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1. Introdução 

O presente relatório descreve as atividades e resultados obtidos no contexto do projeto 

“Efeitos Plasmônicos e Não-Lineares em Grafeno acoplado a Guias de Onda Ópticos”. O 

projeto original tinha os seguintes objetivos:  

(i) desenvolver e estudar guias de onda ópticos contendo cristais bidimensionais;  

(ii) estudar as propriedades plasmônicas e ópticas destes guias.  

(iii) estudar formas de se alterar as propriedades do grafeno através de controle 

da densidade de portadores de carga (dopagem) e da sua funcionalização com 

outros nanomateriais, tais como nanopartículas metálicas. 

 

Além disso, o estudo de materiais bidimensionais mais novos, isolados depois do grafeno, 

estava previsto. O documento original deixava, também, claro que o projeto seria 

desenvolvido por um prazo maior do que aquele para o qual se solicitava fomento, tendo uma 

duração global prevista de três anos. Para a primeira parte do projeto, que é o objeto deste 

relatório, o texto original delineava as seguintes metas: 

1 – Prospecção, design e estudo de guias de onda com grande campo evanescente 

e/ou contendo canais microfluidicos otimizados para as aplicações pretendidas; 

2 – Domínio e desenvolvimento de métodos para a obtenção de grafeno e para a 

transferência de grafeno (e outros cristais bidimensionais) para superfícies próximas 

a guias de onda;  

3 – Estudo da funcionalização e da dopagem de grafeno. 

 

Como será demonstrado, podem-se considerar todos os objetivos e metas plenamente 

atingidos. Na realidade a seção 2 mostra que, com a prorrogação solicitada devido a atrasos 

nos processos de compra e importação, resultados muito além dos inicialmente previstos e 

com alto impacto científico internacional foram atingidos.  Observa-se que, apesar de o 

atingimento da meta 2 acima não ser especificamente detalhado na seção 2, os resultados 

experimentais descritos só puderam ser obtidos devido a um bom domínio de métodos de 

obtenção e transferência de materiais 2D. 
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2. Atividades de Pesquisa Desenvolvidas e seus Resultados 

Conforme detalhado abaixo, os resultados obtidos podem ser agrupados em 5 grandes linhas: 

simulação e desenvolvimento de guias de onda com cristais bidimensionais;  óptica linear em 

grafeno; óptica não linear em materiais 2D; plasmônica em nanocompósito; e espectroscopia 

de novos materiais 2D. No total, os resultados aqui descritos levaram a 6 publicações em 

periódicos internacionais (além de 3 artigos atualmente em consideração), 17 publicações em 

anais de evento, e 1 depósito de patente nacional, considerando-se, portanto, o projeto muito 

bem-sucedido.  

 

Simulação e desenvolvimento de guias de onda com cristais bidimensionais 

 

Estruturas de guia de onda contendo grafeno têm recebido grande atenção da comunidade 

científica por sua capacidade de atuar como polarizadores, moduladores e detectores. Em 

particular, uma ampla gama de polarizadores já foi descrita, algumas vezes transmitindo a 

polarização apresentando o campo elétrico paralelo ao grafeno (TE) e outras vezes 

transmitindo a polarização apresentando o campo magnético paralelo a este (TM). Na maioria 

das vezes, a transmissão de uma ou de outra polarização é justificada qualitativamente a 

partir de variações no nível de Fermi do grafeno e, algumas vezes, atribuída a efeitos 

plasmônicos. No entanto, nenhuma dessas explicações parece ser bem embasadas. Neste 

projeto, um estudo teórico detalhado a respeito foi realizado em um simulador numérico 

(COMSOL Multiphysics). Utilizou-se a configuração mostrada na Figura 1a e variou-se o 

índice de refração do superestrato, ntop. Descobriu-se que a variação de ntop é suficiente para 

se explicar a transmissão do campo TE ou do campo TM, como mostra a Figura 1b para 

diversas alturas, H, do guia. Ainda, os resultados mostram que variações do nível de Fermi 

não permitem as transições de passa-TM para passa-TE, e vice-versa, frequentemente 

mencionados na literatura. Este trabalho auxilia, também, o projeto e desenvolvimento de 

guias de onda em substratos planares com forte interação com uma folha de grafeno 

depositada, uma vez que estuda as condições que maximizam a interação luz-grafeno. 
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Fig. 1. (a) Estrutura de guia de onda, com grafeno sobre a face superior do núcleo, simulada numericamente, e 

distribuição modal (componente z do vetor de Poynting) da luz propagada pelo guia. (b) Razão de extinção 

(razão entre a potência transmitida no modo TM pela potência transmitida no modo TE) em função do índice de 

refração do superestrato (ntop) para várias alturas do guia (H). Detalhe: razão de extinção em função de H. 

