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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 – parte II”. O 

projeto original tinha o seguinte objetivo principal:  

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

dimensões nanométricas, dando continuidade e expandindo a atuação da parte anterior.  

 

O projeto também previa três linhas de pesquisa, duas das quais ligadas aos tipos de guia de 

onda estudados: fibras ópticas e fios fotônicos em chips de silício, e uma dedicada a filmes de 

materiais 2D. Nestas linhas, os objetivos específicos eram: 

 

Fibras ópticas: 

1 – Caracterização das propriedades de fibras contendo material nanoestruturado; 

2 – Controle e sintonia das propriedades de guiamento a partir de campos ópticos ou 

estáticos. 

 

Fios fotônicos: 

3 – Idealização e projeto de nanofios fotônicos visando à região do infravermelho médio; 

4 – Fabricação de guias e/ou ressonadores visando a aplicações não-lineares (em particular 

compressão de pulsos ópticos e conversão de comprimento de onda) e a aplicações incluindo 

nanofilmes; 

5 – Caracterização experimental dos guias/ressonadores fabricados. 

 

Nanofilmes: 

6 – Domínio e desenvolvimento de métodos para a produção e/ou transferência de 

nanofilmes (incluindo grafeno) para superfícies próximas a guias de onda. 

 

Como será demonstrado, pode-se considerar que todos os objetivos foram atingidos de forma 

satisfatória. Assim, conclui-se com sucesso a série de dois projetos intitulados “Guias de 

Onda Ópticos Nanoestruturados para Dispositivos Fotônicos Avançados” (partes I e II). O 
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cumprimento dos objetivos foi muito importante por viabilizar, ainda, desdobramentos de 

pesquisa importantes, hoje em desenvolvimento através de um Projeto Temático de Fapesp.  

 

2. Atividades de Pesquisa Desenvolvidas e seus Resultados 

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

fotônicos e métodos de transferência de nanofilmes. As atividades nessas linhas são aqui 

apresentadas separadamente, apesar de apresentarem alguma superposição. Os resultados 

aqui descritos levaram a 5 publicações em periódicos internacionais, com mais 1 artigo em 

preparação, além de 4 publicações em anais de evento, 1 patente depositada, e diversas 

contribuições para a formação de recursos humanos (ver seção 3). Assim, considera-se o 

projeto muito bem-sucedido.  

 

Fibras ópticas 

 

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

Uma delas consistiu em uma fibra óptica totalmente sólida contendo nanopartículas de ouro 

em seu núcleo. Como dito no relatório do projeto MackPesquisa 2012 (parte I deste projeto), 

como os projetos de 2012 e 2013 correram em paralelo (devido a atrasos na aquisição de 

equipamentos e materiais), este trabalho é um produto de ambos os projetos, e seus resultados 

já foram detalhados no relatório de 2012. Dessa forma, apenas resume-se aqui, as principais 

realizações. O trabalho consistiu em se produzir uma fibra óptica, por métodos 

convencionais, a partir de produção de preforma e puxamento. No entanto, durante a 

produção da preforma, o núcleo era dopado com íons Au+. A subsequente hidrogenação da 

preforma, ou da fibra, seguida de aquecimento era então capaz de produzir nanopartículas de 

ouro, com resposta plasmônica. Uma fibra produzida, em que a nucleação de nanopartículas 

foi induzida apenas em uma seção, foi testada com sucesso como um chaveador não linear, 

apresentando um índice de refração não linear (térmico) 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. Este trabalho foi publicado em um periódico científico e nos anais 

de um evento internacional. 
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Em outro trabalho desta linha, um nanocompósito de nanobastões de ouro e óxido de grafeno 

(GO), demonstrado anteriormente [1] foi utilizado para recobrir as paredes internas de um 

microcapilar em uma outra fibra. A fibra resultante foi utilizada para sensoriamento 

optofluídico por surface enhanced Raman spectroscopy (SERS), conforme mostrado 

esquematicamente na Fig. 1(a). Para a funcionalização da fibra com o nanocompósito, o 

método desenvolvido para recobrir o interior de microcapilares com GO, descrito mais 

abaixo na seção de nanofilmes, foi adaptado. Após o recobrimento apenas com GO, uma 

suspensão de nanobastões de ouro era inserida no mesmo capilar, que permanecia preenchido 

por 12 h, tempo durante o qual se espera a atração eletrostática e deposição dos bastões sobre 

o GO, conforme já observado [1]. Em seguida, a suspensão remanescente era expelida ao 

soprar-se N2 na fibra. A presença de GO na fibra foi confirmada através de mapeamento 

Raman de sua seção longitudinal (a Fig. 1(c), por exemplo, mostra a presença da banda D do 

GO). Da mesma forma, confirmou-se a presença dos nanobastões através da detecção de hot 

spots SERS da vibração Au-Br no mapa Raman da fibra, Fig. 1(d).  

