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1. Introdução 

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

de Onda Ópticos Nanoestruturados para Dispositivos Fotônicos Avançados”. O projeto 

original tinha o seguinte objetivo principal:  

Projetar, estudar, desenvolver e caracterizar guias de onda ópticos contendo estruturas de 

dimensões nanométricas.  

 

O projeto também previa duas linhas de pesquisa, ligadas, cada uma, a um tipo de guia de 

onda: fibras ópticas e fios fotônicos em chips de silício. Nestas duas linhas, os objetivos 

específicos eram: 

 

Fibras ópticas: 

1 – Domínio e desenvolvimento de métodos para a introdução/criação de nanoestruturas em 

fibras ópticas totalmente sólidas; 

2 – Caracterização e otimização das propriedades de fibras com material nanoestruturado, 

visando ao controle e alteração destas por campos ópticos e estáticos; 

 

Fios fotônicos: 

3 – Idealização e projeto de ressonadores em anel controlados por campos externos; 

4 – Fabricação (por colaboradores da proposta) e caracterização experimental de um 

ressonador (ou guia) projetado; 

5 – Capacitação do Laboratório de Fotônica do Mackenzie para a fabricação de fios 

fotônicos em substratos poliméricos ou de vidros especiais. 

 

Como será demonstrado, pode-se considerar o objetivo principal plenamente atingindo, assim 

como atingida foi a maioria dos objetivos específicos. Entretanto, durante a execução, 

decidiu-se por desistir do objetivo específico de número 5, uma vez que os recursos 

adicionais necessários para a aquisição do equipamento para fabricação de fios fotônicos 

poliméricos não foram obtidos de outras agências de fomento.  
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2. Atividades de Pesquisa Desenvolvidas e seus Resultados 

Como já mencionado, o projeto foi dividido em duas linhas de atuação: fibras ópticas e fios 

fotônicos. As atividades nessas duas linhas são aqui apresentadas separadamente. Os 

resultados aqui descritos levaram a 4 publicações em periódicos internacionais e 4 

publicações em anais de evento, considerando-se, portanto, o projeto muito bem-sucedido. 

Observa-se aqui que, devido a atraso na aquisição de itens solicitados, este projeto foi 

realizado em paralelo com dois outros projetos MackPesquisa de anos subsequentes. Um 

deles, inclusive, é a parte II do presente projeto, com superposição de objetivos. Desta forma, 

ocorrerá uma natural, mas não completa, superposição entre os resultados apresentados aqui e 

os que serão apresentados nos relatórios dos projetos subsequentes, ainda em execução. 

 

Fibras ópticas 

Para atingir os objetivos específicos desta linha, diversas estruturas de fibra foram estudadas. 

Em uma delas, uma fibra óptica totalmente sólida foi produzida, contendo nanopartículas de 

ouro em seu núcleo. Para isso, uma preforma porosa com núcleo dopado com alumínio era 

imersa em uma solução de Au(OH)3 em HNO3, sendo subsequentemente secada a 400oC. 

Uma série de reações levava então à liberação de N2O5 e de O2 e à formação de íons de ouro 

Au+. Os íons de ouro podiam então ser reduzidos quando aquecidos (~1000oC) em atmosfera 

de hidrogênio, dando origem às nanopartículas metálicas. Isso podia ocorrer tanto antes 

quanto depois do puxamento da fibra. A Figura 1a mostra fotografias de uma das preformas 

produzidas. O tom avermelhado do núcleo indica existência de ressonância de plásmon na 

região do verde/azul. As Figuras 1b e 1c mostram a estrutura já na forma de fibra. A Figura 

1c mostra a saída da fibra quando a extremidade oposta é iluminada com luz branca. 

Novamente, o tom avermelhado é consequência da absorção de plásmons.  

 

Desenvolveu-se, ainda, um método de nucleação local das nanopartículas. Este método é 

interessante porque a presença das nanopartículas ao longo de toda a fibra induz uma 

atenuação excessivamente alta. Por outro lado, os íons de ouro praticamente não alteram a 

perda da fibra. Nucleando-se localmente as partículas, é possível se observar efeitos 

plasmônicos apenas em determinados pontos ao longo da fibra. No método desenvolvido, a 

fibra dopada com íons Au+ era inicialmente exposta a uma atmosfera de hidrogênio (pressão 
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de 120 bar, temperatura de 90 °C por 10 horas) e em seguida aquecida localmente por um 

laser de CO2 focalizado na sua lateral. O aquecimento era capaz de tanto reduzir os íons de 

ouro, quanto de aumentar a mobilidade do ouro reduzido, causando a nucleação de 

nanopartículas metálicas. A Figura 2 mostra o espectro de absorção de uma seção de fibra 

exposta a múltiplas passagens do laser de CO2. Neste caso, a fibra era submetida, pelo laser, a 

uma temperatura de 1250°C, e um gradual aumento do tamanho das partículas, e de sua 

concentração, pôde ser identificada.  

