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Resumo do relatório 
O projeto tem duração de 5 anos e está dividido em três fases: Na Fase-I as pesquisas serão 

desenvolvidas com amostras crescidas pelo GC-NUS, enquanto são realizadas as edificações 
do MackGraphe e o treinamento da equipe do MackGrahee no GC-NUS. Na Fase-II, depois 
de concluídas as instalações, as pesquisas serão realizadas em amostras crescidas no 
MackGraphe pela equipe treinada no GC-NUS com colaboração de pesquisadores deste 
centro; e na Fase-III as pesquisas serão realizadas, em colaboração, pelos dois centros. 

Este segundo relatório, é portanto relativo ao Ano-II da Fase-I, uma vez que as nossas 
instalações ainda não estão concluídas. Neste período, o esforço da equipe na busca da 
qualidade científica, seguido de contratações de novos professores e de ações institucionais 
para melhoria das condições de trabalho resultaram, até o momento, em: 

• 8 artigos (5 publicados em importantes revistas com Fator de Impacto > 3. E 3 artigos 
aceitos para publicação. Um artigo em revista com Fator de Impacto 12,03). 

• 24 trabalhos apresentados em conferências nacionais e internacionais. 
• Formação: 

- 1 doutor formado na área, Dr. Henrique Guimarães Rosa.  
- 5 alunos de iniciação científica: Mariana Ferraz, Pilar Gregory Viana, Felipe 

Gomes Suarez, Gerson Kazumi Sinohara, Gabriela Santos Medeiros.  
- 1 pós-doc supervisionado, Dr. Felipe Kessler, agora professor na FURG - 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 

Dos 8 artigos, o primeiro utiliza espectroscopia Raman para estudar o fósforo negro (ou 
BP, do inglês black phosphorus) que apresenta uma dependência angular não usual da 
resposta Raman que só pode ser explicada quando se consideram elementos complexos para o 
tensor Raman que estão relacionados com o dicroísmo linear apresentado pelo material [ACS 
Nano, v. 9, DOI: 10.1021/acsnano.5b00698, Publication Date (Web): March 9, 2015. Fator de 
Impacto 12,03].  

No segundo artigo foi desenvolvida uma nova metodologia de transferência de grafeno 
para substratos poliméricos, a qual não possui a etapa de ataque químico ao metal e possibilita 
a transferência de grandes áreas de grafeno (DDT- Direct Dry Transfer). Esse novo processo 
também levou ao depósito de Patente (US Application 14/634,942) [Carbon 83 (2015) 224–
231), Fator de Impacto 6,160].  

O terceiro artigo reporta o desenvolvimento um método para nucleação de nanopartículas 
de ouro em fibras ópticas para aplicações plasmônicas que consiste em se dopar (por solução) 
o núcleo da preforma de uma fibra com íons de ouro Au+ [(ACS Appl. Mater. 
Interfaces, 2015, 7 (1), pp 370–375), Fator de Impacto 5,90].  

O quarto artigo trata da modelagem do fluxo de corrente de carga em bicamadas de 
Grafeno (BLG) que demonstra que para alguns intervalos de energia a corrente não flui 
necessariamente sobre as regiões do sistema com maior densidade de carga devido a 
polarização da subrede em BLG [(Physical Review B 90, 125426 (2014)), Fator de Impacto 
3,66].   
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O quinto artigo descreve como um absorvedor saturável de nanotubos de carbono foi 
utilizado para acoplar os modos longitudinais de um laser de fibra dopada com érbio operando 
em duas bandas e em dois comprimentos de onda simultâneos. Isto foi explicado como sendo 
devido à variação líquida da seção transversal de ganho no meio ativo [(Optics Express, Vol. 
22, Issue 23, pp. 28711-28718 (2014)), Fator de Impacto 3,52].  

O sexto artigo identifica os mecanismos de formação e evolução de pulsos em lasers de 
fibra dopada com érbio com modos acoplados ativamente com metros e quilômetros de 
comprimento. Esta será a base para a introdução intracavidade dos moduladores ativos 
baseados em grafeno [Optics & Laser Technology, Volume 71, August 2015, Pages 16–21 
(2015). Fator de Impacto 1,65].  

O sétimo artigo, relata o desenvolvimento um laser com múltiplos comprimentos de onda 
operando simultaneamente em diferentes regimes de acoplamento de modos e diferentes taxas 
de repetição para aplicações em comunicações ópticas WDM (Wavelength Division 
Multiplexing). Na próxima etapa pretende-se inserir o absorvedor saturável baseado em 
grafeno no terceiro canal e otimizar o funcionamento do laser em dois regimes de operação 
(passivo e ativo) [Optical Fiber Technology. DOI: 10.1016/j.yofte.2015.03.001, Available 
online 21 March 2015. Fator de Impacto 1,19].  

E finalmente, oitavo artigo, fruto de uma colaboração com a UFMG, descreve a utilização 
nanotubos de carbono como sistema de entrega de vacina para fornecer uma imunogenicidade 
superior e forte proteção contra o câncer [Nano Lett., 2014, 14 (9), pp 5458–5470. Fator de 
Impacto 12,94]. 

 

Além disto, tivemos avanços consideráveis em atividades como:  

a) Edificação da sede do MackGraphe, que teve sua planta aumentada em mais 3 andares 
para comportar o crescimento que acreditamos nestas áreas. Desta forma o prédio tem agora 7 
andares mais dois andares no subsolo e sala limpa classe 1000. O MackGraphe ocupará 6 e ½ 
andares do prédio e o custo estimado da obra é de 45 milhões de Reais;  

b) Apoio institucional no recrutamento e treinamento de técnicos de nível superior. O 
Centro conta agora com 7 pessoas de apoio administrativo, 4 dedicadas ao gerenciamento do 
projeto,  2 técnicos de nível superior para gerência dos laboratórios e da sala limpa, e 1 
secretária bilíngue. O técnico Luiz Silveira esteve em Cingapura em julho de 2014 para 
treinamento na gerência da sala limpa.  

c) Intercâmbio de professores com o GC-NUS. O prof. Juan Carrió esteve em Cingapura 
para estágio de 1 ano, e seu trabalho "Scalable graphene membrane for ionic sieving with 
ultrahigh charge selectivity" foi submetido à Nature Nanotechnology. Em julho de 2014, o 
professor Christiano J.S. de Matos esteve em Cingapura para estágio de curta duração, e seu 
trabalho “Laser Assisted Band Engineering and Resonant Optical Nonlinearity in 
Phosphorene” deverá ser submetido à Nature.  

Vê-se, portanto, que houve uma evolução significativa comparada com o primeiro 
relatório. Neste ano de 2015 contratamos mais dois professores (Prof. Dunieskys Gonzales e 
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Prof. Hugo Fragnito) que contribuirão para aumentar ainda mais nossa produção de trabalho 
intelectual.  

É importante salientar que os pesquisadores do MackGraphe não tinham experiência ou 
publicações anteriores na área; portanto, foi necessário começar do zero, inclusive enviando 
pessoal à Cingapura para ser treinado, o que faz com que a produção atual seja relevante face 
à essa realidade. O MackGraphe está em crescimento exponencial e já está publicando numa 
área, Black Phosphorus, que poucos lugares do mundo estão estudando. De fato, o 
MackGraphe é o primeiro grupo experimental na América Latina a estudar esse material e 
está competindo com os melhores centros de pesquisa do mundo, que inclusive têm recursos 
muitíssimos superiores. 
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1. Resumo	dos	objetivos	do	projeto	originalmente	proposto	
O objetivo deste projeto é explorar as propriedades ópticas de Grafeno tanto do ponto 

de vista de pesquisa básica quanto do aplicada com a finalidade de desenvolver tecnologia 
que possa, de fato, ser comercializada, e de formar recursos humanos altamente qualificados.  

A fotônica e a opto-eletrônica do Grafeno não foram amplamente estudadas uma vez 
que a maior parte dos pesquisadores nesse campo tem se focado nos aspectos de transporte 
eletrônico e espectroscopia Raman. Entretanto, como sublinhado acima, esse é um campo que 
tem largo impacto cientifico e tecnológico e é um nicho de pesquisa onde a colaboração UPM 
e NUS pode ter, realisticamente dentro do contexto brasileiro, um impacto mundial. O 
sucesso desse projeto depende fundamentalmente da ampla disponibilidade de amostras de 
Grafeno em substratos apropriados, com baixa resistência elétrica e alta transparência óptica, 
e em escalas de tamanho compatíveis com dispositivos fotônicos, ópticos, e opto-eletrônicos. 
Portanto, o projeto prevê o desenvolvimento de metodologias de crescimento, síntese, e 
transferência do Grafeno para diversos substratos, além de sua funcionalização química. 

A Figura 1 ilustra algumas das aplicações do Grafeno que estão compreendidas nas 
quatro linhas de pesquisa desse projeto. A resposta óptica do Grafeno puro, ou modificado 
quimicamente, pode ser classificada em termos de sua transparência óptica e resistência 
elétrica.  

 
Figura 1. Transparência do Grafeno em função da Resistência de folha mostrando as diversas aplicações e os desafios 
para obtê-las. 

Enquanto o Grafeno puro e neutro tem uma absorção de 2,3% praticamente 
independente da frequência da luz, o Grafeno carregado eletricamente através de um campo 
elétrico transversal (“gating”) pode variar consideravelmente a sua absorção entre o 
infravermelho e o ultra-violeta, devido ao fenômeno de “bloqueio de Pauli”. Esse efeito 
acontece porque o Grafeno é um semi-metal, sem gap, e portanto pode absorver em qualquer 
frequência, em contraste com semicondutores onde a frequência da luz tem que ser maior que 
a energia do gap. Se através do “gating” o potencial químico, EF, é tirado da neutralidade, a 
luz só pode ser absorvida se a frequência da luz for maior que 2 EF/ħ. Esse método, não 



 
 

7 

introduz desordem no sistema, isto é, mantém a resistência elétrica constante, mas altera a 
transparência. 

Alternativamente, funcionalização química pode ser usada para produzir regiões 
condutoras e isolantes, como no caso da hidrogenação reversível, alterando também a 
absorção óptica local. Nesse caso, tanto a transparência quanto a resistência elétrica são 
alteradas. É também bem sabido que o Grafeno tem suas propriedades ópticas modificadas 
por deformação mecânica aplicada sem afetar a resistência da amostra. Uma vez que o 
Grafeno é capaz de suportar deformações estruturais de até 20%, é possível uma modificação 
enorme das propriedades ópticas com deformação mecânica aplicada. Portanto, por simples 
modificações do Grafeno, é possível “navegar” pelo diagrama da Figura 1, e, portanto 
adequar as amostras para as diferentes aplicações opto-eletrônicas.  

Devido as suas excelentes propriedades estruturais e ópticas, o Grafeno tem sido 
sugerido com um substituto para o ITO (oxido de estanho e índio) que é o material mais 
usado como eletrodo transparente em aplicações opto-eletrônicas, como aquelas mostradas na 
Figura 1. O preço desse material tem crescido exponencialmente nos últimos anos devido a 
sua grande demanda (de US$ 100 por quilo para US$ 1,000 por quilo em 10 anos). Indústrias 
de grande porte, como a Samsung e Nokia, têm investido fortemente em encontrar um 
substituto para o ITO. Notadamente, ao contrario do Grafeno, o ITO é um material 
quebradiço que não resiste à torção. O Grafeno, ao contrario, é ideal para ser utilizado em 
eletrônica flexível. A indústria de eletrônica flexível tem uma projeção de mercado de US$ 35 
bilhões em 2020 (IDTechEx 2010.) e a pesquisa proposta nesse projeto tem o potencial de 
gerar novas tecnologias que podem ser desenvolvidas comercialmente em médio prazo.  

Nesse projeto, dois tipos de procedimentos serão usados para criar filmes transparentes 
condutores: esfoliação mecânica e crescimento por deposição de vapor químico (CVD). O 
método de esfoliação química é bem conhecido e pode ser usado em aplicações 
imediatamente. Esperamos desenvolver essa tecnologia rapidamente e produzir os primeiros 
protótipos de dispositivos opto-eletrônicos no terceiro ano do projeto. Também 
desenvolveremos uma infraestrutura de crescimento de larga escala (> 1 cm2) usando ICP-
CVD (“inductive coupled plasma chemical deposition”). Esse Grafeno de larga escala vai nos 
possibilitar trabalhar numa larga faixa de freqüências, do terahertz ao ultravioleta, e ao mesmo 
tempo utilizar a funcionalização química (hidrogenação ou fluorenização) para modificar suas 
propriedades fisico-químicas. Nosso objetivo é ter controle do processo de crescimento via 
CVD no terceiro ano do projeto e os primeiros protótipos baseados nessa tecnologia no ano 
final do projeto.  
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2. Realizações	no	período		

a. Espectroscopia	Raman	em	novos	materiais	2D	

Estamos investigando opticamente novos materiais 2D e dentre eles, demos ênfase ao 
fósforo negro (ou BP, do inglês black phosphorus) e ao fosforeno (nome dado a uma 
monocamada do material). O BP é o alótropo mais estável do fósforo e apresenta uma 
estrutura ortorrômbica. Assim como no grafite, as ligações atômicas no plano basal são 
covalentes, mas planos adjacentes são apenas fracamente ligados por forças de  van der 
Waals. Isto permite que o fosforeno seja obtido por esfoliação do BP, dando origem ao 
segundo material bidimensional monoatômico estável. No BP, os planos apresentam uma 
estrutura sanfonada, como pode ser visto na Fig. 1. Além disso, diferente de todos os outros 
materiais esfoliáveis, o BP é um semicondutor de gap direto, mantendo esta condição da 
amostra volumétrica até a monocamada. A medida em que se reduz o número de camadas, a 
energia de band gap cresce de 0,4 eV até ~1,5 eV. Esta característica faz com que o fosforeno 
seja um material de imenso potencial para a fotônica e a optoeletrônica. 

 

Fig. 1. Desenhos esquemáticos de três camadas de fósforo negro em três vistas diferentes: (a) 
perspectiva; (b) lateral; e (c) superior. 

Como no grafeno, a técnica Raman tem sido amplamente utilizada para a 
caracterização do fosforeno. Neste caso, porém a estrutura claramente anisotrópica do plano 
basal indica que uma espectroscopia seletiva em polarização pode fornecer dados importantes 
a respeito do material. Para este fim, a polarização do laser incidente em amostras de BP 
esfoliado foi mantida fixa, enquanto a amostra era girada no eixo perpendicular ao plano 
basal, como mostra a Fig. 2(a). Na luz espalhada, tanto a polarização paralela quanto a 
perpendicular à polarização do laser incidente foram analisadas. A Fig. 2(b) mostra um 
espectro Raman do BP em uma orientação arbitrária, no qual é possível se ver as três bandas 
Raman que podem ser acessadas com incidência normal ao plano. As Figs. 2(c) e 2(d) 
mostram os espectros Raman obtidos com o analisador paralelo e perpendicular à polarização 
incidente; é possível ver que a intensidade das bandas varia periodicamente com o ângulo, 
como esperado para um material anisotrópico.  
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Fig. 2. (a) Imagem óptica de um flake de BP estudado, indicando a definição de eixos utilizados, o 
ângulo θ de rotação, e as polarizações incidente e analisadas. (b) Espectro Raman do BP em uma 
orientação arbitrária, indicando as três bandas observadas. Espectros Raman em função do ângulo θ 
para polarizações analisadas paralela (c) e perpendicular (d) à polarização incidente. 

A variação das intensidades em função do ângulo foi então ajustada, para cada banda e 
situação, utilizando-se o tratamento convencional da teoria de espalhamento Raman, 
considerando elementos de tensor Raman reais. Mas este tratamento não permite um bom 
ajuste com os dados experimentais, especialmente para os modos Raman totalmente 
simétricos (Ag). Por outro lado, demonstramos que quando consideramos elementos 
complexos para o tensor Raman relacionados com o dicroísmo linear apresentado pelo 
material, o ajuste é muito melhor, como mostra a Fig. 3.  

 
Fig. 3. Intensidade das bandas Raman (pontos) e ajuste utilizando elementos de tensor Raman 
complexos na teoria Raman (linhas) em função do ângulo θ para as bandas Ag e para as duas 
configurações de polarização (conforme indicado em cada quadro), utilizando-se lasers de 633 nm 
[(a)-(d)], 532 nm [(e)-(f)] e 488 nm [(g)-(h)]. 

Trabalho decorrente desta linha: 
(1) Ribeiro, Henrique B.; Pimenta, Marcos A.; De Matos, Christiano J. S.; Moreira, Roberto Luiz; Rodin, 

Aleksandr S; Zapata, Juan D.; De Souza, Eunezio A. T.; Castro Neto, Antonio H.. Unusual Angular 
Dependence of the Raman Response in Black Phosphorus. ACS Nano, v. 9, DOI: 
10.1021/acsnano.5b00698, Fator de Impacto 12.033. 