 

Seções da fibra recoberta com nanocompósito foram então utilizadas para SERS optofluídico, 

ao se inserirem soluções de Rodamina 640 no microcapilar. A Fig. 1(b) mostra os espectros 

SERS obtidos com duas concentrações diferentes. Os picos observados correspondem a 

modos vibracionais da Rodamina, confimando a clara deteção da molécula. Ressaltam-se, 

aqui, alguns pontos: (1) os experimentos foram realizados com a Rodamina em solução, e não 

após evaporação do solvente, o que demonstra uma boa interação do analito com as paredes 

do canal optofluídico; (2) concentrações de até 10-9 M foram detectadas, o que demonstra 

uma sensibilidade muito boa para um sistema optofluídico a fibra; (3) O espectro da 

Rodamina foi detectado com tempos de medida tão curtos quanto 50 ms, um tempo 

compatível com medidas em tempo real. Todas essas características apontam o sistema 

desenvolvido como um bom candidato para medidas SERS práticas, fora do ambiente de 

laboratório. Este trabalho foi publicado em um periódico científico e nos anais de um evento 

internacional. 
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Fig. 1 – (a) Diagrama esquemático da fibra capilar com paredes internas recobertas com o nanocompósito de 
nanobastões de ouro e óxido de grafeno, sendo utilizada para SERS. (b) Espectro SERS de Rodamina dissolvida 
em água com duas concentrações diferentes. Mapas Raman da seção longitudinal da fibra, confirmando a 
presença de GO (c) e de nanobastões de ouro (d). 
 

Também no contexto desta linha, uma série de lasers optofluídicos totalmente a fibra foi 

desenvolvida pela primeira vez. A Fig. 2(a) mostra a estrutura de um dos lasers 

demonstrados. O laser era bombeado por pulsos de sub-nanossegundos de um laser em 532 

nm, a uma taxa de 1 kHz, que chegavam ao meio de ganho a partir de uma fibra padrão de 

telecomunicações (monomodo em 1550 nm). O meio de ganho era uma solução de Rodamina 

640, que fluía através de um capilar com diâmetro interno de 56 µm, entrando e saindo deste 

através aberturas laterais. Gaps de ar eram produzidos nas fibras emendadas ao capilar 

(região roxa na figura), fornecendo assim uma reflexão de 4% que servia como fonte de 

realimentação do laser e permitia a observação de uma condição de limiar de operação laser 

(Fig. 2(b)). A emissão laser era coletada por uma fibra multimodo. A fibra monomodo (do 

lado oposto) também atuava como filtro modal, reduzindo assim a largura de linha do laser 

(para 0,6 nm), como mostra a Fig. 2(c). Além de ser a primeira demonstração de um laser de 

corante totalmente integrado em fibra, a taxa de operação obtida (1 kHz) é consideravelmente 

alta para um laser optofluídico, uma vez que na maioria dos casos o pequeno volume deste 

tipo de laser requer baixas taxas de operação para que o corante não degrade. Este trabalho 

fui publicado em um periódico (sendo inclusive selecionado para figurar sua capa) e 

apresentado em um evento internacional. 
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Fig. 2 – (a) Diagrama esquemático da estrutura de um dos lasers de corante optofluídicos desenvolvidos. (b) 
Curva de potência de saída versus energia de bombeio, mostrando a condição de limiar laser (linha tracejada). 
(c) Espectro do laser optofluídico acima do limiar de operação. 
 

Os trabalhos desenvolvidos com fibras ópticas microestruturadas para sistemas optofluídicos, 

tanto no contexto deste projeto quanto no contexto de projetos MackPesquisa anteriores, 

levou à participação em um artigo de revisão em revista científica nacional. O artigo em 

questão revisa a interação de materiais e estruturas vítreas com a luz, e uma seção foi 

dedicada ao desenvolvimento e aplicações de fibras microestruturadas como canais 

optofluídicos.  