 

 
Figura 1. (a) Fotografia de uma preforma produzida contendo nanopartículas de ouro. Detalhe: fotografia mais 

aproximada da mesma preforma. (b) Imagem óptica da seção transversal da fibra produzida (contendo buracos 

para eletrodos). (c) Imagem obtida na saída da fibra quando uma fonte de luz branca era acoplada à entrada.  

 

Seções de fibras contendo nanopartículas foram então testadas opticamente. Um feixe de 

controle em 650 nm, quase ressonante com a absorção de plásmon, incidia sobre a fibra, 

alterando termicamente o seu índice de refração. Interferência entre o modo de núcleo e um 

modo de casca, em um comprimento de onda de 1550 nm, formava um interferômetro modal 

de Mach-Zehnder capaz de inferir a alteração do índice de refração. A Figura 3 mostra o 

espectro de transmissão do interferômetro com e sem o feixe de 650 nm. O deslocamento 

espectral indica um índice de refração não linear (térmico) n2 = (6,75±0,55)×10−15 m² W−1, 5 

ordens de magnitude maior do que o de sílica pura e 50 vezes maior do que o de uma fibra 

contendo nanopartículas de ouro reportada anteriormente.  
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Figura 2. Espectro de absorção de uma seção de 25 mm de fibra varrida por um laser de CO2. A concentração e 

tamanho de nanopartículas de ouro aumentam gradualmente com o número de varreduras. O detalhe mostra a 

posição do pico de absorção como função do número de varreduras. 

 

Figura 3. Espectro de transmissão, em torno de 1550 nm, de um interferômetro de Mach-Zehnder na fibra com 

nanopartículas, controlado por um feixe laser de 60 mW em 650 nm. 

Em um outro trabalho, foi estudada uma fibra optofluídica contendo uma suspensão, em 

tolueno, de nanopatículas de ouro anisotrópicas, no formato de nanobastões. A estrutura desta 

fibra é mostrada esquematicamente na Figura 4. A aplicação de um campo elétrico entre dois 

eletrodos localizados em ambos os lados do núcleo optofluídico permitia a orientação dos 
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nanobastões e, portanto, uma alteração no espectro de absorção (devido a plásmons) da fibra. 

A Figura 5 mostra a resposta temporal da absorção desta fibra ao se ligar e desligar 

abruptamente o campo elétrico. Tempos de subida e de decaimento de 1,49 µs e 33 µs, 

respectivamente, foram obtidos com um campo elétrico de 8,7	𝑉/µ𝑚. Estes tempos são 3 

ordens de magnitude mais rápidos do que obtidos em cristais líquidos tradicionais. O arranjo 

experimental completo (não mostrado) incluía uma sequência de fibras optofluidicas 

emendadas umas às outras, de forma a permitir total integração em fibra, tanto do circuito 

fluídico, quanto do circuito óptico. 

 
Figura 4. Desenho esquemático da fibra óptica optofluidica contendo um núcleo coloidal de nanobastões de 

ouro. A aplicação de uma tensão entre os eletrodos localizados em ambos os lados do núcleo alinhava os 

nanobastões e alterava o espectro de absorção óptica.  

 
Figura 5. Alteração na absorção dos nanobastões ao serem alinhados por um pulso quase retangular de voltagem 

(vermelho) de 25 µs para amplitudes correspondendo a campos de 7,7 V/µm (azul) e 3,4 V/µm (verde). Dados 

obtidos por simulação (preto) concordam com os dados experimentais.  
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Em um outro trabalho nanopartículas magnéticas de 10 nm de diâmetro de Fe3O4 dispersas 

em água formavam um fluido magnético que era colocado em contato com os modos 

propagantes de uma fibra de dois núcleos (TCF – twin-core fiber). A seção transversal desta 

fibra é mostrada na Figura 6a. Os núcleos estão suficientemente próximos entre si para 

estarem acoplados. Desta forma, ao se obter o espectro de transmissão de um dos núcleos, 

observa-se uma modulação decorrente de interferência. Para fazer com que a fibra se tornasse 

sensível ao fluido, a fibra foi corroída com ácido fluorídrico de forma a quase expor o núcleo 

excêntrico. A fibra era então colocada em um canal preenchido com o fluido (Figura 6b). A 

aplicação de um campo magnético (realizada pela aproximação de um imã – Figura 7a) 

alterava a disposição das partículas magnéticas, alterando o índice de refração. A alteração do 

índice, por sua vez, sintonizava o espectro de transmissão pela fibra (Figura 7b), o que podia 

ser usado como um sensor de campo magnético. 

