura de banda
aceitável é muito superior (pode chegar a 1GHz/Km) e a dispersão de sinal é
consideravelmente inferior (3dB/Km a 850 nm) (GIOZZA, 1991).

Ainda segundo Giozza (1991), o perfil parabólico de propagação da luz em seu interior
(observável na figura 9) deve-se às sucessivas mudanças de meios com índice de refração
diferente, fazendo com que o feixe aproxime-se ou afaste-se da normal a depender da
situação, até o instante em que este feixe encontra-se com a casca e ocorre a reflexão
interna total.

Figura 9 – Seção longitudinal de fibra multimodo gradual com índice parabólico
Fonte: (GIOZZA, 1991)

3.2.3 Fibra monomodo
As fibras ópticas do tipo monomodo, ao contrário das anteriormente citadas, permitem
apenas a passagem de um modo luminoso. Para tal, o diâmetro de seu núcleo é muito
pequeno (tipicamente entre 2 µm e 10µm), porém sua casca tem dimensões consideráveis
(entre 80 µm e 125µm) e, em contrapartida, o acoplamento para a cobertura de longas
distâncias torna-se bastante dificultado, exigindo instrumentos de precisão para tal
(GIOZZA, 1994).

Silva Junior, Tabini e Nunes (1991) afirmam que a largura de banda desta fibra pode variar
entre 10 GHz e 100 GHz (visto que a dispersão modal é nula, havendo somente um
caminho a ser percorrido) e sua atenuação varia entre 0,7 dB/Km em 1300 nm e 0,2 dB/Km
em 1550 nm).

Tendo em vista todas as suas vantagens, sua fabricação é difícil e necessita de
equipamentos avançados e de difícil manuseio, fazendo com que seu custo seja muito
superior ao das fibras multimodos (GIOZZA, 1994).
3.3 Vantagens e desvantagens

As fibras ópticas, devido às suas características, apresentam algumas vantagens em
relação aos suportes físicos de transmissão convencionais, tais como o par trançado e o
cabo de cobre. São estas:
9
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Matéria-prima: como as fibras ópticas são compostas por sílica (material abundante
e não muito caro), sua despesa aumenta apenas no processo requerido para fazer
vidros altamente puros desse material. Devido a isso, as fibras ópticas tem sido uma
alternativa superior aos satélites em sistemas de transmissão a longa distância,
caracterizados por um grande tráfego ponto a ponto. Por outro lado, em aplicações
multiponto, como difusão de TV, os satélites são a melhor alternativa (BARCELOS;
RODRIGUES, [200-?]).
Baixa atenuação: essa característica demonstra que menos informação é perdida
no decorrer do caminho, o que diminui os gastos com repetidores e regeneradores
de sinal, diminuindo assim os investimentos no sistema e na manutenção de uma
forma geral (BARCELOS; RODRIGUES, [200-?]).
Largura de banda: a fibra óptica possui elevada largura de banda o que permite que
o sistema seja expandido, superando muitos outros sistemas. A fibra óptica possui
uma faixa de uso potencial da ordem de 10¹²H, que está muito distante de ser
utilizada (BARCELOS; RODRIGUES, [200-?]).
Baixo peso e dimensão: a fibra pesa 30 g por km e possui um diâmetro de apenas
125µm. Esses fatores viabilizam suas aplicações em locais onde o espaço é limitado
(SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
Sigilo: não existe a possibilidade de se colocar ou retirar informações sem que haja
prejuízo para o sistema, tornando-a altamente segura e sigilosa (SILVA
JUNIOR,1991).
Isolação elétrica: impede a produção de faísca, o que a torna capaz de ser utilizada
em áreas de atmosfera explosiva. Por esse motivo, possuem imunidade a
interferências eletromagnéticas (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Como é comum em qualquer equipamento, o uso das fibras ópticas também possui algumas
desvantagens em relação aos suportes de transmissão convencionais. São elas:


Fragilidade das fibras ópticas: o manuseio de uma fibra óptica sem
encapsulamento é bem mais delicado que no caso dos suportes metálicos. É preciso
ter muito cuidado com as fibras ópticas, pois elas quebram com facilidade
(BARCELOS; RODRIGUES, [200-?]).



Falta de padronização dos componentes ópticos: por ser uma tecnologia
considerada nova ainda, essa sua relativa imaturidade e o contínuo avanço
tecnológico não tem facilitado o estabelecimento de padrões para os componentes
de seus sistemas de transmissão (BARCELOS; RODRIGUES, [200-?]).



Instalação: Em razão das dimensões envolvidas e da sua fragilidade, a instalação
de fibras ópticas exige o uso de técnicas sofisticadas e de muita precisão, a fim de
limitar as perdas de acoplamento (BARCELOS; RODRIGUES, [200-?]).

3.4 Aplicações

Devido a todas as vantagens aqui abordadas e levando também em consideração as suas
desvantagens, serão citadas algumas das aplicações das fibras ópticas na atualidade.
Essas aplicações, para uma melhor abordagem, serão divididas em alguns grupos, onde a
finalidade e as fibras usadas possuem características em comum.

Nos sistemas de comunicação é importante ressaltar a utilização dos cabos de fibra óptica
em substituição dos cabos metálicos, no geral, os cabos de cobre. Essa substituição ocorre
principalmente em sistemas de comunicação de longas distâncias. Outro ponto importante é
a sua utilização em redes locais de computadores, com ênfase para a automação de
escritórios e automação industrial (LEITE, 1992).
www.respostatecnica.org.br
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Rede telefônica: devido as suas características de grande banda passante e baixa
atenuação, as fibras ópticas são muito utilizadas para interligar centrais de tráfego
interurbano na telefonia. Por possuírem a capacidade de preservar a informação por
longas distâncias, são ótimas para países de tamanho continental, como o Brasil.
(LEITE, 1992).
Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI): com o fornecimento de telefone,
Internet e TV à cabo para um mesmo assinante, a utilização de fibras ópticas
aumentou bastante, pois pode-se empregar apenas a fibra para prestar todos esses
serviços (LEITE, 1992).
Cabos submarinos: pela sua capacidade de transmitir informações por longas
distâncias sem perda, as fibras ópticas veem substituindo os cabos coaxiais,
utilizados anteriormente, que além de transmitirem informações por distâncias
menores, são extremamente pesados e de difícil manuseio (LEITE, 1992).
Sistemas de energia e transporte: a grande utilização das fibras na
telecomunicação está incentivando a sua difusão em outras redes públicas, tais
como o sistema de geração e distribuição de rede elétrica e os sistemas de
transporte ferroviário (LEITE, 1992).

