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Tocado- 
res de CD e DVD, ‘cane-

tas’ laser, GPSs, leitores ópticos, 
bisturis ultraprecisos, relógios impensa- 

velmente pontuais, monitoramento do clima, li-
gações telefônicas, comunicação pela internet, fa- 

bricação de microprocessadores... Um dos denominadores 
comuns dessa lista de tecnologias e equipamentos de nosso 

cotidiano é um fenômeno físico corriqueiro: a luz.
Em cada um desses avanços, estão – ainda que de forma sub-

liminar – resultados da pesquisa em óptica e fotônica, área da 
física que conseguiu não só entender a natureza mais íntima da 
luz, mas também – principalmente, nas últimas décadas – iso-
lar, estudar e controlar as unidades básicas que a formam.
Dessas linhas de pesquisa, tem surgido o conhecimento 

que alicerça desdobramentos importantíssimos para 
a melhoria da qualidade de vida das populações. 

E esses impactos na sociedade tendem a 
crescer neste século.

A luz a serviço da ciência, 
tecnologia e do bem-estar social
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A luz que vem do Sol possibilita a vida por meio da fotossíntese e, 
sendo central para as atividades humanas, ela sempre despertou 

em filósofos e cientistas o desejo de entender sua natureza. Ao 
longo dos séculos, duas grandes linhas de pensamento se al-
ternaram: para alguns, a luz seria formada por partículas, en-
quanto outra corrente acreditava ser ela composta por ondas.

Na Grécia antiga, Euclides de Alexandria (360 a.C.- 
295 a.C.) escreveu, há cerca de 2,3 mil anos, sobre a geometria 
da visão, embora não dispusesse de nenhum modelo teórico 
para explicar o comportamento da luz.

Vários grandes cientistas se dedicaram ao estudo da na-
tureza da luz, desvendando vários de seus atributos. Entre 
eles, estão Ibn al-Haytham (965-1040) – considerado o pai 
da óptica moderna –, o italiano Galileu Galilei (1564-1642), 
o inglês Isaac Newton (1642-1727), o francês Augustin-Jean 
Fresnel (1788-1827), o escocês James Clerk Maxwell (1831-
1879) e os alemães Heinrich Hertz (1857-1894), Max Planck 
(1858-1947) e Albert Einstein (1879-1955).

Atualmente, sabemos que a luz é uma forma de energia que 
se comporta como onda ou como ‘partículas’ – estas denomina-

das fótons. A luz, em suas várias formas, compreende todo o espectro eletromagnético, 
que vai dos raios gama e raios X, as radiações eletromagnéticas mais energéticas, até as 
micro-ondas e ondas de rádio. Entretanto, só uma pequena parte do espectro é captada 
pelo olho humano: o espectro visível.

Os conhecimentos científicos adquiridos pela humanidade continuam evoluindo 
e compõem hoje a área da física chamada óptica. A descrição da luz como fótons tem 
sido fundamental para melhor entendimento da mecânica quântica.

Com o passar dos anos, os conhecimentos adquiridos sobre a natureza e o com-
portamento da luz possibilitaram vários desdobramentos científicos e tecnológicos. 
Uma subárea que se desenvolveu foi a fotônica – tecnologia de geração, emissão, trans-
missão, modulação, processamento, amplificação e detecção da luz. Toda vez que al-
guém faz uma ligação telefônica, escuta um CD ou consulta o preço de um produto no 
leitor de código de barras no supermercado, ela utiliza a luz e, portanto, beneficia-se 
do desenvolvimento da fotônica. 

De fato, nós nos beneficiamos da fotônica o tempo todo, embora nem sempre nos 
lembremos disso. A fotônica possibilita aplicações tão variadas como em comunicações 
via internet, no monitoramento do clima, em vários procedimentos médico-hospita-
lares (tomografia óptica e cirurgias de correção de córneas com lasers) e na fabricação 
dos circuitos integrados para computadores. 

Sem os conhecimentos da óptica e fotônica, não seríamos capazes de mapear nos-
so universo, criar filmes em 3D, controlar a qualidade de medicamentos e alimentos na 
indústria, além de várias outras ações. O Google Earth, por exemplo, não seria possível 
sem o GPS (sigla, em inglês, para Sistema de Posicionamento Global), que funciona com 
base em relógios ópticos altamente precisos. 