 
Figura 6. (a) Imagem de microscopia óptica da fibra de dois núcleos utilizada no trabalho com nanopartículas 

magnéticas. (b) Desenho esquemático mostrando o canal fluídico onde a fibra e o fluido magnético eram 

colocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. (a) Montagem experimental para sensoriamento de campo magnético. (b) Espectro de transmissão 

pelo núcleo central em função do campo aplicado. 

(b) 
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Em um último trabalho em fibras, um nanofilme de polímero (vermelho na Figura 8a) foi 

depositado nas paredes do núcleo oco de uma fibra de cristal fotônico pela técnica de layer by 

layer. A deposição do filme alterava o espectro de transmissão de modos de propagação 

identificados na região do visível e que eram guiados devido a um processo interferométrico 

(anti-ressonante) ocorrido no anel de vidro que circundava o núcleo. A deposição do filme 

aumentava a espessura do anel, mudando suas propriedades interferométricas. O filme 

consistia de 3 ou 4 bicamadas de hidrocloreto de polialilamina (PAH) e do azo-corante 

Congo Red, cada uma com uma espessura de 8 nm. A Figura 8b mostra o espectro de 

transmissão através da fibra antes e depois da deposição do filme de 4 bicamadas. Observa-se 

que, com o filme, os picos de transmissão se deslocam na direção de maiores comprimentos 

de onda de 51-61 nm. Fazendo uma análise interferométrica do núcleo, e considerando-se a 

espessura e o índice de refração do filme, espera-se um deslocamento de 59 nm, que 

concorda muito bem com os valores medidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. (a) Esquema mostrando a estrutura da seção transversal da fibra de cristal fotônico de núcleo oco 

utilizada; o círculo vermelho indica o local onde foi depositado o nanofilme polimérico. (b) Espectro de 

transmissão através de 12 cm da fibra, com e sem um filme composto de 4 bicamadas, com espessura de 32 nm. 

 

Fios fotônicos 

Nesta linha do projeto, o objetivo era estudar guias em chips de silício com dimensões sub-

micrométricas, para obtenção de controle das propriedades da luz transmitida a partir de 

campos estáticos e ópticos. A principal atividade desenvolvida foi o projeto minucioso de um 

ressonandor em anel em que eletrodos dispostos ao longo de sua circunferência (Figura 9) 

induziam uma susceptibilidade óptica não linear de segunda ordem efetiva e a consequente 

(a) (b) 
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geração de segundo harmônico através do efeito conhecido com geração EFISH (electric field 

induced second harmonic). A posição dos eletrodos foi idealizada de forma a gerar um campo 

elétrico no núcleo do guia, que alternava sua direção, induzindo um quasi casamento de fase 

entre o modo da frequência fundamental e o da frequência dobrada. As dimensões do anel 

também foram cuidadosamente escolhidas de forma a fazer ambos os modos ressonantes. A 

Figura 10a mostra a eficiência de conversão prevista e a correspondente potência de saída no 

segundo harmônico, que atingiam valores de -21,7 dB e 400 µW, respectivamente, para uma 

tensão nos eletrodos de 30 V. A grande vantagem do anel proposto é a capacidade de se ligar 

e desligar eletricamente a conversão de frequência, o que pode ocorrer com transientes de 

alguns nanossegundos (Figura 10b). Este trabalho foi realizado apenas através de simulações 

numéricas e análises teóricas. Infelizmente, devido à priorização de outros trabalhos, nossos 

colaboradores não puderam fabricar o anel proposto que, devido à sua complexidade, 

demandaria um pesquisador totalmente dedicado ao projeto.  

 
Figura 9. Estrutura do ressonador em anel estudado, contendo uma linha de eletrodos alternadamente aterrados 

e submetidos a uma tensão V. O detalhe mostra o campo elétrico radial resultante ao longo da circunferência do 

anel com V=10V. 