 

Fios fotônicos 

 

Apesar de alguns estudos sobre absorção saturável em fios fotônicos com grafeno terem sido 

inicialmente realizados, ao longo deste projeto uma prioridade crescente foi dada a fios 

fotônicos em chips de silício para a interação da luz guiada com plásmons em grafeno. 

Plásmons de superfície em grafeno, que aparecem na região espectral do infravermelho 

médio, têm propriedades interessantes, tais como confinamento muito abaixo do 

comprimento de onda óptico e dispersão plasmônica sintonizável. A idéia então é combinar 

estas propriedades com as vantagens da óptica integrada em chips de silício (compacidade, 

funcionamento sem necessidade de alinhamento, integrabilidade com circuitos fotônicos) 

para criar dispositivos de sensoriamento e processamento de sinais. Para isso, deseja-se 
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acoplar o modo plasmônico do grafeno ao modo óptico do guia de onda, através do campo 

evanescente. 

 

Estas especificidades impuseram as seguintes condições de contorno para o projeto de guias: 

1. Transmitir luz no infravermelho próximo e médio (aproximadamente de 2,5 a 6 µm), 

onde nanoestruturas de grafeno com tamanhos atingíveis por litografia de feixe de 

elétrons (alguns 10’s de nanômetros) possuem ressonâncias de plásmons localizados. 

2. Baixo índice de refração, uma vez que a frequência de ressonância do plásmon de 

superfície varia inversamente com o índice de refração médio do meio que envolve o 

grafeno. 

Com base nestes critérios, optamos por trabalhar com guias de ondas com núcleo de nitreto 

de silício, sobre uma camada espaçadora de dióxido de silício, por sua vez sobre um substrato 

de silício. As espessuras necessárias para cada camada do dispositivo foram determinadas 

com base nos seguintes critérios: 

1. O guia de onda deve ser monomodo (ou suportar poucos modos) para facilitar o 

controle e a compreensão dos resultados nos experimentos de acoplamento ao 

plásmon do grafeno. 

2. Grande campo evanescente na superfície, para uma forte interação com o grafeno. 

3. Ausência de vazamento do modo do guia de onda para o substrato de silício. 

Para a escolha da largura e altura dos guias, respeitou-se ainda as seguintes condições: 

1. Fabricável com o equipamento disponível (fotolitografia com resolução espacial de 

1,5 µm). 

2. Guias de onda com uma grande área de superfície para facilitar a deposição de 

grafeno (a operação monomodo pode ainda assim ser obtida se o modo fundamental é 

excitado na entrada e um taper adiabático é usado para gradualmente alargar o guia). 

3. Guias de ondas com baixa altura para operação monomodo (que também podem 

posteriormente ser enterrados em dióxido de silício e planarizados para facilitar a 

deposição de grafeno). 
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A partir dessas condições, foram realizadas simulações no software Comsol Multiphysics. 

Um exemplo de simulação, mostrando o modo TM fundamental, pode ser visto na Fig. 3(a). 

Vários projetos que satisfazem os critérios estabelecidos foram incluídos na máscara de 

fotolitografia fabricada, como a estrutura mostrada na Fig. 3(b). 

 

 
Fig. 3 – (a) Modo TM de uma guia de onda SiN de 1,5 µm de largura em um comprimento de onda de 3 µm. (b) 

Imagem de uma seção do projeto da máscara litográfica produzida. 

 

A fabricação dos guias de onda foi realizada no Centro de Componentes Semicondutores 

(CCS) da Unicamp por pesquisadores ligados a este projeto, e consistiu em três etapas: 

1. Deposição das camadas de SiO2 (3 µm) e SiN (1 µm) sobre um wafer de silício. 

2. Transferência dos padrões de guia de onda para o wafer usando a máscara fabricada 

em um sistema de fotolitografia Karl Suss MJB3. 

3. Corrosão do nitreto de silício. Foram utilizados três métodos de corrosão: ataque 

isotrópico em ácido fosfórico; corrosão por íons reativos (RIE) em uma mistura de 

gases SF6 e Ar; e corrosão por ICPRIE (inductively coupled plasma reactive ion 

etching) em uma mistura de CHF3 e O2. 

