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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a produção e caracterização de 

filmes finos do tipo GeO2-PbO (GP) produzidos por sputtering-RF com e sem nanopartículas 

(INPS) metálicas e codopados com íons de Er3+/Yb3+ para a produção de amplificadores 

ópticos. A incorporação dos íons de terras-raras (TR) foi verificada a partir dos espectros de 

emissão. Estudos relacionados ao tempo de decaimento radiativo do Er3+ também foram 

conduzidos. A susceptibilidade óptica não-linear de terceira ordem é reportada em 532 e 

800nm. Os valores de índice de refração e absorção não-linear na presença de NPs 

metálicas é mais do que uma ordem de grandeza superior aos mesmos filmes sem as NPs 

metálicas. A produção de guias de onda do tipo rib e do tipo pedestal baseados nos filmes 

GP foi realizada a partir de litografia óptica seguida por processo de corrosão por plasma. A 

influência dos parâmetros dos processos usados em função das características dos guias 

também é reportada. Os guias ópticos foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Microscopia de Força Atômica (AFM) e por medidas de perdas de 

propagação e ganho óptico. As perdas por propagação mínimas observadas foram de 

~1,0dB/cm nos guias rib  e de ~1,5dB/cm para os guias pedestal em 1050 nm. O ganho 

óptico nos guias de onda amplificadores codopados com Er3+/Yb3+ também foram obtidos. 

Ganhos de até 3,0dB/cm em 1530nm, sob bombeamento em 980nm foi obtido para os guias 

rib  e de  4,0dB/cm para os guias tipo pedestal. A influência de um filme nanoestruturado de 

ouro depositado sobre os guias de onda foi avaliada. Aumentos na luminescência dos íons 

de Er3+, sob bombeamento em 980nm, de 260% na região do visível e de ~30% na região 

do infravermelho foram observados. O ganho óptico apresentado pelos guias rib também 

sofreu um aumento máximo de ~100% na presença de NPs metálicas. Guias de onda 

fabricados a partir da escrita por laser de femtosegundos também são estudadas em um 

vidro de GeO2-PbO-Ga2O3 dopadas com Er2O3. A mudança permanente do índice de 

refração foi obtida após o processo de escrita e guias de onda foram obtidas sob diferentes 

energias de pulso do laser e velocidades de varredura. O valor mínimo de perda por 

propagação foi de 4,8dB/cm em 1535nm. O valor de ganho óptico máximo apresentado foi 

de 2,7 dB/cm em 1535nm. Os resultados apresentados demonstram que guias de onda 

baseadas em germanatos, com ou sem NPs metálicas, são promissoras para aplicações em 

dispositivos fotônicos. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas metálicas, filmes finos, vidros, érbio, fotônica, guias de 

onda. 



ABSTRACT 
 

This work aims to study the production and characterization of GeO2-PbO (GP) thin 

films produced by RF-sputtering with and without metallic nanoparticles (NPs) and codoped 

with Er3+/Yb3+ ions for the production of optical amplifiers.  The incorporation of the rare-earth 

ions was verified from the emission spectra. Studies related to the Er3+ radiative decay time 

were also performed. The third order optical nonlinear susceptibility at 532 and 800nm is 

reported. The nonlinear refractive index and absorption values in the presence of metallic 

NPs is more than one order of magnitude higher than in the films without metallic NPs. Rib 

and pedestal waveguides were obtained from GP thin films with optical lithography followed 

by reactive ion etching process. The influence of the process parameters on the waveguides 

characteristics is also reported. Waveguides were characterized with Scanning Electron 

Microscope, Atomic Force Microscope and by propagation loss and optical gain 

measurements. Minimum observed losses were ~1.0dB/cm for rib waveguides and 

~1.5dB/cm for pedestal waveguides. Optical gain in the codoped Er3+/Yb3+ waveguide 

amplifiers was also obtained. The maximum optical gain in 1530nm, under 980nm pumping 

was 3.0dB/cm for rib waveguides and 4.0dB/cm for pedestal waveguides. The influence of a 

nanostructured gold thin film deposited over the waveguides was evaluated. Er3+ ions 

luminescence enhancement of 260% in the visible region and ~30% in the infrared region 

was observed, under 980 nm pumping. Optical gain was also ~100% higher in rib 

waveguides in the presence of gold thin film. Waveguides fabricated from direct fs laser 

writing are also studied, in an Er2O3 doped GeO2-PbO-Ga2O3 glass. Permanent refractive 

index change was obtained and waveguides were formed under different laser pulse 

energies and scan velocities. The minimum value of propagation loss was 4.8dB/cm at 

1535nm. The sample showed a maximum optical amplification of 2.7dB/cm at 1535nm. The 

present results demonstrate that germanate waveguides, with or without metallic NPs are 

promising for applications in photonic devices.  

 

Keywords: Metallic nanoparticles, thin films, glasses, erbium, photonics, waveguides. 
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1 Introdução 

Atualmente há grande interesse em temas relacionadas à nanociência e 

nanotecnologia. A miniaturização e integração dos circuitos eletrônicos contribuiu, 

em grande parte, para impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de sistemas em 

escalas cada vez menores. Novas aplicações tecnológicas vêm sendo estudadas, 

baseadas no fato de que muitos efeitos físico-químicos podem ser melhor 

explorados em escalas submicrométricas. Entretanto, muitos dos avanços só foram 

possíveis graças ao desenvolvimento de técnicas para a manipulação e 

caracterização de materiais em escala nanométrica. 

A nanotecnologia já alcançou o estudo dos fenômenos ópticos, em escalas 

nanométricas. De fato a integração de sistemas ópticos já havia sido sugerida em 

1969 por S. E. Miller [1]. Dispositivos ópticos integrados baseados em guias de onda 

posicionadas sobre um mesmo substrato já são amplamente estudados e 

representam um grande nicho tecnológico, que tem o interesse de realizar a 

manipulação e processamento de sinais ópticos de forma integrada, como já 

acontece atualmente com a microeletrônica [2].  

Além disso, o estudo de novos materiais para a realização das diferentes 

funções que são necessárias em um circuito completamente óptico também 

representam um campo de grande interesse. Há muitas publicações na literatura 

que abordam o estudo da interação luz-matéria em diferentes materiais na 

nanoescala [3-5]. O próprio silício, apresenta um campo à parte dentro da fotônica, 

já que este material é a base da microeletrônica e seria interessante poder integrá-lo 

aos dispositivos ópticos, utilizando processos de fabricação similares aos já 

conhecidos para a obtenção de “circuitos ópticos” [6].  Muita atenção vem sendo 

dada ao estudo das propriedades ópticas lineares e não-lineares de novos materiais 

semicondutores, vítreos, poliméricos e metálicos, entre outros e muito esforço vêm 

sendo empregado para o desenvolvimento de materiais com características ópticas 

condizentes com as necessidades dos dispositivos fotônicos [7, 8].  

Entre os materiais para aplicações ópticas, destacam-se os vidros, que 

geralmente apresentam uma larga janela de transmissão óptica e baixos 
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coeficientes de absorção nas regiões do visível e infravermelho próximo [9]. As 

fibras ópticas de longo alcance mais usadas já empregam vidros, principalmente à 

base de sílica em sua fabricação, graças às suas características ópticas favoráveis. 

Com relação aos materiais empregados em óptica integrada, vidros e 

semicondutores de altos índices de refração têm sido estudados, pois é possível 

utilizá-los para obter guias de onda de alto contraste de índice de refração, já que 

otimizam o confinamento de luz em regiões pequenas e diminuem as perdas 

relacionadas à curvatura dos guias, necessárias para transportar a luz para as 

diferentes regiões em um substrato [10-12]. Além do mais, materiais que 

apresentam altos índices de refração lineares, costumam exibir altos índices de 

refração não-lineares [13, 14]. Materiais com alta susceptibilidade óptica não-linear 

são desejáveis pois podem possibilitar o desenvolvimento de dispositivos 

optoeletrônicos, como moduladores eletro-ópticos e dispositivos fotônicos, como 

chaves ópticas, limitadores ópticos e geradores de supercontínuo, entre muitos 

outros [8]. 

Entretanto, nos materiais empregados tradicionalmente em óptica, o limite da 

difração da luz, que estabelece que não é possível, com uma lente dielétrica, 

focalizar luz em pontos menores do que aproximadamente metade do comprimento 

de onda da luz (~λ/2), impede que dispositivos baseados na propagação de sinais 

ópticos em meios dielétricos sejam fabricados em escalas nanométricas [15]. 

Contudo, a manipulação da luz em escalas abaixo do limite da difração pode ser 

obtido através da interação da luz com nanoestruturas metálicas [15-17], 

constituindo um dos interesses de um campo ainda mais recente: a nano-óptica ou 

nanofotônica, que pode integrar os conhecidos dispositivos eletrônicos com os 

novos dispositivos fotônicos.  

Dentro da nano-óptica, o interesse na interação entre a luz e metais nobres, 

com a possibilidade de confinar a luz em regiões nanométricas também deu origem 

à plasmônica. Este nome tem sua origem nos plasmons de superfície, que estão 

relacionados com a oscilação coletiva dos elétrons na superfície das partículas, 

induzida por interação com o campo eletromagnético externo [7, 18-21]. Os efeitos 

decorrentes da absorção de luz por nanoestruturas metálicas são descritos pela 

excitação dos plasmons de superfície. 
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 Com isto, novos materiais nanocompósitos, baseados em matrizes dielétricas 

contendo nanopartículas (NPs) metálicas, vêm atraindo bastante atenção nas 

últimas décadas, dadas as inéditas propriedades físico-químicas que podem 

apresentar [7, 18-20, 22, 23].  

Diversas publicações acerca das propriedades elétricas, magnéticas e ópticas 

destes materiais já são encontradas na literatura [2, 21]. Também já se sabe que a 

susceptibilidade óptica não-linear é intensificada pela presença de NPs, tornando 

estes materiais interessantes para aplicações como chaves e limitadores ópticos 

ultrarrápidos [2, 7, 21]. Esse aumento da susceptibilidade não-linear está associado 

ao aumento do campo local, nas vizinhanças das NPs metálicas. Também já foi 

observado, em diversos estudos anteriores do nosso grupo, pertencentes ao 

Laboratório de Tecnologia em Materiais Fotônicos e Optoeletrônicos (LTMFO), e de 

outros que a presença de NPs metálicas nos vidros promove a intensificação da 

luminescência de íons de terras-raras (TR) e outras moléculas/íons fluorescentes 

[24-26]. Nestes casos, além do aumento do campo local, transferência de energia 

pode ocorrer entre as NPs metálicas e os espécimes fluorescentes. 

Entre outras aplicações, também já foi reportado o uso de vidros 

nanocompósitos para gravação óptica e fabricação de microlentes [27, 28]. Esses 

nanocompósitos também podem ser empregados em catálise e energia, por 

exemplo [5, 21]. Exemplos específicos incluem marcadores biológicos, bio-sensores 

e sensores de gás, entre outros [2, 7, 21]. 

As rotas utilizadas para a obtenção destes materiais são inúmeras. O 

desenvolvimento de estratégias versáteis e eficientes para controlar a nucleação e 

crescimento das NPs é ainda um desafio em nanotecnologia. O controle dos 

processos de nucleação e crescimento das NPs nos nanocompósitos é fundamental 

para a elaboração de sistemas com características específicas, podendo permitir o 

desenvolvimento de dispositivos novos e mais eficientes. 

Entre as rotas mais utilizadas para a síntese de nanocompósitos dielétrico-

metal, é possível citar a deposição química à vapor (CVD), sol-gel, métodos 

químicos via úmida, técnicas assistidas por feixe de elétrons, implantação iônica, 
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evaporação, sputtering RF e técnicas híbridas, como sputtering/PE-CVD e 

sputtering/sol-gel, entre outras [21]. 

O sputtering-RF é uma das técnicas mais versáteis para a produção desse tipo 

de nanocompósitos, pois pode ser utilizado para a produção de diversos tipos de 

sistemas, empregando vários tipos de materiais. Entre as vantagens que o 

sputtering-RF apresenta, destacam-se a cobertura homogênea da superfície a 

baixas temperaturas sob condições controladas de processo; a possibilidade de 

produção de nanocompósitos com altas concentrações da fase metálica; alta 

flexibilidade, permitindo a preparação de filmes compósitos de vários metais e 

materiais dielétricos e a possibilidade de produzir NPs metálicas com tamanho, 

forma e distribuição controlados [21]. Diversos estudos se baseiam na determinação 

da influência dos parâmetros utilizados durante o processo de deposição nas 

características finais das NPs produzidas [21]. Todas as características citadas são 

desejáveis na produção de materiais nanocompósitos do tipo metal-dielétrico, uma 

vez que as propriedades finais destes materiais estão intrinsecamente relacionadas 

ao tamanho, forma e distribuição das NPs metálicas na matriz [2, 7, 21]. 

Neste contexto, materiais baseados em óxidos de metais pesados e contendo 

GeO2 apresentam características desejáveis para aplicações em fotônica, como 

baixa absorção óptica nas regiões do visível e infravermelho, baixa energia de 

fônons (800-900cm-1) quando comparados a vidros de silicatos, boratos e fosfatos e 

altos índices de refração linear e não-linear [14, 25, 29, 30]. A possibilidade da 

aplicação de materiais baseados em GeO2 para a fabricação de guias de onda com 

menores perdas na região do infravermelho já havia sido enunciada em 1980 [31]. 

Também já foi reportada a fabricação de guias de onda de GeO2 - TiO2, a partir de 

filmes obtidos por sol gel dopados com Er3+ para aplicações em amplificadores para 

telecomunicações [32].  

Guias ópticas baseados em vidros de óxidos de metais pesados também são 

atrativos, pois seu alto índice de refração pode favorecer o confinamento de luz, 

quando usado em combinação com materiais de baixo índice de refração [33, 34]. 

Em particular, vidros de metais pesados de germanatos com a composição estudada 

no presente trabalho, 60 PbO-40 GeO2 (% peso), já foi extensivamente estudada em 

trabalhos anteriores do grupo. Vidros desta composição apresentam alta 
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luminescência quando dopados com íons de TR, mostrando-se como potenciais 

candidatos para aplicações em lasers de estado sólido e amplificadores ópticos [33, 

35-37]. Também já foi demonstrado pelo grupo que ocorre aumento da 

luminescência em vidros desta composição contendo NPs de prata e ouro e 

dopados com Pr3+, Er3+, Eu3+, Tm3+, Er3+/Yb3+ e Tm3+/Yb3+ [24, 25, 38-41]. Filmes 

contendo NPs de cobre foram produzidos por sputtering-RF usando a mesma 

composição. Nestes filmes foi observado que a presença das NPs promovem o 

aumento da susceptibilidade não-linear de terceira ordem na região do infravermelho 

próximo [29].  

Recentemente, guias de onda rib  amorfos foram obtidos pela primeira vez a 

partir de filmes PbO-GeO2, com perda de propagação mínima em torno de 0,6 

dB/cm [33]. Os guias rib   ganharam bastante importância em óptica integrada, 

devido a sua capacidade de confinar o campo lateralmente, tornando-as 

convenientes como blocos de construção para dispositivos como sensores, lasers, 

amplificadores, acopladores direcionais, entre outros [42, 43]. Contudo, a produção 

de guias ópticas de alta qualidade depende de um bom controle do processo. A 

rugosidade de superfície, por exemplo, representa uma das maiores preocupações 

no que diz respeito à obtenção de guias de alto desempenho [44, 45]. 

A influência dos plasmons superficiais na emissão luminescente do Er3+ em 

filmes finos também já foi relatada [46, 47]. A excitação plasmônica a partir de NPs 

metálicas depositadas sobre a superfície do filme dopado com érbio [46] ou a partir 

de filmes metálicos com espessuras da ordem de 30nm [47] . Nestes trabalhos, foi 

demonstrada a intensificação da luminescência do érbio devido à presença das 

NPs/filmes finos metálicos.  

Entre os interesses em obter filmes contendo NPs de érbio, há o fato de que a 

sua transição 4I13/2
4I15/2 é utilizada para amplificação óptica em telecomunicações. 

Fibras ópticas dopadas com érbio (EDFA) já são empregadas com esta função.  

Contudo, a miniaturização destes dispositivos amplificadores é necessária para 

aplicações em óptica integrada [47].  

O uso de pulsos de laser de femtosegundo para modificar localmente a 

estrutura e o índice de refração de vidros ópticos e outros dielétricos também se 
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tornou objeto de estudo na última década [48-51]. Em 1996 foi demonstrado que 

pulsos provenientes de laser de femtosegundos, na região do infravermelho, podem 

causar uma modificação do índice de refração dentro de alguns materiais [52-54]. A 

natureza desta modificação ainda destaca-se entre os tópicos em pesquisa, mas já é 

de consenso geral que o fenômeno é iniciado devido a uma rápida absorção da 

energia do laser através de mecanismos de excitação não-lineares [55]. A escrita 

direta por laser de fs de guias de onda e dispositivos fotônicos é atualmente uma 

aplicação e grande interesse, abrindo caminho para a fabricação de guias de onda 

tridimensionais dentro de substratos de vidro, algo que seria impossível por técnicas 

convencionais, como troca iônica e processos fotolitográficos [56]. Estas vantagens 

desencadearam o desenvolvimento de diversos tipos de dispositivos, como guias de 

onda [53, 57], guias de onda amplificadores [58], grades de difração [59] e sensores 

e sistemas biomédicos [60, 61], entre outros. Já foi mostrada a possibilidade de 

controle seletivo do estado de valência de íons de TR e metais de transição, assim 

como a precipitação de metais e cristais funcionais e manipulação de defeitos [62, 

63]. 