 

No contexto do presente projeto, guias de onda foram preparados por colaboradores (mais 

especificamente, pelo grupo da Profa. Michal Lipson, da Cornell University) e enviados para 

testes. Inicialmente, guias de oxi-nitreto de silício foram preparados para que 

desenvolvêssemos, no Laboratório de Fotônica do MackGraphe, as habilidades e montagens 

experimentais necessárias à caracterização de fios fotônicos em chips. Em seguida, guias de 

onda em silício com monocamadas de grafeno depositadas sobre sua superfície foram 

preparados e testados. No entanto, este trabalho encaixa-se mais no contexto do projeto 
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“Guias de Onda Ópticos Nanoestruturados para Dispositivos Fotônicos Avançados – parte II” 

e os resultados serão apresentados no relatório daquele projeto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. (a) Eficiência de conversão e potência de saída no ressonador em anel em função da tensão aplicada. 

(b) Geração de segundo harmônico transiente quando uma tensão de 10V era ligada e desligada. 

 

3. Publicações Resultantes do Projeto 

Os trabalhos realizados no contexto deste projeto renderam, até o momento, 3 publicações em 

periódicos científicos internacionais, 4 publicações em anais de congressos, 1 tese de 

doutorado defendida, e 1 supervisão de pós-doutorado concluída. Além disso, 1 artigo 

encontra-se em análise por um periódico científico. A lista completa de produções 

decorrentes do projeto encontra-se abaixo. Como pode ser visto, o rendimento obtido pode 

ser considerado muito bom, com as produções contemplando a maioria dos objetivos 

propostos.  

 

Trabalhos publicados em periódicos científicos internacionais 

 

1. DE OLIVEIRA, R. E. P. ; DE MATOS, C. J. S. ; NUNES, G. E. ; BECHTOLD, I. H. 

. Visible transmission windows in infrared hollow-core photonic bandgap fiber: 

characterization and response to pressure. Journal of the Optical Society of America. 

B, v. 29, p. 977-983, 2012. 

 

(a) (b) 
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2. DE OLIVEIRA, R. E. P. ; DE MATOS, C. J. S. . Quasi-phase-matched second 

harmonic generation in silicon nitride ring resonators controlled by static electric 

field. Optics Express, v. 21, p. 32690-32698, 2013. 

 

3. DE OLIVEIRA, R. E. P. ; SJÖDIN, N. ; FOKINE, M. ; MARGULIS, W. ; DE 

MATOS, C. J. S. ; NORIN, L. . Fabrication and Optical Characterization of Silica 

Optical Fibers Containing Gold Nanoparticles. ACS Applied Materials & Interfaces 

(Print), v. 7, p. 370-375, 2014. 

 

4. ETCHEVERRY, S. ; ARAUJO, L. F. ; DA COSTA, G. K. B. ; PEREIRA, J. M. B. ; 

CAMARA, A. R. ; NACIRI, J. ; RATNA, B. R. ; HERNÁNDEZ-ROMANO, I. ; DE 

MATOS, C. J. S. ; CARVALHO, I. C. S. ; MARGULIS, W. ; FONTANA, J. . 

Microsecond switching of plasmonic nanorods in an all-fiber optofluidic component. 

Optica, v. 4, p. 864-870, 2017. 

 

Trabalhos publicados em anais de congressos 

 

1. DE OLIVEIRA, R. E. P. ; LIPSON, M. ; DE MATOS, C J S . Electrically Controlled 

Silicon Nitride Ring Resonator for Quasi-phase Matched Second-harmonic 

Generation. In: Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO:2012), 2012, San 

Jose. CLEO:2012 - Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 

2012. v. 1. p. CF3M.5-1-CF3M.5-2. 

 

2. DE OLIVEIRA, R. E. P. ; DE MATOS, C. J. S. ; TARASENKO, O. ; NORIN, L.; 

MARGULIS, W. . Fabrication and Electro-Optical Characterization of Aluminum 

Silicate Fiber Doped with Gold Nanoparticles. In: Workshop on Specialty Optical 

Fibers and their Applications, 2013, Sigtuna. Workshop on Specialty Optical Fibers 

and their Applications. Washington: OSA. v. 1. p. F5.3. 

 

3. HERNANDEZ-ROMANO, I. ; DE MATOS, C. J. S. . Magnetic-field sensor based on 

a two core fiber and Fe3O4 magnetic fluid. In: Latin America Optics and Photonics 
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Conference, 2014, Cancun. Latin America Optics and Photonics Conference. 

Washington: OSA, 2014. p. LM4A.6. 

 

4. ARAUJO, L. F. ; ETCHEVERRY, S. ; COSTA, G. K. ; PEREIRA, J. M. B. ; 
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4. 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. Os objetivos cumpridos desencadearam outros trabalhos, a serem reportados 

nos relatórios dos projetos ainda em andamento. 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 bom impacto 

e obtiveram uma boa receptividade da comunidade científica. 