Em outra escala observacional, o mapeamento do universo é feito com o uso de 
telescópios na Terra ou em órbita interestelar, como o telescópio Hubble. Esses equi-
pamentos usam espelhos e lentes para focalizar a luz em câmeras, bem como sensores 
ópticos e espectrógrafos – estes últimos para estudar a composição da matéria por 
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meio das ‘cores’ (frequências ópticas) que ela emite. E essas observações são conver-
tidas em sinais transmitidos para análise na Terra.

Em resumo, a óptica e a fotônica estão incorporadas à nossa vida diária e desem-
penham um papel crucial para a construção do futuro.

 

BRASIL: BREVE HISTÓRIA
Na década de 1950, na Universidade de São Paulo (USP), foram iniciadas pesquisas 
teóricas sobre os fundamentos da interação luz-matéria e experimentais, cujo ob-
jetivo era identificar a composição química e estrutural de compostos orgânicos e 
inorgânicos por meio de uma técnica de análise dessas propriedades denominada 
espalhamento Raman. À época, as fontes de luz usadas para esse propósito eram lâm-
padas de variados tipos. Com a construção do laser, em 1960, o interesse pela óptica 
ganhou grande impulso no exterior – e também no Brasil. 

No final da década de 1960, foi construído o primeiro laser de HeNe (hélio-neô-
nio) no Brasil – isso ocorreu em Porto Alegre. No início da década seguinte, foram 
implantados laboratórios equipados com lasers na Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e no Instituto de 
Estudos Avançados (IEAv), ambos em São José dos Campos (SP). 

Na Unicamp, havia grande interesse no estudo de propriedades ópticas de se - 
micondutores, enquanto, em São José dos Campos, o foco das pesquisas era o uso de 
lasers para diversas aplicações, como a separação de isótopos (elementos químicos 
com mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons) radioativos. 

Em 1971, formou-se o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), no Recife, que tinha como um dos objetivos o estudo da óptica de sólidos 
magnéticos, e, entre 1977 e 1978, criou-se ali o grupo de óptica não linear, que desde 
a sua criação até o presente desenvolve pesquisas em sólidos, líquidos e gases. Em 
1984, surgiu o grupo de óptica da USP, em São Carlos, com interesse na pesquisa em 
física atômica e cristais dielétricos (isolantes que, em casos especiais, sob a ação de 
campo elétrico externo, permitem a passagem de corrente elétrica). Também, na dé-
cada de 1980, foi dado passo importante com a implantação de um laboratório de 
crescimento de cristais para uso em lasers no Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN), em São Paulo (SP).

Dois outros fatos marcantes no desenvolvimento da óptica e fotônica no Brasil 
foram: i) a instalação, na Unicamp, dos grupos de fibra óptica e de lasers de semicon-
dutores, que deram contribuição muito importante para a implantação das comuni-
cações ópticas no país; ii) a instalação, na década de 1990, dos grupos de óptica quân-
tica das universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG), 
que têm produzido trabalhos de grande relevância.

Em 1985, foi fundada a empresa Optoeletrônica, resultado do esforço de profes-
sores e técnicos do Instituto de Física da USP, de São Carlos. Essa empresa lançou o 
laser de HeNe como seu primeiro produto, tendo posteriormente produzido outros 
equipamentos, como o primeiro leitor de código de barras fabricado no país, equipa-
mentos médico-oftalmológicos e militares de alta tecnologia. 

Empresas especializadas em instrumentação óptica (fibras, sensores, modu-
ladores e emissores de luz, conectores ópticos e instrumentos de medição) foram cri-
adas nas três últimas décadas.
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Atualmente, existem vários grupos de pesquisa em todas as regiões do Brasil, com 
atuação numa grande variedade de subáreas: lasers e instrumentação óptica, óptica 
não linear, óptica e informação quântica, novos materiais fotônicos, biofotônica e apli-
cações médicas, métodos ópticos em física atômica e molecular, comunicações ópticas 
e metrologia científica, entre outras. Estima-se que, no Brasil, cerca de 600 pesquisa-
dores atuem nessas subáreas em centros universitários e institutos de pesquisa. 

Há 28 anos, a Sociedade Brasileira de Física (SBF) vem promovendo a Escola 
Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear, que, este ano, terá a 15ª. 
edição. Essa escola tem o importante papel de complementar a formação de pesqui-
sadores por oferecer cursos especializados normalmente inexistentes nos programas 
de pós-graduação. 

Nos últimos anos, cresceu consideravelmente o número de congressos científicos 
nacionais e internacionais em óptica e fotônica no Brasil. Esses eventos têm contribuí-
do para aproximar os grupos de pesquisa, e observa-se, atualmente, um número cres-
cente de publicações científicas envolvendo grupos nacionais e internacionais. 