Guias de onda canal escritas por lasers de fs em vidros fosfato-teluretos 

dopados com Er3+ e vidros fosfatos codopados com Er3+/Yb3+ para amplificadores 

integrados e lasers operando na banda C (1530-1565nm) foram demonstrados [64, 

65]. Também já foi reportada a escrita longitudinal de guias de onda relativamente 

curtas em vidros telureto-nióbio usando pulsos de 130fs, onde se obteve uma 

mudança positiva no índice de refração [49, 66]. Até o momento, a técnica de escrita 

direta por laser foi reportada apenas para os seguintes materiais: vidros 

silicatos/fosfatos dopados com érbio e neodímio, vidros silicatos-oxifluoretos 

dopados com Er3+ e codopados com Er3+/Yb3+, vidros fosfo-teluretos dopados com 

érbio, bismutatos dopados com Er3+, cristais de LiF e YAG [56, 58, 64, 65, 67-82] e 

cristais de Nd:YVO4 [83]. Com relação ao Nd:YVO4, em alguns estudos a escrita de 

guias de onda por laser de fs e consequente mudança do índice de refração é 

realizada utilizando duas varreduras subsequentes. Neste caso, as dimensões do 

guia são determinadas pela separação entre as duas varreduras. 

Por outro lado, a primeira demonstração de guias de onda para 

telecomunicações (perda por propagação ⩽ 0,2dB/cm) fabricada por escrita direta 
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por laser de fs em vidros fosfatos utilizando apenas uma varredura já foi reportada 

[71]. Os melhores resultados obtidos estão relacionados com guias de onda ativas 

escritas em vidro fosfato codopado com Er3+/Yb3+, com ganho interno de 7 e 3 dB 

em 1535 e 1565nm, respectivamente, para uma amostra de 22 mm de comprimento 

bombeada em 980nm, com potência de 490mW [73]. 

Neste trabalho são produzidos e estudados filmes finos do tipo GeO2-PbO (GP) 

com e sem a presença de NPs metálicas, codopados com íons de Er3+/Yb3+ para a 

produção de amplificadores ópticos. A obtenção de guias de onda do tipo rib e do 

tipo pedestal a partir dos filmes GP é estudada. O ganho óptico nos guias de onda 

amplificadores codopados com Er3+/Yb3+ são obtidos e foram estudadas as 

interferências de NPs metálicas no processo de amplificação óptica.  

As características ópticas lineares e não-lineares dos filmes com e sem NPs 

metálicas são apresentadas.  

A influência dos parâmetros usados nos processos de produção dos guias de 

onda rib  e pedestais, assim como as caracterizações ópticas ativas e passivas são 

apresentadas. 

A técnica de escrita direta com laser de femtosegundos (fs) também foi 

utilizada neste trabalho para a obtenção de guias de onda em vidros com 

composição GeO2-PbO-Ga2O3 (GPG). A referida composição foi usada pois, não foi 

possível obter guias de onda com vidros de composição GP pelos motivos que serão 

expostos ao longo do trabalho. São investigados os parâmetros usados para a 

escrita dos guias, tais como energia do feixe de laser e velocidade de varredura. 

Experimentos referentes às caracterizações passivas e ativas são realizadas para 

determinar o potencial do material para aplicações fotônicas.  

Como foi exposto anteriormente, as características dos vidros de óxidos de 

metais pesados são interessantes para aplicações em fotônica e óptica integrada e, 

por isso, neste trabalho será estudada a aplicação desses materiais, seja na forma 

de filmes finos ou na forma de vidros para a fabricação de guias de onda passivas e 

ativas a partir de processo litográficos e por escrita direta por laser de fs, 

respectivamente. A influência das NPs metálicas nestes estudos poderá ampliar a 
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variedade de dispositivos possíveis de serem construídos a partir dos materiais 

estudados.  

Uma revisão bibliográfica abordando os aspectos teóricos dos temas 

relacionadas à esta tese é apresentada no Capítulo 2. Os fundamentos da óptica 

integrada e dos guias de onda convencionais são apresentados no mesmo capítulo. 

Diferentes técnicas de fabricação de guias de onda são discutidas, bem como a 

produção de guias de onda a partir de laser de femtosegundos.  O princípio dos 

guias de onda amplificadores dopados com érbio também é apresentado em 

detalhes. Fundamentos de óptica não-linear serão igualmente abordados neste 

capítulo. Por fim uma base teórica da plasmônica é exposta, incluindo as principais 

aplicações e perspectivas. 

 O Capítulo 3 aborda a metodologia empregada para a produção de guias de 

onda à base de matrizes de germanatos em vidros e filmes finos. São apresentadas 

as técnicas utilizadas para a obtenção de filmes finos nanoestruturados e dopados 

com íons de TR. No mesmo capítulo as diversas técnicas de caracterização que 

foram utilizadas são expostas. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados relacionados à caracterização do filme 

fino de germanato, contendo nanoestruturas metálicas e dopados com íons de érbio 

e itérbio. Os resultados referentes às caracterizações passivas e ativas dos guias de 

onda produzidos são também apresentados e a influência das nanoestruturas no 

desempenho do dispositivo ativo é mostrada. Resultados de estudos de óptica não-

linear em filmes com e sem NPs de ouro são apresentados. Os resultados 

relacionados aos guias obtidos por escrita com laser de femtosegundos em vidros 

de germanatos também são exibidos no mesmo capítulo. 

As discussões pertinentes aos resultados obtidos nesta tese são realizadas 

no Capítulo 5. Por fim, as conclusões do trabalho e perspectivas estão no Capítulo 

6. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Óptica Integrada 

A ideia de integrar componentes ópticos em um único chip foi sugerida pela 

primeira vez por S. E. Miller em 1969 [1]. Com isto nascia o conceito de óptica 

integrada, que pode ser definido como a tecnologia de desenvolvimento da 

integração, num único substrato, de vários dispositivos e componentes ópticos para 

a geração, focalização, divisão, combinação, isolamento, polarização, acoplamento, 

modulação e detecção da luz. O objetivo principal da óptica integrada é a 

miniaturização dos componentes ópticos do mesmo modo que os circuitos 

integrados miniaturizaram a eletrônica. O seu desenvolvimento efetivo, entretanto, 

foi alcançado somente nos últimos anos o que certamente está ligado ao 

desenvolvimento na obtenção dos materiais e sua caracterização. 

O desenvolvimento de guias de onda com características adequadas é 

fundamental em ótica integrada, pois os guias de onda formam a base de 

praticamente todos os dispositivos ópticos. Os guias de onda são responsáveis pelo 

transporte de luz entre os diferentes componentes em um circuito óptico. Diversas 

geometrias e materiais, como será visto adiante, já foram propostos para a 

fabricação de guias de onda, com o objetivo de estudar e modificar parâmetros 

como o confinamento da luz no guia, perdas por propagação, polarização dos 

modos guiados, entre outros [11, 32, 44, 84-89]. 

A partir dos guias de onda tradicionais, podem ser obtidos dispositivos com 

funções específicas, que se aproveitam das características inerentes aos materiais 

empregados na fabricação dos guias, bem como sua geometria. As características 

ópticas não-lineares que os materiais podem apresentar conferem aos guias 

características interessantes, como a possibilidade de controlar a propagação da luz 

pelo material através da aplicação de um campo elétrico externo. Estes dispositivos 

eletro-ópticos se valem da alta susceptibilidade óptica não-linear que alguns 

materiais podem apresentar. Entre eles, o niobato de lítio (LiNbO3) merece 

destaque, embora outros materiais já tenham sido empregados com o mesmo 

propósito [90]. Outros dispositivos ópticos ativos que podem ser citados são os 
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amplificadores ópticos. Muito empregados em redes de comunicações ópticas, as 

fibras ópticas dopadas com érbio já são largamente utilizadas, com o objetivo de 

amplificar sinais ópticos e com isso, possibilitar a transmissão de sinais ópticos em 

longas distâncias [91]. A mesma ideia pode ser aplicada em óptica integrada, 

através da dopagem do material utilizado de forma a obter guias de onda com íons 

de TR, como o érbio [48, 84, 85, 92, 93], o túlio [94] e o neodímio [67], entre outros. 

Seguindo o mesmo princípio, lasers baseados em guias de onda já foram propostos 

e estudados em diversos trabalhos [45, 65, 73, 95]. 

Ainda, estruturas baseadas em guias de onda podem ser fabricadas com o 

objetivo de dividir sinais ópticos em diferentes guias de guias de onda 

(demultiplexação) ou unir vários sinais ópticos diferentes em um único guia de onda 

(multiplexação). O emprego da tecnologia de multiplexação por divisão de 

comprimento de onda (WDM), já empregado em comunicações ópticas, dadas suas 

vantagens em relação à multiplexação por divisão no tempo (TDM), por exemplo 

[91], pode também ser aplicada em óptica integrada com dispositivos ópticos 

passivos, como o “Arrayed Waveguide Gratings” (AWG), que está mostrado na 

Figura 2.1 (a, c). Os interferômetros Mach-Zehnder também baseiam-se em guias de 

onda e podem ser aplicados para a construção de sensores ópticos. A Figura 2.1 (b) 

mostra um exemplo de interferômetros Mach-Zehnder. Anéis ressonantes podem ser 

aplicados como filtros. Um exemplo de anel ressonante está mostrado na Figura 2.1 

(d). Muitos outros exemplos de dispositivos ópticos já foram sugeridos e estudos 

estão disponíveis na literatura [60, 73, 86, 96-102]. 

Recentemente, a manipulação e confinamento da luz em regiões muito 

pequenas tornou-se objeto de estudo da chamada nanofotônica [2, 7, 103, 104]. 

Entretanto, trabalhar com a luz em regiões submicrométricas apenas utilizando a 

tecnologia convencional, baseada em materiais dielétricos para o guiamento e 

transporte de luz é limitada pelo limite de difração da luz [15]. Diversas soluções com 

o objetivo de contornar esta limitação da óptica integrada estão atualmente em 

estudo e a plasmônica é um campo promissor, nesse sentido.  

Assim, nas próximas seções deste capítulo, fundamentos teóricos a respeito da 

propagação da luz em guias de onda, bem como sua produção e caracterização 

serão apresentados. Conceitos relacionados às propriedades ópticas não-lineares 

dos materiais serão discutidos. Também será apresentada, detalhadamente, a teoria 
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de amplificação óptica em guias codopados com íons de érbio e itérbio. Por fim 

conceitos sobre a plasmônica e a interação de estruturas metálicas com a luz serão 

mostrados. 

 

 

(a)  

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 
Figura 2.1 – Exemplos de dispositivos utilizados em óptica integrada. (a) esquema de um AWG [105], 
(b) Mach-Zender fabricados a partir de guias de onda metal-dielétricos [106], (c) imagem de sem de 
um AWG [105] e (d) imagem de SEM de um anel ressonante [107]. 
 

2.2 Guias de Onda 

Guias de onda são a base da óptica integrada, pois são eles que permitem a 

condução da luz de forma controlada em um substrato.  

O conceito básico do confinamento óptico é bastante simples. Um núcleo 

envolvido por uma cobertura de material com índice de refração menor do que o 

índice de refração do núcleo consegue confinar um feixe de luz por reflexão interna 

total [108, 109]. A possibilidade de confinar a luz dentro de um meio de índice de 

refração alto, possibilita a construção de canais/guias que conduzem a luz de um 

local para outro através de um determinado caminho.  
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Diferentes tipos de guias, baseados em diferentes estruturas podem ser 

encontrados. Os guias do tipo “slab”, por exemplo, são estruturas ideais, compostas 

por camadas adjacentes que apresentam diferentes espessuras e índices de 

refração. Estes guias também são conhecidos como guias de onda planares. Essa 

estrutura é simétrica com relação ao eixo de propagação (eixo z) e a um dos eixos 

transversais ao eixo de propagação. Neste guia o perfil de índices só varia ao longo 

de uma direção (eixo x, neste caso).  

Guias “slab” do tipo “step index” convencional, mostrado na Figura 2.2 (a), 

apresentam uma camada com índice de refração maior adjacente às camadas de 

índice de refração menor. É dentro dessa camada de maior índice, o núcleo do guia, 

que a luz se propaga.  

 

 
Figura 2.2 – Ilustração das configurações utilizadas para realização do confinamento de luz em guias 
de onda. Confinamento do eixo x: guias “slab” do tipo step index (a) e índice gradual (b). 
Confinamento lateral: “raised strip” (c), canal (d) e “rib ” (e) [109]. 

!

Nos guias do tipo índice gradual, o índice de refração varia gradualmente de 

um valor maior na região do núcleo, para valores menores, na direção externa ao 

mesmo. A simplicidade das estruturas “slab” é útil para o modelamento do 

comportamento de guias de onda durante a fase de projeto. Contudo, os guias “slab” 

não proporcionam confinamento lateral da luz. 

A Figura 2.2 (c, d, e)  apresenta guias de onda onde o confinamento lateral 

pode ser obtido. Na Figura 2.2 (c), é mostrada a configuração “raised strip”, cuja 
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lateral do núcleo é totalmente corroída de forma a definir as paredes laterais de um 

guia retangular. Na Figura 2.2 (d), é mostrada a configuração canal, onde um núcleo 

formado por canal retangular fica envolto por meios de menor índice de refração. Na 

Figura 2.2 (e), é mostrada a configuração do tipo rib, cujo núcleo é parcialmente 

corroído para a definição das paredes laterais. Nesta, pode ou não haver deposição 

de uma cobertura sobre o núcleo. 

Além das estruturas mostradas na Figura 2.2, muitos outros tipos já foram 

propostos e estudados [86, 92]. Entre as diferentes estruturas possíveis estão os 

guias de onda tipo pedestal [87, 101, 110, 111]. Estes tipos de guias já foram 

empregados em microcavidades, como microdiscos e cristais fotônicos [101]. 

Recentemente estudos com a estrutura pedestal em guias de onda mostraram que é 

possível utilizá-la para a fabricação de polarizadores integrados [101]. 

Na estrutura pedestal, o guia de onda é elevado por um pedestal para 

distanciar o núcleo do substrato. Com isto, facilita-se, por exemplo, o acoplamento 

do guia de onda com uma estrutura ressonante [112]. Até o momento a literatura 

reportou guias do tipo pedestal com núcleos de sílica e silício [101, 113]. A Figura 

2.3(a) mostra a estrutura básica de um guia rib  em comparação com um guia 

pedestal – Figura 2.3 (b). A Figura 2.3 (c,d) mostra imagens obtidas de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) de diferentes guias pedestais que já foram reportados 

em outros trabalhos. 

A estrutura pedestal já foi apontada como uma solução promissora para 

minimizar e cancelar a birrefringência modal, sem comprometer o alto confinamento, 

através da variação da geometria do guia [110]. No caso dos guias convencionais, a 

anisotropia resultante do índice de refração pode ser originada pela diferença entre 

os coeficientes de expansão térmica dos materiais constituintes do núcleo e 

cobertura [101, 110, 114]. Isso introduz uma pequena diferença nas constantes de 

propagação dos modos transverso elétrico (TE) e transverso magnético (TM), nos 

guias de onda. Esse efeito da birrefringência pode ser muito significativo em 

dispositivos baseados em multiplexação por divisão de comprimento de onda de alta 

densidade (DWDM), onde a separação entre canais pode ser menor do que 0,4nm 

[110]. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.3 – Esquema de um guia de onda rib (a) e um guia de onda pedestal (b) e imagens de MEV 
de guias de onda pedestal com aplicações em (c) dispositivos de polarização única [101] e (d) guias 
ARROW [113]. 

 

O entendimento mais aprofundado à respeito da propagação de ondas 

eletromagnéticas em guias de onda requer a resolução das equações de Maxwell, 

aplicadas à geometria dos guias de onda. A apresentação de todas as deduções das 

equações de Maxwell para a propagação da luz em guias de onda não é o escopo 

principal deste trabalho. De qualquer forma, muitas referências sobre o assunto 

estão à disposição, entre elas um trabalho de doutorado de nosso grupo de 

pesquisa [108, 109]. 

A geometria do guia, bem como o material empregado na sua fabricação 

determinam como as ondas eletromagnéticas serão guiados ao longo do guia. Os 

chamados modos guiados correspondem às ondas eletromagnéticas que podem se 

propagar em um guia sem atenuações (considerando que idealmente o guia seja 

isotrópico e não apresente perdas). Os modos ópticos correspondem à distribuição 

espacial da energia óptica em uma ou mais dimensões no guia de onda [108]. 
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Uma abordagem alternativa para o entendimento dos modos guiados pode 

ser feita através da óptica de raios [108].  Pode-se considerar a luz como ondas 

planas que se propagam no núcleo do guia de onda em caminhos que formam um 

“zig-zag” nas interfaces entre as regiões do núcleo e cobertura. Cada modo 

apresentará uma velocidade de fase distinta e com isso, os ângulos de reflexão 

serão diferentes para cada modo óptico. A Figura 2.4 ilustra dois modos que se 

propagam em um guia, utilizando a abordagem da óptica de raios.  