(2) Ribeiro, H.B.; Zapata, J. D.; Rosa, H. G.; Carvalho, A.; Castro Neto, A. H.; de Matos, C. J. S.; Souza, 
E. A. T.; Pimenta, M.A, “Espectroscopia Raman em flakes de Fósforo Negro obtidos por Esfoliação 
Mecânica”, Encontro nacional do INCT de Nanomateriais de Carbono, Belo Horizonte, 2014. 
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b. Dispositivos	plasmônicos	em	Grafeno	e	acoplamento	a	guias	de	onda	
fotônicos		

1. Acoplamento luz-grafeno em guias de onda 

 Diversos polarizadores ópticos baseados em grafeno sobre guia de onda vêm sendo 
demonstrados, no entanto o mecanismo através do qual uma ou a outra polarização é 
transmitida não é bem descrito na literatura, sendo usualmente associado ao nível de Fermi do 
grafeno. Neste projeto, um estudo teórico detalhado a respeito foi realizado em um simulador 
numérico (COMSOL Multiphysics). Descobriu-se que a variação do índice de refração da 
camada sobre o grafeno é suficiente para se explicar a seletividade em polarização 
transmitida. Os resultados mostram ainda que com um modelamento correto, variações do 
nível de Fermi não permitem as transições na polarização passante, como frequentemente 
mencionado na literatura.  

 Em um outro trabalho desta linha, óxido de grafeno (GO) foi produzido pelo Prof. 
Sergio H. Domingues e introduzido em microcapilares e nos microorifícios de fibras de cristal 
fotônico com o objetivo de se criar um filme contínuo capaz de viabilizar absorvedores 
saturáveis e polarizadores diretamente integrados em fibras. Para isso, uma suspensão de GO 
em água foi introduzida nos orifícios desejados, com a água sendo posteriormente secada. A 
continuidade do filme foi comprovada por mapeamento Raman. Métodos de inserção seletiva 
de líquidos em microcanais, já dominados pela equipe do projeto, também permitiram a 
criação de filmes em buracos selecionados da estrutura das fibras, deixando os demais 
orifícios inalterados.  

Trabalhos decorrentes desta linha: 

(1) F. Suarez, R. M. Gerosa, S. H. Domingues, C. J. S. de Matos, “Preenchimento total ou seletivo de 
uma fibra de cristal fotônico com óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido.”, MOMAG 2014, 
Curitiba. Anais, p. 995-998. 

(2) GEROSA, Rodrigo; SUAREZ, Felipe; DOMINGUES, Sergio; de MATOS, Christiano, 
“Preenchimento Total ou Seletivo de uma Fibra de Cristal Fotônico com GO E rGO”, Encontro 
nacional do INCT de Nanomateriais de Carbono, Belo Horizonte, 2014. 

 

2. Plasmônica e óptica em grafeno 

 Visando a aplicações plasmônicas e de óptica não linear, um método para nucleação 
de nanopartículas de ouro em fibras ópticas foi desenvolvido, em cooperação com o grupo do 
Prof. Walter Margulis na ACREO (Suécia). Ele consiste em se dopar (por solução) o núcleo 
da preforma de uma fibra com íons de ouro Au+. Nanopartículas de ouro metálico eram então 
nucleadas através de aquecimento em atmosfera redutora (contendo hidrogênio). Esta 
nucleação podia ser realizada antes ou após o puxamento da fibra óptica. Além da nucleação 
das partículas em um forno, desenvolveu-se um método para realização deste processo apenas 
em um ponto ao longo da fibra, utilizando-se um laser de CO2. O método permitia que as 
partículas fossem geradas em um comprimento de fibra tão curto quanto 100 µm; 
comprimentos maiores eram obtidos varrendo-se o feixe laser ao longo da fibra.	 



 
 

11 

 Também na linha de plasmônica, compósitos de GO com nanobastões de ouro foram 
preparados em cooperação com o Prof. Sergio H. Domingues e a Profa. Isabel Carvalho 
(PUC-Rio). A motivação é introduzir o compósito em fibras de cristal fotônico de forma que 
GO se fixe às paredes internas dos microorifícios (como descrito acima) e, com isso, permita 
a fixação dos nanobastões. A experiência prévia mostra que nanopartículas de ouro, por si só, 
não aderem bem às paredes da fibra.  

 Na linha de estudos de óptica linear de grafeno, desenvolveu-se um método para a 
visualização de grafeno sobre substratos transparentes. Como uma monocamada de grafeno 
absorve apenas 2,3% da luz, a visualização deste (especialmente na forma de flakes 
micrométricos) sobre substratos transparentes não é trivial. O método desenvolvido consiste 
em se iluminar a amostra (substrato transparente + grafeno) com luz polarizada, utilizando-se 
incidência no ângulo de Brewster do substrato e observar a imagem formada em reflexão. Um 
contraste óptico superior a 2000% foi obtido.  

Trabalhos decorrentes desta linha: 

(1) R. E. P. de Oliveira, N. Sjödin, M. Fokine, W. Margulis, C. J. S. de Matos, L. Norin, “Fabrication 
and Optical Characterization of Silica Optical Fibers Containing Gold Nanoparticles,” ACS Applied 
Materials & Interfaces, vol. 7, p. 370-375, 2014. Fator de Impacto 5.900. 

(2) ROMAGNOLI, Priscila; MARGULIS, Walter; de MATOS, Christiano J. S., “Tornando o Grafeno 
Visível em Substratos Transparentes: Microscopia em Ângulo de Brewster”, Encontro nacional do 
INCT de Nanomateriais de Carbono, Belo Horizonte, 2014. 

 

c. Absorvedores	saturáveis	para	geração	de	pulsos	ultracurtos		

O objetivo desta linha é investigar e aperfeiçoar as propriedades de absorção saturável 
do grafeno com a luz ao longo da propagação e comparar com o grafeno depositado na ponta 
do conector de fibra óptica. Neste estudo está sendo analisada a interação da luz com o 
grafeno depositado na superfície polida variando-se a distância do núcleo até a interface 
(casca residual) e o comprimento de polimento da fibra óptica. Demonstramos uma análise da 
taxa de extinção relativa a polarização como um método para se obter alta eficiência de 
modulação em absorvedores saturáveis baseado na interação do campo evanescente com o 
grafeno CVD depositado na lateral polida da fibra óptica de perfil D. Foram fabricadas 
diversas amostras com distância entre núcleo e grafeno de 0 e 1 µm cobrindo com 
comprimento de grafeno de 10 a 25 mm. Como resultado, obtivemos alta eficiência de 
acoplamento de modos passivo com durações de pulso menores que 338 fs quando a taxa de 
extinção relativa era maior do que 67%. O pulso óptico de menor duração obtido em nosso 
experimento foi 256 fs (nunca antes reportada com grafeno monolayer), gerado em laser a 
fibra dopada com Érbio, obtido com uma amostra que apresentou taxa de extinção relativa de 
95%. 

Investigamos também a evolução de um pulso em um laser de fibra dopada com Érbio 
como modos acoplados simultaneamente nas bandas de 1556 nm e 1533 nm. Explicamos o 
funcionamento do laser com duplo comprimento de onda por meio de variações líquidas da 
seção transversal de ganho causada pela dependência da taxa de inversão de população com a 
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potência de bombeio. Na banda de 1556 nm, observamos uma duração de pulso de 370 fs com 
largura de banda de 8,50 nm e, para uma potência de bombeio superior a 150 mW, 
observamos o surgimento de uma linha laser CW e modos acoplados, sequencialmente, na 
banda 1533 nm. Mostramos que ambas as bandas tem com o modos acoplados 
simultaneamente e operaram em diferentes taxas de repetição.  
 

Trabalhos decorrentes desta linha: 
1. H.G. Rosa, D. Steinberg, and E.A. Thoroh de Souza, “Explaining simultaneous dual-band carbon 

nanotube mode-locking Erbium-doped fiber laser by net gain cross section variation”, Optics 
Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28711-28718 (2014). Fator de Impacto 3.525. 

2. J. D. Zapata, L. A. M. Saito, A. M. Cardenas, and E.A. Thoroh de Souza, “Evanescent field 
interaction of the light with graphene across waveguide D-shaped optical fiber for the ultrashort 
pulses generation in EDFL”, 16th International Conference on Physics of Light–Matter Coupling 
in Nanostructures (PLMCN), Medellin (Colombia), 3-8 February 2015. 

3. D. Steinberg, H. G. Rosa, J. D. Zapata, L. A. M. Saito, A. M. Cardenas, J. C. V. Gomes, E.A. 
Thoroh de Souza, “Ultrafast CVD monolayer graphene mode-locked Erbium doped fiber laser”, 
RPGR, Taiwan 2014. 

 
 
 
 

d. Moduladores	baseados	em	grafeno	para	aplicação	em	comunicações	
ópticas		

 O objetivo desta linha de pesquisa é desenvolver moduladores baseados em grafeno e 
outros matérias 2D operando em altas taxas de repetição para aplicações como modulação 
ativa em cavidades de lasers a fibra dopada com Érbio. Com este intuito desenvolvemos dois 
tipos de lasers, descritos a seguir, onde os moduladores serão introduzidos para análise 
comparativa com os moduladores existentes.  

Investigamos a dinâmica de evolução e formação de pulso em lasers de fibra dopada 
com Érbio em anel com comprimentos de cavidade variando de 16,4 m para 100,8 km de com 
modos acoplados ativamente em uma taxa de repetição de 1 GHz. A novidade deste trabalho 
foi explorar os limites da teoria Kuizenga-Siegman em laser de fibra ultralongo e demonstrar 
a dinâmica de geração do pulso e propagação separadamente. Quando variamos o 
comprimento dos lasers de fibra dopada com Érbio de metros para quilômetros de 
comprimento, foram identificadas três regimes de operação: regime de acoplamento de modos 
(para cavidades com comprimentos de 16,4 m a 1 km), o regime de não-linearidade 
dominante (1 a 10 quilômetros) e regime de dispersão e não-linearidade que travam a razão 
entre o período do soliton e comprimento da cavidade: ZS/LCAV = 1,35 para cavidades com 
comprimento de 10 a 100 km com uma condição solitonica intracavidade. A variação de 
largura de impulsos e as potências de pico são analisados para definir os regimes de 
propagação no interior das cavidades, dependendo do comprimento da cavidade (Lcav), 
comprimento dispersão (LD) e comprimento não linear (LNL). Quando LCAV é mais curto do 
que LD e LNL, não há efeito dispersivo nem não-linear durante a evolução de pulso (pulso tem 
duração de aproximadamente 30 ps). Neste regime, a sua duração final é determinada pelo 
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teoria padrão de acoplamento de modos ativo. Para LCAV mais curto do que LD, mas ~LNL, a 
evolução de pulso está em regime dominado pela não linearidade, onde a propagação soliton 
gera um perfil sech2 com um produto tempo-largura-de-banda limitado por transformada de 
0,315. Além disso, para cavidades maiores que 10 km, LCAV ~ LD e mais longas (ou muito 
mais) do que LNL, a evolução de pulso está no regime de dispersão e não linearidade 
dominantes onde a sua duração depende da dispersão acumulada. Neste regime, o efeito 
solitonico domina e a duração final do pulso é definida pelo comprimento da cavidade, que é 
aproximadamente o período de soliton (aceito para publicação em Optics & Laser Technology 
Vol. 71, p. 16-21 (2015). 

Desenvolvemos também um laser de fibra dopada com Érbio operando 
simultaneamente em dois regimes de operação distintos, com modos acoplados ativamente e 
em onda contínua (CW), através da introdução de duas grades de guia de onda (AWG) 
emparelhados no interior da cavidade em anel. Foram introduzidos modulador de fase 
operarando a 10 GHz e uma fibra monomodo entre as duas AWGs para permitir que os dois 
regimes de funcionamento. O acoplamento de modos gerou pulsos com 30 ps simultâneo com 
a linha CW. Ambos os lasers podem ser sintonizáveis independente e simultaneamente a 
partir de 1530 nm até 1565 nm. (Aceito para publicação na revista Optical Fiber Technology) 
 

Trabalho decorrente desta linha: 
1. L. A. M. Saito, E. A. Thoroh de Souza, "Identifying the mechanisms of pulse formation and 

evolution in actively mode-locked Erbium fiber lasers with meters and kilometers-long", Optics & 
Laser Technology Vol. 71, p. 16-21 (2015). Fator de Impacto 1.649. 

2. C. B. S. Demori, E. A. Thoroh de Souza, “Two simultaneous operating regimes in an Erbium 
doped-fiber laser”, Aceito para publicação na revista Optical Fiber Technology. Fator de Impacto 
1.188. 

 

e. Síntese	de	grafeno	e	materiais	2D		

1. Síntese de derivados de grafeno através do método de esfoliação química de flocos de 
grafite 

 Após a descoberta do grafeno e de sua potencialidade em diferentes áreas estratégicas 
vários métodos de esfoliação passaram a ser desenvolvidos. Dentre todos os métodos de 
síntese/obtenção de grafeno, um dos que apresenta maior destaque é o método de esfoliação 
química de flocos de grafite, também conhecido como método de Hummers. Este método 
apresenta como vantagens o elevado rendimento, quando comparado com os demais, a fácil 
processabilidade do material formado, o baixo custo e a possibilidade de obtenção e diferentes 
formas de grafeno, uma com elevado grau de oxidação, denominada óxido de grafeno (GO) e 
outra com um baixo grau de oxidação, descrita como óxido de grafeno reduzido (rGO). 
Devido à versatilidade e ao número de variáveis possíveis, tanto nas etapas de oxidação 
quanto de redução é possível obter materiais oxidados e/ou reduzidos com diferentes graus 
quando comparados entre si. Sendo assim, nosso grupo atuou neste período na síntese de 
óxidos de grafeno com diferentes graus de oxidação. Para isso, estudamos dois métodos de 
síntese, variando a proporção de agentes oxidantes, tempo de reação e temperatura. Os óxidos 
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formados através destes diferentes métodos apresentaram diferentes propriedades, tais como 
maior ou menor hidrofilicidade, isto é, diferentes graus de dispersabilidade em água, 
tamanhos de flocos diferentes e ainda diferentes propriedades elétricas e térmicas. 

 Estes diferentes óxidos de grafeno formados estão sendo empregados em diversos 
segmentos do nosso centro de pesquisa em colaboração com vários pesquisadores: 

Trabalhos	decorrentes	desta	linha	de	pesquisa	
	(1)	 GEROSA,	 Rodrigo;	 SUAREZ,	 Felipe;	 DOMINGUES,	 Sergio;	 de	 MATOS,	 Christiano,	

“Preenchimento	 Total	 ou	 Seletivo	 de	 uma	 Fibra	 de	 Cristal	 Fotônico	 com	 GO	 E	 rGO”,	 In:	
Encontro	nacional	do	INCT	de	Nanomateriais	de	Carbono,	Belo	Horizonte,	2014.	

(2)		F.	Suarez,	R.	M.	Gerosa,	S.	H.	Domingues,	C.	J.	S.	de	Matos,	“Preenchimento	total	ou	seletivo	de	
uma	fibra	de	cristal	fotônico	com	óxido	de	grafeno	e	óxido	de	grafeno	reduzido.”	In:	MOMAG	
2014,	Curitiba.	Anais,	p.	995-998.	

(3) A.	William	O.	Lima,	Othon	S.	Campos,	Rafael	M.	Buoro,	 Jairo	J.	Pedrotti,	Sergio	H.	Domingues,	
Silvia	H.	P.	Serrano,	“Simultaneous	Detection	of	Noradrenaline,	Acetaminophen,	Xanthine	and	
Theophylline	at	a	Sensor	Based	on	a	Graphene	Oxide	and	o-Dihydroxy	Catechol	Modified	Glassy	
Carbon	 Electrode”	 In:	 XXVI	 Reunião	 da	 Sociedade	 Internacional	 de	 Eletroquímica,	 22-26	
março,	2015,	Angra	dos	Reis,	RJ.	

(4)	 Sergio	H.	Domingues,	 Caroline	Brambilla	de	Aquino,	 Joana	Claudio	Pieretti,	 “Electrochemical	
Synthesis	 of	 Multifunctional	 Reduced	 Graphene	 Oxide	 and	 Tungsten	 Oxide	 Nanocomposites”,	
aceito	para	apresentação	de	pôster	no	2015	MRS	Spring	Meeting,	San	Francisco,	California,	
April	6-10,	2015.	

(5)	 Sergio	H.	 Domingues,	 Caroline	 Brambilla	 de	 Aquino,	 Joana	 Claudio	 Pieretti,	 “Multifunctional	
nanocomposites	 based	 in	 diferente	 types	 of	 graphene	 and	 tungsten	 oxide”,	 aceito	 para	
apresentação	de	pôster	na	38ª	Reunião	Anual	da	Sociedade	Brasileira	de	Química,	Águas	de	
Lindóia,	SP,	25-28	de	Maio	de	2015.	