O uso das fibras em sistemas de sensores ou de instrumentação vem crescendo, devido as
suas características como: imunidade a interferências, isolação elétrica, robustez e
resistência à corrosão (LEITE, 1992):






Aplicações industriais: são principalmente os sistemas de telemetria e supervisão
do controle de processos. Suas características de resistência mostram-se ideais para
supervisionar, através do sensoriamento e proporcionar uma maior segurança no
processo envolvido (LEITE, 1992).
Aplicações médicas: nessa área elas são utilizadas, tanto em diagnóstico como em
cirurgia. O principal método utilizado é através de sensores inseridos através de
cateteres ou subcutaneamente. Dessa forma eles podem monitorar funções
biológicas internas dos pacientes, estes podem, ainda, permanecer instalados nos
pacientes por longos períodos (LEITE, 1992).
Automóveis: nesse campo suas aplicações vêm crescendo continuamente, desde
mostrar a luz nos painéis eletrônicos, até como meio de transmissão na supervisão e
controle do motor e da transmissão (LEITE, 1992).

Figura 10 – Sensor de fibra óptica
Fonte: (ROCKWELL AUTOMATION, 2013)

Em sistemas militares, a fibra óptica é utilizada tanto com aplicações similares às de
comunicação, quanto às aplicações em sensores:


11

Comunicações: veem substituindo os suportes metálicos nos sistemas de
comunicação de voz e dados a baixa velocidade, pois garantem muito mais
segurança no sigilo da informação (LEITE, 1992).
Aplicações específicas: são utilizadas no lançamento de mísseis teleguiados por
cabos, proporcionando um melhor controle da pontaria através do monitoramento
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visual. Os sistemas de sensores também são muito utilizados, como por exemplo,
giroscópios ópticos que permitem uma navegação automática em diversos meios de
transporte (LEITE, 1992).
4 COMPONENTES DO SISTEMA

4.1 Cabos

Silva Junior, Tabini e Nunes (1991) afirmam que:
Quando utilizadas na prática, as fibras ópticas necessitam de uma proteção
para garantir suas características de transmissão. Sendo assim as fibras
recebem, de acordo com a aplicação, uma série de revestimentos para
protegê-las do meio ambiente e de esforços mecânicos que porventura
venham a sofrer durante a instalação ou operação. O resultado é o cabo de
fibras ópticas [...]. (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

O processo de revestimento destes cabos (também chamado de buffering) ocorre, em geral,
de duas formas: os cabos podem ser do tipo loose (soltos) ou do tipo tight (compactos,
presos), ambos representados na figura 11 (GIOZZA, 1991).

Figura 11 – Estruturas básicas de cabos ópticos
Fonte: (GIOZZA, 1991)

4.1.1 Revestimento tipo loose

A estrutura referida, observada na figura 11, consiste de um tubo externo de diâmetro
bastante superior ao da fibra óptica em si. Esse tubo contém as fibras e tem o propósito de
isolá-la do ambiente externo, conferindo assim isolamento dos grandes esforços e trações
que sofre o cabo. Em seu interior, a fibra tem liberdade de movimento, havendo um certo
excesso de fibra no interior do envoltório (para que a fibra não seja tão tracionada quanto o
cabo), tal como mostrado na figura 12 (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
Giozza (1991) afirma que o material do tubo de buffering deve ser duro, liso e flexível, com
dimensões típicas entre 1 mm e 3 mm. Ainda segundo Giozza (1991), é costumeiro o
preenchimento do tubo com um material viscoso, conferindo proteção mecânica adicional e
provendo lubrificação para os movimentos da fibra.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 12 – Esquematização do revestimento tipo loose
Fonte: (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991)

Sua utilização é mais adequada para sistemas de telecomunicações à longa distância, visto
que, nestes casos, um desempenho com baixas perdas a longo prazo é fundamental. São
bastante vistos como cabos aéreos e cabos submarinos (GIOZZA, 1991).
4.1.2 Revestimento tipo tight

Nesse revestimento, o cabo de fibra óptica é preso fortemente a uma estrutura rígida de
plástico duro (extrudada diretamente sobre a fibra revestida) que o envolve. Entre a
estrutura e a fibra há um pequeno anel de material macio (pode ser visto na figura 13),, que
protege a fibra dos esforços causadores de fraturas, que viriam a danificar sua estrutura
(SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Considerando que não há folgas neste cabo, seu diâmetro médio varia entre 0,5 mm e 1
mm. Sua principal utilização é em locais onde há pouco espaço disponível (como dutos
congestionados) (GIOZZA, 1991).

Figura 13 – Esquematização do revestimento tipo tight
Fonte: (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991)

4.1.3 Construção dos cabos
Silva Junior, Tabini e Nunes (1991) listam uma série de fatores que devem ser considerados
na fabricação dos cabos:
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Definir o tipo de aplicação do cabo;
Facilidade de manuseio, instalação e manutenção;
Proteção da fibra quanto ao alongamento, compressão, torção, curvaturas, etc.;
Degradação da fibra;
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Manter as características da fibra dentro do amor intervalo de temperatura possível;
Não rompimento da fibra.