 
Figura 2.4 – Padrão de raios ópticos em um guia de onda planar multimodo. 
 

No caso de um guia “slab”, uma das condições necessárias para a 

propagação dos modos convencionais é que n2 > n1 e n2 > n3 (onde n1, n2 e n3 

representam, respectivamente, o índice de refração da cobertura superior, do núcleo 

e do substrato, conforme mostrado na Figura 2.4. Considerando que o meio 1 é o ar, 

tem-se ainda que n3>n1 = 1. Isto implica na existência de dois ângulos limites θ1 e θ3 

para as reflexões totais nas interfaces 1-2 do filme com o ar e 2-3 do filme com o 

substrato, respectivamente. Têm-se, portanto três casos distintos, representados na 

Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 – Diferentes formas de propagação de um raio luminoso em um guia de onda: (a) modo de 
radiação; (b) modo do substrato; (c) modo guiado. 

 

Quando o ângulo de incidência é pequeno,  θ2 < θ1 e θ3, a luz incidente é 

refratada de acordo com a Lei de Snell e sai do guia na forma como está 

representado na Figura 2.5 (a). Este modo não confinado da luz é chamado de 
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modo radiativo. Quando θ2 < θ3 < θ1 tem-se a situação descrita na Figura 2.5 (b) 

onde a luz é refratada na interface 3-2 e totalmente refletida na interface 2-1. Este é 

o modo do substrato. Finalmente quando θ2 > θ1 e θ3 ocorre reflexão total nas duas 

interfaces, o que faz com que a luz seja confinada no núcleo, como mostrado na 

Figura 2.5 (c). Este é o modo guiado. 

O número de modos guiados depende do contraste de índice de refração do 

guia de onda, bem como da sua geometria e do comprimento de onda da luz [108]. 

Se houver apenas a propagação de um modo guiado, diz-se que o guia de onda é 

monomodo. Se mais de um modo guiado estiver presente em um mesmo guia, o 

guia é chamado multimodo. Cada um dos modos guiados apresenta uma constante 

de propagação e uma distribuição de intensidade de campo distintas. Guias de onda 

com baixo contraste de índice de refração apresentam comportamento monomodo, 

entretanto o confinamento da luz no guia é pior que em guias de alto contraste de 

índice de refração. 

2.2.1 Perdas em guias de ondas 

Durante a propagação da luz em um guia de onda real, observa-se que sua 

amplitude diminui ao longo do guia de onda. Essa perda está associada às 

características intrínsecas dos guias de onda e podem estar relacionadas com o 

material e com o processo de fabricação empregado na obtenção dos guias de 

onda. As diferentes contribuições para a atenuação óptica nos guias estão 

apresentadas a seguir: 

 

Perdas por Espalhamento – As perdas por espalhamento acontecem pelas 

imperfeições presentes no interior ou na superfície do filme. A existência de defeitos 

no filme fino, variações na sua composição, entre outros, são as causas para este 

tipo de perda. O espalhamento da luz ocorre quando alguns fótons do feixe de luz 

incidente encontram estas irregularidades e desviam o seu ângulo de propagação. 

Com isso, modos radiativos são gerados e ocorre a perda de intensidade óptica no 

interior do guia de onda. Efeitos como este interferem negativamente no 
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confinamento da luz no guia. As perdas por espalhamento de superfície são geradas 

pela rugosidade, já que a obtenção de superfícies totalmente lisas é muito difícil. 

De um modo geral, a fonte predominante de espalhamento no guia óptico 

está localizada nas interfaces e está associada às irregularidades dos filmes 

depositados. A atenuação por espalhamento (αE) é diretamente proporcional ao 

quadrado da rugosidade σ, como colocado na equação a seguir [77]: 

!! =
4 !" !!"!! ! /!"#(!)

! + 2/!!
! (2.1) 

onde β é a constante de propagação do modo guiado, σ  é a rugosidade da 

interface, W é a largura do rib, θ é ângulo de propagação no guia e pt é a constante 

de decaimento transversal (vetor de onda transversal) dado por: 

!! = !! − !!! !! (2.2) 

onde k0 é a constante de propagação no vácuo e n é o índice de refração do filme 

em que ocorre o decaimento.  

A atenuação por espalhamento também é diretamente proporcional à 

diferença entre os índices de refração entre a região do núcleo e da cobertura. 

Assim, guias de onda que apresentem alto índice de refração, geralmente 

apresentarão maiores perdas por propagação, em comparação aos guias de baixo 

contraste de índice de refração.  

Perdas por Absorção – Ocorrem em materiais que absorvem parte da 

radiação usada na propagação.  Na maioria dos materiais dielétricos, a absorção 

pode ser considerada nula, desde que a presença de contaminantes no interior do 

guia seja bem controlada.  

Perdas por Radiação – Este tipo de perda envolve a diminuição da energia 

do modo guiado pela existência da probabilidade de alguns fótons escaparem do 

filme do guia de onda na interface filme-substrato e filme-ar.  

As perdas por curvaturas que estão presentes quando ocorre mudança na 

direção de propagação inicial da luz, também deve-se à radiação. Este tipo de perda 

se torna relevante em sistemas com baixa eficiência de confinamento da luz. O 

confinamento do feixe luminoso dentro do guia de onda (comprimento de onda da 

luz maior que a espessura do guia) faz com que parte dele se propague nas 
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interfaces, originando ondas evanescentes. Guias com alto contraste de índice de 

refração apresentam vantagem neste contexto, já que o confinamento óptico da luz 

na região do núcleo é maior. Com isso, menores serão também as perdas em 

curvaturas, e dispositivos ópticos com alto nível de compactação podem ser obtidos 

[10-12]. 

Perdas por Acoplamento – Para acoplar luz em um guia de onda pode-se 

focalizar a luz na extremidade do guia em um ângulo apropriado. O acoplamento 

depende fortemente das espessuras e dos índices de refração das camadas, e do 

ângulo de incidência do feixe. A luz pode ser confinada e se propagar na direção do 

guia ou sobre uma superfície, mas também pode ser atenuada por absorção no 

sistema. 

2.2.2 Técnicas de Fabricação de guias de onda 

Diferentes métodos de fabricação podem ser empregados para a obtenção de 

guias de onda, com diferentes geometrias. É possível definir as regiões do guia de 

onda através de técnicas litográficas, ou por escrita direta em um substrato. A 

seguir, uma descrição breve de cada técnica é fornecida. 

 

2.2.2.1 Guias obtidas por fotolitografia 
 

Para definir as regiões dos guias em um substrato, geralmente fotolitográficas 

são empregadas. Na fotolitografia, inicialmente, um material sensível a luz é 

depositado sobre o filme ou substrato. Uma máscara contendo o padrão dos guias 

de onda é posicionada acima da superfície do filme, com o fotorresiste. Por fim, a 

irradiação com luz ultravioleta é realizada e as partes do fotorresiste não protegidas 

pela máscara são sensibilizadas. Segue-se uma etapa de revelação, que expõe as 

regiões do filme fino que serão corroídas, numa etapa de corrosão por plasma, por 

exemplo.  
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Todas as técnicas apresentadas a seguir empregam a fotolitografia para 

definir as regiões ocupados pelos guias de onda em um substrato. No caso das 

técnicas que envolvem deposição de filmes finos, após a litografia, uma etapa 

adicional de corrosão geralmente é realizada.  

Spin-Coating e Dip-coating – As técnicas de spin-coating e de dip-coating 

podem ser empregadas para a deposição de filmes poliméricos em um substrato, 

embora filmes vítreos e cerâmicos também possam ser obtidos, através do emprego 

da síntese por sol-gel, por exemplo. No caso do spin-coating, o substrato é 

rotacionado enquanto o líquido é colocado sobre a superfície do substrato. Já no 

dip-coating, o substrato é mergulhado na solução precursora do filme. A etapa de 

deposição do filme, geralmente é seguida por um tratamento térmico, com o objetivo 

de evaporar o excesso de solvente e consolidar o filme. A Figura 2.6 mostra as 

etapas envolvidas nas técnicas de spin-coating e dip-coating. 

 

 

 
Figura 2.6 – Obtenção de filmes finos por spin-coating (acima) e dip-coating (abaixo). 
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 Sputtering – Na deposição de filmes finos por sputtering, plasma de gases 

inertes (geralmente argônio) são empregados. Os íons positivos, provenientes do 

plasma colidem com um alvo que apresente a composição do filme desejado. Após 

a colisão, partículas do alvo são ejetadas e parte delas depositam-se no substrato. 

Essa técnica é bastante versátil, pois materiais de alto ponto de fusão e 

composições diversas podem ser empregados. Além disso, é possível incluir gases 

durante o processo, como o oxigênio e o nitrogênio, que podem reagir com os 

átomos provenientes do alvo e alterar a composição do filme obtido. Este processo é 

conhecido como sputtering reativo. 

Deposição Química em fase vapor (CVD) – A deposição química em fase 

vapor baseia-se na reação química de gases seguida pela deposição dos produtos 

da reação em um substrato. Diversas variações da técnica estão disponíveis e já 

foram utilizadas para a obtenção de guias de onda, entre elas a deposição química 

em fase vapor assistida por plasma (PECVD), e deposição química em fase vapor a 

baixas pressões (LPCVD). As etapas de deposição de filmes finos sobre um 

substrato, geralmente são seguidas por uma etapa de litografia óptica e corrosão, 

que serão descritas a seguir. 

Corrosão por plasma – A corrosão por plasma é um processo físico-químico 

no qual o material do filme é removido da superfície do substrato através do 

bombardeamento de íons excitados por um plasma. Assim, íons são criados no 

plasma e um campo elétrico os direciona para a região que será corroída. 

Geralmente, antes da etapa de corrosão, as regiões dos guias de onda são 

protegidas, em um processo de litografia. 

Troca iônica – A troca iônica é uma técnica bastante utilizada para a 

fabricação de guias de onda em substratos vítreos [115, 116]. Neste método, íons do 

substrato são substituídos por íons presentes em um banho salino líquido, como 

está esquematizado na Figura 2.7 [117]. Essencialmente, ocorre uma elevação no 

índice de refração nas regiões onde se dá a difusão e os guias de onda obtidos 

apresentam mudança gradual no índice de refração. Para definir as regiões dos 

guias de onda, uma etapa litográfica anterior à troca iônica deve ser realizada. A 
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troca iônica pode ser realizada em altas temperaturas e sob aplicação de um campo 

elétrico [117]. 

 
Figura 2.7 – Obtenção de guias de onda pela técnica da troca-iônica. 

 

 

Implantação iônica – Nesta técnica, íons de alta energia são direcionados ao 

substrato, onde se deseja fabricar os guias de onda, como está ilustrado na Figura 

2.8. A modificação das ligações moleculares nas regiões onde ocorre a implantação 

iônica altera o índice de refração, possibilitando a formação da estrutura do guia de 

onda. Esta técnica já foi utilizada em polímeros, sílica fundida e vidros fosfatos, entre 

outros [117]. Uma etapa litográfica define as regiões onde ocorrerá modificação no 

índice de refração. 

 
Figura 2.8 – Obtenção de guias de onda pela técnica da implantação iônica. 
 

2.2.2.2 Técnicas de Escrita Direta 
 

As técnicas de escrita direta apresentam a vantagem de não necessitarem de 

máscaras para definir as regiões dos guias de onda. Entre elas, é possível citar as 

técnicas de escrita direta por feixe de elétrons, por feixe de íons [117] e por laser de 

femtosegundos, que será explicada em maiores detalhes na seção a seguir. 
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A microfabricação com laser de femtosegundos foi demonstrada pela primeira 

vez em 1994, quando um laser de fs foi utilizado para ablacionar estruturas 

micrométricas em superfícies de sílica e prata [118]. Ao longo dos anos, a resolução 

foi melhorada, de forma a permitir, atualmente, a obtenção de uma precisão em 

dimensões nanométricas [118]. São diversas as publicações acerca de estudos 

sobre a modificação de materiais a partir de laser de femtosegundos [53, 58, 82, 83, 

118-121].  

Como vantagens da Microfabricação utilizando laser de femtosegundos, 

pode-se citar [118]: 

• O confinamento espacial do feixe combinado com a varredura da 

amostra, permite a obtenção de estruturas complexas tridimensionais; 

• O processo de fabricação baseia-se em um processo de absorção não-

linear, conforme será exposto a seguir. Este processo, em princípio, é 

independente do material, permitindo que uma vasta gama de 

materiais possa ser utilizada para a fabricação de estruturas a partir da 

escrita com laser de fs. 

• A Microfabricação por laser de fs pode ser utilizada para a fabricação 

de uma “placa-mãe” óptica, onde um único substrato pode servir de 

base para a conexão de diversos dispositivos fotônicos. As 

interconexões entre os diferentes dispositivos ópticos poderiam ser 

fabricadas antes, ou mesmo após a introdução dos dispositivos 

fotônicos no substrato transparente, através da escrita direta por laser 

de fs. 

A Microfabricação com laser de fs resulta da ruptura óptica, um processo no 

qual a energia óptica é transferida ao material através da ionização de um grande 

número de elétrons que, em contrapartida, transferem energia para a rede. Como 

resultado, uma modificação estrutural pode ocorrer, o que pode induzir uma 

mudança permanente no índice de refração, na região do material exposto ao feixe 

do laser de fs. A formação de trincas e mesmo “buracos” também podem ocorrer. 

Em materiais transparentes, a absorção de luz é um processo não-linear, já 

que a energia dos fótons incidentes não é suficiente para que ocorram transições 
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eletrônicas permitidas [118]. Para que este processo de absorção não-linear ocorra, 

é necessário que a intensidade do campo elétrico no pulso do laser seja 

aproximadamente igual ao campo elétrico responsável pela ligação dos elétrons de 

valência ao átomo (da ordem de 109V/m) [118]. Para que isto seja possível, alta 

intensidade de laser e elevada focalização são necessárias. 

Durante a irradiação, o pulso do laser transfere energia aos elétrons através 

da ionização não-linear [53, 118]. Para pulsos com duração maior do que 10fs, há 

ainda a contribuição da absorção linear mediada por fônons, até que os elétrons 

adquiram energia cinética suficiente para excitar outros elétrons ligados – um 

processo chamado de ionização avalanche [53, 118]. Quando a densidade de 

elétrons excitados atinge ~1029 m-3, os elétrons oscilam com a frequência natural 

que é ressonante com a frequência do laser de excitação, o que leva a reflexão e 

absorção da energia de pulso remanescente [118]. 

Parte da energia óptica absorvida pelos elétrons é transferida à rede na 

escala de picossegundos. Dentro de poucos nanossegundos, uma onda de choque 

se separa da região densa do volume focal [118]. Na escala de microssegundos, a 

energia térmica se difunde para fora da região focal. Com uma energia 

suficientemente alta, estes processos podem causar fusão e movimentação iônica, 

induzindo uma modificação estrutural permanente no material. A Figura 2.9 mostra 

um diagrama com os eventos e suas escalas de tempo correspondentes [118]. 

 

Figura 2.9 – Escala de tempo para os fenômenos físicos associados à interação de pulsos de laser de 
fs com materiais transparentes. As barras representam as escalas de tempo típicas para os 
processos relevantes. Nota-se que embora a absorçãoo de luz ocorra em um intervalo de tempo da 
ordem de femtosegundos, mudanças no material ainda ocorrem por alguns microssegundos após a 
irradiação [118]. 
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O entendimento das diferentes escalas de tempo envolvidas na conversão de 

energia do pulso de laser em uma mudança estrutural fornece ferramentas para a 

compreensão do porquê dos pulsos de laser ultracurtos serrem adequados para 

aplicações em Microfabricação. Para pulsos de duração inferiores a um 

picossegundo, a escala de tempo na qual os elétrons são excitados é menor do que 

o tempo de espalhamento elétrons-fônon (~1ps). Portanto, pulsos de laser com 

duração de femtosegundos se extinguem antes que os elétrons excitem qualquer íon 

termicamente. A difusão para fora da região focal é mínima, o que aumenta bastante 

a precisão do método [118]. O confinamento e reprodutibilidade da excitação não-

linear tornam possível o emprego da modificação induzida por laser de fs para usos 

práticos. 

A fabricação de guias de onda foi uma das primeiras demonstrações do 

potencial da microfabricação com laser de fs para aplicações em fotônica [53, 118]. 

A Figura 2.10 mostra alguns exemplos de guias de onda fabricadas por escrita direta 

com laser de fs, com aplicações variadas. 