 

2. Membranas de grafeno para peneiramento iônico com alta seletividade de carga 

O transporte iônico e a seletividade em nanoescala são de grande importância como 
características principais para a síntese e fabricação de novos materiais para tecnologias de 
separação, que possam ter diversas aplicações, tais como purificação de água, reutilização de 
águas residuais, processos farmacêuticos e processos de separação de combustível. Os 
processos de separação baseados em filtração por membranas são principalmente associados 
com exclusão por tamanho e pelas interações eletrostáticas. Materiais com nanoporos 
lamelares fabricados a partir nanofolhas de óxido de grafeno (GO), possuem canais 
condutores iônicos de dimensões sub-nanométricas, os quais mostram um nítido de corte da 
permeabilidade em função do tamanho dos íons hidratados ou permeantes e das moléculas 
orgânicas. A estreita distribuição de tamanho dos poros das membranas de GO tem atraído 
mais atenção, pois é essencial para peneiras iônicas ou moleculares precisas. Além disso, elas 
possuem propriedades que permitem fluxos de água com baixo atrito. 

No entanto, o papel das cargas superficiais na seletividade da carga iónica não tem 
sido investigado, tomando em conta a existência de grupos funcionais carregados 
negativamente nas folhas de óxido de grafeno. Efeitos de carga superficial podem influenciar 
o transporte iônico em comprimentos físicos característicos e fornecer as bases para a 
seletividade iônica em geometrias confinadas. A dupla camada confinada e a proximidade dos 
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grupos químicos com carga negativa entre as folhas GO podem ser fatores determinantes na 
seletividade de espécies de íons. Neste trabalho, estudamos as propriedades seletivas de 
transporte de cargas em sistemas laminados de óxido de grafeno para diversos sais com 
diferentes cargas e raios de hidratação. 

A medição ex-situ dos solutos permeados, principalmente usada em trabalhos 
anteriores, possui limitações na descrição da seletividade na penetração dos íons através das 
membranas. Neste estudo, a análise do transporte de íons foi realizada in-situ, o qual 
permitindo assim monstrar comportamentos precisos de transporte de iônico associados à 
seletividade de íons nas membranas de GO. Este método foi realizado através do controle do 
fluxo de corrente iônica na presença de campo elétrico e de gradientes de concentração de 
diversos sais. Para uma análise quantitativa precisa usamos as equações de Goldman-
Hodgkin-Katz, as quais são aplicadas na maioria dos estudos de permeabilidade de 
membranas a íons. No trabalho foi demonstrado que, além das interações químicas e o 
tamanho, o principal fator que influencia a seletividade de cátions são as características da 
carga superficial das membranas de GO. 
 

3. Eletrodos com estruturas de grafeno para detecção de compostos 

Entre os materiais de interesse para aplicações eletroquímicas e eletroanalíticas, os 
compostos a base de carbono (grafite pirolítico, carbono vítreo, fibras de carbono, pastas de 
carbono e compósitos de carbono) se destacam. Em relação ao clássico eletrodo de Hg, os 
eletrodos de carbono apresentam uma ampla faixa de trabalho na região positiva de potencial. 
Os eletrodos de carbono oferecem também vantagens em relação aos eletrodos sólidos 
metálicos (Au, Pt, Ag e Pd), pois geram menor corrente residual e melhor reprodutibilidade 
da superfície ativa, já que não sofrem com a formação de óxidos na superfície em função do 
seu uso. Nesta linha de pesquisa, Prof. Pedrotti em colaboração com o Prof. Fechine tem 
explorado o uso de grafeno CVD para modificação de eletrodos convencionais de carbono 
vítreo (CV) e microeletrodos de fibras de carbono visando a aplicações de interesse 
ambiental, clínico e farmacêutico. Entre as espécies de interesse ambiental destacam-se os 
oxidantes fotoquímicos, entre eles o H2O2 e o ozônio. Estes poluentes atmosféricos são 
formados a partir de processos fotoquímicos envolvendo óxidos de nitrogênio (NO e NOx) e 
compostos orgânicos voláteis, cujas principais fontes são as emissões veiculares. Estes 
compostos exercem efeitos danosos tanto sobre vegetação quanto para a saúde humana. A 
exposição de células do trato respiratório a soluções de H2O2 em concentrações que variam de 
20 pmol L a 1 mmol L-1 provoca inibição da conversão do ADP (difosfato de adenosina) a 
ATP (trifosfato de adenosina), destruição do tecido alveolar com interrupção da cadeia do 
DNA e a diminuição na biosíntese do surfactante pulmonar. Resultados iniciais desta linha de 
trabalho que serão apresentados na 38a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 
mostram que estruturas de carbono vítreo modificadas com grafeno CVD tem feito de 
antecipação no sinal de oxidação de H2O2 e melhor sensibilidade na detecção do analito em 
relação ao eletrodo não modificado. 

Também nesta linha de trabalho, o Prof. Pedrotti em colaboração com o Prof. 
Domingues e a Profa. Serrano do Instituto de Química-USP têm produzido óxido de grafeno 
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(GO) e óxido de grafeno reduzido para modificação de eletrodos de CV visando a 
determinação voltamétrica de compostos de interesse clínico e farmacológico. A resposta 
voltamétrica de um eletrodo de CV modificado com GO e o-dihidroxicatecol para a 
determinação simultânea de norafranalina (NA), acetaminofen (AC), xantina (XA) e teofilina 
(TE) é apresentado na figura abaixo. 
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Fig.1 Voltamogramas de pulso diferencial obtido para NA, AC, XA and TE com eletrodo modificado 
(linha contínua), eletrodo de CV não modificado (tracejado). Parâmetros instrumentais: Amplitude do 
pulso: 50 mV; Intervalo de pulso: 50 ms e degrau de potencial: 5 mV. [NA] = 49.3 µmol L-1, [PC] = 
20.0 µmol L-1, [XA] = 20.0 µ mol L-1 and [TH] = 38.0 µmol L-1. 

Trabalhos decorrentes desta linha: 

(1) Anna P. Godoy, Tatiane G. Fittipaldi, Felipe Kessler, Guilhermino J.M. Fechine, Jairo J. Pedrotti, 
“A Simple Procedure to Prepare Graphene CVD Modified Glassy Carbon Electrode” Trabalho 
aceito para apresentação na 38a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Águas de 
Lindóia, 25 a 28 de maio de 2015.   

(2) A. William O. Lima, Othon S. Campos, Rafael M. Buoro, Jairo J. Pedrotti, Sergio H. Domingues, 
Silvia H. P. Serrano “Simultaneous Detection of Noradrenaline, Acetaminophen, Xanthine and 
Theophylline at a Sensor Based on a Graphene Oxide and o-Dihydroxy Catechol Modified Glassy 
Carbon Electrode” Trabalho apresentado na 16th ISE, Topical Meeting, Angra dos Reis, 22-26 de 
março 2015.  

f. Processos	de	transferência	de	materiais	2D	

Dentro do projeto SPEC, temos o desafio de solucionar problemas ligados aos 
processos de transferência de grafeno e outros materiais 2D para substratos alvo para 
aplicações na fotônica. Esses problemas incluem área de grafeno transferido limitada a 
poucos microns, presença de resíduos de polímeros e cobre, bem como utilização de uma 
etapa de ataque químico do cobre. Durante todo o ano de 2013 o pesquisador Prof. Fechine 
atuou como pesquisador visitante no GRC/NUS onde foi desenvolvida uma nova metodologia 
de transferência de grafeno para substratos poliméricos, a qual não possui a etapa de ataque 
químico ao metal e possibilita a transferência de grandes áreas de grafeno (DDT- Direct Dry 
Transfer). Esse novo processo levou a um depósito de patente (US Application 14/634,942). 
A partir da data da publicação da patente, se tornou possível publicar artigos em conferências 
e periódicos. Um artigo sobre essa técnica foi publicado na revista Carbon no início de 2015, 
e várias comunicações foram apresentadas bem em conferências internacionais e nacionais. O 
processo DDT de grafeno para substratos poliméricos tem auxiliado na preparação de 
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amostras para aplicações em fotônica, quer seja pela utilização direta do grafeno no polímero 
ou com o uso de uma segunda etapa de transferência do grafeno para o substrato alvo, que 
podem ser wafers de Si e lâminas de vidro, ou ponta de fibras ópticas. 
 Com a expansão do projeto para além do grafeno, procurou-se utilizar a técnica DDT 
para transferências de outros materiais 2D.  Amostras de MoS2 crescidas em wafer de Si 
foram enviadas pelo prof. Goki Eda do GRC/NUS. A Figura 1 apresenta uma imagem ótica 
do MoS2 transferido para polímero e um espectro Raman obtido na região indicada na figura. 
Este resultado é bastante interessante, pois indica que a técnica DDT pode ser aplicada a 
outros materiais 2D, apenas com ajustes na escolha do polímero e parâmetros de 
transferência. Atualmente, estão sendo também testados h-BN produzidos por CVD e flakes 
de Fósforo Negro esfoliados mecânica e quimicamente e depositados em substratos “duros”, 
como wafer de Si e vidro. 
 

  
Figura 1 – Imagem óptica do MoS2 transferido para o PEBD utilizando a técnica DDT (a). Espectro 
Raman da região em destaque. 

Uma nova metodologia foi desenvolvida (DDT via polimerização in situ), 
inicialmente, com o uso de uma resina fotossensível, muito usada em aplicações ópticas 
(NOA). A metodologia usada aqui é inédita e recentemente iniciamos o processo de depósito 
de Patente num acordo entre a UPM e PUC-Rio juntamente com a FAPESP. Contudo, o 
processo de transferência ocorre também sem a necessidade de ataque químico e pode ser 
utilizado para transferir grandes áreas de materiais 2D. Figura 2 apresenta uma imagem ótica 
do filme de polímero contendo grafeno em sua superfície obtidos por essa técnica, juntamente 
com um espectro e um mapeamento Raman da banda 2D do grafeno de uma área selecionada 
desse filme.  

 

 
  

Figura 2 – Da esquerda para a direita, imagem óptica, espectro e mapeamento Raman da banda 2D 
do grafeno. 
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 Semelhante à técnica DDT convencional, essa nova metodologia será testada para 
outros tipos de materiais 2D. 
 
Trabalhos decorrentes desta linha: 

1. Fechine, G. J. M. et al. Direct Dry Transfer of Chemical Vapor Deposition Graphene to Polymeric 
Substrates. Carbon N. Y. 2015, 83, 224–231. 

2. Guilhermino J. M. Fechine, Barbaros Ozyilmaz, Antônio H. C. Neto, “Challenges in Graphene-
Polymer Interactions”, Graphene 2014, Toulouse, 2014 

3. Kessler, F., Fechine, G. J. M., “The Polymer Importance on Graphene Transfer Process”, XIV Latin 
American Symposium on Polymers - SLAP 2014, (12 a 16 de outubro, Porto de Galinhas, 
Pernambuco). 

4. Guilhermino José Macedo Fechine, “Addressing various facets of polymers in graphene transfer”, 
XIII Encontro Internacional da SBPMat (28 de setembro a 2 de outubro, João Pessoa, Paraíba).  

5. Rodriguez, Camila L. C.; Kessler, Felipe; Fechine, Guilhermino J. M, “Utilização da técnica “Direct 
Dry Transfer” para obtenção de biomateriais aço inox-grafeno”, Encontro nacional do INCT de 
Nanomateriais de Carbono, Belo Horizonte, 2014. 

 

 

g. Modelamento	de	grafeno			

Fluxo de corrente de carga em bicamadas de grafeno com campo elétrico perpendicular 
aplicado 

 Nós investigamos como a corrente flui ao longo de uma bicamada  de grafeno (BLG) 
na presença de um campo eléctrico externo aplicado perpendicularmente. Nesses sistemas o 
campo elétrico localiza a densidade de carga em uma das camadas; surpreendentemente 
nossos resultados mostram que adicionalmente para algumas energias a corrente não flui 
sobre a camada do sistema com maior densidade de carga. Nessas energias o campo elétrico 
aplicado quebra a simetria de subrede e de camada no BLG com empilhamento Bernal 
localizando a densidade de carga apenas em uma das subredes da camada. Desta forma um 
elétron localizado na subrede com maior densidade de carga não pode pular para seu vizinho 
mais próximo, esta interessante característica destes sistemas explica porque a corrente vai 
preferencialmente sobre a camada com menor densidade de carga. 

Trabalhos decorrentes desta linha: 

[1] Paez, C. J., Bahamon, D. A., Pereira A. L, “Current flow in biased bilayer graphene: the role of 
sublattices”, Physical Review B 90, 125426 (2014). Fator de Impacto 3.664. 
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h. Formação	de	Recursos	humanos	

Supervisão de Pos-Doutorado: 
1. Dr. Felipe Kessler 

Titulo do Projeto: NOVAS METODOLOGIAS DE TRANSFERÊNCIA DE GRAFENO 
NA PRODUÇÃO DE ABSORVEDORES SATURÁVEIS 

Supervisor: Prof. E.A. Thoroh de Souza 
Bolsa Fapesp vinculada ao projeto 

 
Doutores Formados 

1. Dr. Henrique Guimaraes Rosa 
Titulo do Tese:   ESTUDO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DO GRAFENO E SUA 

APLICAÇÃO COMO ABSORVEDOR SATURÁVEL EM LASERS À 
FIBRA DOPADA COM ÉRBIO 

Orientador: Prof. E.A. Thoroh de Souza 

 
Alunos de Iniciação científica: 

1. Mariana Ferraz 
Titulo do Trabalho: ESFOLIAÇÃO MICROMECÂNICA – MÉTODO DO CARIMBO 
Orientador: Prof. E.A. Thoroh de Souza 
Bolsa Fapesp vinculada ao projeto 

 
2. Pilar Gregory Viana 

Titulo do Trabalho: CONVERSOR DE COMPRIMENTO DE ONDA À FIBRA ÓPTICA 
BASEADO EM GRAFENO 

Orientador: Prof. Christiano J.S  de Matos 
 

3. Felipe Gomes Suarez 
Titulo do Trabalho: FIBRAS ÓPTICAS DOPADAS COM NANOMATERIAIS 

ATRAVÉS DE PÓS-PROCESSAMENTO 
Orientador: Prof. Christiano J.S  de Matos 
 

4. Gerson Kazumi Sinohara 
Titulo do Trabalho: FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF OPTICAL 

FIBERS WITH GOLD NANOPARTICLES FOR THE 
DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION DEVICES 

Orientadores: Prof. Christiano J.S  de Matos e Walter Margulis (ACREO – Suécia) 
 

5. Gabriela Santos Medeiros 
Titulo do Trabalho: TRANSFERÊNCIA DE GRAFENO CVD PARA SUBSTRATOS 

POLIMÉRICOS BORRACHOSOS. 
Orientador: Prof. Guilhermino J. Fechine 
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3. Descrição	e	avaliação	do	apoio	institucional	recebido	no	período.	
O projeto tem recebido um adequado apoio institucional com a criação de um grupo de 

apoio à gestão do projeto, denominado Escritório do Projeto SPEC (com 4 pessoas), 
especialmente dedicado à gestão das inúmeras demandas de insumos e materiais, além de 
todas as demais demandas do projeto para prestação de contas. O projeto conta agora com 7 
pessoas de apoio administrativo; 4 do escritório SPEC, 2 técnicos de nível superior para 
gerência dos laboratórios e da sala limpa classe 1000 e 1 secretária bilíngue.  

Para que os professores do Projeto SPEC pudessem ter uma dedicação ao projeto 
compatíveis com a proposta do mesmo, as atividades docentes foram reduzidas para 4 horas-
aula, a partir do semestre 2015.1. 

Em 2014, a equipe do MackGraphe foi aumentada, de forma a cobrir os campos de 
atividades previstas, até aquele momento, em três pesquisadores: Prof. Dr. Sergio Humberto 
Domingues (Químico); Prof. Dr. Dario A. B. Ardila (Físico) e Profa. Dra. Lúcia A.M. Saito 
(Engenheira Elétrica). Neste início de 2015, a equipe foi fortalecida com dois novos 
professores: Prof. Dr. Dunieskys Gonzales e Prof. Dr. Hugo L. Fragnito (este com larga 
experiência), que atuarão nas áreas de crescimento de cristais bidimensionais e dispositivos 
fotônicos, respectivamente.  

 
 

a. Status	da	construção	do	edifício	sede	do	MackGraphe	

Em virtude das expectativas de crescimento da área de nanotecnologia em todos os 
setores da sociedade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie decidiu ampliar o projeto 
inicial do prédio do MackGraphe e acrescentou mais 3 novos andares. Desta forma, o Centro 
está assim dividido: - a) No segundo subsolo teremos a sala limpa classe 1000, Laboratórios 
de Microfabricação e Eletrônica, Laboratórios de Nanodispositivos e Multiusuários, e 
almoxarifado; b) No primeiro subsolo o Centro terá o Laboratório de Interação de Polímeros, 
Laboratório Análise Estrutural 2D, e Laboratório de Síntese. Estes laboratórios ocupam a 
metade da área, a outra metade está a cargo da Escola de Engenharia. c) No terceiro andar 
teremos todos os Laboratórios de Fotônica e salas coletivas para todos alunos de mestrado e 
doutorado do Centro. 4) No quarto andar teremos as salas dos professores, sala de reunião, 
sala para professores visitantes e salas coletivas para os post-docs. e) No quinto andar teremos 
um sofisticado auditório retrátil com capacidade de 120 lugares que pode ser dividido em dois 
ambientes permitindo a realização de eventos simultâneos. f) O sexto andar está totalmente 
dedicado à instalação dos laboratórios das áreas de energia e compósitos. g) No sétimo andar 
teremos a gerência do Centro, secretaria e parte administrativa, sala de reuniões, espaço para 
instalação de empresas incubadas e laboratórios de compósitos.  