As figuras 14 e 15 demonstram alguns exemplos dos cabos multifibras:

Figura 14 – Exemplo de estrutura para cabo óptico tipo loose
Fonte: (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991)

Figura 15 – Exemplo de estrutura para cabo óptico tipo tight
Fonte: (LIMA JUNIOR, 1994)

4.2 Emissores ou fontes ópticos

4.2.1 Estudo dos semicondutores

“Os semicondutores são materiais que possuem características intermediárias aos
condutores (por exemplo, o cobre) e aos isolantes (por exemplo, a borracha). Como
exemplo de semicondutores temos, o silício e o germânio [...].” (SILVA JUNIOR; TABINI;
NUNES, 1991, p. 56).

www.respostatecnica.org.br
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4.2.2 Diodos para transmissores ópticos (LED)

O LED (Light Emitting Diode) é um diodo emissor de luz e possui uma junção p-n
semicondutora que emite fótons, isso significa que quando há polarização direta, os elétrons
livres da região n movem-se em direção as lacunas da região p. Quando isso acontece há a
emissão espontânea de um fóton (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

O grau de acoplamento entre o LED e a fibra óptica varia de 4% a 8%, o que para corrente
de modulação de 100mA, introduz 10µW a 100µW de potência óptica na fibra. Os LEDs
podem ser modulados até 0,5 Ghz. A partir dessa frequência de modulação, a potência
óptica de saída começa a diminuir (LIMA JUNIOR, 1994).

Para sistemas com taxas de transmissão na faixa de Mbits/s e regeneradores para alguns
quilômetros de fibra óptica, foram desenvolvidos diodos de LED, os quais emitem radiações
com comprimento de onda na zona de (800 a 900) nm e 1300nm (LIMA JUNIOR, 1994).

O diodo de Arseneto de Gálio (GaAs), principal componente, emite radiações na faixa de
900 nm, e foram desenvolvidos para aplicações simples (LIMA JUNIOR, 1994).

Os diodos de alta potência de AlGaAs e InGaAsP/InP, emitem radiações com 830 nm e
1300 nm, respectivamente, e são aplicados em sistemas com taxas de transmissão de
Mbits/s maiores que 100Mbits/s, além de regeneradores espaçados desde poucos metros
até mais de 10 km (LIMA JUNIOR, 1994).


Diodos de GaAs (900 nm)

A banda espectral deste diodo está na faixa de 40 nm. A potência óptica emitida é
proporcional à corrente elétrica de modulação. Com 100 mA, se irradiam 3 mW de potência.
Devido a sua grande área de emissão, este diodo é apropriado para fibras ópticas de índice
gradual, com núcleo grosso. Em tais fibras, o índice gradual e abertura numérica igual a 0,4,
acopla uma potência óptica de 120 µm, para uma corrente elétrica de 100 mA (LIMA
JUNIOR, 1994).

A vida útil do referido diodo é de 100.000 horas, tempo necessário para que a potência
óptica caia à 50%. Os tempos de subida e descida da emissão são de 40 a 50 ns e, por
isso, os mesmos são aplicados para transmissão de sinais de, aproximadamente, 5 Mbits/s,
em comprimentos de regeneração para algumas centenas de metros. (LIMA JUNIOR,
1994).


Diodos de AlGaAs/GaAs (830 nm)

Para um tempo de subida do diodo de 15 ns, são necessários 100 mA da corrente de um
impulso. Com uma tensão contínua suplementar, conseguem-se menores tempos de
subida, para menores correntes de impulso (LIMA JUNIOR, 1994).

A potência óptica de 4 mW é alcançada com 100 mA, onde a potência acoplada a fibra
óptica de índice gradual (diâmetro do núcleo de 63 µm e NA=0,2) é da ordem de 60 µW, ao
passo que a potência óptica acoplada a fibra de núcleo grosso (diâmetro do núcleo de 100
µm e NA de 0,4), ascende a 700 µW. (LIMA JUNIOR, 1994).
15
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Com este diodo, consegue-se uma distância de regeneração de 6 km, com uma taxa de
transmissão de 34 Mbits/s (LIMA JUNIOR, 1994).


Diodos de InGaAsP/InP (1300 nm)

Quando o ponto de emissão é de apenas 25 a 30 µm de diâmetro, acarretará em uma
facilitação do acoplamento da potência óptica emitida na fibra (LIMA JUNIOR, 1994).

Ainda que a banda espectral deste diodo esteja em 100 nm, consideravelmente maior que
os diodos de GaAlAs, isto não influência negativamente a propagação dos pulsos, uma vez
que para o comprimento de onda de 1300 nm, a dispersão material da fibra é pequena
(LIMA JUNIOR, 1994).

Para corrente de impulso de 100 mA, a potência óptica de emissão acoplada é de 20 a 40
µW, dependendo da dopagem dos materiais (LIMA JUNIOR, 1994).
Os diodos em pauta oferecem uma potência média disponível na fibra de – 17 dbm, para
taxas de transmissão de 34 Mbits/s, e de – 20 dbm, para taxas de transmissão de 140
Mbits/s. Os receptores com fotodiodos de InGaAs, alcançam com esses parâmetros e
também com – 42 dbm, uma taxa de erro de bits de 1.000.000.000. Assim sendo, se
consegue uma margem de 30 db ou 22 db para essas taxas de transmissão. Com uma
reserva de 6 db e uma atenuação na fibra de 1,5 db/km, é alcançada uma distância de até
15 km sem regeneração para 34 Mbits/s e de 10 km, para 140 Mbits/s (LIMA JUNIOR,
1994).
4.2.3 Diodos laser

A sigla Laser significa “Light Amplification by Simulated Emission of Radiation – Amplificação
da luz por emissão estimulada da radiação.” (LIMA JUNIOR, 1994, p. 80).
“A principal diferença entre o diodo laser e o LED é que o diodo laser possui uma cavidade
óptica (cavidade de Fabry-Perot), que possibilita a realimentação da luz gerada, tornando
possível ocorrer a emissão estimulada.” (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991, p. 62).

Segundo Almir Lima Junior (1994), a cavidade óptica é um amplificador seletivo que resulta
na amplificação das ondas eletromagnéticas, sendo baseada no interferômetro de FabryPerot, ou seja, são dois espelhos de índice de reflexão R¹ e R², colocados a uma distância l
um do outro, onde esta distância l vai determinar a onda estacionária dentro da cavidade
(figura 16).

Figura 16 – Cavidade óptica
Fonte: (INTERFERÔMETRO FABRY-PEROT, [200-?])
www.respostatecnica.org.br
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Na realidade, o laser é um amplificador de luz, que produz irradiação coerente, (existe uma
correlação entre fase e amplitude de um ponto da onda com qualquer outro ponto da
mesma), enquanto o LED produz irradiação incoerente (LIMA JUNIOR, 1994).