 

(a) 

 

(b)  

(c) 

Figura 2.10 – Guias de onda produzidas por escrita direta com laser de fs. (a) imagem de microscopia 
óptica de guias de onda escritas em um vidro. (b) Imagem de um guia de onda laser fabricado com 
escrita direta de fs. (c) Estrutura de uma rede de Bragg em um guia de onda. As linhas horizontais 
indicam os limites do guia de onda [118]. 

2.3 Caracterização das constantes ópticas em filmes finos para 
aplicações em guias de onda  

A determinação das constantes ópticas como índice de refração, coeficientes 

de absorção e extinção, e sua espessura são bastante importantes para avaliar a 

aplicabilidade do material na fabricação de guias de onda. 
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Neste trabalho, a técnica utilizada para obtenção das constantes ópticas foi a 

análise do espectro de transmitância do filme a partir do procedimento proposto por 

Swanepoel [122], que será detalhado a seguir.  

Em geral, o material a ser analisado se trata de um filme fino depositado 

sobre um substrato transparente, como mostrado na Figura 2.11. O filme apresenta 

uma espessura d e um índice de refração complexo ! = !! + !", onde n é o índice 

de refração e k é o coeficiente de extinção, que está relacionado com o coeficiente 

de absorção α, através da Equação (2.15). O substrato possui uma espessura que é 

diversas ordens de grandeza maior do que d e possui um índice de refração s e, 

idealmente, um coeficiente de absorção αs = 0.   

 
Figura 2.11 – Interferência dos feixes de luz com o sistema substrato + filme fino. 

 

Para um filme fino com espessura uniforme, franjas podem ser observadas no 

espectro de transmissão, devido à interferência do feixe de luz refletidos na 

superfície do substrato e na superfície do filme. Um exemplo de espectro de 

transmissão está mostrado na Figura 2.12.  

Essas franjas podem ser utilizadas para a determinação das constantes 

ópticas, como será mostrado a seguir. Assim, para que seja possível aplicar a 

técnica de Swanepoel na obtenção das constantes ópticas do filme fino, é 

necessário que o mesmo não apresente alto coeficiente de absorção e seja 

razoavelmente espesso, para que seja possível obter um espectro com um número 
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razoável de franjas, já que assim a análise apresentará resultados mais confiáveis 

[123, 124]. 

 
Figura 2.12 – Espectro de transmissão simulado para um filme de 1 µm de espessura. 

 

A transmitância do substrato sem o filme fino depositado sobre a sua 

superfície pode ser expresso pela seguinte expressão: 

!! =
(1− !)!
1− !! !

(2.3) 

onde,!

! = ! − 1
!! + 1

!
! (2.4) 

Desta forma, obtêm-se: 

!! =
2!

!! + 1!
(2.5) 

Isolando s, na Equação (2.5), têm-se que: 

! = 1
!!
+ 1

!!!
− 1

!/!
! (2.6) 

O surgimento de franjas deve-se à interferência construtiva e destrutiva dos 

feixes de luz nas superfícies do filme e substrato. A seguinte equação pode ser 

aplicada: 

2!" = !"! (2.7) 
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onde m é um número inteiro para os pontos de máximo e um valor semi-inteiro para 

os pontos de mínimo. A transmissão de luz em um determinado comprimento de 

onda depende dos índices de refração do substrato e do filme, bem como da 

espessura do filme e do seu coeficiente de absorção. Uma expressão analítica para 

a transmissão do sistema filme + substrato, ! = !(!, !,!,!,!) está apresentada a 

seguir: 

! = !"
! − !" + !!!!

(2.8) 

onde, 

! = 16!(!! + !!)! (2.9) 

! = [(! + 1)! + !][ ! + 1 ! + !! + !!]! (2.10) 

! = !! − 1+ !! !! − !! + !! − 2!! !! + 1 2!"#$
− ! 2 !! − !! + !! + !! + 1 !! − 1+ !! 2!"#$!

(2.11) 

! = ! − 1 ! + !! [ ! − 1 ! − !! + !!]! (2.12) 

! = 4!"#
! ! (2.13) 

! = !!!" ! (2.14) 

! = 4!"
! ! (2.15) 

Entretanto, considerando k=0, a Equação (2.8) pode ser simplificada da 

seguinte forma: 

! = !′!
!′− !′!!!"#$ + !′!!!

(2.16) 

onde, 

!′ = 16!!!! (2.17) 

!′ = (! + 1)! ! + !! ! (2.18) 

!′ = 2(!! − 1)(!! − !!)! (2.19) 

!′ = ! − 1 ! ! − !! ! (2.20) 

Os extremos das franjas de interferência podem ser escritos como: 
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!! = !′!
!′− !′! + !′!!!

(2.21) 

!! = !′!
!′+ !′! + !′!!!

(2.22) 

onde TM corresponde aos valores de máximo e Tm aos valores de mínimo. De agora 

em diante, TM e Tm serão consideradas funções contínuas de λ. 

Subtraindo o recíproco da Equação (2.21) e o recíproco da Equação (2.22), 

obtêm-se:  

1
!!

− 1
!!

= 2!′
!′ !

(2.23) 

Substituindo as Equação (2.17) e (2.19) na equação (2.23) e isolando n, 

obtêm-se: 

! = [! + (!! − !!)!/!]!/!! (2.24) 

onde 

! = 2! !! − !!!!!!
+ !

! + 1
2 ! (2.25) 

A Equação (2.24) pode ser utilizada para calcular n(λ) a partir de TM e Tm.  

É possível obter x(λ), resolvendo a Equação (2.21): 

! = !! − [!!! − !! − 1 ! !! − !! ]!/!
! − 1 !(! − !!) ! (2.26) 

onde 

!! = 8!!!
!!

+ !! − 1 (!! − !!)! (2.27) 

A espessura do filme pode ser obtida, se forem conhecidos os valores de 

índice de refração n1 e n2 de dois máximos adjacentes, localizados em λ1 e λ2. 

Substituindo os valores conhecidos na Equação (2.7), têm-se: 

! = !!!!
2 !!!! − !!!!

! (2.28) 
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2.4 Princípios de Óptica Não-Linear 

Quando a luz se propaga em um material qualquer, o campo elétrico, 

relacionado a radiação eletromagnética, exerce uma ação polarizadora sobre todas 

as cargas elétricas do meio. A polarização é mais eficiente, sobre os elétrons das 

camadas atômicas mais externas, pois estão mais fracamente ligados ao núcleo [7, 

125, 126]. 

Fontes de luz comuns produzem campos elétricos ópticos muito menores que 

os campos que ligam os elétrons aos átomos, produzindo uma polarização que é 

proporcional ao campo elétrico da luz; neste caso, a radiação incidente atua como 

uma pequena perturbação no meio. 

Entretanto, na presença de fortes campos elétricos ópticos, como o laser, a 

amplitude do campo elétrico é tão alta (da mesma ordem dos campos elétricos 

correspondentes às interações eletrônicas), que a relação entre polarização e 

campo elétrico externo já não é mais linear [125, 126]. Temos assim, para um meio 

anisotrópico:  

! = ! ! ! + ! ! !! + ! ! !!! +⋯! (2.29) 

onde, χ(2), χ(3),... são tensores que representam as susceptibilidades não-lineares de 

segunda e terceira ordens. O tensor χ(1) representa a susceptibilidade linear do 

meio. Geralmente a contribuição linear é muito maior que a contribuição dos 

coeficientes não lineares. 

Em um meio isotrópico, como um gás ou um vidro, as susceptibilidades não 

lineares de ordem par são nulas. Assim, para um vidro, a Equação (2.30) pode ser 

escrita da seguinte forma: 

! = ! ! ! + ! ! !! + ! ! !! +⋯ 
(2.30) 

Como manifestações não lineares, pode-se citar diversos processos de 

conversão de frequência, descritos a seguir: 
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 interação de dois fótons de frequência ω para a geração de um fóton com o 

dobro da frequência 2ω. Este processo é chamado geração de segundo 

harmônico e está relacionado à susceptibilidade não linear de segunda ordem χ(2); 

 interação de dois fótons de frequências diferentes ω1 e ω2, produzindo um 

novo fóton com a frequência da soma ω1 + ω2, ou da diferença ω1 - ω2. Este 

processo é chamado de mistura paramétrica ou geração paramétrica. Está 

relacionado à  susceptibilidade não linear de segunda ordem χ(2); 

 interação de três fótons de frequência ω para a geração de um fóton com o 

triplo da frequência 3ω. Este processo é chamado geração de terceiro harmônico 

e está relacionado à susceptibilidade não linear de terceira ordem χ(3); 

 interação de três fótons de frequências diferentes ω1, ω2 e ω3, produzindo 

um novo fóton ω4 = ω1±ω2±ω3. Este processo é chamado de mistura de quatro 

ondas. Está relacionado à  susceptibilidade não linear de terceira ordem χ(3); 

Além dos processos de conversão de frequência, outros efeitos não lineares 

estão associados à dependência do índice de refração com o campo em um meio 

óptico não-linear. Eles são: 

Efeito Pockels: descreve a dependência linear do índice de refração com um 

campo elétrico aplicado. Este efeito linear eletro-óptico pode ser usado para afetar a 

propagação dos fótons através da aplicação de um campo elétrico e, portanto, criar 

um modulador eletro-óptico; 

Efeito Kerr: descreve a dependência do índice de refração com a intensidade 

da luz. Este efeito é, portanto, totalmente óptico. Assim, através da variação da 

intensidade de um feixe de luz de controle, pode-se afetar a propagação de um outro 

feixe de luz (sinal). Este efeito é a base de todo processamento óptico [7].  

2.4.1 Caracterização da susceptibilidade óptica não-linear 

Uma onda monocromática de amplitude E0 pode ser representada na forma 

escalar por: 
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! ! = !!!"#!(!")! (2.31) 

Para um meio que apresenta susceptibilidade não-linear de terceira ordem, a 

polarização induzida é dada por: 

! ! ! = ! ! !!(!)! (2.32) 

Usando a identidade !"#! ! = !
! cos 3!" + !

! !"# !" , temos que: 

! ! ! = !14!
! !!! !"# 3!" + 34!

! !!!!"# !" ! (2.33) 

O primeiro termo da Equação (2.33) está relacionado à geração de terceiro 

harmônico e o segundo termo está relacionado com a variação da constante 

dielétrica do meio na frequência ω. 

Para meios centrossimétricos, a polarização fica: 

! = !(!) + !(!)!

! = ! ! + 3
2!!!!!

! ! ! ! = !! = (! − 1)!! (2.34) 

onde ! = !
!!!

!!!!!! é a intensidade, n0 é o índice de refração linear do meio, ε0 é a 

permissividade dielétrica do vácuo, ε é a constante dielétrica do meio e c é a 

velocidade da luz. Assim, percebe-se que a constante dielétrica do meio depende de 

I quando este apresenta susceptibilidade não-linear de terceira ordem. 

O índice de refração complexo ! = !! + !"  relaciona-se com a constante 

dielétrica complexa, da seguinte forma: 

! = !!! = !!! − !! + 2!!!"! (2.35) 

onde κ é o coeficiente de extinção. Como a constante dielétrica é uma quantidade 

complexa, sua variação com a intensidade também deve ser complexa. Desta forma, 

pode-se escrever: 

!! = !!
!!!

!!! +
!!
!" !"!

(2.36) 

Considerando que a excitação está fora de ressonância, pode-se considerar 

que n0 >>#κ e os termos 2κdn0 e 2κdκ são desprezíveis. Com isso, temos: 
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!! = 2!!!!!! + 2!!!"#! (2.37) 

A variação da constante dielétrica na presença de um campo intenso é dada 

pelo termo associado a χ(3), na Equação (2.34). Assim, considerando as Equações 

(2.34) e (2.37), temos: 

3
2!!!!!

! ! ! = 2!!!!!! + 2!!!"#! (2.38) 

Separando as partes real e imaginária e sabendo que !! = 2!"/!  é o 

coeficiente de absorção linear, temos que as variações no índice de refração e 

absorção não-linear são: 

!!! =
3

4!!!!!!
!"[! ! ]!! (2.39) 

!!! =
3
2

!
!!!!!!!

!"[! ! ]!! (2.40) 

Assim, o índice de refração n=n0+dn0 e o coeficiente de absorção α=α0+dα0 

podem ser escritos em função dos índices de refração não linear n2 e do coeficiente 

de absorção não linear α2, da seguinte maneira: 

! = !! + !!!! (2.41) 

! = !! + !!!! (2.42) 

onde, 

!! =
3

4!!!!!!
!"[! ! ]! (2.43) 

!!! =
3
2

!
!!!!!!!

!"[! ! ]! (2.44) 

Para a determinação experimental de n2 e α2, um laser pode ser incidido na 

amostra. Se o perfil transversal do campo do laser for gaussiano, as variações no 

índice de refração devido à alta intensidade de luz fazem com que uma amostra com 

faces paralelas tenha um comportamento de uma lente convergente ou divergente, 

dependendo do sinal de n2. Variações na absorção permitem que a transmitância 

aumente ou diminua, dependendo do material. 
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A seguir, serão apresentadas as técnicas de Varredura-Z e chave Kerr, que 

tem como objetivos, a determinação experimental de n2 e α2. 

 

2.4.1.1 Varredura-Z 
 

Esta técnica foi apresentada pela primeira vez em 1990 [126], cujo objetivo 

era a caracterização não-linear do material utilizando um único feixe. Neste trabalho, 

os aspectos gerais da técnica serão apresentados. Um maior aprofundamento pode 

ser encontrado em diversas referências [127, 128]. 

A Varredura-Z (ou Z-scan) consiste em propagar um feixe gaussiano através 

de uma amostra que se desloca na direção de propagação da luz e observar a 

transmitância através de uma abertura (íris), localizada na região de campo distante, 

em função da posição da amostra. O índice de refração não-linear e a absorção não-

linear podem ser calculados a partir da fração de potência que passa pela íris (S) em 

regime linear, dada por: 

! = 1− !!!
!!!
!!! ! (2.45) 

onde ra e wa correspondem as dimensões do raio de abertura da íris e do raio do 

feixe na posição da íris, conforme está mostrado na Figura 2.13. 

  
Figura 2.13 – Esquema da técnica de Varredura-Z [129]. 

 

Desta forma, o índice de refração não-linear e a absorção não linear podem 

ser calculados usando S < 1 e S = 1, respectivamente. 
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Quando a amostra que apresenta índice de refração não-linear positivo 

(n2>0), em uma montagem com S < 1, encontra-se em uma posição pré-focal, ocorre 

uma diminuição na intensidade transmitida pela íris. Por outro lado, quando a 

amostra encontra-se em posição pós-focal, a intensidade de luz transmitida pela íris 

é maior (Figura 2.14).  

 
Figura 2.14 – Experimento de Varredura-Z com em montagem com S < 1 mostrando a amostra 
posicionada em posição pré-focal(a) e pós-focal (b) [129]. 

 

A distância percorrida pela amostra deve ser ~ ± 5z0, para que seja possível 

visualizar numa curva de transmitância em função da posição da amostra os efeitos 

lineares e não-lineares [129], onde z0 é o  parâmetro de Rayleigh, definido pela 

equação que segue: 

!! =
!!!!
! ! (2.46) 

wo é a cintura mínima do feixe e λ é o comprimento de onda. Uma curva típica de 

Varredura-Z utilizando S < 1 está apresentada na Figura 2.15.  

Os parâmetros ΔTp-v e ΔZp-v podem ser identificados na curva obtida por 

Varredura-Z. Eles estão relacionados com n2 e z0 da seguinte forma: 

!"!!! ≈ 1,7!!! (2.47) 
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!! =
!"!!!!

0,812 1− ! !,!"!!!!!"
!"!!!! (2.48) 

onde I0 é a intensidade no foco e Lef é o comprimento efetivo da amostra, dado pela 

seguinte expressão: 

!!" =
1− !!!!!

!!
! (2.49) 

 
Figura 2.15 – Curva de Varredura-Z típica (S < 1) para uma amostra com n2 > 0 [129]. 

 

Utilizando a montagem com S = 1, pode-se obter o valor da absorção não-

linear α2 da amostra. Se um material apresentar α2 > 0, a absorção aumenta quando 

a amostra passa pela região de alta intensidade, diminuindo consequentemente a 

intensidade de luz transmitida. Uma curva típica obtida para a Varredura-Z utilizando 

S=1 está mostrada na Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – Curva de Varredura-Z típica (S = 1) para uma amostra com α2 > 0 [129]. 
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A variação da transmitância ΔT pode ser obtida diretamente pela curva de 

Varredura-Z com S = 1 e está relacionada com α2 da seguinte maneira: 

!" ≈ 1
2! ! !!!!!!"! (2.50) 

  

2.4.1.2 Chave Kerr 

 

Nesta técnica, um feixe de laser (geralmente com largura de pulso da ordem 

de fs ou menor) é dividido em dois, a uma razão de intensidades de 1:10. Os dois 

feixes são focalizados em um mesmo ponto na amostra. O feixe forte (feixe de 

excitação) é polarizado 45º em relação ao feixe fraco (feixe de prova). Um 

polarizador analisador é posicionado após a amostra, no feixe de prova e ajustado 

para selecionar o estado de polarização perpendicular à polarização original do feixe 

de prova. Quando os dois feixes encontram-se sobrepostos espacialmente e 

temporalmente em uma amostra  que apresente resposta não-linear, o feixe  de 

prova sofre  uma rotação em sua polarização devido à birrefringência induzida pelo 

feixe de excitação. Assim, uma fração do feixe fraco é transmitida pelo polarizador 

cruzado e pode ser medida no detector. A Figura 2.17 mostra um esquema básico 

de um experimento de chave Kerr. 