 

 Em um outro trabalho desta linha, óxido de grafeno (GO) foi produzido e introduzido 

em microcapilares e nos microorifícios de fibras de cristal fotônico (Figura 2a). O objetivo 

era criar um filme contínuo ao longo destes microorifícios, de forma que absorvedores 

saturáveis e polarizadores fossem obtidos diretamente em fibras de cristal fotônico. 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 das 

bandas D e G do GO, tanto em cortes longitudinais quanto em cortes transversais das fibras 

utilizadas (Figuras 2b e 2c). 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. A imagem da 

direita da Figura 2c, mostra uma fibra em que apenas um orifício (em vermelho), adjacente 

ao núcleo central (branco) foi preenchido. Após a introdução do material, foi possível reduzir 

o GO, obtendo-se óxido de grafeno reduzido (rGO), a partir de tratamento térmico em 

atmosfera inerte. A Figura 2d mostra a alteração no espectro Raman, obtida com esse 

tratamento, que indica a redução do material. Fibras de cristal fotônico com dois orifícios 

recobertos com GO e rGO foram então testadas como absorvedores saturáveis em um laser a 

fibra dopada com érbio. Observou-se que a fibra com rGO levava a uma operação mode 

locking mais estável e com pulsos mais curtos, provavelmente devido à menor perda não 

saturável oferecida por este nanomaterial (em comparação com o GO). 
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Fig. 2. (a) Fibras utilizadas para criação de filmes contínuos de GO nas paredes internas de microorifícios; 

imagem superior: fibra capilar; imagem inferior: fibra de cristal fotônico. Mapeamento Raman de corte 

longitudinal (b) e de cortes transversais (c) da fibra, indicando a presença de GO. (d) Espectro Raman do GO em 

um substrato de referência (verde) e dentro da fibra antes (vermelho) e após a redução (preto). 

 

Óptica linear em grafeno 

 

Nesta linha, desenvolveu-se um método para a visualização de grafeno sobre substratos 

transparentes. Como uma monocamada de grafeno absorve apenas 2,3% da luz (e reflete 

menos de 0,1 %), a visualização deste não é trivial. Usualmente, utiliza-se um método de 

aumento do contraste óptico baseado em interferometria. Para isto, utilizam-se tipicamente 

substratos de silício com uma camada de poucas centenas de nanômetros de óxido de silício 

na superfície. A interferência entre a luz refletida na superfície do óxido e a luz refletida na 

superfície do silício oferece o mencionado aumento do contraste óptico entre as regiões com 

e sem grafeno. No entanto, quando o grafeno é depositado sobre substratos não estruturados e 

transparentes (por exemplo, quartzo ou vidro) o contraste é muito menor e há dificuldade em 

se localizar o nanomaterial. 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 (Figura 3). Desta forma, 

para uma determinada polarização, o substrato deixa de refletir; por outro lado, a 

condutividade do grafeno altera as condições de contorno eletromagnéticas na superfície, 

gerando uma reflexão. Com esta técnica, um contraste óptico de até 3200% foi obtido (ver 

detalhe da Figura 3), enquanto um contraste de apenas 8% é tipicamente obtido por 

microscopia convencional. 
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Fig. 3. Desenho esquemático do imageamento de grafeno sobre vidro utilizando-se iluminação em ângulo de 

Brewter. Detalhe: imagem obtida com o sistema desenvolvido. As cores mais vivas indicam a presença de 

grafeno. A região da direita (azul escuro) corresponde ao vidro sem grafeno. 

 

Óptica não linear em materiais 2D 
 

Nesta linha, três materiais bidimensionais foram caracterizados quanto a suas propriedades 

ópticas não lineares: o grafeno, o fósforo negro e o MoS2. A caracterização ocorreu via 

detecção e quantificação da geração de terceiro harmônico (e de segundo harmônico, no caso 

do MoS2) gerado a partir de pulsos de femtossegundos de um laser em 1550 nm.  