Existem três processos básicos de transição entre dois níveis de energia E1 e E2. A
absorção onde um fóton com energia hf (sendo h a constante de Planck e f a frequência),
leva um elétron do estado E1 para o estado E2 (LIMA JUNIOR, 1994).

A emissão espontânea, a qual um elétron de estado E2 libera um fóton de energia hf e decai
para o estado E1, além do terceiro processo, são muito importantes na emissão laser, que é
a emissão estimulada, ou seja, um elétron já no estado E2 sofre uma perturbação de um
fóton com energia hf, libera mais um fóton de mesma fase e direção do primeiro e decai
para o estado de energia E1. Portanto, para se ter emissão laser, há a necessidade de
ocorrer a emissão estimulada e, para que isto ocorra, é necessário antes excitar o elétron
para o nível de energia E2. É preciso, então, excitar átomos que se encontrem no estado
fundamental de energia E0, sob a ação de fótons, para outro estado de energia (LIMA
JUNIOR, 1994).

Segundo Ricardo Tabini e Denizard Nunes (1990), o laser pode funcionar como LED, com
emissão espontânea de luz em baixas correntes. Aumentando-se a corrente e superando a
corrente de limite, consegue-se a emissão estimulada do laser. Isto é conseguido através de
uma corrente de alta densidade, que significa a existência de muitos elétrons em uma
pequena região ativa do diodo laser.

Características
Potência Óptica
Custo
Utilização
Tempo de Vida
Velocidade
Divergência na Emissão
Grau de Acoplamento
Banda Espectral
Modulação
Sensibilidade a
Temperatura

LASER
Alta
Alto
Complexa
Menor
Rápido
Menor
50%
40 nm
até 0,5 GHz

LED
Baixa
Baixo
Simples
Maior
Lento
Maior
4% a 8%
1nm a 3 nm
até alguns GHz

Maior

Menor

Quadro 1 – Informações comparativas sobre o LASER x LED
Fonte: (MARQUES, 2013)

4.3 Detectores ópticos

O detector óptico ou fotodetector funciona como um transdutor, sendo responsável pela
conversão de sinais ópticos em sinais elétricos e convertendo a variação de potência óptica
em variação de corrente elétrica (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

O detector óptico mais utilizado em sistemas de transmissão por fibra óptica é o fotodiodo,
que devido a sua constituição, baseada em material semicondutor, possibilita a construção
de detectores de pequeno tamanho, alta sensibilidade e resposta rápida. Os fotodiodos
utilizados são de dois tipos: o fotodiodo PIN e o fotodiodo de avalanche (APD) (SILVA
JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
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4.3.1 Fotodiodo

Vimos anteriormente que o LED e o diodo laser, através do processo de emissão, emitem
luz (fóton), quando atravessados por uma corrente elétrica. Com fotodiodos ocorre
exatamente o posto: a luz incidente gera uma corrente elétrica, através do processo de
absorção (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
A fração de fótons absorvidos, que resultam em elétrons liberados, é chamada de “eficiência
do fotodiodo” e o tempo de trânsito do elétron liberado entre o cátodo e o ânodo é chamado
de velocidade de resposta. A luz penetra no fotodiodo (PIN ou APD) em uma quantidade
que depende do material e do comprimento de onda, gerando os pares elétron/lacuna (LIMA
JUNIOR, 1994).


Fotodiodo PIN

É fácil observar que a região de depleção (região despovoada de elétrons e lacunas) é a
melhor região para ocorrer à absorção, pois é nesta que se forma o campo elétrico que fará
o elétron livre e a lacuna se deslocarem, formando a corrente gerada. Portanto, a ideia da
construção do fotodiodo PIN é fabricar um fotodiodo que tivesse a região de depleção mais
larga possível. Dessa forma é possível ter uma região maior de absorção dos fótons e um
consequente aumento na corrente gerada (maior sensibilidade) (SILVA JUNIOR; TABINI;
NUNES, 1991).

No fotodiodo PIN, as camadas p e n são separadas, através da introdução de uma camada
intrínseca (ausente de elétrons livres e lacunas) que proporciona o alargamento da região
de depleção. O nome do fotodiodo vem das camadas que o constitui: P – positiva, I –
Intrínseca e N – negativa (TABINI; NUNES, 1990).

Quando um fóton incide na região de depleção, e este possui energia maior ou igual à
energia da banda proibida do semicondutor, haverá absorção desta energia por um elétron,
que saltará da banda de valência para a banda de condução. Como resultado, será formado
um par elétron livre-lacuna. Esse par elétron livre lacuna, sob o efeito do campo elétrico
existente na região de depleção, se deslocará formando uma corrente elétrica (SILVA
JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Vale ressaltar que para cada fóton incidente e absorvido, apenas um par elétron livre-lacuna
é criado, movimentando somente um elétron para formar a corrente no circuito externo.
Portanto, para aumentar a sensibilidade do fotodiodo PIN, é integrado ao detector óptico um
pré-amplificador com FET (transistor de efeito de campo) e este detector (circuito híbrido) é
chamado de fotodiodo PIN-FET (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

É importante observar que existe um compromisso na largura da camada intrínseca, pois
aumentando a camada intrínseca, aumenta-se também a região de absorção, elevando a
sensibilidade do fotodiodo (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).


Fotodiodo APD (avalanche)

A estrutura do fotodiodo APD possibilita criar uma região de alto campo elétrico. Os fótons
absorvidos geram elétrons livres e lacunas (portadores primários) que são acelerados nesta
região. Os portadores primários podem gerar novos elétrons livres e lacunas (portadores
www.respostatecnica.org.br
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secundários), através da colisão dos portadores primários, com átomos neutros, onde parte
da energia cinética dos portadores primários provoca o salto do elétron da banda de
valência para a banda de condução, gerando um novo par elétron livre-lacuna. Este
fenômeno é conhecido como efeito avalanche ou foto multiplicação (SILVA JUNIOR;
TABINI; NUNES, 1991).
“Com relação ao fotodiodo PIN, o fotodiodo APD apresenta um ganho de corrente, ou seja,
maior sensibilidade.” (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991, p. 76).