Usualmente, a intensidade do sinal do feixe de prova transmitido pelo 

polarizador para o detector Itrans é dado por: 

!!"#$% ≈ !!"#$%
!"
2

!
!!!!!"#! ! (2.51) 

onde k é o número de onda, L é a espessura da amostra, Iexc é a intensidade do 

feixe de excitação e Iprova é a intensidade do feixe de prova [128]. 

Para obter o valor de n2 do material, divide-se a Equação (2.51) referente à 

amostra, pela mesma equação usando os parâmetros do material usado como 

referência. Assim, temos: 



61 

 

!! !

!! ! = !!"#$%!

!!"#$%! ∙ ! !

! !

!
∙ !!!

!!!
!

∙ !!"#!

!!"#!
!

! (2.52) 

onde (a) e (r) referem-se à amostra e ao material de referência, respectivamente. ΔT 

corresponde à variação do sinal transmitido pela amostra e pela referência.  

Caso sejam mantidas as mesmas intensidades para os feixes de excitação e 

de prova durante a comparação da amostra e material de referência, a Equação 

(2.52) se reduz a: 

!! !

!! ! = ! !

! !

!
∙ !!!

!!!
!

! (2.53) 

  

 
Figura 2.17 – Esquema convencional para um experimento de chave Kerr. 

 

A técnica da Chave Kerr, além de possibilitar a obtenção do módulo do índice 

de refração não-linear da amostra, também permite que seja avaliada a resposta 

temporal da não-linearidade. Tempos de resposta da ordem de fs ou menores estão 

associados principalmente aos efeitos eletrônicos, o que é desejável para aplicações 

em dispositivos com resposta ultrarrápida [29]. Por outro lado, não-linearidade óptica 

gerada por efeitos térmicos possuem maior tempo de resposta (picossegundos ou 

superior) [128, 129].  
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2.5 O érbio e suas aplicações em fotônica 

Materiais dopados com érbio são de grande interesse devido à diversidade de 

aplicações possíveis, entre elas a possibilidade de fabricar materiais que podem ser 

utilizados como meio de ganho em amplificadores ópticos [12, 84]. Outras 

aplicações dos íons de érbio incluem sensores de temperatura [130] e aplicações 

em lasers para medicina [131]. Geralmente os íons de érbio são incorporados pelo 

material hospedeiro na forma trivalente (Er3+), embora, sob determinadas condições, 

também seja possível a incorporação dos íons de TR na forma bivalente. 

O diagrama de energia Er3+ está mostrado na Figura 2.18. As emissões em 

1,5µm e em 2,7µm são provenientes das transições: 4I13/2 → 4I15/2 e 4I11/2 → 4I13/2, 

respectivamente. O nível 4I15/2 corresponde ao estado fundamental.  

Devido à necessidade de uma maior capacidade de transmissão de dados 

existe um aumento no interesse pela produção de novos materiais que atuem como 

amplificadores ópticos nas janelas de telecomunicação. A transição correspondente 

a 1,5µm oferece a possibilidade de aplicações tecnológicas bastante interessantes 

na terceira janela de telecomunicações. Neste caso, com alta concentração de érbio, 

consegue-se amplificar pequenos sinais em 1,5µm em fibras de sílica ou de fosfato, 

comumente usadas [91]. Outra aplicação do érbio como amplificador consiste na 

obtenção de guias de onda a partir de filmes finos dopados com érbio e produzidas 

através de processos fotolitográficos adequados.  

No caso das transições em 1,5 e 2,7µm, o érbio oferece a possibilidade para 

aplicações em aparelhos médicos hospitalares, pois sua banda de absorção está 

próxima a uma das bandas de absorção da molécula H2O.  
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2.5.1 Amplificadores Ópticos baseados em materiais dopados com Er3+ 

Amplificadores dopados com érbio (Erbium Doped Waveguide Amplifiers – 

EDWA) estão entre os dispositivos ópticos de maior interesse, já que eles podem 

oferecer ganho de sinal na banda-C de telecomunicações (1525-1565nm) [12]. 

Idealmente, um EDWA deve ser compacto e fornecer alto ganho com baixa 

potência de bombeamento, de forma a compensar as perdas produzidas por 

dispositivos passivos em uma rede.  

Guias que apresentam alto contraste de índice de refração atraem bastante 

interesse nesse aspecto, já que um alto contraste entre o núcleo (core) e a cobertura 

(cladding) em um guia de onda possibilitam alto confinamento dos modos ópticos e 

minimiza perdas para curvas de baixo ângulo [12]. Estas características permitem 

que dispositivos mais compactos sejam fabricados. A melhora no confinamento 

também resulta em menor potência de bombeamento para amplificação, além de 

possibilitar dispositivos fotônicos não lineares operando em potências mais baixas 

[12]. 

Vários materiais já foram estudados para a fabricação de EDWAs, entre eles, 

óxido de alumínio [132], vidros fosfatos [73], silicatos [84], dióxido de telúrio [133], 

pentóxido de tântalo [12], entre outros. 

 Diversas são as técnicas utilizadas para a fabricação de EDWA, como o 

emprego de deposição por sputtering [134], troca iônica [115], sol gel [135], 

implantação iônica [84], entre outros. 
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Figura 2.18 – Diagrama dos níveis de energia Er3+. 
 

Os amplificadores baseados em materiais dopados com érbio já são bastante 

conhecidos e utilizados [136], já que os níveis de energia dos íons de érbio 

possibilitam um bombeamento conveniente com lasers de ~ 980nm, disponíveis 

comercialmente e uma emissão estimulada centrada em 1,53µm, correspondente a 

terceira janela de telecomunicações. Também há a possibilidade de excitação em 

~800nm e 1,48µm. A Figura 2.19 mostra os níveis de energia do Er3+ envolvidos no 

processo de amplificação óptica. 

 
Figura 2.19 – Níveis de energia do érbio e transições eletrônicas relacionadas às aplicações em 
amplificação óptica. 
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Geralmente um laser de 980nm é utilizado para excitar os elétrons do nível 

fundamental (4I15/2) para o nível 4I11/2. O tempo de vida do nível 4I11/2 geralmente é 

muito curto, da ordem de 1µs. Desta forma, os íons sofrem decaimento para o nível 
4I13/2, cujo tempo de vida é de aproximadamente 10ms. O maior tempo de vida 

permite que ocorra inversão de população. Com isto, pode ocorrer emissão 

estimulada se um fóton com energia correspondente à diferença entre as energias 

dos estados 4I13/2 e 
4I15/2 incidir no material. Esses fótons corresponderão ao sinal que 

se deseja amplificar. O amplificador pode operar em um intervalo de comprimentos 

de onda (~1520 a 1600nm), devido à largura das bandas relacionadas aos níveis 

fundamental e excitado. 

O coeficiente de ganho óptico de um amplificador óptico g é proporcional ao 

grau de inversão de população e pode ser representado por: 

g = !(!! − !!) (2.54) 

onde N2 é o número de íons que se encontram no nível superior de energia (neste 

caso,  4I13/2), N1 é o número de íons que se encontra no nível de energia (4I15/2) e C é 

uma constante que representa a probabilidade de uma transição ocorrer. Assim a 

quantidade CN1 representa a possibilidade de transições para o nível superior, 

relacionadas à absorção. De forma a obter ganho, o sistema deve ser “bombeado” 

para fazer com que N2 seja significativamente maior que N1. A potência óptica 

gerada por emissão estimulada é dada por: 

!!"# = !!"! !!!!! (2.55) 

onde !!"!  é a probabilidade de ocorrer emissão estimulada e If é a intensidade ou 

densidade de fótons com a energia ideal, correspondente à diferença entre as 

energias dos estados superior e inferior. 

Também é necessário considerar a potência óptica gerada devido a 

amplificação de emissão espontânea (ASE), que não faz parte do sinal desejado, 

que é dado por: 

!!"# = !!"!!! (2.56) 
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onde !!" é a probabilidade de ocorrer uma emissão espontânea. Em geral, faz-se 

necessário considerar a potência perdida por reabsorção !!"#, dada por: 

!!"# = !!"!!! (2.57) 

onde !!" é a probabilidade de ocorrer reabsorção. Assim, o ganho óptico líquido Gopt 

seria expresso da seguinte maneira: 

!!"# =
!!"# − !!"# − !!!"#

!!"#$%
! (2.58) 

onde !!"#$% é a potência do sinal de entrada que se deseja amplificar. Contudo, para 

um alto grau de inversão de população, !! ≫ !!, e a absorção pode ser desprezada. 

Assim, a expressão simplificada do ganho líquido é dada por: 

!!"# =
!!"# − !!!"#
!!"#$%

! (2.59) 

Como o ganho é geralmente expresso em decibéis (dB), temos: 

!!"# = 10 !"# !!"# − !!!"#
!!"#$%

! (2.60) 

Uma forma bem conhecida de aumentar a eficiência de excitação do Er3+ é a 

codopagem com íons de Yb3+. Isto é possível, pois o nível 2F5/2 do Yb3+ é ressonante 

com o nível 4I11/2 do Er3+, tornando a transferência de energia dos íons de Yb3+ para 

o Er3+ possível. A vantagem em utilizar o itérbio se deve a sua seção de choque de 

absorção, que pode ser até 10 vezes maior que a do Er3+ na mesma região, 

centralizada em ~980nm [137]. 

O processo de conversão ascendente dos materiais dopados com érbio será 

exposto seguir. A Figura 2.20 apresenta o diagrama simplificado de energia do Er3+, 

mostrando o mecanismo de conversão ascendente de frequências por absorção do 

estado excitado e por transferência de energia, quando bombeado por radiação de 

980nm. O mecanismo de absorção de estado excitado é predominante em amostras 

com baixa concentração de dopante ou para potência de bombeamento elevadas 

[137]. Os tempos de vida relacionados aos estados para as amostras estudadas 

serão apresentados na Seção 4.2.2. 
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Figura 2.20 – Diagrama de energia simplificado do Er3+, mostrando os processos de conversão 
ascendente de freqüências por (a) absorção do estado excitado e (b) transferência de energia.  

 

Entre as aplicações para as emissões no visível, decorrentes dos processos 

de conversão ascendente de frequências, estão a produção de leds, lasers planos 

para dispositivos de telecomunicações, displays tridimensionais, bistabilidade 

intrínseca para chaveamento óptico, etc [59]. 

Para aplicações em EDWAs, o processo de conversão ascendente é 

indesejável, já que ele reduz significativamente a população do primeiro nível 

excitado dos íons de Er3+ (4I13/2) para um dado bombeamento [84].  A Figura 2.21 

mostra o ganho medido experimentalmente em um EDWA baseado em Al2O3. É 

também fornecida uma curva relacionada ao cálculo teórico considerando o 

processo de conversão ascendente. Utilizando os mesmos parâmetros para os dois 

cálculos, sem considerar a contribuição da conversão ascendente, verifica-se que o 

ganho seria maior. A Figura 2.22 mostra dois EDWAs obtidos por diferentes 

processos de fabricação. O amplificador da Figura 2.22(a) apresentou maior ganho 

óptico quando comparado com o outro apresentado na Figura 2.22(b). Isto é 

explicado pelo fato de a perda ocasionada por processos de conversão ascendente 

ser maior no último caso, onde a luz verde é mais intensa [84]. 
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Figura 2.21 – Ganho óptico em EDWA baseadas em Al2O3 [84]. 
 

 

Figura 2.22 – Amplificadores ópticos produzidos a partir de diferentes processos de fabricação. A 
emissão verde corresponde está relacionada à conversão ascendente dos íons de Er3+ [84]. 

 

A ocorrência de conversão ascendente é maior para materiais com maior 

concentração de íons de Er3+, pois nestes casos, a transferência de energia entre 

íons é facilitada. Entretanto, uma concentração muito baixa de íons de Er3+ no 

amplificador não é desejada, já que o ganho óptico também depende da 

concentração de íons de Er3+. 
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A codopagem do material com íons de Eu3+ já foi reportada como uma forma 

de minimizar o efeito da conversão ascendente, com o objetivo de melhorar a 

eficiência de amplificadores dopados com Er3+ na região da banda C [138]. Isto 

deve-se a possibilidade de transferência de energia do Er3+ para o Eu3+, devido a 

ressonância entre a transição 7F0  7F4 do Eu3+ e a transição 4I11/2 4I13/2 do Er3+ 

(Figura 2.23a). Com isto, diminui-se a população do nível 4I11/2 e aumenta-se a 

população do nível 4I13/2, que é o nível envolvido na amplificação [138]. 

No caso de materiais com baixa energia de fônons, que geralmente 

apresentam maior tempo de vida para o nível 4I11/2, isto pode ser particularmente útil 

quando a excitação é feita com um laser de 980nm. A Figura 2.23(b) mostra duas 

curvas de decaimento fotoluminescente, indicando que a codopagem com íons de 

Eu3+ auxilia na diminuição do tempo de vida do nível 4I11/2 do Er3+, diminuindo a 

eficiência do processo de conversão ascendente [137, 138]. No caso mostrado o 

tempo de vida experimental para o nível 4I11/2 do Er3+, sem a codopagem com Eu3+ 

foi de 2,0ms. O mesmo material codopado com Eu3+ apresentou tempo de vida de 

apenas 1,0 ms.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.23 – (a) Diagrama de energias do Er3+ e do Eu3+ mostrando a transferência de energia entre 
o Er3+ e o Eu3+. (b) decaimento radiativo medido em 980nm (transição 4I11/2

4I15/2) em Y2O3 dopados 
com Er3+ com e sem a codopagem com Eu3+ [138]. 
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2.5.2 Propriedades e parâmetros de um amplificador óptico dopado com érbio 

A aplicabilidade de um material para uso em amplificação óptica depende de 

diversos fatores, para o ganho seja suficientemente alto para superar as perdas por 

propagação. Alguns dos parâmetros que influenciam o desempenho de um 

amplificador óptico estão mostrados a seguir [84]: 

 Concentração de érbio: geralmente, quanto maior a quantidade de érbio, 

maior será o ganho apresentado pelo amplificador. Entretanto, há um limite 

para a dopagem de um material, já que existe a possibilidade de formação de 

pares ou clusters de érbio, que não contribuem no processo de emissão 

luminescente. 

 Seções de choque de emissão e absorção: A seção de choque de emissão 

reflete a eficiência do bombeamento óptico e a seção de choque de emissão 

é uma medida da probabilidade de emissão estimulada. 

 Tempos de vida radiativos e não radiativos: O tempo de vida é 

inversamente proporcional a taxa de emissão espontânea. Este é um 

importante parâmetro, e geralmente maiores valores de tempo de vida são 

desejáveis para que a inversão de população seja mantida. No caso do Er3+, 

o tempo de vida para o nível 4I13/2 pode chegar até 15ms. 

 Interações íon-íon: as interações íon-íon envolvem vários processos, que 

geralmente limitam o ganho e ocorrem principalmente em materiais altamente 

dopados. Nestes casos, pode-se observar quenching na luminescência e 

dissipação de energia. O processo de conversão ascendente, por exemplo, 

não é benéfico para um amplificador operando no infravermelho, já que pelo 

menos um fóton é perdido no processo. A eficiência das interações entre íons 

depende bastante da composição do material hospedeiro e do processo de 

fabricação [137]. 

 

Há também parâmetros que são característicos do guiamento no material. 

Pode-se citar, neste caso: 
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 Perdas nos guias de onda: Um sinal óptico que se propaga em um guia de 

onda é atenuado por absorção e/ou espalhamento. O espalhamento ocorre 

principalmente devido à rugosidade da superfície ou impurezas e 

inomogeneidades presentes no material. Os próprios íons de TR estão entre 

os possíveis centros espalhadores e é por isso que geralmente materiais 

dopados com íons de TR geralmente apresentam perdas um pouco 

superiores às do mesmo material sem dopagem.  

 Fatores de sobreposição: para obter maiores valores de ganho é desejável 

que tanto o sinal quanto o bombeamento  estejam confinados no guia de 

onda de forma que seus perfis de intensidade estejam sobrepostos na região 

do guia dopado com érbio. Desta forma, a área do guia de onda com maior 

inversão de população coincide para o sinal e o bombeamento, permitindo 

que um maior ganho seja alcançado. 

 

2.5.3 Teoria da amplificação óptica 

Para o correto entendimento e modelamento de dispositivos fotônicos ativos, 

a análise teórica do processo de amplificação é essencial. Através do ajuste do 

design e fabricação do guia de onda, é possível controlar as dimensões dos modos 

ópticos e a densidade de potência no interior do guia, bem como as perdas de 

espalhamento. A escolha da composição do hospedeiro também determinará as 

taxas de transições, que atuam na eficiência do amplificador. 