No caso de fósforo negro (BP, do inglês black phosphorus), descobriu-se que flakes 

esfoliados (com dezenas de nanômetros, ou menos, de espessura) deste material apresentam 

uma alta eficiência de THG, gerando luz em 520 nm, como pode ser visto na imagem da 

Figura 4a. Observa-se que o sinal gerado era trivialmente detectado com uma câmera CCD 

normal (Figura 4b), enquanto que alguns trabalhos de geração de terceiro harmônico (THG) 

em grafeno utilizam detectores muito mais sensíveis, tais como fotomultiplicadoras ou CCDs 

refrigeradas. Como o material é anisotrópico, a eficiência de THG reduzia significativamente 

para determinadas polarizações, como pode ser visto na Figura 4c. 
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Fig. 4. (a) Espectro do laser de femtossegundos (vermelho; eixo x superior) e do sinal de THG gerado (verde; 

eixo x inferior) em um flake de BP. (b) Sinal de THG (indicado com uma seta) em um flake de BP, medido 

diretamente com uma câmera CCD convencional. (c) Mesma situação mostrada em (b), mas com a polarização 

incidente girada, mostrando que o sinal de THG (verde) não pode mais ser detectado (o ponto roxo mostrado é o 

feixe infravermelho). 

 

 Mais importante, observou-se que a eficiência de THG era ainda maior em flakes de 

poucas camadas (< 5 camadas), que podiam ser obtidos tanto diretamente por esfoliação 

micromecânica, quando por um afinamento causado pelo laser de femtossegundos usado para 

o estudo não linear. Atribui-se o aumento de sinal THG a um efeito ressonante, obtido em 

decorrência da alteração da estrutura de bandas quando o BP atinge poucas camadas, e do 

aparecimento de éxcitons bidimensionais. O processo de THG em BP é ilustrado 

esquematicamente na Figura 5a Quando comparado com o grafeno, o BP de poucas camadas 

gerava um sinal THG 3 ordens de magnitude maior. 
 

 
Fig. 5. (a) Desenho esquemático mostrando a conversão óptica não linear de um feixe de infravermelho (parte 

superior esquerda) em um feixe verde (parte inferior direita) a partir da interação com éxcitons (e--h) no BP. (b) 

Imagem óptica não linear de um flake de MoS2 obtida por geração de terceiro harmônico (THG). 
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 Após a realização do trabalho com o BP, o arranjo experimental para observação de 

geração de harmônicos em flakes de material 2D foi aprimorado e calibrado, permitindo a 

obtenção de imagens ópticas não lineares (Figura 5b) e a extração direta dos valores dos 

módulos das susceptibilidades não lineares de forma absoluta (e não apenas comparativa). 

Aproveitando o arranjo, um estudo detalhado sobre a geração de segundo e terceiro 

harmônicos em MoS2 crescido pelo processo de CVD (chemical vapor deposition) foi 

realizado. Enquanto os valores obtidos para a susceptibilidade de segunda ordem 

confirmaram estudos já reportados na literatura, os valores para a susceptibilidade de terceira 

ordem foram obtidos pela primeira vez para flakes monocamada. O estudo mostrou que esta 

susceptibilidade é maior no MoS2 do que no grafeno.  
 

Plasmônica em nanocompósito  
 

Nesta linha, nanocompósitos de óxido de grafeno com nanobastões de ouro foram preparados 

e testados como substratos para SERS (surface enhanced Raman spectroscopy). Nanobastões 

de ouro apresentam forte sinal plasmônico e por isso, são bons candidatos para substratos 

SERS. Entretanto, a superfície destes nanobastões é normalmente recoberta com a molécula 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), utilizada na síntese (Figura 6a). Esta molécula 

não só atrapalha o posicionamento do analito a ser medido na superfície do ouro, como 

também gera uma forte instabilidade temporal no sinal SERS, comumente conhecido como 

blinking. Neste trabalho, observou-se que a presença do óxido de grafeno estabilizava o sinal 

de SERS oferecido pelos nanobastões, uma vez que removia CTA+ da região de alta 

intensidade de campo, deixando apenas o brometo do CTAB (Figura 6b). Desta forma, o 

nanocompósito eliminava o blinking, e oferecia condições melhores para a realização de 

espectroscopia Raman no limite de molécula única. Como demonstração de princípio, 

utilizou-se como molécula sonda a rodamina 640.  
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Fig. 6. Desenho esquemático da realização de SERS com nanobastões de ouro sem (a) e com (b) a utilização de 
óxido de grafeno. Os detalhes à direita mostram os espectros obtido em função do tempo, com a intensidade do 
sinal em escala de cores (azul: menor intensidade; vermelho: maior intensidade). 
 