Fator multiplicativo

É importante ressaltar que o efeito avalanche ou a foto multiplicação é puramente
estatístico, sendo o fator multiplicativo uma média e podendo um fóton gerar mais ou menos
portadores secundários em torno deste fator. Por exemplo, um fator multiplicativo de 90
significa dizer que, para cada fóton absorvido haverá em média 90 elétrons se deslocando
(SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Características
Sensibilidade
Linearidade
Relação Sinal/Ruído
Custo
Vida Útil
Tempo de Resposta
Variação das
características com a
variação da Temperatura
Circuitos de Polarização

PIN
Menor
Maior
Pior
Baixo
Maior
Maior

APD
Muito Maior
Menor
Melhor
Alto
Menor
Menor

Menor

Maior

Simples

Complexo

Quadro 2 – Informações comparativas sobre o fotodiodo PIN x APD
Fonte: (MARQUES, 2013)

4.4 Conexões e emendas

4.4.1 Utilização de emendas e conexões

Devido à capacidade limitada de fabricação dos lances de cabos de fibra óptica, é
necessário, durante a instalação, fazer emendas desses lances em casos em que estes
forem inferiores ao enlace do sistema. Por exemplo, se um sistema possui um enlace de 10
km e a capacidade máxima de fabricação do cabo a ser utilizado é de lances de 2 km, é
necessário fazer 4 emendas entre 5 lances desse cabo (considerando-se i a folga que o
cabo deve ter para a realização da instalação) (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).

Tantos conectores como emendas são utilizados em conexões entre cabos diferentes, como
por exemplo, em enlaces onde parte da instalação utiliza cabo óptico interno e a outra parte
utiliza cabos com fibras ópticas mais protegidas, para instalações externas. Outro ponto
onde há necessidade de se utilizar conectores é na conexão do cabo aos equipamentos
óptico-eletrônicos (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
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4.4.2 Emendas

Existem dois tipos de emenda: a mecânica e a fusão. O princípio da emenda baseia-se no
centramento das fibras ópticas através de uma chapa em forma de V. Após cortadas no
comprimento adequado, as fibras óticas são introduzidas na ranhura do conector, devido a
uma baixa tensão prévia. A fixação permanente das extremidades das fibras é obtida com o
auxílio de uma colagem com outra chapa V, prensada sobre o local da emenda. Coloca-se
ainda um conector U, em ambas as envolturas do conector (LIMA JUNIOR, 1994).
“Após terem sido emendadas, as partes nuas das fibras recebem uma proteção mecânica
geralmente feita de um material termocontrátil chamado protetor de emendas (figura s p.
94)” (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991, p. 94).


Emenda por fusão

O sistema para realização da emenda por fusão é alimentado como uma bateria que pode
efetuar mais de 150 emendas até descarregar completamente. Com a ajuda de um
carregador adequado ou com uma entrada contínua de tensão contínua de 12 V, é possível
então realizar uma operação contínua com este equipamento (LIMA JUNIOR, 1994).

Uma tensão alternada de alta frequência gera o arco voltaico. Este arco produz uma tensão
superficial nas extremidades fundidas do vidro e com isso consegue-se um autocentramento
destas fibras ópticas, que estão sendo emendadas (LIMA JUNIOR, 1994).

As correntes para a pré-fusão das fibras (para limpeza e arredondamento das superfícies) e
para fusão propriamente dita, podem ser ajustadas independentemente uma da outra.
Ambas as operações são controladas por temporizadores (LIMA JUNIOR, 1994).

De acordo com Junior Lima (1994), as vantagens deste processo são:






O processo de fusão é auto-alinhante, já que durante a fusão, a viscosidade do vidro
diminui e as forças, devido à tensão superficial, tendem a alinhar as fibras que estão
sendo emendadas;
Maior durabilidade;
Atenuações por emenda, na ordem de 0,1 a 0,3 db;
Mais econômicas (LIMA JUNIOR, 1994).
Emenda mecânica

“A [emenda] mecânica consiste em posicionar as duas fibras em uma canaleta em forma de
V e fixá-las por uma mola. O conjunto é, então, colocado em um revestimento de fibra de
vidro.” (LIMA JUNIOR, 1994, p. 53).
“As emendas mecânicas são realizadas em conexões que não requerem baixa atenuação e
não sejam necessariamente definitivas.” (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991,p. 89).

www.respostatecnica.org.br
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4.4.3 Conexões

Para efeito de manutenção, a fonte óptica é interligada à fibra através de conectores. Para
evitar maiores atenuações, o processo de fabricação destes conectores é altamente
complexo (LIMA JUNIOR, 1994).

As principais fontes de perda de potência ótica nestes conectores se devem aos seguintes
fatos: afastamento; rugosidade das superfícies das fibras ópticas; variações nos diâmetros
destas fibras; abertura numérica; perfil do índice de refração; desalinhamento axial ou
longitudinal; reflexões nas saídas e entradas (0,3 a 0,4 db), devido as diferenças do índice
de refração do núcleo e do ar (LIMA JUNIOR, 1994).

Um fator importante para a escolha do conector a ser usado é o número e inserções
(conexões e desconexões) que ele permite, sem aumentar sua atenuação (LIMA JUNIOR,
1994).
5 MATERIAIS E SUAS APLICAÇÕES

5.1. Sílica

5.1.1 Multimodo índice degrau

As fibras multimodo de índice degrau, de maior interesse nas aplicações de
telecomunicações, têm sua composição (núcleo-casca) baseada principalmente na sílica
(pura ou dopada). Existem, no entanto, fibras multímodo índice degrau cuja composição da
casca é feita com algum tipo de plástico transparente (silicone, poliestireno, polímeros
especiais, etc.). A utilização de plástico na casca permite a obtenção de aberturas
numéricas superiores, pois o plástico apresenta índices de refração mais baixos que a sílica
(GIOZZA, 1991).

A alternativa usual de se dopar o núcleo da sílica para aumentar o índice de refração é mais
cara e complexa, principalmente se for considerado o caso de fibras de grande diâmetro.
Por outro lado, o uso de plástico na casca da fibra ao invés de sílica, tem o efeito de
aumentar as perdas de transmissão, limitando significativamente o alcance das aplicações.
Em aplicações como iluminação, instrumentação e etc., onde o mais importante é a
capacidade de captação da luz, existem fibras multímodo índice degrau compostas
totalmente por plástico (GIOZZA, 1991).