A escolha do comprimento de onda de bombeamento também é importante 

para a desempenho do amplificador. É possível, por exemplo, bombear os íons de 

Er3+ diretamente para o primeiro nível excitado, utilizando um laser de 1480nm. 

Neste caso, devido à proximidade dos comprimentos de onda de bombeamento 

(1,48 µm) e sinal (1,53 µm), os fatores de sobreposição ficam próximos,  o que 

indica que sinal e bombeamento estarão confinados no guia de onda de forma que 

seus perfis de intensidade estejam sobrepostos na região do guia dopado com érbio, 

permitindo maior ganho óptico. 
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Entretanto, é possível excitar os íons de Er3+ para o nível 4I11/2, com um laser 

de 980nm. Este bombeamento também apresenta diversas vantagens, entre elas: 

• Maior seção de choque de absorção do Er3+ ao redor de 980nm; 

• Não ocorre emissão estimulada no comprimento de onda de bombeamento; 

• É possível usar o itérbio, que ainda apresenta maior seção de choque de 

absorção em torno de 980nm. Este atua como doador de energia para os íons 

de Er3+; 

• Diodos laser de 980nm são relativamente baratos e encontrados facilmente. 

Entretanto existem algumas desvantagens, pois devido à grande diferença 

entre os comprimentos de onda do sinal e bombeamento, a sobreposição é 

prejudicada, o que reduz a eficiência do bombeamento. Materiais que apresentem 

baixa energia de fônons também apresentarão desvantagem, pois nestes materiais, 

o tempo de vida do nível 4I11/2 é maior, resultando numa maior probabilidade de 

transição radiativa e absorção de nível excitado. Isto acarreta em uma menor 

eficiência em popular o nível metaestável 4I13/2. 

A Figura 2.24 mostra as transições dos íons de érbio e itérbio consideradas 

para o modelamento do ganho óptico nos guias de onda [116]. As populações 

médias dos níveis do Er+3, 4I15/2, 4I13/2, 4I11/2, 4I9/2 e do Yb3+, 2F7/2 e 2F5/2 estão 

representadas por N1, N2, N3, N4, N5 e N6, respectivamente.  

 

Figura 2.24 – Diagrama dos níveis de energia do sistema codopado Er3+-Yb3+. As setas indicam as 
transições incluídas nas equações de taxas para os cálculos [116]. 
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Para um modelamento do comportamento dos guias de onda codopados com 

Er3+-Yb3+ é necessário levar em consideração a distribuição de intensidade do modo 

óptico e a distribuição de íons de TR ao longo da área dopada do guia de onda. As 

integrais de sobreposição envolvendo o perfil de intensidade normalizado e a 

densidade de população do i-ésimo nível estão mostradas abaixo [116]. 

!! !, ! = !!,! !,! !!! !,!, ! !"!#
!!

,"i=1,2! (2.61) 

onde Aw é a região ativa do guia de onda com um domínio bidimensional de 

integração, z é a coordenada longitudinal do guia de onda e !!,!(!,!) são os perfis 

de intensidade normalizados do bombeamento e do sinal, respectivamente e 

!!!(!,!, !) é a densidade de população do i-ésimo nível. 

Uma aproximação da Equação (2.61) pode ser realizada, se não forem 

utilizadas as distribuições transversais sobre a região ativa do guia de onda: 

!! !, ! = !!,!!! ! ,!!!i=1,2! (2.62) 

onde !!(!)  é valor médio da densidade de população, e  Γ! e Γ! são introduzidos 

para representar os fatores de sobreposição nos comprimentos de onda do 

bombeamento e do sinal e são definidos da seguinte maneira: 

!!,! = !!,! !,! ! !,! !"!#
!!

! (2.63) 

onde ! !,!  é a distribuição normalizada de íons de Er3+. No caso de guias de onda 

homogêneas, considera-se que ! !,!  é igual 1. Neste caso, a sobreposição entre 

!!,! !,!  e !!! !,!, !  é independente de z e estende-se sobre a área dopada, 

dependendo apenas de !!(!). 

As equações de taxa no estado estacionário, considerando as transições 

mostradas na Figura 2.24 estão mostradas abaixo: 

!!!
!" = −!!"!! −!!"!! + !!"!! +!!"!! + !!"!!! − !!"!!!! + !!"!!!

− !!"!!!! = 0!
(2.64) 
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!!!
!" =!!"!! − !!"!! −!!"!! + !!"!! − 2!!"!!! − 2!!"!!!! = 0! (2.65) 

!!!
!" =!!"!! − !!"!! − !!"!! − 2!!"!!! − !!"!!!! = 0! (2.66) 

!! + !! + !! + !! = !!" ! (2.67) 

!!!
!" = −!!"!! + !!"!! +!!"!! + !!"!!!! = 0! (2.68) 

!! + !! = !!"!
(2.69) 

Nas equações anteriores, !!" representa a taxa radiativa, que pode ser representada 

por: 

!!" =
1
!!"
! (2.70) 

onde !!" é o tempo de vida entre os níveis i e j, Cup é o coeficiente de conversão 

ascendente, Ccr é o coeficiente de relaxação cruzada entre os íons de érbio e itérbio, 

C14 é o coeficiente de relaxação cruzada entre os íons de Er3+ e NER e NYB 

representam as concentrações de Er3+ e Yb3+, respectivamente. 

As taxas de transição de emissão estimulada e absorção nos comprimentos 

de onda do sinal e do bombeamento, Wij, são dadas através das equações a seguir: 

!!"/!" =
!!!" !!"
!" !!
!! ∙ ℎ!!

!! !, !! !!

+ !!!" !!"
!" !!
!! ∙ ℎ!!

!

!!!
× !!"#!(!, !!)+!!!"#!(!, !!) !!!

(2.71) 

!!" =
!!!"!" !!
!! ∙ ℎ!!

!! !, !! !!! (2.72) 

!!"/!" =
!!!" !!"
!" !!
!! ∙ ℎ!!

!! !, !! !!! (2.73) 

onde !!"# !"# !!,!  representa as seções de choque de absorção e emissão dos íons 

de Er3+ e Yb3+ entre os níveis i e j nas frequências  bombeamento e do sinal, 

respectivamente. !! é a área da seção transversal do guia de onda, !! e !! são as 
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potências de bombeamento e sinal, respectivamente, !! e !! são as frequências do 

bombeamento e sinal, respectivamente e !! e !! são s fatores de sobreposição do 

bombeamento e sinal, respectivamente. 

A evolução do feixe de bombeamento e sinal ao longo do guia de onda 

podem ser descritas pelas equações a seguir: 

!!!(!)
!" = −!!! ! − !!!"!" !! !! + !!!"!" !! !!−!!!"!" !! !! !!!!(!)! (2.74) 

!!!(!)
!" = −!!! ! + !!!"!" !! !! − !!!"!" !! !! !!!!(!)! (2.75) 

!!!"!±(!, !!)
!" = ∓!!!"#±(!, !! ± !!!"!" !! !! − !!!"!" !! !! !!!!"#±(!, !!)

±!ℎ!!!!!!!!"!" !! !!!!!
(2.76) 

considerando as seguintes condições de contorno: 

!! 0 = !!!!
!! 0 = !!!!

!!"#! 0, !! = !!"#! !! , !! !(! = 1,2,…!)!
onde !  e !  são as perdas por propagação nos comprimentos de onda do 

bombeamento e do sinal, respectivamente. LW é o comprimento do guia de onda. !!! 
e !!! são as potências de entrada do bombeamento e do sinal, respectivamente. 

2.6 Plasmônica 

A exploração das propriedades ópticas de nanoestruturas metálicas é a base 

da plasmônica ou nanoplasmônica. Este é um campo relativamente novo da ciência 

e tecnologia que visa estudar formas de tornar possível a manipulação da luz na 

escala nanométrica [15]. 

A tradicional utilização de materiais dielétricos para a focalização de luz é 

limitada pelas leis tradicionais da difração. O conhecido limite de difração estabelece 

que não é possível, com uma lente dielétrica, focalizar luz em pontos menores do 

que aproximadamente metade do comprimento de onda da luz (~λ/2) [15]. 
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Por outro lado, nanoestruturas metálicas não apresentam essas limitações. 

Isto porque a luz pode ser acoplada às nanoestruturas metálicas via excitação dos 

chamados plasmons superficiais, que decorrem da oscilação coletiva dos elétrons 

na interface entre nanoestruturas metálicas um material dielétrico [15].  

A plasmônica, desta forma, elimina uma das maiores limitações da óptica 

integrada, já que são abertas as possibilidades para a fabricação de dispositivos 

fotônicos em nanoescala que poderão se integrar com os dispositivos que 

desempenham as funções eletrônicas em níveis sem precedentes [15]. A Figura 

2.25 mostra um diagrama que sugerido por  Brongersma e Shalaev [104, 139], que 

indica como a nanoplasmônica poderá integrar dispositivos ópticos e plasmônicos. 

Entretanto, ainda existem limitações com relação à propagação de luz, por 

meio da propagação dos plasmons de superfície, em longas distâncias nas 

nanoestruturas plasmônicas [15] devido às perdas ôhmicas. De qualquer forma, há 

muitos estudos na literatura relacionados às características de guias de onda 

plasmônicas [16, 17, 140, 141], além de diversas aplicações que utilizam de maneira 

inteligente as propriedades que as nanoestruturas metálicas apresentam, como 

antenas plasmônicas [103], microscopia de varredura de campo próximo [4], 

moduladores eletro-ópticos [142], fotodetectores [143], células solares de maior 

eficiência [5], entre outras.  

 

Figura 2.25 – Estado da arte da nanofabricação. Verifica-se que o emergente campo da plasmônica, 
com a possibilidade de superar o limite de difração, poderá trabalhar em frequências ópticas mas com 
dispositivos muito menores que a tecnologia atual da fotônica com materiais dielétricos. Brongersma 
e Shalaev (2010)[139].  
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A seguir serão apresentados conceitos teóricos a respeito das propriedades 

ópticas de nanoestruturas metálicas e as principais aplicações que estão 

relacionadas com este trabalho. 

2.6.1 Propriedades ópticas dos metais nobres 

A resposta óptica de uma NP metálica é caracterizada pela sua função 

dielétrica !! ω , constituída por uma parte real e uma imaginária, como está 

mostrado a seguir [2]: 

!! ! = !! + !!!! (2.77) 

Gustav Mie já havia demostrado em 1908, através da resolução das 

equações de Maxwell, uma solução exata para a resposta óptica de partículas 

metálicas esféricas imersas em um meio homogêneo e sujeitas à uma onda 

eletromagnética monocromática plana [7, 144]. A seção de choque de extinção 

(soma das seções de choque de absorção e espalhamento) para NPs 

significativamente menores que o comprimento de onda incidente (λ  aNP, onde aNP 

é o diâmetro da NP), obtido pela aplicação da teoria de Mie é [7]: 

!!"# ! = 9!! !!
!/!!!

!! !
!! ! + 2!! ! + !! ! !! (2.78) 

onde !! = !!!"!/6  é o volume da NP, !  é a frequência angular da radiação 

incidente e !!  é a função dielétrica do meio onde as NPs estão localizadas. 

O máximo de absorção corresponderá a condição de ressonância, quando 

!! = −2!!. A condição de ressonância, entretanto, não é um valor fixo e pode variar, 

por exemplo, com a forma da partícula e o meio hospedeiro. A Figura 2.26(a) mostra 

como a mudança do meio hospedeiro e a forma da NP tendem a deslocar a 

condição de ressonância para comprimentos de onda maiores (red-shift). O gráfico 

da Figura 2.26(b) mostra como a condição de ressonância varia com a razão de 

aspecto !/! da partícula, onde ! e ! são o comprimento e o diâmetro da partícula, 

respectivamente. No caso da partícula esférica, como foi mostrado, a condição de 

ressonância !! !! = −2. 
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Como será mostrado a seguir, a função dielétrica do metal é função do 

tamanho da partícula metálica [7]. Portanto, a condição de ressonância também 

sofrerá variações para partículas metálicas de tamanhos distintos [15]. 

 

 

Figura 2.26 – Condição de ressonância  função da razão do parâmetro razão de aspecto !/! da 
partícula, onde ! e ! são o comprimento e o diâmetro da partícula, respectivamente. 

 

  A função dielétrica dos metais nobres, como o ouro, pode ser descrita através 

da contribuição dos elétrons livres (transições intrabandas) e dos elétrons que estão 

ligados ao átomo e que descrevem transições interbandas (neste caso, dos orbitais 

d para a banda de condução). O modelo de Drude-Sommerfeld [2, 145] descreve a 

contribuição dos elétrons livres, através da equação a seguir: 

!!
!!!
!!! +!!!

!"
!" = !!!!"#!(−!"#)! (2.79) 

onde e e m! são a carga e a massa efetiva dos elétrons livres, respectivamente e E! 
e ω  são a amplitude e a frequência angular do campo elétrico aplicado, 

respectivamente. Γ é o termo de amortecimento, que é dado da seguinte forma: 

! = !!
! !

(2.80) 
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onde !! é a velocidade de Fermi e ! é o livre caminho médio dos elétrons, entre os 

eventos espalhadores. O fator de amortecimento !  recebe contribuições de 

espalhamento elétron-elétron e elétron-fonôn. Entretanto, os espalhamentos dos 

elétrons na superfície tornam-se importantes em partículas metálicas pequenas, 

como é o caso das NPs e não podem ser negligenciados. Nestes casos, o livre 

caminho médio dos elétrons é maior ou da mesma ordem de grandeza do diâmetro 

da partícula [146]. Salienta-se que o espalhamento na superfície depende não só do 

tamanho, mas da forma da partícula [144].   

Resolvendo a Equação (2.79), considerando que ! ! = !!exp!(−!"#), mostra-

se que: 

!!"#$% ! = 1− !!!
!!! + !"#!

(2.81) 

 

onde !! é a frequência de plasma: 

!! =
!!!
!!!!

! (2.82) 

O modelo de Drude-Sommerfeld descreve bem as propriedades ópticas dos 

metais no infravermelho, entretanto falha para comprimentos de onda menores do 

que ~550nm. Isto ocorre porque os fótons de maior energia podem promover 

elétrons nos níveis d para a banda de condução. Classicamente, estas transições 

podem ser descritas pela oscilação dos elétrons ligados. A equação do movimento 

para elétrons ligados ao átomo é dada da seguinte forma [2]: 

! !!!
!!! +!"

!"
!" + !" = !!!!"#!(−!"#)! (2.83) 

onde ! é a massa efetiva dos elétrons ligados (que é geralmente diferente da 

massa efetiva de um elétron livre em um potencial periódico), ! é a constante de 

amortecimento para os elétrons ligados, relacionada principalmente com os 

processos radiativos e  ! é a constante da mola do potencial, que mantém o elétron 

em seu lugar. Resolvendo a Equação (2.83), considerando que ! ! = !!exp!(−!"#), 
como foi feito anteriormente, demonstra-se que: 
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!!"#$%&'"(' ! = 1+ !!!
!!! − !! !+ !"#!

(2.84) 

onde !! é: 

!! =
!
!!

(2.85) 

e !! é  dado pela expressão a seguir: 

!! =
!!!
!!!

! (2.86) 

Na Equação (2.86), ! é a densidade de elétrons ligados. 

!! =
!
!!

(2.87)!

A função dielétrica do metal, dependente do tamanho da partícula, pode ser 

escrita da seguinte forma [144]: 

!! !,! = !!"#$%&'"(' ! + !!"#$%(!,!)! (2.88) 

A importância dos processos de absorção e espalhamento em função do 

tamanho da partícula pode ser estudado com a aplicação da teoria de Mie, como foi 

visto anteriormente. É possível demonstrar que em partículas com menos de ~40nm 

de diâmetro, os processos de absorção de energia são privilegiados, ao passo que 

os efeitos de espalhamento são dominantes em partículas maiores do que ~100nm. 

Assim, nas NPs esféricas pequenas, cujo diâmetro a é muito menor do que o 

comprimento de onda incidente (! ≪ !)  a aproximação “quasistática” pode ser 

aplicada [15, 144]. Neste caso, considera-se que toda a estrutura “sente” um campo 

uniforme ao longo do tempo. Neste regime, as partículas podem absorver energia 

através dos seguintes mecanismos: 

1. Através da excitação coletiva dos elétrons livres, que dão origem à 

ressonância dos plasmons superficiais, que são dependentes do metal, do 

meio hospedeiro e da forma onde a NP se encontra, conforme foi visto 

anteriormente; 
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2. Através de transições eletrônicas interbandas e 

3. Através dos espalhamentos dos elétrons livres na superfície, quando o seu 

livre caminho médio é comparável a dimensão da NP. 

No caso de pequenas esferas, o deslocamento de cargas é homogêneo, 

dando origem a uma distribuição dipolar na superfície, conforme mostra a Figura 

2.27 [7]. 

 

Figura 2.27 – Esquema para a oscilação plasmônica de uma esfera, mostrando o deslocamento da 
nuvem dos elétrons de condução em relação ao núcleo. 

 

Na aproximação quasistática, a ressonância é independente do tamanho. 