 A parte civil da obra tem seu término programado para final de março. A licitação das 
instalações de ar-condicionado, mobiliário parte elétrica e a sala limpa estão sendo feitas neste 
mês. O prédio deverá ser inaugurado em outubro/novembro de 2015. Abaixo, uma 
perspectiva do NOVO edifício do MackGraphe e o status da obra em fevereiro de 2015. 
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NOVO edifício com mais 3 andares, dois subsolos e sala limpa classe 1000. 

 
Status da obra em 3 de fevereiro de 2015. 

 
Status da obra em 3 de fevereiro de 2015. 

O valor estimado para obra, como contrapartida institucional, é aproximadamente 45 milhões 
de Reais. 
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b. Apoio	no	intercambio	com	o	GC-NUS	

Neste segundo ano do projeto, como parte do acordo de colaboração entre a UPM e a 
NUS, o Prof. Juan Carrio esteve em um estágio com duração de um ano no Graphene Reseach 
Center trabalhando com o professor Slaven Garaj num projeto de "Membranas de grafeno 
para peneiramento iônico com alta seletividade de carga" submetido à revista Nature 
Nanotechnology.  

O Prof. Christiano J.S. de Matos esteve em uma visita de curta duração trabalhando na 
geração de terceiro harmônico em fosforo negro.  

O técnico Luiz Henrique Silveira esteve em Cingapura em julho de 2014 para 
treinamento na gerência da sala limpa. 
 

4. Lista	das	publicações	no	período		
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d. Teses	defendidas	
Neste período tivemos a conclusão do primeiro doutorado do MackGraphe no Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica: 

a) Dr. Henrique Guimarães Rosa.  

Título da tese: “Estudo das propriedades ópticas do grafeno e sua aplicação como 
absorvedor saturável em lasers à fibra dopada com Érbio”.  

Banca:  
Prof. Dr. Eunézio A. Thoroh de Souza (Universidade Presbiteriana Mackenzie), 
Orientador, 
Prof. Dr. José Carlos Viana Gomes (National University of Singapore),  
Prof. Dr. Christiano José Santiago de Matos (Universidade Presbiteriana Mackenzie), 
Profa. Dra. Ana Maria de Paula (Universidade Federal de Minas Gerais),  
Prof. Dr. Hugo Luis Fragnito (Universidade Estadual de Campinas).  

Resumo: Nesta tese, apresentamos resultados sobre a fabricação, transferência e 
caracterização de grafeno CVD (grafeno fabricado por deposição química de vapor – 
chemical vapour deposition) e de grafeno esfoliado em substratos de vidro e em fibras 
ópticas, para o estudo das propriedades ópticas do grafeno e sua aplicação como 
absorvedor saturável em laser à fibra dopada com Érbio (EDFL). Foram fabricadas e 
caracterizadas amostras de grafeno CVD monocamada e de grafeno CVD empilhado, 
transferidas para a face transversal de fibras ópticas, e com estas amostras foram feitos 
estudos sobre a relação entre as propriedades ópticas do grafeno e as propriedades de 
pulsos ultracurtos gerados em EDFL. Além disto, desenvolvemos uma técnica para a 
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transferência de nanomateriais esfoliados que permitiu a transferência de grafeno 
esfoliado para fibras ópticas e seu alinhamento com o núcleo da fibra. Com esta técnica de 
transferência é possível fabricar amostras com controlado número de camadas de grafeno 
em fibra óptica. Como aplicação, demonstramos a geração de pulsos em EDFL com uma 
amostra de grafeno esfoliado monocamada como absorvedor saturável. Esta é a primeira 
vez que pulsos ultracurtos são gerados em lasers à fibra com amostra de grafeno esfoliado 
de uma única camada sobre a face transversal da fibra óptica. 
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Unusual Angular Dependence of the
Raman Response in Black Phosphorus
Henrique B. Ribeiro,† Marcos A. Pimenta,‡ Christiano J. S. de Matos,*,† Roberto Luiz Moreira,‡
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B
lack phosphorus (BP) is a thermody-
namically stable allotrope of phos-
phorus that, similarly to graphite and

transition metal dichalcogenides, exhibits a
layered structure fromwhich 2D crystals can
be obtained by mechanical exfoliation.1!7

In this work, we study the Raman spectra
and the angular dependence of the Raman
spectra in BP by analyzing the scattered
light at polarizations both parallel and per-
pendicular to the incident polarization and
using three different laser lines (488, 532,
and 633 nm). We show that, while the
angular dependence of the B2g Raman
mode is well-explained considering real
values for the Raman tensor elements, the
totally symmetric Raman modes with Ag

symmetry exhibit an anomalous angular
dependence, which only could be de-
scribed by assuming complex values for
the Raman tensor elements.8 From the anal-
ysis of the angular dependence results, we
obtained the phase difference between the
Raman tensor elements of the totally sym-
metric modes. It was observed that the
relative phase for the in-plane Ag

2 is much
larger than that of the out-of-plane Ag

1. The
laser energy dependence of the absolute

values and phase differences of the Raman
tensor elements are presented, and our re-
sults are discussed in terms of the anisotropy
and of the linear dichroism of BP.
Since the Raman response is directly

related to the electron!phonon coupling,
our results put strigent constraints on the
way electrons and ions interact in BP. This is
of particular interest given that under pres-
sure BP changes from a direct band gap
semiconductor to an indirect band gap
semicondutor and eventually to a metal.9

In themetallic phase, BP undergoes a super-
conducting transition with critical tempera-
tures up to 11 K, which is still unexplained
but could be the result of the electron!
phonon coupling.10,11

The bulk structure of BP has an orthor-
hombic symmetry belonging to the point
(space) group D2h

18 (Cmca),12 with four
atoms per unit cell (see Figure S1 in Sup-
porting Information). BP has a puckered
layered structure, with strong anisotropy in
the basal plane, which is reflected by its
physical properties.2,5 Unlike other layered
materials, BP is a direct band gap semi-
conductor13 in both bulk and single- and
few-layer forms, and the band gap energy

* Address correspondence to
cjsdematos@mackenzie.br.
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and accepted March 9, 2015.
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ABSTRACT Anisotropic materials are characterized by a unique

optical response, which is highly polarization-dependent. Of parti-

cular interest are layered materials formed by the stacking of two-

dimensional (2D) crystals that are naturally anisotropic in the

direction perpendicular to the 2D planes. Black phosphorus (BP) is

a stack of 2D phosphorene crystals and a highly anisotropic

semiconductor with a direct band gap. We show that the angular

dependence of polarized Raman spectra of BP is rather unusual and

can be explained only by considering complex values for the Raman tensor elements. This result can be traced back to the electron!photon and

electron!phonon interactions in this material.

KEYWORDS: black phosphorus . phosphorene . polarized Raman spectroscopy . linear dichroism . electron!phonon coupling
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A B S T R A C T

We demonstrate the direct dry transfer of large area chemical vapor deposition graphene to

several polymers (low density polyethylene, high density polyethylene, polystyrene, poly-

lactide acid and poly(vinylidenefluoride-co-trifluoroethylene) by means of only moderate

heat and pressure, and the later mechanical peeling of the original graphene substrate.

Simulations of the graphene–polymer interactions, rheological tests and graphene transfer

at various experimental conditions show that controlling the graphene–polymer interface

is the key to controlling graphene transfer. Raman spectroscopy and optical microscopy

were used to identify and quantify graphene transferred to the polymer substrates. The

results showed that the amount of graphene transferred to the polymer can be achieved

by fine tuning the transfer conditions. As a result of the direct dry transfer technique,

the graphene–polymer adhesion being stronger than graphene to Si/SiO2 wafer.

! 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Graphene and other 2D materials have extraordinary charac-

teristics that make them attractive for an uncountable num-
ber of applications, especially for flexible applications, i.e.
applications where they will be integrated with polymers

[1,2]. Advances have already happened on the direct synthesis
of these materials and further improvements should still be
expected but, since the low thermal stability of polymers, pro-
cesses for the transfer of graphene onto polymeric surfaces
will still be required. A process to transfer a graphene film
from its original growth substrate to a given target surface

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2014.11.038
0008-6223/! 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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ABSTRACT: Gold nanoparticles have been used since antiquity
for the production of red-colored glasses. More recently, it was
determined that this color is caused by plasmon resonance, which
additionally increases the material’s nonlinear optical response,
allowing for the improvement of numerous optical devices.
Interest in silica fibers containing gold nanoparticles has increased
recently, aiming at the integration of nonlinear devices with
conventional optical fibers. However, fabrication is challenging
due to the high temperatures required for silica processing and
fibers with gold nanoparticles were solely demonstrated using
sol−gel techniques. We show a new fabrication technique based
on standard preform/fiber fabrication methods, where nanoparticles are nucleated by heat in a furnace or by laser exposure with
unprecedented control over particle size, concentration, and distribution. Plasmon absorption peaks exceeding 800 dB m−1 at
514−536 nm wavelengths were observed, indicating higher achievable nanoparticle concentrations than previously reported. The
measured resonant nonlinear refractive index, (6.75 ± 0.55) × 10−15 m2 W−1, represents an improvement of >50×.
KEYWORDS: gold nanoparticles, plasmonics, nanoparticles in glass, specialty optical fibers, nonlinear optics

■ INTRODUCTION
Nonlinear optical effects are essential to numerous optical
devices, such as modulators, switches, amplifiers, pulse shapers,
frequency converters, and broadband sources.1,2 The develop-
ment of such devices based on optical fibers may improve their
integration with conventional transmission fibers, reducing
insertion loss and improving the ruggedness of optical systems.
Nonlinear effects are highly favored in the optical fibers
geometry due to the high intensity of light confined to small
areas in long interaction lengths. Conventional optical fibers3

and photonic crystal fibers (PCFs) have been successfully used
for nonlinearity-based applications.1,4 These fibers are usually
made up of silica glass, which provides good mechanical and
linear optical properties but has the disadvantage of a relatively
low nonlinear refractive index,2 n2 ∼ 2 × 10−20 m2 W−1. This
drawback can be partially compensated for by designing optical
fibers with small cores to increase the light intensity, for
instance, exploiting the tight confinement possible in PCFs.
However, those microstructures reduce the compatibility with
standard fibers, causing higher coupling losses due to the
difference between fiber cross sections.5 The search for higher
nonlinear materials for optical fibers is also motivated by the
chromatic dispersion that limits the effective length of processes
requiring phase-matching for momentum conservation, such as

frequency conversion and amplification through four-wave
mixing.2 Dispersive effects can be minimized in shorter pieces
of fiber with higher nonlinearity.6

Alternative materials such as chalcogenide glasses have been
investigated for nonlinear optical fiber applications and exhibit
nonlinear coefficients 2 orders of magnitude higher than that of
silica.7 These materials are, however, incompatible with
standard silica-based fibers in terms of splicing and refractive
index mismatch and also show losses that are hundreds of times
larger than those of silica, particularly in the near-infrared and
visible regions.7

A promising approach for the envisioned applications is the
use of silica glass fibers with nonlinear response increased by
the addition of metallic nanoparticles.8 The increased non-
linearity in glasses containing metallic nanoparticles is well-
known,9−16 and silica glasses with resonant nonlinear refractive
indices as high as n2 ∼ 10−12 m2 W−1, which is 8 orders of
magnitude larger than pure silica, have been reported.11 This
increased nonlinearity is strongest near the surface plasmon
resonance (SPR) frequency, where the incident optical electric

Received: September 16, 2014
Accepted: December 10, 2014
Published: December 10, 2014
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Current flow in biased bilayer graphene: Role of sublattices

C. J. Páez,1,* D. A. Bahamon,2 and Ana L. C. Pereira1
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(Received 20 June 2014; revised manuscript received 21 August 2014; published 17 September 2014)

We investigate here how the current flows over a bilayer graphene in the presence of an external electric
field perpendicularly applied (biased bilayer). Charge density polarization between layers in these systems is
known to create a layer pseudospin, which can be manipulated by the electric field. Our results show that current
does not necessarily flow over regions of the system with higher charge density. Charge can be predominantly
concentrated over one layer, while current flows over the other layer. We find that this phenomenon occurs when
the charge density becomes highly concentrated over only one of the sublattices, as the electric field breaks
layer and sublattice symmetries for a Bernal-stacked bilayer. For bilayer nanoribbons, the situation is even more
complex, with a competition between edge and bulk effects for the definition of the current flow. We show that,
in spite of not flowing trough the layer where charge is polarized to, the current in these systems also defines a
controllable layer pseudospin.

DOI: 10.1103/PhysRevB.90.125426 PACS number(s): 73.63.−b, 81.05.ue

I. INTRODUCTION

For electronic devices of reduced dimensions, the spatial
mapping of charge current is of paramount importance. In a
quantum point contact, for example, electrons flow through
narrow branching channels rather than the expected uniform
propagation [1,2]; these measurements are crucial to under-
stand how the geometry and impurities of the device affect
its performance. Graphene, due to its exceptional electronic
properties, has been pointed out to have great potential to
replace existing materials in traditional electronics [3], as
well as to be used in new pseudospintronic devices [4–9].
Common to these traditional and new applications, local
aspects of charge flow in graphene have to be understood.
Studies on zigzag graphene nanoribbons have shown, for
low energies, dispersionless and sublattice polarized edge
states [10]. Notably, the overlap of these no current-carrying
states from opposite edges creates charge flow through the
center of the nanoribbon [11]. This charge-current asymmetry
has been ignored for bilayer graphene (BLG), which offers
better options for digital electronics.

A remarkable property of BLG—which potentiates its use
in future graphene based electronics—is the possibility of
opening and controlling a band gap with a potential difference
applied between top and bottom layers (biased bilayer)
[8,12–17]. The externally applied perpendicular electric field
breaks the inversion symmetry of the system [18] allowing
to define a layer pseudospin, at least for energies below the
interlayer coupling energy [5,9,19]. Therefore many devices
based on these systems have been proposed recently, which
involve the ability to control this layer pseudospin (the charge
density polarization between layers induced by the bias)
for different bias layouts [20–22], such as the creation of
electron highways [23] or pseudospin-valve devices [4,5,24].
Experimentally, charge localization over different layers and
different sublattices due to a bias voltage has been observed in

*Corresponding author: carlos.gonzalez@fca.unicamp.br

these systems by STM images [25], indicating the possibility
of controlling layer and sublattice pseudospins in real samples.
Even though all the attention that has been given to the
possibilities of controlling charge densities in BLG through
the bias, the charge flow has been neglected.

The purpose of this paper is to analyze and quantify the
main transport features of pristine biased BLG. In particular,
we are enticed to unveil the relation between charge density
and charge flow. Although charge and current are intimately
linked by the continuity equation, when the electric field
localizes charge over different sublattices in different layers,
it is not evident how current density is distributed. Using the
lattice Green’s functions, we are able to map charge density
over each sublattice site in both layers, conjointly with the
current flowing towards its neighbors. Our results show that
current does not necessarily flow in the regions with higher
charge density, and this would have a fundamental role when
devising electronics. At low energies, for bulk biased BLG, we
observe that charge is primarily concentrated over one layer
while current flows over the other layer. We show that this is a
consequence of an important concentration of charge in only
one of the sublattices in the layer with more charge density.
This picture is enriched in biased BLG nanoribbon with
zigzag edges where additional sublattice polarized edge states
[26–29] compete with bulk sublattice polarization. The distri-
bution of the current for edge states is found to also depend
whether the most external atom of the edge corresponds to
a coupled or uncoupled sublattice in the AB stacking. We
show results as a function of energy around Fermi energy, and
also as a function of nanoribbon width and bias strength (V ),
elucidating the behavior of current flow and the main role of
sublattices. The effects of disorder and next-nearest neighbor
hoppings are also discussed.