Cinco Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) atuando em óptica e 
fotônica têm sido apoiados pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) com participantes de todas as regiões do país.

DESAFIOS E NOVOS HORIZONTES
Apesar da avaliação positiva que pode ser feita com relação às atividades em óptica 
e fotônica no Brasil nos últimos 50 anos, falta muito para que o país se torne um im-
portante ator internacional. Nos países centrais, essa área evoluiu mais rapidamente 
do que aqui, devido tanto aos investimentos de maior porte feitos nas universidades e 
nos centros de pesquisa quanto ao desenvolvimento industrial daqueles países. 

Faltam, no Brasil, mais cientistas, engenheiros ópticos e técnicos de nível médio, 
capacitados para trabalhar com equipamentos sofisticados e técnicas de fronteira.  
O volume da pesquisa feita no país ainda é pequeno, embora seja possível identificar 
trabalhos de alto nível produzidos aqui. 

Do ponto de vista científico, é necessário um maior esforço em áreas de grande 
competição internacional, como nano-óptica, óptica e fotônica não linear, plasmônica, 
optomecânica na escala nanométrica, informação quântica, neurofotônica, optofluí- 
dica e biofotônica. Também têm sido muito tímidas as iniciativas, no Brasil, em pesqui-
sas usando luz e relacionadas com energia, agricultura, meio ambiente e climatologia. 
Aplicações da óptica e fotônica nessas áreas terão, no futuro, consequências impor-
tantíssimas para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

No Brasil, são necessários maiores investimentos na área industrial a exemplo do 
que ocorre em outros países. É bem significativo o investimento feito nos EUA dentro 
do programa NPI (sigla, em inglês, para Iniciativa Nacional em Fotônica). Ano pas-
sado, começou a ser implantado o AIM Photonics (Instituto Norte-Americano para a 
Produção de Fotônica Integrada), parceria público-privada, com previsão de US$ 610 
milhões, que visa aumentar a capacidade de tecnologia fotônica na escala submícron 
(abaixo do milionésimo de metro) e nanométrica (bilionésimo de metro). 

Na Europa, a parceria público-privada Photonics 21, dentro do programa Horizon 
2020, está ganhando mais força com a adesão de várias empresas e novos investimen-
tos. Programas como esses servem para preencher a lacuna existente entre inovação e 
comercialização e, certamente, darão origem a novas tecnologias fotônicas. 
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No Brasil, os órgãos governamentais reconhecem a neces-
sidade de maior interação universidade-empresa, mas as ações 
para estimular essa interação são pouco expressivas quando 
comparadas às iniciativas existentes em outros países.

PERSPECTIVAS
Enquanto o século passado foi o ‘século do elétron’, este é o ‘sécu-
lo do fóton’. O controle da propagação da luz através de malhas ópti-
cas (optical networks) está revolucionando a tecnologia da informação. 
A maior capacidade de tratamento de informações permitirá, por exem- 
plo, o domínio da produção de moléculas adequadas para controle de pro-
cessos químicos relacionados com a terapia de doenças, novas tecnologias 
industriais e novos avanços na fronteira da ciência e da tecnologia. 

Nos últimos 50 anos, foi criada, no Brasil, uma infraestrutura míni-
ma em termos de instalações e recursos humanos que pode permitir 
ao país almejar posição significativa em óptica e fotônica no futuro. 
Os grupos existentes têm produzido contribuições científicas impor-
tantes e formado novos pesquisadores em número compatível com o 
número de pesquisadores-orientadores existentes, mas essa quanti-
dade é ainda muito pequena. É preciso crescer a escala das atividades 
na área. 

Os próximos anos vão requerer um grande esforço se quisermos 
acompanhar as fronteiras científicas e tecnológicas e almejarmos lide-
rança em algumas dessas fronteiras. Portanto, será muito importante 
que os investimentos em óptica e fotônica cresçam para que o país 
consiga formar recursos humanos em maior número e mais bem 
qualificados; promover a atração para o país de cientistas e técnicos 
vindos de boas instituições de pesquisa dos países desenvolvidos; e 
adquirir a capacidade de desenvolver instrumentação e tecnologias 
fotônicas de fronteira.

A óptica e fotônica terá um impacto crescente na vida das pessoas, 
favorecendo oportunidades para um crescimento global explosivo, com 
maior interatividade entre as nações, graças aos progressos já realizados 
e às perspectivas decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos. A es-
cassez de recursos para financiamento da área certamente comprometerá 
o futuro do Brasil.