Entretanto, o efeito da forma da partícula é extremamente importante. No caso de 

partículas não-esféricas, a distribuição de cargas na superfície não é homogênea 

gerando assim distribuições multipolares de carga [144].  

Para NPs de tamanho maior, o deslocamento da nuvem eletrônica não é 

homogêneo, mesmo para partículas esféricas. Neste caso, as distorções na nuvem 

eletrônica possibilitam a excitação de diferentes multipolos, cuja contribuição não 

pode ser negligenciada.  Ainda, os elétrons acelerados produzem um campo 

adicional que depende da razão entre o tamanho da partícula e o comprimento de 

onda da luz incidente, constituindo o efeito da radiação secundária [147]. Devido a 

este efeito adicional, os elétrons perdem energia devido a amortecimentos causando 

o alargamento na banda de ressonância dos plasmons superficiais. Este campo age 

contra o campo quasistático, e desloca a condição de ressonância para 

comprimentos de onda maiores [144]. Assim, as perdas devido a radiação reduzem 

a intensidade e tornam a banda de ressonância dos plasmons superficiais mais larga 

e assimétrica, além de deslocá-los para menores valores de energia. 
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Concluindo, a “assinatura” óptica das NPs metálicas é dada pela ressonância 

dos plasmons superficiais, que depende da forma das NPs, de modo que diferentes 

distribuições de carga na superfície geram diferentes momentos multipolares. A RPS 

também depende do tamanho. Em partículas muito pequenas, com poucos 

nanômetros de diâmetro,  não ocorre alteração na energia da RPS, entretanto 

alargamento pode ocorrer devido aos efeitos de espalhamento na superfície. 

Quando NPs maiores são consideradas, o efeito da radiação secundária torna-se 

importante, deslocando a posição da RPS para menores frequências e alargando os 

picos. Além disso, o espalhamento de luz também está presente, induzindo a 

excitação de novas RPS de ordens multipolares superiores.  

Na Figura 2.28, é possível verificar como a RPS varia com o tamanho de NPs 

de ouro coloidais [7]. Verifica-se que partículas no regime quasistático (! ≲ 40!!") 

praticamente não têm a frequência de RPS alterada. Entretanto as partículas 

grandes apresentam deslocamento da RPS para comprimentos de onda maiores, 

além de exibir alargamento na banda de RPS. 

 

Figura 2.28 – Espectro de Absorção de NPs de ouro com diferentes tamanhos. 
 

As influências da função dielétrica εm do meio envolvente e da forma das 

partículas estão apresentadas na Figura 2.29. Na Figura 2.29(a), NPs coloidais de 

prata de diferentes formatos, apresentam diferentes frequências de RPS [148]. O 

gráfico mostrado na Figura 2.29(b) indica como a RPS varia dependendo do meio 
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hospedeiro. Também observa-se que em partículas não-esféricas, mais de uma 

RPS é possível, devido à excitação multipolar [144]. 

 

 
 

Figura 2.29 – (a) Interferência da forma das NPs na posição das bandas de absorção dos plasmons 
superficiais, em colóides com NPs de prata. (b) Eficiência de extinsão de uma nanopartículas cúbica 
em função do comprimento de onda da luz incidente em vácuo e imersa em um vidro de silica. As 
seis principais RPS estão indicadas. 
 

2.6.2 Efeito na emissão luminescente 

Já se sabe que o tempo de vida e a emissão espontânea de um estado 

atômico excitado não depende simplesmente do átomo ou molécula, mas do 

ambiente eletromagnético ao seu redor. Esta previsão foi feita por Purcell em 1946 

[149] e já foi verificada em diversos experimentos [3]. Verificou-se que a modificação 

no tempo de vida é influenciada pela taxa de decaimento radiativa devido a emissão 

de fótons e pela taxa não-radiativa, devido à dissipação de energia no meio [3]. 

A emissão fluorescente, por outro lado, depende da taxa de excitação 

incidente e da taxa de emissão radiativa, influenciada pelo balanço entre 

decaimentos radiativos e não-radiativos [3]. A Equação (2.89) para a taxa de 

fluorescência !!" está mostrada a seguir: 

!!" = !!!"#
!!"#

!!"# + !!ã!!!"# !
! (2.89) 



84 

 

onde !!"# é a taxa de excitação e !!"# e !!ã!!!"# são a taxa radiativa e não-radiativa, 

respectivamente.  

A taxa de excitação é proporcional ao momento de dipolo e ao campo elétrico: 

!!"# ∝ !.! !! (2.90) 

onde p é o momento de dipolo e E é o campo elétrico óptico. 

Quando o emissor está próximo a uma NP metálica, por exemplo, alterações 

significativas na emissão luminescente podem ocorrer. Efeitos como intensificação e 

redução na emissão luminescente já foram reportados [3]. 

(a) (b) 

Figura 2.30 – (a) Taxa de fluorescência de uma molécula orientada verticalmente próxima a uma NP 
metálica em função da distância partícula-molécula (z) normalizada pela taxa na ausência da NP 
(!!"! ) . O aumento máximo de fluorescência ocorre a uma distância ! ≈ !"#.  Para distâncias 
menores a fluorescência é reduzida [3, 15]. (b) Aumento da emissão espontânea de uma fonte dipolar 
em uma MDM slab em função do comprimento de onda de emissão. A fonte dipolar está no centro do 
gap e sua oscilação é normal às interfaces. A medida que o gap diminui, o fator de aumento Fp 
aumenta rapidamente [15]. 

 

A intensificação do campo nas vizinhanças das nanoestruturas metálicas é 

responsável por aumentar a densidade de excitação local. Com o acréscimo da taxa 

de excitação (cf. Equações (2.89) e (2.90)), maior será também a taxa de absorção, 

o que acarreta no aumento da emissão luminescente [3, 7].  
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Entretanto, a redução da fluorescência é observada, devido a transferência de 

energia para a NP, quando o emissor encontra-se a uma distância menor do que ≈ 

5 nm da NP metálica, tipicamente [3, 7]. Isto foi previsto teoricamente e confirmado 

experimentalmente no trabalho de Anger et al [3], cujos resultados estão mostrados 

na Figura 2.30(a). É possível observar também que após ≈! 20nm de distância o 

efeito da NP na luminescência diminui consideravelmente. Portanto, aumentos de 

luminescência acontecerão para distância compreendida entre 5 e 20nm  [3, 7]. Foi 

demonstrado, recentemente, em vidros telureto contendo nanopartículas metálicas, 

que 15nm representa a distância ideal entre os íons de TR e a NP metálica para 

ocorrer aumento da luminescência [150]. 

Os modos ópticos dos plasmons de superfície podem também influenciar a 

luminescência no estágio de emissão, através do efeito de Purcell. É importante 

salientar como a RPS também influencia a luminescência. Thomas et al [151] 

apresentaram um estudo teórico da luminescência de moléculas posicionadas na 

proximidade de pontas metálicas muito pequenas e algumas características  a 

respeito da influência do metal na luminescência foram encontradas: 

1. Perto da RPS, as taxas radiativa e não radiativa podem apresentar seus 

valores máximos para diferentes comprimentos de onda; 

2. A eficiência quântica aparente tende a zero na frequência de RPS ou quando 

a distância entre o metal e o emissor se aproxima de zero; 

3. O fator do campo local e o aumento da fluorescência são máximos para 

comprimentos de onda ligeiramente maiores do que a RPS; 

4. O valor máximo depende fortemente da direção de iluminação e detecção; 

5. O fator de aumento da fluorescência é muito maior quando a transição de 

dipolo e a orientação da ponta metálica estão na mesma direção; 

6. A forma da ponta influencia a resposta fluorescente. 

A presença de estruturas plasmônicas pode também afetar a relaxação dos 

emissores excitados para o nível fundamental através da introdução de novos 

caminhos de decaimentos.  

Moléculas excitadas relaxam rapidamente quando estão nas proximidades de 

NPs metálicas, através da excitação dos plasmons de superfície. A taxa total de 
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decaimento pode aumentar consideravelmente, devido à grande densidade local de 

estados ópticos  perto da superfície do metal. Isto pode ser entendido  a partir da 

Regra de Ouro de Fermi: 

!!"# =
2!
ℏ !!"

!!(!!")! (2.91) 

onde !!"  é o elemento de matriz associada à transição do momento de dipolo 

conectando o estado inicial i e final f. O termo !(!!") é a densidade de estados 

ópticos correspondente ao gap de energia entre os estados inicial e final. É o termo 

 ρ que pode ser substancialmente aumentado quando um íon está localizado nas 

proximidades da NP. É um efeito de microcavidade, onde a interação de fótons 

localizados no domínio nanoscópico aumenta a densidade de estados de fótons. 

São diversos os trabalhos publicados a respeito da influência de 

nanoestruturas metálicas na emissão fluorescente e nas taxas de decaimento de 

diversos emissores. Muitos trabalhos publicados pelo grupo recentemente consistem 

na investigação da luminescência na presença de NPs metálicas presentes em 

vidros e filmes finos (cf. Seção 1). Nestes meios, como a dispersão das NPs é 

controlada principalmente através de tratamentos térmicos, é importante considerar 

todos os efeitos mencionados, como o aumento do campo local (que é dependente 

da forma, tamanho e distância entre NPs, além do meio hospedeiro) e a 

transferência de energia para as NPs metálicas (no caso de emissores muito 

próximos às NPs metálicas). 

 

2.6.3 Efeito na não-linearidade óptica 

É natural considerar o envolvimento da plasmônica com a óptica não-linear, já 

que concentradores de luz podem aumentar consideravelmente a intensidade do 

campo nas vizinhanças das estruturas metálicas.  

Os metais por si só já apresentam alta resposta óptica não-linear. O ouro, por 

exemplo, apresenta uma susceptibilidade óptica não-linear de terceira ordem 
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(! ! ≈ 1!!!/!!) mais de três ordens de grandeza maior do que a maioria dos 

cristais ópticos não lineares, como o niobato de lítio (LNbO3). Entretanto sua 

utilização é limitada pois os metais nobres não apresentam a transparência 

necessária para a maioria das aplicações . 

De fato, há muitos exemplos na literatura relacionados com a exploração das 

características ópticas não-lineares de diversos materiais na presença de estruturas 

plasmônicas [19, 152-154].  

O grande aumento do campo local, proporcionado pelas nanoestruturas é o 

responsável pelo aumento da resposta óptica não linear. A susceptibilidade óptica 

não-linear de terceira ordem, por exemplo, é proporcional a quarta potência do 

campo, conforme mostra a Equação (2.92): 

!!""! ∝ !!"
!!!!"! ! ! ! (2.92) 

onde, !!""3 !é a susceptibilidade não linear efetiva de terceira ordem, ηCL é o fator de 

correção devido ao campo local e ! !  é a susceptibilidade não-linear de terceira 

ordem do meio sem NPs metálicas. 

Recentemente foi reportado um exemplo de óptica não linear relativística, na 

qual a produção de harmônicos até a septuagésima ordem (correspondente ao 

comprimento de onda de 47nm, na região do UV extremo), em gás argônio situado 

no meio do espaço entre duas estruturas metálicas de ouro formando uma 

“nanoantena gravata borboleta” [15]. A Figura 2.31 ilustra o experimento realizado e 

uma micrografia de microscopia eletrônica de varredura das estruturas metálicas 

empregadas. 

O principal interesse na chamada “plasmônica não linear”, reside na 

possibilidade de manipular a luz com a intenção de fabricar dispositivos ativos como 

chaves limitadores integrados, entre outros [15].  
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Figura 2.31 – Esquema e imagem de MEV das “nanoantenas gravatas borboletas” utilizadas na 
geração de radiação UV extrema utilizando um laser de Ti:safira tradicional. Devido ao grande 
aumento do campo local, os elétrons ao redor de um átomo de argônio são acelerados gerando a 
radiação UV extrema [15]. 
 

2.6.4 Guias de onda plasmônicas de longo alcance 

Como foi visto, os plasmons poláritons de superfície oferecem a possibilidade 

de confinar luz em regiões muito menores do que o seu comprimento de onda, já 

que não são limitados pela difração. Entretanto, as perdas ôhmicas limitam a 

utilização de guias de onda plasmônicas baseadas na interface metal dielétrico [15, 

17, 140]. Nestes casos, a distância de propagação geralmente não supera 100μm 

[140]. Contudo, quando a espessura do filme metálico é inferior a algumas dezenas 

de nanômetros, tipicamente, a maior parte do modo óptico propaga-se na superfície 

ou fora região metálica, diminuindo substancialmente as perdas devido à absorção 

[140]. 

Nas ultimas décadas, diversos trabalhos foram realizados para fabricar e 

caracterizar guias plasmônicos em diferentes geometrias. Um guia de onda 

plasmônico convencional está mostrado na Figura 2.32. A largura do filme fino 

metálico é restringida de maneira que o guia suporte um único modo guiado. Nota-

se, no guia mostrado, que o plasmon de longo alcance se propaga em um meio 

simétrico (o metal fica envolto pelo mesmo dielétrico ao longo do guia).  É 

interessante salientar que o modo propagado neste guia apresenta majoritariamente 
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polarização transversal magnética, com o campo magnético paralelo ao eixo x e o 

campo elétrico predominantemente contido no plano y-z. 

 

(a) (b) 

Figura 2.32 – (a) Propagação de plasmons poláritons de superfície ao longo da superfície de um filme 
metálico. (b) Guia de onda plasmônico de longo alcance convencional. 

 

Recentemente, como uma forma de superar as perdas intrínsecas aos guias 

plasmônicos convencionais, foi proposto um guia de onda híbrido, composto por um 

guia de onda dielétrico convencional localizado na proximidade de uma superfície 

metálica [15]. Neste caso, o guiamento em maiores distâncias foi observado, 

mantendo o modo óptico confinado em dimensões extremamente pequenas devido 

ao acoplamento entre o modo em um guia de onda cilíndrico dielétrico e o modo 

plasmon poláriton de superfície na interface metal dielétrico [155]. Outras geometrias 

para os guias de onda plasmônicos híbridos foram sugeridos nas últimas décadas, 

com o objetivo de diminuir as perdas, aumentando assim a distância de propagação 

e mantendo o modo óptico confinado em dimensões abaixo do comprimento da 

onda da luz incidente [140, 141]. 

A pesquisa com guias de onda plasmônicos de longo alcance ainda é recente, 

mas é possível prever sua aplicação em campos como sensoriamento e dispositivos 

fotônicos ativos.  

No caso da aplicação com sensores, a ideia é justificada pois propagação dos 

plasmons de superfície é fortemente influenciada por eventos que ocorram nas 

vizinhanças da superfície metálica [15]. Interferômetros Mach-Zehnder plasmônicos 
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já foram sugeridos como maneira de aplicar na prática a ideia de sensores químicos 

para meios gasosos e líquidos [15].  

Os guias de onda ativos podem se valer das características que foram 

apresentadas anteriormente, como a alteração da susceptibilidade não-linear ou da 

emissão fluorescente na presença de partículas metálicas.  

Um atenuador termo-óptico também já foi proposto, onde o metal é colocado 

entre dois materiais dielétricos de mesmo índice de refração mas com propriedades 

termo-ópticas diferentes (sílica e um polímero). Assim, à temperatura ambiente o 

guia apresenta propagação, mas com a aplicação de corrente elétrica nas 

proximidades do guia plasmônico, o índice de refração do polímero torna-se 

diferente do índice da sílica, introduzindo uma assimetria no guia de onda, que 

resulta em atenuação do modo guiado [155]. Neste caso, o dispositivo poderia ser 

empregado como um sensor de temperatura (Figura 2.33). 

 

Figura 2.33 – Atenuador termo-óptico baseado em um guia de onda plasmônico de longo alcance. 
 

A fabricação dos guias de onda plasmônicos propostos também segue os 

mesmos procedimentos utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos, como o 

emprego de litografia óptica para a definição das estruturas, por exemplo. Isso 

constitui uma vantagem, já que poderá no futuro facilitar a integração entre 

dispositivos eletrônicos e fotônicos [15]. Um modulador plasmônico poderia fazer o 

papel de converter sinais elétricos em sinais ópticos, a partir da utilização de uma 

material não-linear intercalado entre duas superfícies metálicas (Figura 2.34). 
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Figura 2.34 – Esquema de um modulador plasmônico capaz de modular sinais ópticos a partir de 
dados obtidos eletricamente através da aplicação de uma tensão V(t) ao longo de um meio óptico 
não-linear colocado entre duas placas metálicas (mostradas em laranja) [15].  

 

Concluindo, com a crescente necessidade de miniaturização aliada ao 

aumento de funcionalidades em sistemas ópticos, é de grande importância a 

exploração de novas maneiras de guiar e manipular a luz. A plasmônica, oferece 

uma vasta gama de aplicações que já são em grande parte bem compreendidas. 

Entretanto, ainda há muito a avançar na aplicação prática da plasmônica em 

dispositivos ópticos e optoeletrônicos, o que faz da nanoplasmônica uma área 

científico-tecnológica bastante rica e promissora.  
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Produção dos alvos para deposição dos Filmes Finos 

A primeira etapa do trabalho consistiu no estabelecimento de um 

procedimento para a fabricação de filmes finos vítreos contendo NPs metálicas. A 

técnica escolhida neste trabalho para a deposição dos filmes finos foi o sputtering-rf. 