II. MODEL

We consider a BLG nanorribon with zigzag edges and
Bernal AB stacking, as shown in Fig. 1(a). The width W =
(N − 1)a

√
3

2 is defined by the number of sites N in the

1098-0121/2014/90(12)/125426(8) 125426-1 ©2014 American Physical Society
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Explaining simultaneous dual-band carbon 
nanotube mode-locking Erbium-doped fiber 

laser by net gain cross section variation 
Henrique G. Rosa, David Steinberg, and Eunézio A. Thoroh de Souza* 

MackGraphe-Graphene and Nanomaterials Research Center, Mackenzie Presbyterian University, Sao Paulo, Brazil 
*thoroh@mackenzie.br 

Abstract: In this paper we report the pulse evolution of a simultaneously 
mode-locked Erbium-doped fiber laser at 1556-nm-band and 1533-nm-
band. We explain the dual wavelength laser operation by means of net gain 
cross section variations caused by the population inversion rate dependence 
on the pump power. At 1556-nm-band, we observed pulse duration of                                  
370 fs with bandwidth of 8.50 nm and, for pump power higher than                           
150 mW, we observe the rise of a CW and mode-locked laser, sequentially, 
at 1533-nm-band. We show that both bands are simultaneously mode-
locked and operate at different repetition rates. 
©2014 Optical Society of America 
OCIS codes: (060.2410) Fibers, erbium; (140.3500) Lasers, erbium; (140.4050) Mode-locked 
lasers; (160.4236) Nanomaterials. 
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in actively mode-locked Erbium fiber lasers with meters
and kilometers-long
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a b s t r a c t

We investigated the dynamics of pulse evolution in Erbium-doped fiber ring lasers with cavity lengths
varying from 16.4 m to 100.8 km actively mode-locked at repetition rate of 1 GHz. The novelty of this
work is to explore the limits of Kuizenga–Siegman theory in ultralong fiber laser and to demonstrate the
dynamics of pulse generation and propagation separately. When we vary the length of the Erbium-
doped fiber lasers from meters to kilometers long, three operation regimes were identified: mode-
locking regime (for cavity lengths with 16.4 m to 1 km), nonlinearity-dominant regime (1 to 10 km) and
dispersion and nonlinearity regime that locked the ratio between soliton period and cavity length:
ZS=Lcav ¼ 1:35 for cavities with 10 to 100 km in a soliton intracavity condition. The variation of pulse
widths and the peak powers are analyzed to define the propagation regimes inside the cavities,
depending on the cavity length ðLcavÞ, dispersion length ðLDÞ and nonlinear length ðLNLÞ. When Lcav is
shorter than LD and LNL, there is neither dispersive nor nonlinear effect during pulse evolution (pulse has
duration of approximately 30 ps). In this regime, its final duration is determined by the standard theory
of active mode-locking. For Lcav shorter than LD but $ LNL, the pulse evolution is in nonlinearity-
dominant regime where soliton propagation provides a sech2 profile with a TBP transform limited of
0.315. In addition, for cavities longer than 10 km, Lcav $ LD and longer (or much longer) than LNL, the
pulse evolution is in the dispersion and nonlinearity dominant regime with its duration depending on
the accumulated dispersion. In this regime the soliton effect takes place and the final pulse duration is
defined by the cavity length which is approximately the soliton period.

& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Since the first demonstration of a cavity laser with 101 m long in
1982 by Nakazawa et al. [1], long fiber lasers have been exploited due
to the facility to connect active and passive fiber components by
fusion splicing, the reduction of the fiber loss and the possibility of a
simple design. Mode-locked fiber lasers are capable of generating
ultrashort stable pulses with ps and fs widths when longitudinal
modes are forced to keep a phase relation between each other [2,3].
Recently, passively mode-locking regime was obtained by the use
of a saturable absorber in which single-walled carbon nanotubes
(SWCNT) were coated on the fiber connector end [4] and by the
fabrication of thin films to put in the cavity [5,6]. By increasing the
pump power, a SWCNT doped PVA film was employed as a fast
saturable absorber to induce a high-order harmonic mode-locking

Erbium-doped fiber laser [7], generating shorter pulses than double-
walled carbon nanotubes (DWCNT) saturable absorber [8].

The actively mode-locking is another technique for the genera-
tion of pulses at high repetition rate by using an optical modulator
driven by an RF source [9]. A stable operation can be obtained by a
regenerative mode-locking that was achieved by feeding back the
harmonic longitudinal beat signal which was detected with a high
speed photodetector [10] and by a phase-locked loop (PLL) opera-
tion to lock the repetition-frequency of the cavity to an external
signal [11]. Rational harmonic mode-locking is also to set up the
pulse generation at high-repetition-rate that takes place in actively
mode-locked fiber laser by using a low frequency RF synthesizer
[12,13]. The pulse width is given by the Kuizenga–Siegman equation
[14] that varies inversely as the modulation frequency which means
that shorter pulses can be obtained with higher repetition rates.

Theory and modeling presented by Parvin et al. show concepts
of coupled steady-state rate equations based on the energy band
diagram for the lasing material that could approximate analytical
expressions for gain coefficient, small signal gain and saturation
power of rare-earth doped silica fibers which strongly depend on
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Two simultaneous operating regimes in an Erbium doped-fiber laser
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a b s t r a c t

This work presents an Erbium doped fiber laser operating simultaneously in two distinct regimes, active
mode-locking and continuous wave (CW), by introducing two arrayed waveguide gratings (AWG) paired
inside ring cavity. Active phase modulator operating at 10 GHz and a single mode fiber were introduced
between the two AWGs to allow the two operating regimes. The mode-locking was able to generated
pulses with 30 ps simultaneous with the CW line. Both lasers could be tunable independent and
simultaneously from 1530 nm to 1565 nm.

! 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

Since its first demonstration, Erbium-doped fiber lasers (EDFL)
with operation in regimes as CW [1], active [2] and passive [3]
mode-locking have been widely used in many applications such
as spectroscopy [4], sensing [5], imaging [6] and wavelength divi-
sion multiplex (WDM) for optical communications systems [7,8].
Due to its broadband gain spectrum it is highlighted as key tech-
nology for multiple wavelength operation [9]. Combined with
new technological materials, such as carbon nanotubes [10] and
grapheme [11] it can generate pulses as short as few hundreds of
femtoseconds [12,13] and also operate with multiples wavelength
simultaneously [14]. Two or more operation regimes in a multi-
wavelengths and simultaneous lasers are desired as ultrafast
sources for imaging [15] or ophthalmology where sources with
multi-wavelengths and variable pulses width are useful for differ-
ent functions as absorptions depth and coagulation by eye tissue
[16].

Initially, multiple wavelength operation in a single regime was
obtained by connecting the output of a CW laser to a router and
then the wavelengths generated were amplified one by one
[17,18]. Other and simple approach to single regime of multiple
wavelengths was proposed by Zirngibl et al. [18], where a grating
of combined waveguides and amplifiers generated 18 CW chan-
nels, spaced by 103 GHz and potential for pulsed operating. The
EDFL potential for pulsed operating in multiples wavelengths are
explored in a good example showed by [19], where authors made
a dual state and dual wavelength in EDFL by inserting an active
modulator and two AWGs into cavity. The modulator was set to

2.5 GHz repetition rate in all cavity. To activate two different and
simultaneous rates, they added hundreds of kilometers of single
mode fiber (SMF) as delay line in one of the two channels of
AWGs. So, one channel works in the 2.5 GHz (imposed by the mod-
ulator within all cavity), the other works in 5 GHz harmonic mode-
locking (imposed by a length of fiber rational harmonically to
2.5 GHz). The standards space between channels makes AWGs an
advantage for multi-wavelength systems. However, even closer
space between channels may be obtained by nonlinear optical look
mirror (NOLM) or nonlinear amplified loop mirror (NALM), as the
16 CW channels generated in reference [20] or [21]. Although
sophisticated, this setting using hundreds kilometers of SMF or
high nonlinear fiber (HNLF) and stabilizing emissions is not as sim-
ple as with AWGs. Laser with two regimes of operation, operating
not simultaneously was obtained based on NALM. Authors
obtained a tunable laser generating or pulses with duration of
nanosecond either multiples CW regime lines [22].

In this work we demonstrated, as far as we know, the first EDFL
operating in two distinct regimes simultaneous (CW and active
mode-locking) by integrating two AWGs inside the ring cavity.
The active mode-locking produces pulses at 10 GHz repetition rate
and !30 ps full width at half maximum (FWHM), without interfer-
ence with CW channel. The two wavelengths of the two distinct
regimes are tunable independently, what makes this laser multi-
wavelength and multi-functional. AWGs are been reported as great
technology for multi-wavelength fiber lasers architecture [23].
They are wavelengths router devices with some inputs and out-
puts, capable of split the wavelength as a diffraction grating and
easily integrated. There are two AWGs in the multi-wavelength
fiber laser setup showed below, each one with one input and forty
outputs. They present low insertion loss, even if paired within laser
cavity. For tuning the laser wavelength of operation, we manually

http://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2015.03.001
1068-5200/! 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
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ABSTRACT: Properties like high interfacial area with cellular
membranes, unique ability to incorporate multiple function-
alization, as well as compatibility and transport in biological
fluids make carbon nanotubes (CNTs) useful for a variety of
therapeutic and drug-delivery applications. Here we used a
totally synthetic hybrid supramolecule as an anticancer vaccine
formulation. This complex structure comprises CNTs as
delivery system for the Cancer Testis Antigen named NY-ESO-1, allied to a synthetic Toll-Like Receptor agonist. The CNT
constructs were rapidly internalized into dendritic cells, both in vitro and in vivo, and served as an intracellular antigen depot.
This property favored the induction of strong CD4+ T as well as CD8+ T cell-mediated immune responses against the NY-ESO-
1. Importantly, the vaccination significantly delayed the tumor development and prolonged the mice survival, highlighting the
potential application of CNTs as a vaccine delivery system to provide superior immunogenicity and strong protection against
cancer.
KEYWORDS: Nanovaccine, carbon nanotubes, NY-ESO-1, cancer, CD8+ activation

The peculiar sizes and shapes of nanoparticles endow them
with properties that can be very useful in biomedical

applications. Nanomedicine has been explored to overcome
some limitations of the approaches currently used in order to
optimize the delivery of antigens and increase the efficacy of
vaccines toward a more selective and effective way.1,2

Carbon nanotubes (CNTs) are of particular interest for
vaccine development, as they are not immunogenic and as
delivery vector should induce strong and long-lasting antigen-
specific humoral and cellular immune responses.3,4 Among their
intrinsic properties these nanosized particles have the ability to
interact to or cross biological membranes and deliver
biomolecules into the cytoplasm.1 In addition, the characteristic
of extremely high surface area to volume ratio confers to CNTs
the capacity to provide multiple attachment sites for various
bioactive molecules such as peptides,3−5 proteins,6,7 nucleic
acids,8−11 and drugs12−14 and therefore to generate hybrid
supramolecules of high specificity and selective biological

function. Moreover, CNTs can protect the attached molecules
against enzymatic degradation15 resulting in a superior
intracellular biostability and providing a depot effect,3,8 allowing
enough time for migration and boost lymphocytes and
consequently to induce a long-lasting immune response.
Optimally designed cancer vaccines should combine the best

tumor antigens with the most effective immunotherapy agents
and/or delivery strategies to achieve positive clinical results.16

Currently, vaccine formulations against experimental tumors
and other diseases have already been tested, combining protein
antigens with Toll-Like Receptor (TLR) agonists, which act as
immunological adjuvants. This strategy enhances the ability to
activate dendritic cells (DCs), favoring antigen cross-
presentation and then the development of a strong CD8+ T
cells and Th1 lymphocyte-mediated immunity.17,18 Because of
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Evanescent field interaction of the light with graphene across waveguide 
D-shaped optical fiber for the ultrashort pulses generation in EDFL 

J. D. Zapata1,2, L. A. M. Saito1,  A. M. Cárdenas2 and E. A. Thoroh de Souza1 

1 MackGraphe - Graphene and Nano-Materials Research Center - São Paulo/SP - Brasil 

2 Universidad de Antioquia - Medellin - Colombia. 
                                                           thoroh@mackenzie.br 

The graphene is a nanomaterial carbon allotrope which constitutes a completely 
bidimensional one atom thickness material that have important optical and electronic 
properties [1, 2]. Because of its high nonlinear optics properties, graphene is used for various 
applications, for example, generation of ultrashort pulses, four wave mixing generation, 
optical device construction as modulators and polarizers [2, 3]. All these applications make 
use of the strong interaction between graphene and the light. There are different mechanisms 
for propitiating the interaction between light with graphene: depositing graphene on the 
optical fiber tip; placing graphene on a diminished diameter of a short optical fiber segment or 
taper configuration; or transferring graphene on D-shaped optical fiber polished surface [2-5]. 
In this work, our propose is improving the light-graphene interaction using a waveguide in D-
shaped optical fiber, as shown in the Figure 1a, for ultrashort pulses generation in an Erbium 
doped fiber laser (EDFL). For the construction of D-shaped optical fiber, a typical single 
mode optical fiber with a core diameter of 8 µm and a cladding diameter of 125 µm has been 
polished in the surface. The distance from the core to the polished surface (h) is 0 µm, and the 
polishing length (L) is 30 mm. The Figure 1b shows the EDFL ring cavity, where the 
graphene acts as a passive saturable absorber to produce a passive mode-locking laser. In this 
device, the graphene filters low intensities and allows passing the higher intensities, 
generating ultrashort pulses through a feedback in the closed cavity.. With this configuration, 
we generate ultrashort pulses of 464 fs, as it can be seen in Figure 1c, useful for many 
applications in physics, chemistry, biology and optical communications [1-5]. 
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Figure 1 (a) D-shaped optical fiber with graphene. (b) EDFL cavity setup. 

(c) Generated pulse width. 
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Ultrafast CVD monolayer graphene mode-locked Erbium doped fiber laser  
  

David Steinberg1, Henrique G. Rosa1, 2, Juan D. Zapata1,3, Lúcia A. M. Saito1, 
Ana M. Cardenas3, José C. V. Gomes2, E.A. Thoroh de Souza1 

 
1Graphene and Nanomaterials Research Center (Mackgraphe), Mackenzie Presbyterian 
University, São Paulo, Brazil 
2 Graphene Research Center, National University of Singapore, Singapore 
3 Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
 

 Ultrafast passive mode-locked Erbium doped fiber lasers (EDFL) have been the attractive 
technology in optical communication systems for generating femtosecond pulses in 1550 nm 
using all-fiber saturable absorbers (SA). Comercially available semiconductor saturable 
absorbers mirrors (SESAMs) and single-wall carbon nanotubes (SWCNT) SA have been 
mainly used for this purpose but some drawbacks as high nonsaturable losses and wavelength 
selectivity provide a great obstacle to operate at broadband infrared spectrum. Graphene as a 
2D-dimensional atomic layer has properties of fast recovery time, broadband absorption and 
high transparency which make it ideal for ultrafast optical applications for broadband optical 
fiber lasers. In this work, we present an ultrafast all-fiber chemical vapor deposition (CVD) 
monolayer graphene [1] mode-locked Erbium-doped fiber laser [2]. By using Raman 
spectroscopy [3] imaging, the distribution quality of monolayer graphene in the fiber core 
area of ten samples was characterized (a) and then introduced as low-loss saturable absorbers 
in an EDFL cavity which generated stable soliton-like pulses as shorter as 599 fs duration (b). 
We also showed a good consistency of the mode-locked performance results (c) achieved 
with the ten CVD monolayer graphene SA in the EDFL confirming our graphene 
characterization robustness. 
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Active mode-locking and CW regimes operating 
simultaneously in an Erbium doped fiber laser  

 
Cláudia Barros dos S. Demori, F.Yazdani, E. A. Thoroh de Souza 

MackGraphe – Graphene and Nano-Materials Research Center 
Mackenzie Presbyterian University 

Rua da Consolação, 900 – São Paulo, Brazil 
claufis@gmail.com 

 
Abstract: We demonstrated an Erbium-doped fiber laser operating simultaneously in two distinct regimes, CW and 
active mode-locking at 1.8 GHz with pulses of 38 ps. The lasers wavelengths can be tuned in both regimes. 
 

1. Introduction 

Multiwavelengths lasers  are very attractive for many applications as optical communications and instrumentation, even they can be work in 
mode-locking regimes[1] or in multiples regimes[2],[3], as we propose here. The simplest setup for multiwavelengths lasers is obtained 
when an output from CW laser is coupled to a router or a diffraction grating, where each one of channels has an optical or semiconductor 
amplifier or a combination of them [4], [5], these kind of lasers are tunable. They have an advantage about accuracy space between 
channels, but insert multiples amplifiers may increase the cost of system. So, it is common use NALM [1], however this kind of lasers do 
not allows insert simultaneous and different rates as the arrayed waveguide gratings, AWG [6]. AWGs are usually made by silica or 
derivatives, with waveguides showing little difference between light paths neighbors, doing an interference pattern. They are easily 
integrated, offer low channel interference and are passive elements that do not need increase of pump energy of laser. Other good advantage 
is that AWGs are made as ITU recommendations. 

In this work we demonstrated for the first time to our knowledge a laser that operates simultaneously in two regimes. We integrated 
two AWGs into a ring what allows the two regimes of operation in different channels simultaneously. The first one is an active mode-
locking regime and the other one is a CW.  
 