 

Alguns resultados podem ser observados na Fig. 4. A Fig. 4(a) mostra que paredes ortogonais 

foram obtidas com o ICPRIE, reproduzindo bem o projeto. No caso de RIE e ataque úmido, 

paredes inclinadas foram obtidas. No caso de ataque com ácido fosfórico, há ainda a 

necessidade de se otimizar o processo para que o nitreto de silício seja completamente 

atacado antes de o fotoresiste ser danificado. A Fig. 4(b) mostra a luz de um laser de He-Ne 

espalhada ao longo de um guia testado preliminarmente. O ponto brilhante na extremidade 

direita (saída) indica que uma quantidade razoável de luz é guiada por toda a extensão da 
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estrutura. Mais recentemente, obteve-se sucesso em acoplar e guiar luz de um laser em 2,5 

µm em um dos guias produzidos. A caracterização dos guias continua em andamento, e o 

próximo passo será depositar o grafeno sobre estes. 

 

 
Fig. 4 – (a) Imagem de microscopia óptica da face final de um guia de onda fabricado, de 9 µm de largura com 
ataque por ICPRIE (o fotoresiste ainda não havia sido removido do topo do guia). (b) Vista superior de um guia 
de onda fabricado, mostrando o espalhamento de luz guiada. 
 

Nanofilmes 

 

A linha de nanofilmes deste projeto tem uma natural superposição com o projeto 

MackPesquisa 2014, que tinha como objeto de estudo guias de onda com grafeno. Este fato, 

aliado à superposição temporal dos dois projetos, ocorrida por conta dos atrasos nas 

aquisições de equipamentos no presente projeto, fizeram com que os trabalhos desenvolvidos 

se relacionassem a ambos os processos. Assim, os dois trabalhos aqui descritos também 

foram relatados no relatório MackPesquisa 2014, já entregue. 

 

Um método foi desenvolvido para a deposição de óxido de grafeno (GO) sobre as paredes 

internas de fibras de cristal fotônico. O método é esquematizado na Fig. 5(a). Inicialmente, o 

capilar a ser recoberto com o material 2D é totalmente preenchido com uma suspensão 

aquosa de óxido de grafeno. Em seguida uma ponta quente é aproximada das extremidades, 

causando uma rápida evaporação da água e a deposição do óxido sobre o interior da fibra. A 

ponta é então deslocada alternadamente de uma extremidade da fibra à outra, cada vez se 

aproximando mais do centro e levando a uma secagem de todo o capilar. Um mapeamento 

das bandas Raman do óxido de grafeno, feito pela lateral da fibra, Fig. 5(b), demonstra que o 
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óxido foi depositado de forma contínua ao longo das paredes internas. Além disso, há uma 

boa afixação do material sobre o vidro e uma lavagem dos capilares não removeu o óxido de 

grafeno. O filme também pode ser reduzido, gerando rGO (óxido de grafeno reduzido), 

através de aquecimento em atmosfera de nitrogênio. O método foi então aplicado a diversas 

fibras de cristal fotônico, como mostra a Fig. 6. Utilizando um método de preenchimento de 

fibras previamente demonstrado [2], as fibras podiam ter determinados buracos seletivamente 

recobertos. A razão de extinção de polarização das fibras mostradas nas Figs. 6(g) e 6(h) foi 

medida em 5,5 dB, para uma extensão de 5 cm. Uma das fibras microestruturadas recobertas 

com GO e rGO foi testada com sucesso como absorvedor saturável em um laser a fibra, 

gerando pulsos de duração inferior a 1 picossegundo. Este trabalho encontra-se em fase final 

de preparação para ser enviado a um periódico científico. 

 
Fig. 5 – (a) Desenho esquemático do processo de deposição de óxido de grafeno no interior de capilares. (b) 
Mapeamento da banda Raman D do óxido de grafeno ao longo de uma seção longitudinal de um capilar 
preenchido. 
 