Espectroscopia de novos materiais 2D 

 

Nesta linha, uma ênfase significativa foi dada a estudos de novos materiais 2D, além do 

grafeno, para que em estudos futuros estes viabilizem novas aplicações fotônicas. Em um 

estudo de espectroscopia Raman polarizada, um comportamento anômalo foi identificado 

pela primeira vez nas bordas de flakes de BP esfoliados mecanicamente. Incidindo-se um 

laser de forma ortogonal aos planos cristalinos do BP, sabe-se que apenas 3 modos Raman 

são normalmente observados: dois com simetria Ag, e um com simetria B2g. Neste estudo, 

identificou-se modos com simetria B1g e B3g em flakes retangulares de BP com bordas 

apresentando direções cristalinas bem definidas (armchair ou zigzag). Além disso, os 3 

modos normalmente observados apresentavam, nas bordas, simetria diferente da esperada, 

sendo medidos em configurações de polarização em que não deviam estar presentes (Figura 

7a). Um estudo numérico baseado em DFT (density functional theory) revelou então que a 

observação não usual de modos na borda decorria de um rearranjo atômico resultante da 

terminação, que por sua vez fazia com que os deslocamentos atômicos ocorridos durante as 

vibrações apresentassem direções diferentes das que se observam longe de bordas.  

Um dos maiores problemas do BP no que diz respeito a aplicações práticas é sua 

facilidade em oxidar na presença de oxigênio e umidade, fazendo com que suas propriedades 

elétricas e ópticas se degradem. Em outro estudo desta linha, um aparato de 

nanoespectroscopia no infravermelho médio disponível no Laboratório Nacional de Luz 
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Síncrotron (LNLS) foi utilizado para se identificar os níveis de oxidação de flakes de BP 

submetidos a diferentes condições ambientais (flakes pristinos, esfoliados em ar mas 

conservados em vácuo, submetidos a baixos níveis de oxigênio por longos períodos, e 

expostos ao ambiente por 24 horas). O aparato do LNLS explora a alta resolução espacial do 

campo próximo gerado pela incidência da faixa do infravermelho médio da radiação 

síncrotron em uma ponta metálica nanométrica de microscopia de força atômica. O sistema é 

acoplado a um arranjo do tipo FTIR, o que oferece resolução espectral à medida. No estudo, 

foi possível identificarem-se tanto óxidos de fósforo com diferentes graus de oxidação, 

quanto ácido fosfórico (Figuras 7b e 7c), com uma resolução de dezenas de nanômetro. Além 

disso, comparando-se os espectros obtidos com um modelo tight binding, identificou-se, pela 

primeira vez, o espalhamento decorrente de transições eletrônicas interbanda.  

 
Fig. 7. (a) Topografia (tons metálicos) do flake retangular de BP estudado por espectroscopia Raman polarizada. 
O flake apresenta bordas com direções cristalinas bem definidas (vertical: zigzag; horizontal: armchair).  O 
mapa de intensidades da banda Ag

2, com um analisador ortogonal à polarização incidente, é mostrado em escala 
de cores sobre o flake; as cores mais quentes nas bordas indicam que a intensidade do modo é substancialmente 
maior nestas regiões do que no centro do flake. (b)-(c) Topografias (parte superior) e espectros obtidos por 
nanoespectroscopia no infravermelho médio (parte inferior) para dois flakes de BP expostos a diferentes 
condições ambientais. (b) Flake exposto a baixos níveis de oxigênio por 1 mês; (c) flake exposto ao ambiente de 
laboratório por 24 horas. 
 

3. Publicações Resultantes do Projeto 

Os trabalhos realizados no contexto deste projeto renderam, até o momento, 6 publicações em 

periódicos científicos internacionais com fator de impacto entre 5.4 e 19, 17 publicações em 

anais de congressos (sendo 4 delas como palestras convidadas), 1 patente nacional, 1 

dissertação de mestrado defendida e 1 tese de doutorado defendida. Além disso, 3 artigos 

encontram-se em análise por periódicos científicos. A lista completa de produções 
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decorrentes do projeto encontra-se abaixo. Como pode ser visto, o rendimento obtido pode 

ser considerado excelente, com as produções contemplando resultados muito além dos 

objetivos e metas propostos.  
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2. Conclusões 

Os resultados obtidos e seus produtos, tais como a publicação de artigos em periódicos e a 

formação de alunos e pesquisadores, demonstram que o projeto foi conduzido e concluído 

com sucesso. As linhas de atuação escolhidas são atuais e encontram ressonância com o 

trabalho de outros grupos de excelência na área de pesquisa em que se insere. Por esse 

motivo, os trabalhos foram publicados em periódicos de alto impacto e obtiveram uma boa 

receptividade da comunidade científica. 