5.1.2 Multimodo índice gradual

O núcleo não homogêneo de uma fibra multimodo índice gradual pode ser considerado, do
ponto de vista prático, como uma sucessão de finas camadas superpostas, cuja composição
(em geral, sílica dopada) muda gradualmente à medida que a camada se afasta do eixo da
fibra. De maneira geral, a casca nesse tipo de fibra, considerando-se principalmente as
aplicações em sistemas de comunicações, é composta basicamente de sílica. Todavia,
existem fibras multimodo índice gradual com casca de plástico que, embora impliquem em
maiores perdas de transmissão, bem como menor tolerância à umidade e às variações de
temperaturas, apresentam custos menores e determinadas qualidades aproveitadas em
aplicações especiais (SILVA JUNIOR; TABINI; NUNES, 1991).
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5.2 Fibra plástica

Segundo William Giozza (1991), as fibras multimodo índice degrau podem ser feitas
totalmente com plástico, desde que mantenham sua propriedade essencial, isto é, um índice
de refração da casca inferior ao do núcleo. Com certos tipos de plásticos transparentes (por
exemplo, silicone, polimetil metacrilato (PMMA), poliestireno, etc.) obtém-se facilmente
aberturas numéricas superiores a 0,5, permitindo aplicações que exigem uma maior
captação de energia luminosa. Além disso, as fibras de plástico caracterizam-se por uma
grande flexibilidade mecânica e pela alta tolerância nas conexões e acoplamentos, em razão
de suas dimensões relativamente grandes (diâmetros do núcleo variando tipicamente de
100 a 6.000 µm e a dimensão da casca não excedendo em 10% a do núcleo). Por outro lado
as fibras de plástico apresentam, negativamente, altas perdas de transmissão.

As aplicações das fibras de plástico incluem sistemas de instrumentação e comunicações
em automóveis (onde as distâncias são muito curtas e os requisitos de banda passante
modestos), mas principalmente em sistemas de iluminação e transmissão de imagem
(aplicações médicas, por exemplo) (GIOZZA, 1991).

Figura 17 – Fibra óptica de plástico
Fonte: (ALGUMA..., 2013)

5.3 Combinações de materiais
Na fibra do tipo monomodo, sua composição é de um par núcleo-casca do tipo sílica-sílica,
sílica-plástico ou plástico-plástico, e possui propriedades distintas quanto às facilidades
operacionais e de fabricação, bem como às perdas de transmissão, à tolerância a
temperaturas, entre outras, permitindo atender a uma variedade de aplicações (IAFULLO;
TAVARES, 2003).

6 PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Na fabricação de uma fibra óptica devem ser levados em consideração alguns parâmetros
do material para que a fibra saia com qualidade, tais como: uma excelente transparência
nas frequências ópticas de interesse; materiais na casca e no núcleo com propriedades
térmicas e mecânicas compatíveis (tendo índices de refração ligeiramente diferentes) e
fibras longas, finas e flexíveis (LEITE, 1992).

Para atender toda essa especificidade de características, acaba-se restringindo a confecção
das fibras a duas classes de materiais: vidros e plásticos. Porém, os plásticos têm uma
utilização limitada para distâncias curtas ou para a confecção dos materiais da casca da
fibra. Dessa forma, o material mais apropriado é o vidro, que pode ser dividido em duas
classes fundamentais: vidros de sílica pura ou dopada e vidros multicompostos. A depender
do tipo de vidro, a fabricação será realizada de forma diferente (LEITE, 1992).
www.respostatecnica.org.br
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Um ponto que vale a pena ser ressaltado é a utilização do termo preforma. Os tipos de
classificação iram se distinguir pela forma como será fabricada a preforma, que é um bastão
de sílica preliminar e que constitui o núcleo e a casca da fibra, que é um material de índice
de refração superior envolto em um material com índice de refração inferior (LEITE, 1992).
6.1 Sílica e vidro

6.1.1 Deposição

As técnicas mais utilizadas na fabricação de fibras de sílica são a de Deposição de Vapor
Químico (Chemical Vapor Deposition – CVD). Nessa técnica os materiais utilizados, a sílica
e os óxidos dopantes, são sintetizados em forma de vapor a alta temperatura. A forma como
é feita a deposição desse vapor dá origem a duas categorias de fabricação: externa e
interna. Essas duas categorias dão origem a alguns processos que são diferenciados pelo
local onde o vapor será deposto (LEITE, 1992).


Deposição de Vapor Químico Externa

o

OVD – Outside Vapor Deposition

Nesse processo, a deposição é feita externamente e lateralmente à haste de suporte inicial.
Inicialmente, uma camada de partículas de vidro é depositada em torno de uma haste
suporte, feita de cerâmica com estrutura cristalina ou grafite, para que assim a preforma
formada seja cilíndrica e porosa (GIOZZA, 1991).

Esse processo controla alguns fatores da fabricação; a composição é controlada através dos
componentes utilizados na constituição do vapor, que é deposto camada por camada; a
homogeneidade é controlada pelos movimentos de rotação e translação realizados pela
haste durante a deposição (GIOZZA, 1991).

Após o processo a haste é retirada, restando o tubo poroso. Como é característica do
processo de deposição, esse tubo será purificado (de radicais OHˉ) e depois vitrificado por
um processo de sintetização à uma temperatura em torno de 1500˚C, formando um bastão
de vidro transparente (GIOZZA, 1991).
De acordo com Giozza (1991), a técnica apresenta o seguinte desempenho:









Taxa de deposição: 1 a 4 g/min;
Perdas: limitada apenas a perdas de espalhamento; < 1dB/km (1,3µm);
Não possui restrição de dimensões;
Dispersão: multímodo de índice gradual (1 a 3 GHz.km);
Resistência: adequada;
Material dopante: germânio, fósforo, boro e flúor;
Tamanho da preforma: grande (> 10km de fibra);
Abertura numérica típica: 0,2 (GIOZZA, 1991).