 
Fig. 6 – Imagens de microscopia óptica (linha superior) e de mapeamento Raman das bandas G do óxido de 
grafeno (vermelho) e da banda da sílica (azul) (linha inferior) para diversas fibras de cristal fotônico. Seções 
transversal (a),(b) e longitudinal (c),(d) de uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido com todos os buracos 
recobertos com óxido de grafeno. (e),(f) Seção transversal da mesma fibra, com apenas 1 buraco seletivamente 
recoberto. (g),(h) Seção transversal de uma fibra mantenedora de polarização com os buracos maiores 
recobertos com óxido de grafeno. (i),(j) Seção transversal de uma fibra de núcleo oco com o núcleo 
seletivamente recoberto com óxido de grafeno. 
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Também se desenvolveu um método novo para a transferência de grafeno produzido por 

chemical vapor deposition (CVD) para a superfície de resinas fotocuráveis. Estas resinas 

possuem transparência óptica excelente no visível e infravermelho próximo, podendo ser 

utilizadas como substratos ópticos. Métodos de fotopolimerização por 2 fótons podem, ainda, 

ser utilizados para a fabricação de guias de onda ou estruturas 3D. Sendo assim, a 

transferência de grafeno para estes materiais é bastante atraente. Duas resinas ópticas à base 

de silicone, comercializadas pela Norland Products, foram testadas: NOA68T e NOA73. Os 

passos para a transferência estão esquematizados na Figura 7(a). O grafeno CVD, ainda na 

folha de cobre sobre a qual foi produzido, é colocado em um spin coater, e uma gota da 

resina é pingada. Um filme fino e homogêneo é então produzido, sendo curado em seguida 

com uma lâmpada ultravioleta. O cobre pode, em seguida, ser delaminado, deixando o 

grafeno sobre o polímero. A resina NOA73 apresenta menor viscosidade, o que permitiu um 

maior contato e aderência com o grafeno, resultando em uma transferência mais homogênea. 

A Figura 7(b) mostra o mapeamento Raman da largura da banda 2D do grafeno. Uma largura 

entre 20 e 30 cm-1 indica grafeno monocamada, de modo que pode-se comprovar a 

uniformidade do material 2D transferido.  

 
Fig. 7 – (a) Desenho esquemático mostrando os passos do novo processo de transferência utilizando uma resina 
fotopolimerizável e um spin coater. (b) Mapa Raman da largura da banda 2D do grafeno (em escala de cores), 
indicando completa cobertura da superfície analisada da resina; uma largura entre 20 e 30 cm-1 indica grafeno 
monocamada. (c) Mapa da intensidade de terceiro harmônico (em escala de cores e unidades arbitrárias) obtido 
em uma região do grafeno sobre a resina. (d) Potência média de terceiro harmônico em função da potência de 
excitação, indicando o comportamento cúbico esperado para este efeito não linear.  
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Para demonstrar a capacidade de a resina atuar como substrato de boa qualidade óptica, o 

grafeno transferido foi submetido a um laser de femtossegundos com intensidade de pico de 

até 3´1010 W/cm2, e o terceiro harmônico gerado pelo nanomaterial em função da posição foi 

mapeado, como pode ser visto na Figura 7(c). As variações de intensidade de observadas são 

similares àquelas obtidas com grafeno sobre vidro, indicando uma boa uniformidade. A 

dependência da potência convertida com a potência de bombeio, Figura 7(d), indica uma 

susceptibilidade não linear de terceira ordem similar à de amostras de grafeno sobre vidro. 

Observa-se que o substrato foi capaz de receber uma intensidade óptica relativamente alta (e 

uma potência média de 20 mW) sem que nenhuma forma de degradação fosse observada, 

confirmando a adequação deste para aplicações ópticas. Este trabalho foi publicado em um 

periódico e uma patente sobre o assunto foi depositada. 
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3. Publicações Resultantes do Projeto  

Os trabalhos realizados no contexto deste projeto renderam, até o momento, 5 publicações em 

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

mestrado defendida, 1 tese de doutorado defendida, 1 supervisão de pós-doutorado concluída, 

e 1 patente depositada. Além disso, 1 artigo encontra-se em fase final de preparação para ser 

submetido a periódico científico. Como já mencionado, parte dessa produção é resultado não 

só da execução deste projeto, mas de projetos MackPesquisa de anos adjacentes (mais 

especificamente, projetos de 2012 e 2014), uma vez que houve superposição temporal na 

execução dos mesmos. A lista completa de produções decorrentes do projeto encontra-se 
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abaixo. Como pode ser visto, o rendimento obtido pode ser considerado muito bom, com as 

produções contemplando diversos dos objetivos propostos.  
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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, ainda em andamento 

com fomento Fapesp. 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. 