2. Setup 

3. Results 

Fig. 2 a) shows the output spectrum of the laser with two distinct wavelengths. The black curve corresponds to the CW laser operating at 
1557.4 nm with a FWHM of 0.04 nm and the red curve the active mode locking at 1559 nm with a FWHM of 0.12 nm. The spectra line 
widths show clearly that the bandwidth of the active mode locking is broader than the laser with CW operation, which is an indication that 
the two regimes are working simultaneously. Fig. 2 b) shows a train of pulses with duration of 42 ps at 1.8 GHz representing the temporal 
profile of the laser output, where the CW operation adds a small DC signal. This train of pulses is due to the active modulator operating at 
7.5 GHz. Although the RF frequency is set to 7.5 GHz at the modulator, a good mode locking is obtained at a lower frequency of 1.8 GHz 

The laser setup, showed in Fig.1 is a fiber ring configuration with 1m Erbium-doped fiber long as gain medium. One WDM device that 
contains an isolator that force backward propagation signal, one polarization control and an output beam splitter of 16% of signal. Each 
AWG has approximately 3 m of  SMF, they are commercially WDMs devices, with 40 channels separated by 100 GHz or 0.8 nm and full 
width at half maximum, FWHM, of 0.4 nm. When paired as show in the picture they show a FWHM of ~ 0.32 nm. The cavity is 10.3 m 
length without AWGs. With gratings it goes to 16.4 m long. The average input current at the pump diode laser is fixed in 200 mA, while 
the output power in16% port is from 1.0 to 1.2 mW. 
!

!
Fig. 1 Setup of the dual operation regimes EDFL with two Arrayed Waveguide Gratings.  An active modulator and a single mode-fiber 

were introduced between the two grating in order to generate mode-locking and CW operation regimes simultaneous. 
!
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Addressing various facets of polymers in graphene transfer 

The processes to produce graphene by CVD or exfoliation (chemical or mechanical) are 

very well known1. Therefore, transfer graphene to several target substrates is needed to 

numerous applications like electronic devices, biological engineering, photovoltaic 

cells, energy storage and others. Generally, graphene transfer methods are based on 

several steps: stick graphene-metal foil into the substrate by coating of polymeric films, 

etching of metal, deposition of coated graphene on final substrate and removing of 

coating (called Wet Transfer)2. Polymer is selected based on several considerations, 

where the most fundamental of these characteristics is related to interfacial energy. 

Others considerations include the solvent used on the process must be easy to remove 

and chemical resilient. After the adhesion between the graphene on metallic foil, the 

adhesion force between the polymer and the graphene sheet must be greater than the 

adhesion between the metallic foil and graphene. Similar processes are applied on 

Thermo-Release-Tape (TRT), where a polymeric tape is used instead of the polymer 3. 

The tape releases the graphene when the tape temperature is increased. In this case there 

is contamination of the transferred graphene surface with an adhesive from TRT. The 

residual adhesive seriously affects the performance of graphene in optical and electrical 

applications.  However, this transfer approach inevitably contaminates the transferred 

graphene surface with organic adhesive from the thermal release tape, which may 

considerably degrade the electrical properties of the transferred graphene films. The use 

of polymers in graphene transfer has brought good results, but need improvements, and 

for this, tuning of surface interface, thermal, mechanical and rheological properties of 

the polymers can be the best way to improve the efficiency of the transfer methods. 
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Abstract 

 

During the past decade, graphene, a monolayer of carbon atoms packed into a honeycomb network, has attracted great 

attention for its properties that can be successfully exploited in many advanced applications. Chemical Vapor Deposition 

growth of graphene monolayers has made large sheets of graphene available on metal foil substrates. It is essential to 

develop reliable methods to transfer the graphene from its growth substrate to the application substrate, without damaging 

the fragile patchwork. Several transfer methods have emerged in the recent years. All these methods use polymers as 

support material of the graphene sheets. The challenge to obtain perfectly transferred graphene sheets still remains. This 

mini review intends to highlight the polymer’s importance on graphene transfer process, drawing attention to the importance 

of this aspect and the need for new research lines on this important emerging field. 

 

Keywords: Graphene, Transfer methods, Polymers. 

 

 

1 INTRODUCTION 

 

Graphene is a single monolayer of sp
2

-bounded 

hexagonal carbon with extraordinary mechanical, 

electronic, and optical properties, has become a 

subject of great interest in materials science. [1] Since 

the first experimental isolation was described by 

Novoselov et. al

1

 in 2004, the demonstrated properties 

by the graphene have attracted world attention 

resulting in massive increase of the research in the 

field. The single atomic layer characteristic of 

graphene means that graphene cannot support itself. 

The delicate sheets must be handled very carefully to 

avoid cracks and defects that could harm its 

performance. Flexible and transparent substrates are 

suitable to be used in most of graphene’s applications 

such as in electronic and optoelectronic devices. 

Polymers are a fundamental material used during 

graphene synthesis and processing. This work intends 

to highlight the polymer’s importance on graphene 

transfer process, which is one of the research lines of 

MackGraphe Institute.  

 

2 Graphene - Some properties and applications 

 

Graphene has a zero band-gap, this is extremely 

interesting for photocatalysis and solar cells. It also 

behaves as a mass less Dirac-fermion, showing 

extremely high electron mobility (10000-70000 cm
2

 V
-1

 

s
-1

).
2

 With low absorption of visible spectrum, which is 

a desired characteristic for optical fiber technology, 

makes graphene an interesting material for electronic 

applications.
2,3

 The high transparency with a 

transmittance of 97.7% for a single layer graphene, 

making it a promising candidate for transparent 

electrode applications, especially on photonics and 

photo electronics devices.
2-5

 Graphene can support 

10
6

 more current than Cu, and its electrical 

conductivity is 100 times superior to the Si. The 

mechanical properties are also very interesting, this 

material has Young’s modulus of 1 TPa, showing up to 

20% of elastic deformation.
2

 Graphene has 

demonstrated low gas permeability.
4

 Because of 

graphene’s inherent flexibility, it is also advantageous 

to develop its applications on flexible substrates. 

These applications include photonics, optoelectronics, 

and organic electronics such as in solar cells, light-

emitting diodes, touch screen technology, photo 

detector devices, and membranes for molecular 

separation for gases or liquids.
6

 All of these 

applications highlight that the use of polymers is 

fundamental to exploit the full potential of the target 

product. 

3 Synthesis and transfer of graphene  

 

The synthesis of a single uniform graphene sheet still 

remains a significant challenge, let alone the 
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Simultaneous Detection of Noradrenaline, Acetaminophen, Xanthine 
and Theophylline at a Sensor Based on a Graphene Oxide and o-

Dihydroxy Catechol Modified Glassy Carbon Electrode   
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The modification of a modified glassy carbon (GC) electrode was performed by the electrodeposition of 
quercetin (QU) on a graphene oxide (GO) film immobilized on the previously activated glassy carbon 
surface (aGC). During modification process, QU is oxidized to the corresponding o-quinone derivative 
and adsorbed to the surface of GO/aGC following a Michael addition reaction. The GO was characterized 
using TGA (under air), infrared (FTIR) and Raman spectroscopy. The electrochemical properties of the 
GO/QU/aGC electrodes were investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS), cyclic 
voltammetry and differential pulse voltammetry (DPV). This modified electrode demonstrated improved 
electrochemical response for the oxidation of the noradrenaline (NA), acetaminophen (AC), xanthine 
(XA) and theophylline (TH) with decreased over-potential for the electro-oxidation of NA and AC and  
better-defined peak shape, when compared to GC, aGC/GC, aGC/GO/GC electrodes. Under optimal 
experimental conditions, a good linear relationship between anodic peak current and low concentrations 
were obtained, achieving  LOD of 1.62, 0.39, 0.7 and 0.33 (µmol L-1) were obtained for NA, AC, XA and 
TH respectively, Figure 1. The application of the GO/QU/aGC for determination of TH in the presence of 
high concentrations of NA, AC and XA and drug formulations presented good and reproducible recovery 
test results. 
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Figure 1 – Differential pulse voltammograms obtained for NA, AC, XA and TE with (full line) 
aGC/GO/GC modified electrode, (dash-dot line) polished GC electrode and (dash line) blank 
voltammogram. DPV parameters: modulation time 50 ms, interval time 500 ms, step potential 5 mV and 
modulation amplitude 50 mV. [NA] = 49.32 µmol L-1, [PC] = 20.00 µmol L-1, [XA] = 20.01 µmol L-1 and 
[TH] = 38.07 µmol L-1. 
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TITLE: Raman spectroscopy of mechanically exfoliated black phosphorus flakes
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ABSTRACT BODY: 
Abstract Body: Black phosphorus (BP) is a thermodynamically stable allotrope of phosphorus. Similar to graphite and
transition metal dichalcogenides, it presents a lamellar structure, with bonds presenting a high Van der Waals
character along one crystal axis. This structure then allows one to obtain two-dimensional crystals by mechanical
exfoliation. Indeed, recently this technique has been used to produce few-layer black phosphorus samples, which
have been named phosphorene [1-4]. Since its crystal structure is highly anisotropic, presenting valleys that run along
one axis in the basal plane, it is convenient to study the optical properties as a function of polarization of the incident
and scattered light. This work presents Raman spectroscopy measurements in mechanically exfoliated black
phosphorus crystals on a silicon substrate. Both the incident and analyzed polarizations are varied relative to the
crystal’s orientation. Results are analyzed using group theory and the theory of Raman scattering in crystals [5];
through these, we confirm the crystal’s symmetry and identify its orientation. More importantly, we observe and
explain an anomalous behavior of the Ag2 Raman mode with polarization. In addition to the polarization dependence
measurements, Raman images were also made and a peak broadening was observed near the flake edges. We
attribute this broadening to phonons within the first Brillouin zone that become active due to the translational symmetry
breaking provided by the edges. [1] XIA, F., WANG, H., and JIA, Y. Nat. Commun. 5, 4458 (2014). [2] BUSCEMA, M.,
GROENENDIJK, D. J., BLANTER, S. I., STEELE, G. A., ZANT, H. S. VADER, and CASTELLANOS, A., Nano Lett. 14,
(6) 3347-3352 (2014). [3] KOENIG, S.P., DONOGANOV, R. A. SCHMIDT, H., CASTRO NETO, A. H., and
ÖZYILMAZ, B., Appl. Phys. Lett. 104, 103106 (2014). [4] ZHANG, S., YANG, J., XU, R., WANG, F., LI, W.,
GHUFRAN, M., ZHANG, YONG-WEI, YU, Z., ZHANG, G., QIN, Q., AND LU, Y., ACS Nano, 8 (9), 9590–9596 (2014)
[5] LOUDON, R. Adv. Phys. 13, (52) 423-482 (1964).
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Reduced graphene oxide (rGO) and tungsten oxide (WO3) films have been attracting 
much interest for their potential use in a diverse range of applications, such as sensors, 
supercapacitors, and electrochromic or photocatalytical thin films [1-2]. These neat 
materials can be easily deposited on a variety of substrates, and can be produced in 
large quantities for possible commercial applications, but thinking about electrochromic 
or sensor properties, the stability, limit detection and sensibility of these materials can 
be a problem. Based on these problems, nanocomposites between these two materials 
could be a good way to improve better results by the synergism of these materials. 
 
This work show an electrochemical method to produce thin films of rGO and WO3 
nanocomposites, using two different metal sources (tungsten powder and Na2WO4). 
These nanomaterials have been characterizing by electrochemical methods, Raman 
and UV-Vis spectroscopy, XRD and SEM. The results shows the presence of both 
materials in the nanocomposites. The next step now, is to test rGO/WO3 thin films for 
electrochromic materials and some analyte sensors.  
 
[1] D. S. Dalavi, R. S. Devan, R. A. Patil, R. S. Patil, Y. Ma, S. B. Sadale, I. Kim, J. Kim 
and P. S. Patil, J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3722. 
[2] F. Hongbin,(C.(Rui,(Z.(Xin,(D.(Xiangfeng,(L.(Jinghong,(Nature'Comm,'2013,(8,(1.(
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TITLE: Making Graphene Visible in Transparent Dielectric Substrates: Brewster Angle Microscopy
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ABSTRACT BODY: 
Abstract Body: Typically, flakes of exfoliated graphene are detected by the optical contrast obtained on Si substrates
containing a submicron layer of SiO2 [1-3]. This layer generates interference that is responsible for increasing the
contrast, with values up to 12~14% being reported [1-2]. The detection of graphene on transparent dielectric
substrates, such as microscope slides, is a greater challenge since the contrast between the regions with and without
graphene is significantly lower, on the order of 7% [4]. An interferometrically increased contrast can be obtained by
depositing a layer of polymethylmethacrylate (PMMA) onto the substrate before the graphene exfoliation. However,
this invariably changes the substrate properties, which affects the characteristics of the exfoliated sample. This work
aims at improving the optical contrast of exfoliated graphene on transparent substrates without changing the substrate
or the sample physical/chemical properties. This is obtained through optical imaging at the substrate’s Brewster angle.
As the graphene changes the boundary conditions of the air-dielectric interface, cancellation of the p-polarized light
ceases solely where graphene is present. This leads to an immense increase in contrast, since virtually no reflection is
obtained where graphene is not present. For the experimental demonstration of the technique, broadband green light
was collimated, linearly polarized and launched onto the sample at the substrate’s Brewster angle (~57º); its reflection
was collected and imaged on a camera. It was possible to observe a nearly quadratic growth of reflectance with the
number of graphene layers. Also, we measured the contrast of a monolayer CVD graphene at normal incidence (using
a standard optical microscope) to be 8.4%, while our Brewster angle setup yielded a contrast as high as 2900%. The
method was then applied to identify few-layer flakes of different two-dimensional materials and on dielectric
substrates. References [1] BLAKE, P. et al. Making Graphene Visible. Appl. Phys.Lett. 91, 063124 (2007). [2]
SKULASON, H. S. et al. Optical Reflection and Transmission Properties of Exfoliated Graphite from a Graphene
Monolayer to Several Hundred Graphene Layers. Nanotechnology 21, 295709 (2010). [3] BRUNA, M.; BORINI, S.
Optical Constants of Graphene Layers in the Visible Range. Appl. Phys.Lett. 94, 031901 (2009). [4] GASKELL, P. E.
et al. Counting Graphene Layers on Glass via Optical Reflection Microscopy. Appl. Phys.Lett. 94, 143101 (2009).
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Abstract— We present the characterization of all-fiber chemical 
vapor deposition (CVD) monolayer graphene saturable absorbers 
by using Erbium-doped fiber laser (EDFL). Ten samples of CVD 
monolayer graphene were analyzed by Raman spectroscopy and 
then introduced into an EDFL cavity as low-loss saturable 
absorbers to generate ultrashort pulses.   Passively mode-locked 
was achieved generating soliton-like pulses of 630 fs average 
duration. This is the shortest pulse duration reported using 
passive mode-locked EDFL with CVD monolayer graphene to 
our knowledge. Besides, this paper shows the consistence of the 
results with all monolayer graphene saturable absorbers as well 
as the robustness of our experiment. 

Keywords—CVD monolayer graphene; Erbium doped fiber 
laser; Passive mode-locking; Saturable absorber; Raman 
Spectroscopy. 

I.  INTRODUCTION  

Mode-locked fiber lasers have been attractive for many 
applications in various industrial and scientific research areas, 
such as optical communications and metrology. Passive mode-
locking is a practical technique which generates ultrafast 
femtosecond pulses in highly compact fiber lasers, by means 
of semiconductor saturable absorber mirrors (SESAMs) [1] 
and single-wall carbon nanotubes (SWCNT) [2-5] saturable 
absorbers (SA). In mode-locked fiber lasers, commercially 
available SESAMs are mainly used due its technological 
process to control parameters such as nonsaturable absorption 
and modulation depth, but it presents some drawbacks for 
operation at infrared spectrum region, like relative low 
damage threshold and expensive fabrication.  For SWCNT, 
excellent properties like intrinsic broadband saturable related 
to its band gap energy and tube chirality/diameter [6], ultrafast 
recovery time, high affinity with transparent polymers and 
their simple integration into optical fiber systems, make it 
appropriated for ultrafast optical applications. Nonetheless, 
properties like high nonsaturable losses and diameter 
selectivity have been some of the greatest challenges for 
mode-locked fiber systems to operate with low loss in 
broadband spectrum.  

Graphene, a single two-dimensional (2D) atomic layer of 
carbon atoms arranged in a hexagonal lattice [7-9], has been 

seen as the promising material for researches and industry in 
nanomaterials, nanoelectronics, optoelectronics and photonics 
areas. Properties like ultrafast recovery time, broadband 
absorption and high transparency make graphene ideal for 
applications in ultrafast optical modulators [10, 11] and 
saturable absorbers for broadband optical fiber lasers [12-14]. 
Unlike SWCNT, which exhibits broad absorption band in the 
optical spectrum depending on nanotube diameter and a high 
non-saturable loss, graphene is a zero energy gap semimetal 
which also allows the operation in a wide range of frequencies 
with very low optical loss. Losses are attributed to the low 
absorption property of graphene monolayers, having an 
absolute value of 2.3% per layer [7-9]. 