O processo citado permite a fabricação de qualquer tipo de fibra, mas no geral, são
fabricados através desse método, fibras de índices graduais com multicamadas (GIOZZA,
1991).
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Figura 8 – Máquina trabalhando em OVD
Fonte: (AMETEK THERMOX/LAND, [200-?])

o

VAD – Vapor-phase Axial Deposition

Essa técnica de deposição externa foi desenvolvida no Japão. Nesse processo, as
partículas de vidro formadas através do vapor feito sob controle são depositadas
gradativamente na base de um bastão de sílica, que funciona como suporte para a formação
da preforma porosa. A medida que a preforma vai crescendo e tomando forma, esse bastão
é lentamente puxado para cima. Desse modo, a preforma também segue em um movimento
vertical, passando por um forno estrategicamente posicionado e em forma de anel. Essa
etapa se faz necessária para que ocorra a sintetização e para que a preforma se transforme
em vidro transparente (GIOZZA, 1991).

Como pode ser observado, nessa técnica não existe uma região oca dentro da preforma,
facilitando assim a fabricação de fibras de vidro monomodo com dispersão deslocada. Esse
processo torna mais complicado, porém, a fabricação de fibras monomodo com dispersão
plana (GIOZZA, 1991).

De acordo com Giozza (1991), a técnica VAD apresenta o seguinte desempenho:









Taxa de deposição: 6g/min;
Perdas: limitada apenas a perdas de espalhamento; 0,04dB/km (1,39µm);
Não possui restrição de dimensões;
Dispersão: multímodo de índice gradual (6GHz.km);
Resistência: adequada;
Material dopante: germânio, fósforo, boro e flúor;
Tamanho da preforma: muito grande (> 20km de fibra);
Abertura numérica típica: 0,2 (GIOZZA, 1991).
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Figura 19 – Método de Fabricação tipo VAD
Fonte: (STADNIK, 2005)



Deposição de Vapor Químico Interna

o

MCVD – Modified Chemical Vapor Deposition

O MCVD é o processo que apresenta a deposição do vapor de forma interna. Essa técnica
foi desenvolvida nos Estados Unidos. As partículas do vapor são depositadas internamente
em um tubo de sílica aquecido entre 1300 a 1600˚C e sintetizadas em uma camada de
vidro, por meio de uma camada de oxigênio-hidrogênio que se move através do tubo para
frente e para trás (GIOZZA, 1991).

Quando a camada de vidro recém sinterizada tiver a espessura desejada, a deposição do
vapor é interrompida e o tubo é aquecido fortemente (1900˚C), para que com isso ocorra um
colapso de temperatura e o tubo se transforme numa preforma sólida. Essa técnica permite
fabricar fibras de qualquer tipo, variando apenas a composição do vapor (GIOZZA, 1991).

De acordo Giozza (1991), a técnica MCVD apresenta o seguinte desempenho:
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Taxa de deposição: 0,5 g/min;
Perdas: limitada apenas a perdas de espalhamento; 0,6 a 0,7 dB/km (1,3µm);
Restrições: possui um diâmetro externo e diâmetro do núcleo maior que 1,5:1;
Dispersão: multímodo de índice gradual (3GHz.km);
Resistência: adequada;
Material dopante: germânio, fósforo (para baixar a temperatura de sinterização),
boro e flúor;
Tamanho da preforma: Entre 10 a 20km de fibra;
Abertura numérica típica: 0,22 (GIOZZA, 1991).
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Figura 20 – Método de Fabricação tipo MCVD
Fonte: (STADNIK, 2005)

o

PCVD – Plasma-activated Chemical Vapor Deposition

Técnica foi desenvolvida pela empresa Philips. Consiste em um processo extremamente
semelhante ao MCVD, entretanto a deposição das partículas de vapor no interior do tubo é
ativada por um plasma, gerado por uma cavidade de microondas que se move ao longo do
tubo. Devido a esse fator, a uniformidade da deposição é mantida pela simetria da cavidade
de micro-ondas. Além disso, existe um forno em torno do tubo que garante a temperatura
entre 1000 a 1100˚C, que é necessária para a obtenção de um vidro estável e flexível. Essa
técnica é muito empregada quando se deseja uma alta precisão para o controle do perfil dos
índices de cada camada (GIOZZA, 1991).

De acordo com Giozza (1991), o PCVD apresenta o seguinte desempenho:









Taxa de deposição: 3g/min;
Perdas: limitada apenas a perdas de espalhamento; 0,57dB/km (1,3µm);
Restrições: possui diâmetro de casca e diâmetro do núcleo superior a 1,5:1;
Dispersão: multímodo de índice gradual (2,5GHz.km);
Resistência: adequada;
Material dopante: germânio, fósforo, boro e flúor;
Tamanho da preforma: entre 10 a 20 km de fibra;
Abertura numérica típica: 0,2 (GIOZZA, 1991).

Figura 21 – Método de Fabricação tipo PCVD
Fonte: (STADNIK, 2005)
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Figura 22 – Quadro comparativo dos métodos de fabricação
Fonte: (RODRIGUES, 1991)

6.1.2 Rod In Tube
Segundo Ricardo Tabini e Denizard Nunes (1990), o processo de fabricação “Rod In Tube”
acontece em um forno de grafite onde é inserido um tubo contendo um bastão, ambos de
vidro, cujos índices de refração são diferentes (devido a isso, este processo gera fibra
multímodo de índice gradual). Os dois materiais serão fundidos e puxados, dando origem à
fibra óptica degrau do tipo sílica-sílica (casca e núcleo de vidro) e variações como fibras de
sílica-silicone (esticando-se apenas o bastão, que forma o núcleo e aplicando-se o silicone,
que forma a casca) e fibras bundle (esticando-se apenas o bastão, que forma o núcleo, com
a casca formada pelo próprio ar), as quais são utilizadas principalmente para iluminação.

Figura 23 – Esquematização do método do Rod in tube
Fonte: (DOUBLE..., [1997])

6.1.3 Duplo cadinho

De forma análoga ao método Rod in tube, o duplo cadinho (em inglês denominado de
double crucible) é um método de puxamento que utiliza os bastões de vidro como base,
utilizado para a produção de fibras multimodais. Bastões com índices de refração diferentes
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são fundidos e depositados em dois cadinhos concêntricos (no mais externo vai o vidro com
menor índice de refração, enquanto que o mais interno leva aquele com maior índice)
(SILVA, 2006).

Ambos os cadinhos apresentam um furo no seu interior. Através deste pequeno orifício o
material fundido escoa e solidifica-se em contato com o ar atmosférico, gerando uma fibra
multimodo, tendo em vista que a região de difusão iônica do vidro da casca com o vidro do
núcleo permite a variação gradual do índice de refração (GIOZZA, 1991).

Figura 24 – Esquematização do método de puxamento do duplo cadinho
Fonte: (DOUBLE..., [1997])

Ainda segundo Giozza (1991), este processo permite uma taxa de produção de fibra muito
alta (entre 0,5 m/s e 5 m/s), com perdas de 3 a 5 dB/Km e resistência e durabilidade
menores que a fibra óptica de sílica.
6.2 Plástico

6.2.1 Extrusão

A fabricação de fibras de plástico é feita por extrusão. As fibras ópticas obtidas com este
método têm características ópticas bem inferiores às de sílica, mas possuem resistência
mecânica maior. São bastante aplicadas em iluminação e transmissão de informações a
curtas distâncias e situações que oferecem grandes esforços mecânicos às fibras
(MÉTODO..., [200-?]).

O método de fabricação de fibras ópticas fazendo uso da extrusão não é muito utilizado nas
indústrias, entretanto, determinados laboratórios de pesquisa ao redor do mundo utilizam
este procedimento. Existem dois métodos que são empregados, principalmente na indústria
metalúrgica: extrusão direta e extrusão indireta. No método da extrusão direta, uma certa
quantidade de material é posicionada em uma câmara e um pistão cilíndrico ao sofrer
pressão extruda o material por um die ou molde. O material antes da extrusão sofre
processo de aquecimento de tal modo que aumenta sua plasticidade, para o caso de vidros
a temperatura de aquecimento deve estar situada acima de temperatura de amolecimento
dilatométrico ou softening point dilatométrico. Para o caso de produzir tubos, a figura 25 (b)
mostra que é suficiente ter na parte inferior do pistão uma extensão na forma de mandril. Na
extrusão indireta, um cilindro oco é utilizado e é fixado o die, conforme ilustra a figura 25 (c).
(GORVENIA, 2004)28.02.2013
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Figura 25 – (a) Extrusão direta de barras, (b) extrusão direta de tubos e (c) extrusão indireta. (1) bloco
de vidro a ser extrudado, (2) pistão, (3) “die”, (4) produto extrudado, (5) termopar, (6) espira indução
de alta freqüência e (7) mandril para tubos

Fonte: (GORVENIA, 2004)
7 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

A fibra óptica possui diversas formas de ser fabricada. Entretanto, a principal máquina de
suporte para essas técnicas é a mesma e é chamada de torno óptico. O que irá mudar nas
máquinas são os anexos que irão diferenciar a forma como as substâncias serão
depositadas e controladas e os movimentos que a máquina executar (GIOZZA, 1991).
As máquinas apresentadas a seguir são fabricadas pela Universidade de Southampton, em
um local chamado Optoelectronics Research Centre. É utilizada para a fabricação através
da deposição e pode ser utilizada tanto para fabricação de fibras tipo MCVD, que é a sua
especialidade, como para fibras do tipo OVD ou PCVD (MÉTODO..., [200-?]).

Figura 26 – Máquina para a técnica MCVD
Fonte: Fonte: (LIGHT, [200-?])
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Já outro modelo de máquina (figura 27), apresenta a capacidade de produzir fibras do tipo
de deposição VAD:

Figura 27 – Máquina para a técnica VAD
Fonte: (LIGHT, [200-?])

A técnica do duplo-cadinho utiliza a máquina apresentada na figura 28:

Figura 28 – Máquina para a técnica Duplo-Cadinho
Fonte: (LIGHT, [200-?])

Além das máquinas, as fibras ópticas contam com a existência de alguns equipamentos
para o auxilio das suas instalações. São eles:


Fiber cliver: clivador de precisão que serve para efetuar a clivagem da fibra. É um
instrumento de alta precisão que realiza o corte da fibra segundo um ângulo
determinado (VIEIRA, 2000);

Figura 29 – Modelo de um fiber cliver
Fonte: (WENGAR, [200-?])
www.respostatecnica.org.br
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FSM-30 S ou 40 S FURUKAWA ou Similar: máquina de fusão. Serve para efetuar a
emenda da fibra por fusão (VIEIRA, 2000);

Figura 30 – FSM-30 S ou 40 S FURUKAWA
Fonte: (WENGAR, [200-?])

Conclusões e recomendações
As fibras ópticas estão sendo cada vez mais utilizadas devido a um grande número de
fatores, dos quais se destacam a excelente relação custo/benefício (apesar de ainda serem
consideradas caras quando comparadas a outros sistemas de comunicação), sua facilidade
de instalação, baixo nível de ruído e interferência e alta velocidade de transmissão de
dados, o que faz desta uma importante ferramenta de comunicação.

É importante destacar que não há um tipo de fibra óptica (ou cabo óptico) que seja melhor
que as demais, mas sim aquelas que se adaptam melhor a cada situação (preço, largura de
banda, facilidade de instalação ou resistência mecânica).

Deve-se destacar, juntamente a estes aspectos, a sua aplicação em diversas áreas do
cotidiano, que vão desde Redes Locais (LANs, ou redes domésticas) a sistemas militares,
devido à segurança e à confidencialidade dos dados.

As técnicas de fabricação têm evoluído constantemente nos últimos anos (apesar de os
princípios permanecerem os mesmos), o que tem colaborado para fazer da fibras ópticas
ainda mais populares e aplicáveis à mais situações. Desta forma, os fabricantes devem
manter-se em constante atualização para que seja obtido o máximo lucro com seu produto,
a fim de manter-se em um mercado competitivo como o em questão.

Para informações complementares acerca da temática, as referências bibliográficas podem
ser consultadas, especialmente Giozza (1991), Silva Junior (1991) e Lima Junior (1994).
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