Since the first graphene, produced by mechanical 
exfoliation [10], other methods have been exploited to obtain 
graphene samples, such as chemical exfoliation [11], chemical 
vapor deposition (CVD) [12], graphene oxide [13] and 
reduced graphene oxide [14]. In the literature, mode-locked 
EDFL based on graphene SA have been reported, with several 
different cavity configurations and at different 
telecommunication bands.in the infrered spectrum. Mode-
locked EDFL with exfoliated graphene [15] and laser cavities 
with polarization-maintainning fiber (PMF) [16-17] based on 
multilayer graphene SA were reported in the literature, with 
6–9 nm laser bandwidth and pulse duration of 590-630 fs. 
Utilizing chemically exfoliated graphene SA [18], it was 
reported the shortest pulse duration of 174 fs and the broadest 
bandwidth of 15.6 nm, to our knowledge, in a 27.4 MHz 
repetition rate. With multilayer graphene oxide and reduced 
graphene-oxide mode-locked EDFL, pulses from 502 [19] 
down to 200 fs [20] were obtained. 

Although these methods yield the highest quality 
graphene, they require many processing steps and long time to 
manufacture samples in addition to not produce graphene on a 
large scale area. Therefore, one of the most used techniques 
for quickly obtaining large graphene areas and quality level 
close to mechanical exfoliated graphene have been by CVD 
graphene fabrication.  

Graphene mode-locked EDFL was first demonstrated in 
[21] using CVD multilayer graphene SA generating 756 fs 
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Resumo — Neste artigo, é demostrado o preenchimento de 
uma fibra de cristal fotônico (PCF) com óxido de grafeno (GO), que 
passa a recobrir, de maneira homogênea, o interior dos buracos 
desta. Esse GO é então reduzido termicamente obtendo- se óxido 
de grafeno reduzido (rGO), que pode ser utilizado para aplicações 
como óptica não-linear e absorção saturável. Também é  
demostrada  uma PCF  com  apenas  um  buraco  adjacente ao 
núcleo recoberto com GO, que pode ser aplicável para controle 
de polarização. 

 
Palavras – chave — Grafeno, núcleo líquido, óxido de grafeno, 

PCF. 
 

I.     INTRODUÇÃO 
O preenchimento de fibras de cristal fotônico (PCF) com 

diferentes materiais como líquidos [1-3], gases [3] e 
nanopartículas [4-5] já foi extensamente reportado na literatura. 
O preenchimento pode ser usado para funcionalizar as fibras, 
dando novas propriedades ópticas a estas, que podem ser 
exploradas para o desenvolvimento de novos dispositivos 
fotônicos [6]. Isto é possível devido ao fato de a superposição 
entre o campo guiado e o material nos buracos ser apreciável. 
Além disso, a pequena dimensão dos buracos (poucos 
micrometros  de diâmetro) leva à  vantagem de requerer  um 
volume muito pequeno de material para o preenchimento (um 
buraco de 10 µm de diâmetro e 10 cm de extensão, por exemplo, 
possui um volume de ~8nl), permitindo um melhor 
aproveitamento do material utilizado. 

 
O desenvolvimento de técnicas de preenchimento seletivo 

dos buracos da microestrutura da PCF [7-9] aumentaram ainda 
mais a gama de aplicações potencializadas, já que estas 
permitem que se infiltre o material desejado em buracos pré- 
determinados.  Com  isso  é  possível  o  desenvolvimento  de 
novos dispositivos, que não seriam possíveis com as técnicas 
tradicionais [4][7-9]. Fibras preenchidas já foram apresentadas 
para diversas aplicações como sensoriamento [10]; óptica não 
linear, incluindo a geração de supercontinuo em água [11] e 
espalhamento Raman estimulado em etanol [12]; nano-óptica 
[13]; e laser de corante convencional [14] e aleatório [15]. 

 
Recentemente, demostrou-se que é possível obter materiais 

bidimensionais, como o grafeno e óxido de grafeno, de maneira 
estável [16]. Esses materiais apresentam propriedades 
eletrônicas e ópticas muito interessantes. O grafeno, por 
exemplo, apresenta uma relação de dispersão eletrônica linear, 

com uma densidade de estados constante que leva a uma 
absorção da luz de 2,3% em toda a faixa do espectro visível e 
do  infravermelho  próximo.  Além  disso,  esta  absorção  é 
saturável em altas intensidades, o que tem viabilizado a 
demonstração de modelocking de lasers em diversas faixas do 
espectro [17-19]. Outras demonstrações importantes do grafeno 
em fotônica incluem fotodetectores[20], moduladores  [21] e 
polarizadores[22]. A forma oxidada do grafeno, ou óxido de 
grafeno (GO), pode ser obtida a partir do grafite através de 
métodos químicos que permitem a obtenção de uma grande 
quantidade do material. A posterior redução desse material leva 
a uma forma do grafeno conhecida como óxido de grafeno 
reduzido  (rGO)  [23-24].  Além  disso,  o  próprio  óxido  de 
grafeno  (GO)  apresenta  propriedades  ópticas  interessantes 
como a absorção saturável [18] e limitação óptica [25]. 
 

A integração desse tipo de material com fibras ópticas é, 
portanto, muito interessante porque pode levar a novos 
dispositivos  e  aplicações.   Na  maioria  dos  trabalhos  que 
utilizam grafeno em associação com fibras, este é depositado 
na   ponta   de   fibras   convencionais.   Em   alguns   casos,   a 
introdução destes materiais no interior de fibras de cristal 
fotônico [17-19] foi demostrada. Porém, nesses casos nenhum 
estudo referente à homogeneidade do filme formado no interior 
dos buracos das fibras foi apresentado. Além disso, o 
preenchimento de buracos pré-selecionados não foi reportado. 
 

Neste trabalho, é demostrado o recobrimento das paredes 
interiores de uma fibra capilar e uma fibra de cristal fotônico com 
óxido de grafeno (GO). Foi desenvolvido um método de secagem 
que possibilita deixar uma camada homogênea e contínua de GO 
ao longo de todo o comprimento dos buracos. O capilar 
preenchido com GO foi sujeito a altas temperaturas para se obter 
rGO. É demostrada também uma PCF com somente um buraco 
recoberto com GO; esta geometria pode ser explorada para 
aplicações como fibras polarizadoras. 
 

II. PREENCHIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
FIBRAS 

Para preenchimento das fibras, foi usada uma dispersão de 
GO em água. A dispersão foi deixada em ultrassom por 5 horas, 
para que aglomerados de flocos de GO fossem desfeitos e que os 
flocos individuais apresentassem dimensões laterais inferiores a 
~450 nm. A solução foi, então, filtrada e introduzida nas fibras. 
Inicialmente, se utilizou um capilar de

MOMAG 2014: 16º SBMO - Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e 11º CBMag - Congresso Brasileiro de
Eletromagnetismo
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RESUMO 

Em 2012 o mercado global de biomateriais atingiu 44 bilhões de dólares, sendo estimado para 2017, 89 

bilhões de dólares [1]. Os desafios para os próximos anos e as ideias inovadoras levam a um constante 

desenvolvimento de produtos que abrangem desde a área de pesquisa básica até o produto final entregue 

ao consumidor. Com o aumento do número de idosos na população mundial, nas últimas décadas, o 

investimento da área de medicina regenerativa tem crescido significativamente. Mesmo assim, obter um 

material totalmente compatível com o corpo humano ainda é um grande desafio, principalmente quanto à 

mimetização das nanocaracterísticas dos tecidos biológicos, que é um fator considerado essencial para 

acelerar os processos de adesão, migração e proliferação celular, com consequente reparo da lesão no 

tecido [2]. Entre os sistemas usados para implantes ósseos, o aço inoxidável representa uma grande 

percentagem dentro dos materiais metálicos usados para esse fim. A sua utilização relaciona-se com sua 

boa biocompatibilidade, resistência mecânica e baixos níveis de corrosão. Contudo, melhorias na interface 

implante-corpo humano ainda são necessárias, principalmente, naqueles que conduzem uma rápida 

integração do implante no corpo do paciente. Em busca de melhoria dos implantes metálicos, o grafeno 

surge como uma alternativa de interface entre o implante e o tecido ósseo, enriquecendo o desempenho do 

biomaterial [3]; entretanto, muito ainda deve ser estudado para que essa teoria se torne uma verdade [4]. 
Grafeno obtido pela técnica de “Chemical Vapor Deposition” – CVD foi transferido para superfície de 

amostras de aço inoxidável utilizando a técnica “Direct Dry Transfer” – DDT em duas etapas. Diferente das 

técnicas convencionais de transferência de grafeno, a etapa de ataque químico do metal (cobre ou níquel) 

não é presente na DDT. A transferência do grafeno CVD inicialmente foi realizada usando um filme 

polimérico, e em seguida o grafeno foi transferido para a superfície da amostra do aço inoxidável. Utilizou-se 

da Microscopia óptica (quantificação do grafeno transferido) e Espectroscopia Raman (espectros e 

mapeamento das bandas D, G e 2D) para avaliar o processo e a qualidade do grafeno transferido nas duas 

etapas.  
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RESUMO 

 
Fósforo negro é um alótropo de materiais de fósforo termodinamicamente estável em condições 

normais. Como grafite e dicalcogênios de metais de transição, sua estrutura é laminar com ligações de van 
der Waals entre as camadas. Tal estrutura permite então, a fabricação de cristais bidimensionais por 
esfoliação mecânica e, de fato, recentemente tal técnica foi empregada em sua fabricação [1-3]. Uma vez 
que sua estrutura cristalina é altamente anisotrópica, apresentando vales ao longo de um eixo no plano 
basal do cristal, é conveniente o estudo de propriedades ópticas em função da polarização da luz incidente 
e espalhada.  

Neste trabalho apresentamos medidas de espectroscopia Raman em cristais de fósforo negro 
esfoliado mecanicamente sobre um substrato de silício. A luz incidente é polarizada e o espalhamento é 
analisado também em função da polarização. As análises das medidas foram feitas usando teoria de grupos 
e de espalhamento Raman em cristais [4] e através destas podemos comprovar a simetria do cristal e a sua 
orientação. Da mesma forma identificamos a simetria dos modos ativos em Raman e observamos um 
comportamento anômalo na dependência angular do modo Ag

2. O sinal do silício que passou pelo floco 
indica a presença de um dicroísmo linear no fósforo negro. Além de medidas da dependência angular, 
imagens Raman também foram feitas e um alargamento dos picos foi observado nas bordas dos flocos 
medidos. Atribuímos tal comportamento a fônons no interior da primeira zona de Brillouin que se tornam 
ativos devido à quebra de simetria translacional. 
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RESUMO 

 
Acoplamento passivo de modos longitudinais em lasers à fibra dopada com érbio (LFDE) 

utilizando absorvedores saturáveis (AS) tem sido a principal ferramenta para a geração de pulsos 

de ultracurtos (femtossegundos) em 1550 nm para aplicações em sistemas de comunicação 

óptica. Espelhos semicondutores (SESAMs) [1] e nanotubos de carbono [2] de parede simples 

(SWCNT) têm sido comercialmente usados principalmente para este fim, porém desvantagens 

como altas perdas e seletividade de comprimento de onda se tornaram grandes obstáculos em 

lasers à fibra para operações em banda larga no espectro infravermelho.  

O grafeno sendo uma camada atômica de duas dimensões possui propriedades ópticas 

interessantes [3] tais como rápido tempo de recuperação, absorção de banda larga (energia de 

gap nulo) e de alta transparência (baixa perda), que o tornam ideal para aplicações em lasers à 

fibra ultra-rápidos operando em banda larga.  

Neste trabalho, apresentamos a caracterização de amostras de grafeno monocamada 

fabricadas pelo método de deposição química à vapor (CVD) em um laser à fibra dopada com 

Èrbio. Utilizando imageamento por espectroscopia Raman [4], a qualidade da distribuição de 

grafeno monocamada na área transversal de dez amostras foi caracterizada, e em seguida, 

incorporadas como absorvedores saturáveis de baixa perda em uma cavidade de LFDE gerando 

pulsos da ordem de 600 fs de duração. Também mostramos uma boa consistência dos resultados 

desempenhados pelo acoplamento passivo de modos do LFDE com as dez amostras de grafeno 

monocamada CVD. 
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RESUMO 

 

Materiais bidimensionais como grafeno, fosforeno (fósforo negro esfoliado), dissulfeto de 

molibdênio, entre outros, tem sido amplamente estudados devido a suas diversas propriedades 

físicas oriundas da geometria do material, como transmitância óptica dependente do número de 

camadas, alta mobilidade eletrônica e alta resistência mecânica aliada à alta flaxibilidade. 

Para sintetização destes materiais, duas técnicas de fabricação são largamente usadas: 

deposição química de vapor e esfoliação micromecânica. Na deposição química de vapor, 

grandes áreas do material podem ser sintetizadas (30x30 cm e maiores), entretanto o material 

sintetizado é policristalino e pode ter defeitos estruturais não desejáveis para certas aplicações. 

Por outro lado, na esfoliação micromecânica, flocos monocristalinos e praticamente livres de 

defeitos, com dimensões típicas de 10x10 µm até 100x100 µm, podem ser obtidos, o que permite 

a aplicação destes materiais em micro e nanoeletrônica e em optoeletrônica. 

Neste trabalho, apresentamos resultados sobre a transferência de grafeno, fosforeno e 

dissulfeto de molibdênio para a face polida de fibras ópticas padrão, através de uma técnica 

conhecida como “stamp”. 

Nesta técnica, o nanomaterial é esfoliado sobre um substrato transparente de 

PMMA(polymethylmethacrilate)/PVA(Polyvynil-alcohol)/Vidro, nesta ordem. O vidro é o substrato 

de suporte à esfoliação, o PVA atua como camada de sacrifício, e o PMMA, com espessura de 

300 nm, é a camada interferométrica com função de otimizar o contraste do nanomaterial 

esfoliado. Neste tipo de substrato, é possível fazer medidas de transmitância óptica linear e de 

espectroscopia Raman, o que permite a identificaçaõ dos flocos a serem transferidos. 

Após remoção do PVA (solúvel em água), o filme de PMMA com o nanomaterial esfoliado 

é removido e pode ser transferido para a ponta de uma fibra óptica padrão, e com o auxílio de 

posicionadores e microscópio o floco é alinhado com o núcleo da fibra óptica. Com o uso destas 

amostras, serão apresentados resultados de aplicações em geração de pulsos ultra curtos em 

lasers à fibra dopada com Érbio, e resultados sobre óptica linear e não-linear. 
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RESUMO 

 

Lasers à fibra dopada com Érbio (LFDE) em regime de acoplamento passivo de modos 

têm sido amplamente estudados para possíveis aplicações em metrologia, sensoriamento óptico, 

processamento de sinais e multiplexação por divisão de comprimento de onda, entre outras. Com 

o uso de absorvedores saturáveis de carbono, como nanotubos de carbono e grafeno, pulsos 

ultracurtos com duração abaixo de 300 fs podem ser obtidos [1]. 

Recentemente, LFDE emitindo em múltiplos comprimentos de onda e operando em 

múltiplos regimes simultaneamente foram demonstrados. Regimes de acoplamento ativo de 

modos e de onda contínua operando simultaneamente em LFDE [2] e acoplamento passivo de 

modos simultâneo em duas bandas de um LFDE [4] são dois trabalhos de destaque na área. 

Apesar dos trabalhos recentes, as causas do funcionamento simultâneo em múltiplos 

comprimentos de onda não estão claras e o mecanismo por trás do fenômeno não foi, até o 

momento, satisfatoriamente explicado. 

Neste trabalho, demonstramos e caracterizamos um LFDE com emissão simultânea em 

duas bandas, 1533 nm e 1556 nm, operando em regime de acoplamento passivo de. O 

mecanismo responsável pelo funcionamento simultâneo do LFDE é explicado: conforme a taxa de 

bombeamento do laser é aumentada, a secção de choque efetiva de ganho da fibra dopada com 

Érbio varia em função da taxa de inversão de população do meio de ganho [4]. Como resultado, o 

pico de emissão do LFDE pode ser deslocado de comprimentos de onda maiores para 

comprimentos de onda menores com o aumento da taxa de bombeamento. Nós comprovamos 

esta explicação demonstrando que, com o aumento da taxa de bombeamento, o pico de emissão 

do LFDE varia de 1558.4 nm para 1555.1 nm. Para este deslocamento, de acordo com [4], a 

secção de choque efetiva de ganho é igual para as bandas centradas em 1533 nm e 1556 nm, 

sendo essa a razão fundamental para o funcionamento simultâneo do LFDE nestas duas bandas.  
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Introduction 
Different types of graphene, like reduced graphene 
oxide (rGO) or just graphene oxide (GO) and 
tungsten oxide (WO3) films have been attracting 
much interest for their potential use in a diverse 
range of applications, such as gas or liquid sensors, 
supercapacitores, electrochromic or photocatalytical 
devices.1-2  The neat materials (GO, rGO and WO3) 
can be produced and deposited on a large  range of 
substrates and quantities, but unfortunately  thinking 
about electrochromic, capacitive or sensor 
properties, the stability, limit detection and sensibility 
of these materials could be a problem. Thinking 
about this, the main go of these work is synthesize 
and characterize nanocomposites between 
graphene forms and tungsten oxide as thin films and 
based on a synergic effect of these materials, show 
better properties, like sensor or electrochromic, that 
the neat ones.  

Results and Discution  
The  graphene oxide was synthesized by using a 
modified Hummers method,3 were the pristine 
graphite were oxidized by chemical reaction, 
producing the graphite oxide (Gr-O), this carbon 
material were exfoliated by sonication in water, 
giving rise to GO. The nanocomposites were 
synthesized by cyclic voltammogram under FTO 
substrates, the aqueous electrolyte was prepared by 
adding tungsten powder into H2O2 (30%)  under 
stirring  until totally dissolution of the metal. This 
solution was diluted with the GO dispersion 
[0,5mg.mL-1]. Carbonaceous and neat tungsten 
oxide were characterized by thermogravimetric 
(DTA), electron scanning microscopy (SEM), UV-Vis 
and Raman spectroscopy, X ray diffraction (XRD) 
and electrochemical techniques as cyclic 
voltammogram, with LiClO4 on acetonitrile 
(0,1mol/L). The homogeneous nanocomposite, as 
thin films, were characterized by almost the same 
techniques including electrochemical and then 
applied as sensors.  The Raman spectroscopy is an 
excellent tool to characterize these materials (neat 
and nanocoposites). The Figure 01 show the Raman 
spectra of neat tungsten oxide and rGO/WO3 
nanocomposite. In WO3 spectra it is possible to see 
in  678 cm-1 a peak ascribed as O-W6+-O bridging 
and at 963 cm-1 atribbuted to νW=O double bond on 

WO3 thin films. This further confirms the existence of 
the metal oxide.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Raman spectra of WO3 and 
graphene/WO3 nanocomposite. 
 
These same peaks are able to be seen in 
graphene/WO3 spectrum, with other three peaks, 
which  are ascribbeds as D (1350 cm-1), G (1585 cm-

1)  and D’ (1620 cm-1) peaks, these peaks are 
commonly attached as graphene finger prints.3 The 
presence of all these five  peaks in Raman, confirm 
the synthesis of the nanocomposites. All the 
materials has been characterizing by other 
techniques that corroborate with the Raman 
information. The  nanocomposistes has been testing 
as hydrazine sensor  using electrochemical 
methods, and the initial results are showing better 
sensibility then the neat materials.   

Conclusion 
Results confirmed the electrosynthesis of the 
graphene/WO3 as homogeneous thin films and the 
real possibility to employ it as hydrazine sensor. 
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Introduction 
Graphene, a monolayer of sp2 bonded carbon atoms 
arranged in a hexagonally lattice1, was first isolated 
in 2004. Thanks to its outstanding mechanical, 
optical and electrical properties, graphene has 
attracted widespread interest in diverse areas, and 
in particular in the field of electrochemistry, involving 
energy storage and generation and the fabrication of 
electrochemical sensor. In this work we describe a 
new procedure to manufacture modified glassy 
carbon (GC) electrode by using graphene produced 
by cold vapor deposition (CVD) process aiming its 
use in electroanalytical applications. 

Results and Discussion 
The process to modify CG electrode with graphene 
CVD is simple, fast and do not require special tools. 
Initially, graphene CVD monolayer sheet was 
transferred to poly-butylene-adipate-co-tereftalate 
(PBAT) using the Direct Dry Transfer method2. The 
polymer transferred graphene was placed on top of 
GC electrode (d = 2.0 mm) and warmed until 120°C. 
The PBAT was removed from the surface of the GC 
electrode by using a chloroform bath. After the 
complete removal of the polymer residue, the 
electrode exposed surface was characterized with 
Raman Spectroscopy by using a Raman 
Spectroscopy and Optical Microscopy Witec Alpha 
300R confocal spectrometer. Figure 1 shows the 
Raman spectra of GC electrode before and after the 
transfer. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 Graphene-GC Electrode 

 

 

G'

2D Band
Graphene
2681cm-1

 GC Electrode

Wavenumber (cm-1) 

N
or

m
al

iz
ed

 In
te

ns
ity

(a
.u

.)

 
Figure 1. Raman spectra of GC electrode before (black) and after 
(blue) the transference. 
 
It is possible to observe an increase of 2D band 
located at 2681 cm-1. This assignment is typical of 
graphene monolayer3 
 

 

!

3,125 6,250 9,375 12,500 15,625 18,750 21,875 25,000

3,125

6,250

9,375

12,500

15,625

18,750

21,875

25,000

!

0,000

53,33

106,7

160,0

X !(µm)

Y
(µ
m
)

(A) (B)

 
Figure 2. Graphene-GC electrode optical image (A) with 
magnification of 100x and the Raman image (B) - 25x25 µm, 532 
nm LASER. 
 
The performance of the GC electrode before (A) and 
after (B) its modification with graphene CVD for 
voltammetric detection of H2O2 in 0.10 mol L-1 
phosphate buffer, pH 7.0 is depicted in Figure 3. 

 
-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0

5

10

15

20

25

30

a

b

I(µ
A)

E(V) vs Ag/AgCl

c

(A)

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0

10

20

30

40

50

60

a

b

c

dI(µ
A

)
E (V) vs Ag/AgCl

e(B)

 
Figure 3. Cyclic voltammograms of 0.10 mol L-1 phosphate buffer 
solution (a) in presence of H2O2 (b-e) obtained at GC electrode 
(A) and at graphene CVD GC electrode. H2O2 concentrations: b) 
2.0 mmol L-1; c) 4.0 mmol L-1 d) 6.0 mmol L-1 and e) 8.0 mmol L-1. 
Scan Rate = 50 mV s-1. 
 
The voltammetric measurements indicate that the 
graphene CVD modified GC electrode exhibits 
appreciable electrocatalytic effect and higher 
sensitivity for H2O2 detection when compared to GC 
electrode. 

Conclusions 
The proposed procedure is simple and fast for 
modification of GC electrode with graphene CVD. 
The modified electrodes offer new possibilities to 
explore the attractive characteristics of the graphene 
for application in electrochemical sensors. 
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RESUMO 
 

Os pulsos ultracurtos têm grandes aplicações em áreas como: comunicações ópticas, medicina, 
metrologia e química [1,2]. A absorção saturável trata-se de um mecanismo comumente utilizado para a 
geração de pulsos ultracurtos em lasers à fibra, podendo ser baseados em semicondutores, nanotubos de 
carbono e grafeno. 

A ausência de bandgap e a dispersão linear dos elétrons de Dirac são características do grafeno 
que permite a sintonização em uma extensa faixa de comprimentos de onda, ou seja, possibilita que 
dispositivos optoeletrônicos baseados em grafeno possam operar em uma ampla região do espectro de 
transmissão óptica. O espectro de absorção do grafeno com uma única camada (SLG – Single Layer 
Graphene) é relativamente aplainada de 300 a 2500 nm sendo que a absorção óptica total da amostra é 
proporcional ao número de camadas onde cada camada absorve cerca de 2,3%. Além de ser um material 
flexível e robusto, possui alta transmitância óptica podendo ser fabricado com espessuras da ordem de 
alguns nm, bem mais fino quando comparado com outros materiais condutores transparentes [3]. 

A camada de grafeno depositada sobre um filme fino de polímero pode ser acoplada entre dois 
conectores de fibra óptica formando um “sanduíche”, fixado com um adaptador. Este dispositivo passivo 
com propriedade de absorção saturável pode ser inserido na cavidade laser para a geração de pulsos 
ultrarrápidos. Além do grafeno na ponta da fibra, existem também tapers e recentemente grafeno transferido 
na superfície polida da fibra óptica de perfil D. A deposição de grafeno na lateral polida da fibra de perfil D 
surge como proposta para aumentar o comprimento de interação da luz com o grafeno em dispositivos a 
base de fibra óptica. Esta configuração pode ser aplicada na geração de pulsos ultracurtos pela polarização, 
moduladores de polarização, além de geração e ajuste de plasma para sensoriamento óptico [1-5]. Cada 
uma destas aplicações da fibra D usa uma forte interação entre grafeno e o campo evanescente da luz.  

Existem na literatura trabalhos com fibra D para a geração de pulsos ultracurtos utilizando algumas 
camadas de grafeno e nanopartículas [6-8]. Este trabalho pretende apresentar resultados de geração de 
pulsos ultracurtos com uma única camada de grafeno depositada na superfície da fibra D.  
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O preenchimento de fibras de cristal fotônico (PCF) com diferentes materiais como líquidos, gases e 

nanopartículas já foi extensamente reportado [1]. O preenchimento pode ser usado para funcionalizar as 
fibras, dando novas propriedades ópticas a estas, que podem ser exploradas para o desenvolvimento de 
novos dispositivos fotônicos. Isto é possível devido ao fato de a superposição entre o campo guiado e o 
material nos buracos ser apreciável 

Entre os materiais com grande potencial, ainda pouco explorado, para inserção em fibras de cristal 
fotônico, estão as microplaquetas de materiais bidimensionais. O grafeno, por exemplo, apresenta uma 
relação de dispersão eletrônica linear, com uma absorção da luz de 2,3% em toda a faixa do espectro 
visível e do infravermelho próximo. Além disso, esta absorção é saturável em altas intensidades, o que tem 
viabilizado a demonstração de mode locking de lasers em diversas faixas do espectro [2]. Outras 
demonstrações importantes do grafeno em fotônica incluem fotodetectores, moduladores e polarizadores. A 
forma oxidada do grafeno, ou óxido de grafeno (GO), pode ser obtida a partir do grafite através de métodos 
químicos e apresenta propriedades ópticas como absorção saturável e limitação óptica [2]. A posterior 
redução desse material leva a uma forma do grafeno conhecida como óxido de grafeno reduzido (rGO) [3].  

A integração desse tipo de material com fibras ópticas é, portanto, muito interessante e pode levar a 
novos dispositivos e aplicações. Na maioria dos trabalhos que utilizam grafeno em associação com fibras, 
este é depositado na ponta de fibras convencionais. Em alguns casos, a introdução destes materiais no 
interior de fibras de cristal fotônico foi demostrada [2]. Porém, nesses casos nenhum estudo referente à 
homogeneidade do filme formado no interior dos buracos das fibras foi apresentado. Além disso, o 
preenchimento de buracos pré-selecionados não foi reportado. 

Neste trabalho, é demostrado o recobrimento das paredes internas de uma fibra capilar e de uma 
fibra de cristal fotônico (PCF) com óxido de grafeno (GO). Foi desenvolvido um método de secagem que 
possibilita deixar uma camada homogênea e contínua de GO ao longo de todo o comprimento dos buracos. 
Através de uma análise via microscopia Raman, é possível notar, junto às paredes do capilar, um 
recobrimento homogêneo de GO. Para se obter rGO, o interior do capilar foi submetido a um pequeno fluxo 
de gás nitrogênio, enquanto a fibra era aquecida por um curto período. Neste ponto, detectam-se alterações 
nas bandas Raman, indicando a redução. No entanto, uma banda D intensa indica uma grande incidência 
de defeitos. Com um posterior processo de annealing em atmosfera de nitrogênio, obteve-se rGO com uma 
quantidade menor de defeitos, confirmados pela diminuição da intensidade da banda D em relação a banda 
G. Utilizando uma técnica de preenchimento seletivo de buracos, um único buraco da PCF, adjacente ao 
núcleo, foi preenchido com GO, o que pode viabilizar aplicações importantes tais como fibras polarizadoras. 
A  obtenção de um  filme de GO ou rGO, nas paredes dos buracos da PCF, possibilita também o uso dessa 
fibra como absorvedor saturável em lasers a fibra, para a geração de pulsos por mode locking.  
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A geração de nano ou microestruturas em grafeno é de grande interesse pois pode viabilizar 
dispositivos eletrônicos, fotônicos e plasmônicos. Na maior parte dos trabalhos reportados nesta área, a 
estruturação é obtida por meio de litografia óptica ou de feixe de elétrons, com a resolução espacial desta 
última em escala nanométrica. No entanto, a litografia é um processo com múltiplos estágios e com custo 
elevado. A ablação laser, por outro lado, é um método alternativo de padronização, de uma única etapa, 
que requer muito menos instrumentação e que não envolve nenhum contato direto com a amostra. 
Recentemente a ablação laser tem sido utilizada com sucesso para gerar buracos e padrões em grafeno [1-
6] com tamanhos característicos tão pequenos quanto ~0,5 micron [3,6]. A maior parte dos trabalhos até 
agora descrevem ablação em grafeno usando lasers de femtossegundos [1-4,6], com alguns mencionando 
a utilização de atmosfera inerte [4] e o aparecimento de uma banda D intensa no espectro Raman em torno 
do furo [1,2, 5]. 

Neste trabalho apresentamos uma montagem para ablação em grafeno que usa um laser Nd:YAG 
com pulsos de 0,7 nanosegundos de duração (taxa de repetição de 1kHz). Uma configuração de 
microscópio é usada para se ter controle sobre a localização do feixe na amostra. Para esta montagem, luz 
branca foi colimada com uma lente e combinada com o feixe laser; subsequentemente, uma lente objetiva 
de 20x era utilizada para iluminar a amostra e focar o feixe do laser. Amostras de grafeno crescidos por 
CVD (de duas procedências distintas) e transferidos para substratos de sílica foram usadas para ablação. A 
amostra era exposta ao laser usando uma potencia média de 1mW durante 60 segundos. As imagens 
ópticas após a exposição mostram claramente furos superficiais redondos. A ablação pode ser, ainda, 
confirmada e melhor observada através da mapeamento Raman. Nenhum resíduo de grafeno ou de 
carbono amorfo foi detectado na região dos buracos. Porém, na região das bordas dos furos uma banda 
Raman em torno de 1907 cm-1 foi encontrada, a qual ainda não foi reportada na literatura. Testes estão 
sendo feitos para se identificar a procedência desta banda, e para se determinar se ela é ou não dispersiva. 
Além disso, teste de ablação com outros materiais bidimensionais estão sendo realizados utilizando a 
mesma montagem. 
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Tipicamente, flakes de grafeno esfoliado são detectados através do contraste óptico obtido em 
substratos de Si contendo uma camada submicrométrica intermediária de SiO2 [1]. Esta estrutura gera 
interferência, que é responsável pelo aumento do contraste. A detecção de grafeno em substratos 
transparentes, por exemplo, lâminas de vidro, é um desafio bem maior, já que o contraste entre as regiões 
com e sem grafeno é significativamente menor. Certas vezes, a técnica do contraste por interferência é 
adaptada, depositando-se uma camada de polimetilmetacrilato (PMMA) sobre o vidro, o que 
invariavelmente altera o substrato e afeta as características do grafeno esfoliado. 

O objetivo deste trabalho é identificar a presença de grafeno de poucas camadas sobre substratos 
transparentes sem alteração da amostra. Isto é obtido através de imageamento óptico por microscopia em 
ângulo de Brewster. Quando se incide luz sobre um meio dielétrico no ângulo de Brewster, a componente 
de polarização paralela ao plano de incidência é cancelada. Como o grafeno altera as condições de 
contorno ar-dielétrico, este cancelamento não ocorre. Como resultado, o contraste entre substrato pristino e 
substrato com grafeno é aumentado. Desta forma, montou-se um aparato experimental onde um laser em 
532 nm linearmente polarizado incidia sobre a amostra no ângulo de Brewster do substrato (~57º) e sua 
reflexão era coletada e imageada em uma câmera. Foi possível observar um crescimento quadrático da 
reflexão com o número de camadas de grafeno. Além disso, obteve-se imagem de flakes de grafeno bilayer 
com bom contraste. A técnica pode ser também aplicada a outros materiais bidimensionais e a outros 
substratos dielétricos. 
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xi 
 

RESUMO 
 

Nesta tese, apresentamos resultados sobre a fabricação, transferência e caracterização 

de grafeno CVD (grafeno fabricado por deposição química de vapor – chemical vapour 

deposition) e de grafeno esfoliado em substratos de vidro e em fibras ópticas, para o estudo 

das propriedades ópticas do grafeno e sua aplicação como absorvedor saturável em laser à 

fibra dopada com Érbio (EDFL). Foram fabricadas e caracterizadas amostras de grafeno CVD 

monocamada e de grafeno CVD empilhado, transferidas para a face transversal de fibras 

ópticas, e com estas amostras foram feitos estudos sobre a relação entre as propriedades 

ópticas do grafeno e as propriedades de pulsos ultracurtos gerados em EDFL. Além disto, 

desenvolvemos uma técnica para a transferência de nanomateriais esfoliados que permitiu a 

transferência de grafeno esfoliado para fibras ópticas e seu alinhamento com o núcleo da 

fibra. Com esta técnica de transferência é possível fabricar amostras com controlado número 

de camadas de grafeno em fibra óptica. Como aplicação, demonstramos a geração de pulsos 

em EDFL com uma amostra de grafeno esfoliado monocamada como absorvedor saturável. 

Esta é a primeira vez que pulsos ultracurtos são gerados em lasers à fibra com amostra de 

grafeno esfoliado de uma única camada sobre a face transversal da fibra óptica. 

 

Palavras-chave: grafeno, número de camadas de grafeno, empilhamento, transferência de 

grafeno esfoliado, absorvedor saturável, fibra óptica, pulsos ultracurtos, laser à fibra dopada 

com Érbio. 