Para iniciar a deposição dos filmes, primeiramente foram produzidos alvos 

vítreos de germanato. A composição usada para o alvo foi 60,0 PbO – 40,0 GeO2 (% 

peso). Essa composição foi escolhida por ter sido amplamente estudada em 

trabalhos anteriores do grupo no Laboratório de Tecnologia em Materiais Fotônicos 

e Optoeletrônicos (LTMFO) da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (cf. Seção 1). 

Os critérios utilizados para a produção do alvo vítreo já haviam sido determinados 

em trabalhos anteriores (temperaturas e tempos de fusão e de tratamento térmico) 

[109]. 

A seguir estão detalhadas as etapas de produção dos alvos vítreos. 

1. Pesagem e mistura dos reagentes: inicialmente, os béqueres 

utilizados na pesagem dos reagentes são lavados com detergente neutro e 

enxaguados em água corrente. Depois de secos, são limpos com álcool 

isopropílico. São usadas espátulas descartáveis para evitar a contaminação dos 

reagentes. Os reagentes são pesados em uma balança analítica com precisão de 

± 0,0001g em béqueres individuais e exclusivos. Depois de pesados, os 

reagentes são misturados mecanicamente dentro de um cadinho com o auxílio 

de uma espátula. São utilizados cadinhos de alumina para a produção dos alvos 

de germanato. 

2. Fusão dos reagentes: o cadinho de alumina é levado a um forno 

elétrico resistivo à 1100ºC durante 1h. Cabe ressaltar que após a fusão, o 

cadinho de alumina é descartado e não é reutilizado.  

3. Solidificação rápida: o material fundido é vertido rapidamente no 

molde de grafite pré-aquecido na temperatura de tratamento térmico. Antes de 

seu uso, o molde é limpo com álcool isopropílico para evitar contaminação da 
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amostra por eventuais resíduos retidos no molde. O pré-aquecimento do molde é 

necessário para evitar o choque térmico do alvo.  
4. Tratamento térmico: após verter o material fundido no molde de 

grafite, a mistura é levada rapidamente para outro forno pré-aquecido à 420ºC 

onde permanece sob tratamento térmico durante 1h. O tratamento deve ser 

realizado para aliviar as tensões internas que surgem após a solidificação do 

alvo, mantendo a estabilidade do sistema vítreo evitando o surgimento de trincas. 

A temperatura de tratamento térmico é realizada em temperatura inferior à de 

transição vítrea (ou Tg) para evitar uma eventual cristalização do alvo.  Após o 

período de tratamento térmico, o forno é desligado e o alvo é mantido dentro do 

forno até que seja atingida a temperatura ambiente.  

O fluxograma da Figura 3.1 apresenta as etapas de preparação dos alvos 

vítreos. 

 
Figura 3.1 – Fluxograma do processo de produção dos alvos vítreos. 
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O alvo vítreo produzido apresenta diâmetro de 2,0‘‘. (50,8 mm), espessura de 

aproximadamente 4,0 mm e é mostrado na Figura 3.2. 

  
Figura 3.2 – Alvos vítreos PbO-GeO2 utilizados na deposição dos filmes finos. 

 

Inicialmente, o alvo vítreo era levado diretamente ao equipamento para ser 

utilizado no processo de deposição dos filmes finos. Entretanto, durante o processo 

de deposição, o alvo produzido pelo procedimento descrito mostrou-se inadequado, 

pois ele degradou-se durante a deposição, chegando a apresentar trincas durante o 

processo, o que impedia a continuidade do procedimento, uma vez que o 

equipamento de deposição poderia sofrer danos. Diversas tentativas foram feitas de 

forma a melhorar a estabilidade dos alvos, como aumentar o tempo de tratamento 

térmico para eliminação de tensões residuais e diminuição da potência durante a 

deposição. Entretanto, mesmo após longas etapas de tratamento térmico 

(superiores a 24h), não foi possível impedir a degradação do alvo durante o 

processo de deposição. Da mesma forma, verificou-se que a potência de rf utilizada 

durante a deposição deveria ser muito baixa para que o alvo não sofresse danos. No 

entanto, com a diminuição da potência, o tempo necessário para a obtenção de um 

filme fino com espessura suficiente para a produção posterior de guias de onda 

tornava-se excessivamente longo (superior a 10h). A Figura 3.3 mostra um alvo 

vítreo antes e após uma deposição por sputtering-rf. 
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Figura 3.3 – (à esq.) Alvo vítreo utilizado antes da deposição por RF-sputtering. (à dir.) Alvo vítreo 
após a deposição por RF-sputtering. 

 

Para solucionar o problema, o método de fabricação do alvo foi alterado. Após 

pesquisa na literatura, optou-se pela fabricação de alvos cerâmicos sinterizados. 

Nesta rota, os reagentes constituintes do alvo são misturados em um almofariz de 

ágata, levados a um molde com as dimensões do alvo - Figura 3.4 (b) - e em 

seguida são prensados uniaxialmente (~ 4000 kgf/cm2). O alvo prensado é então 

submetido a um tratamento térmico de sinterização à 700ºC durante 3h, com o 

objetivo de diminuir a fragilidade do material e melhorar sua resistência mecânica. 

A Figura 3.4 ilustra o procedimento utilizado para a fabricação dos alvos 

cerâmicos sinterizados. 

Após a sinterização do material, pode ocorrer retração, e consequente uma 

diminuição do diâmetro do alvo. Por isso, a temperatura de sinterização e o tempo 

de processo foram estabelecidos de maneira a diminuir a retração e ainda obter 

alvos com resistência mecânica suficiente para a sua manipulação durante os 

processos de deposição. Os alvos produzidos por este processo apresentaram 

maior durabilidade e possibilidade de utilização de potências maiores sem a 

ocorrência de degradação, diminuindo o tempo necessário para a obtenção de 

filmes finos com as espessuras desejadas. 
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Figura 3.4 – Processos de fabricação dos alvos cerâmicos (a), reagentes constituintes do alvo no 
molde antes da prensagem (b) alvo cerâmico após o tratamento térmico de sinterização (c). 

 

Os procedimentos utilizados para a deposição dos filmes finos serão 

apresentados a seguir. 

3.2 Deposição dos filmes finos 

A deposição dos filmes finos de germanato foi realizada com um equipamento 

de RF "Magnetron Sputtering" (Modelo PV-300 – Projetado pela empresa 

PrestVácuo), instalado no LTMFO, na Fatec-SP (Figura 3.5 e Figura 3.6). 
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Figura 3.5 – Esquema do equipamento de RF "magnetron sputtering" instalado na FATEC-SP. 

 

 
Figura 3.6 – Equipamento de RF magnetron sputtering instalado na FATEC-SP. 

 

A Figura 3.7 apresenta o interior da câmara onde ocorreram as deposições 

dos filmes de germanato. 
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Figura 3.7 – Interior da câmara de deposição do equipamento de sputtering da FATEC-SP. 

  

Os elementos numerados na Figura 3.7 são: 

1. Porta amostra: acomoda 4 lâminas de silício de 3 polegadas. O porta 

amostra está acoplado a uma haste giratória, para promover maior uniformidade na 

deposição e reduzir o efeito de sombras.  

2. Medidor de espessura: é um sistema com um cristal de quartzo que 

possibilita a medição da espessura do filme depositado “in-situ” tendo como base a 

densidade do material. 

3. Anteparo ("Shutter"): elemento móvel que controla a quantidade de 

material ejetado do alvo direcionado ao substrato. Na Figura 3.7 o anteparo está 

totalmente fechado, esta posição impossibilita a chegada de material ao substrato. 

Durante a deposição o anteparo permanece totalmente aberto. Cada porta alvo 

possui seu próprio anteparo.  

4. Porta alvo 1: acomoda um dos alvos utilizados neste trabalho. 
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5. Porta alvo 2: acomoda um segundo alvo para co-deposição (deposição 

simultânea de dois materiais).  

Os filmes de PbO-GeO2 foram depositados pela técnica de RF magnetron 

sputtering. Os filmes utilizados para as caracterizações de transmitância/absorbância 

e não-linearidade óptica foram depositados sobre substratos  quadrados de vidro 

óptico com dimensão de (1,5 x 1,5) cm2. Para as outras análises, foram utilizados 

substratos de Si (lâminas de silício tipo P, orientação cristalográfica (100), 

resistividade de 10 a 20 Ω.cm e 3 pol. de diâmetro). 

A Tabela 3.1 apresenta os parâmetros de deposição usados para os filmes 

PbO-GeO2.  

 

Tabela 3.1 – Parâmetros de deposição dos filmes finos de PbO-GeO2. 

Parâmetros 

 

Condições 

Pressão de base (Torr) ~10-5 

Pressão de trabalho (mTorr) 3,0 - 7,0 

Fluxo de Ar (sccm*) 18,0 

Potência RF (W) 40 - 60 

Tempo de deposição (h) 1 - 5 

Distância entre o substrato e o alvo (cm) 15,0 

* sccm = standard cubic centimeter per minute – unidade de fluxo de gás. 

 

Cabe acrescentar que potências da ordem de 100 W ou maiores podem 

ocasionar a fratura do alvo devido ao aquecimento localizado na superfície. Este 

aquecimento é capaz, inclusive, de induzir mudanças de fase no material. Portanto, 

as potências utilizadas não ultrapassaram 100W, com o objetivo de manter a 

integridade do alvo. 
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3.2.1 Deposição de Filmes Finos contendo NPs metálicas 

Para a obtenção de filmes finos com nucleação de nanopartículas (NPs) 

metálicas é realizada a deposição simultânea do alvo da matriz (GP) e um alvo 

metálico (prata ou ouro com alta pureza), utilizando-se o sistema de deposição por 

co-sputtering. 

Neste caso, foram utilizados simultaneamente dois alvos: o alvo cerâmico de 

germanato, ao qual foi aplicada maior potência de RF, e responsável pela deposição 

do filme hospedeiro e o alvo metálico de ouro ou prata (Lesker, pureza 99,99%), 

sujeito a potência menor e responsável pela inclusão de pequenas concentrações de 

prata/ouro no filme para a formação de nanopartículas metálicas. 

 
Figura 3.8 – Detalhe do eletrodo contendo o alvo de prata e o shutter em posição intermediária para 
evitar alta concentração de metal no filme. 

 

As potências aplicadas ao alvo de ouro/prata foram da ordem de 6W. 

Entretanto, como será descrito posteriormente (cf. Seção 4.1), mesmo com esses 

valores de potência, os filmes apresentaram clusters micrométricos, que poderiam 

ser vistos a olho nu. Com isso, para reduzir a quantidade de metal no filme, o 

anteparo do alvo metálico não foi completamente aberto (Figura 3.8). 

Foram utilizadas diversas variações dos parâmetros de processo, cujos 

maiores detalhes serão apresentados nos resultados (cf. Seção 4.1). 

Após a obtenção dos filmes finos, uma etapa de tratamento térmico é 

realizada para alívio de tensões, obtenção de transparência óptica e nucleação das 

NPs metálicas. 
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Os filmes de PbO-GeO2 produzidos no LTMFO, foram submetidos à 

tratamentos térmicos em forno elétrico tipo mufla com diferentes temperaturas (350 

– 420ºC) e períodos de tempo. Após as etapas de tratamento térmico, os filmes 

apresentaram aumento significativo na transmitância na região do UV-VIS (cf. Seção 

4.1).  

O tratamento térmico também foi utilizado para promover a nucleação e 

crescimento das NPs metálicas. A Figura 3.9 ilustra de maneira esquemática o 

processo de nucleação para o caso da prata. Processo semelhante ocorre para 

óxido de ouro e óxido de cobre. Cabe acrescentar que a nucleação depende do 

tratamento térmico e também da matriz utilizada que limita o processo de 

crescimento das NPs, facilitando ou dificultando a difusão dos íons metálicos. 

 

Figura 3.9 – Representação esquemática da nucleação das NPs metálicas. 
 

Em todos os processos de tratamento térmico, o substrato com o filme era 

levado a um forno mufla, a temperatura ambiente em ar. A taxa de aquecimento foi 

de 5ºC/min em todos os casos. Os tempos e temperaturas de tratamento térmico 

foram variados, a fim de caracterizar os filmes sob diferentes condições de 

tratamento térmico.   

 

3.2.2 Deposição de Filmes Finos contendo Er3+/Yb3+ 

O preparo de filmes finos de germanato codopados com íons de Er3+/Yb3+ fez 

uso da deposição simultânea por sputtering utilizando o alvo de germanato e um 

alvo de óxido de itérbio (Yb2O3) de 2,0” de diâmetro. Pellets de óxido de érbio 
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(Er2O3), com diâmetro de 1,0 cm foram posicionados sobre o alvo de itérbio durante 

a deposição para a obtenção de filmes codopados, conforme mostra a Figura 3.10. 

Para estes filmes, também foi realizado tratamento térmico após a deposição 

para alívio de tensões, aumento de transparência e ativação dos íons de TR. 

 
 
Figura 3.10 – Posicionamento dos “pellets” de Er2O3 sobre o alvo de Yb2O3 para o preparo de filmes 
finos por sputtering. 

 

3.3 Processos de fabricação dos guias de onda ópticos 

Para a fabricação dos guias de onda de germanato foram utilizados como 

substratos, lâminas de silício tipo P, orientação cristalográfica (100), resistividade de 

10 a 20 Ω.cm e 75 mm de diâmetro. Foram fabricados dois tipos de guias de onda, 

tendo como núcleo o filme GP: guias tipo “rib” e guias tipo “pedestal”. As Figura 3.11 

e Figura 3.12 detalham as etapas de fabricação utilizadas para a obtenção de guias 

rib e pedestal, respectivamente. A descrição de cada uma das etapas mostradas a 

seguir. 
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Figura 3.11 – Etapas de produção das guias de onda “rib”. 
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Figura 3.12 – Etapas de produção das guias de onda “pedestal” 
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3.3.1 Limpeza das lâminas 

A limpeza das lâminas de silício é realizada para remover traços de 

impurezas como íons de sódio, metais e particulados que são prejudiciais. Estando 

presentes na superfície da lâmina durante os processos que envolvem alta 

temperatura, podem se espalhar e se difundir para o interior dos filmes depositados. 

A qualidade da superfície das lâminas de silício é um requisito essencial para 

o sucesso da fabricação de dispositivos ópticos ou circuitos integrados. A limpeza 

química consiste na imersão das lâminas em soluções químicas padronizadas na 

seguinte sequência [109]: 

 

1. Lavagem em água deionizada (DI) por 5 minutos para a remoção de 

particulados; 

2. Imersão em solução de ácido sulfúrico 4 (H2SO4) + peróxido de hidrogênio 1 

(H2O2) por 10 minutos, cuja temperatura de reação é de 80oC (reação 

exotérmica). Nesta solução são removidos os compostos orgânicos e promove-

se uma oxidação da superfície; 

3. Lavagem em água DI por 5 minutos para neutralização da solução anterior; 

4. Imersão por 10 minutos em solução de hidróxido de amônio 1 (NH4(OH)) + 

peróxido de hidrogênio 1 (H2O2) + água deionizada 5 (H2O), aquecida à 80oC;  

5. Lavagem em água DI por 5 minutos para neutralização da solução anterior; 

6. Imersão por 10 minutos em solução de ácido clorídrico 1 (HCl) + peróxido de 

hidrogênio 1 (H2O2) + água deionizada 5 (H2O), aquecida à 80oC; 

7. Lavagem em água DI por 5 minutos para neutralização da solução anterior; 

8. Imersão por alguns segundos em solução de ácido fluorídrico 1 (HF) + água 

deionizada 20 (H2O),  para a remoção do óxido formado nas etapas 4 a 6.  

Com a remoção do óxido, as lâminas ficam completamente secas devido ao 

efeito hidrofóbico do Si e, ao término desta etapa, são levadas imediatamente ao 
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forno de oxidação, evitando-se que ocorra a contaminação pela exposição 

prolongada ao ambiente. 

A etapa 2 é conhecida como "Limpeza Piranha". As etapas 4 a 7 são 

conhecidas como “Limpeza RCA”  e promovem a remoção de íons metálicos através 

de reações de complexação e a oxidação da superfície. 

3.3.2 Oxidação térmica úmida 

Nesta etapa, a lâmina de silício é exposta à um ambiente oxidante (O2, H2O) 

em altas temperaturas, resultando a oxidação do substrato de Si e a obtenção da 

camada de isolação dos guias ópticos. Pode-se controlar a espessura do filme de 

SiO2 formado alterando os parâmetros do processo como por exemplo, a 

temperatura, a concentração do elemento oxidante ou o tempo de processo. 

O processo de crescimento térmico de SiO2 foi realizado em um forno 

convencional da Thermo Systems nas condições mostradas na Tabela 3.2, já 

utilizadas em trabalho anterior [109]. 

 
Tabela 3.2 – Parâmetros de processo para a obtenção do filme SiO2 térmico. 

Parâmetro Valor 

Fluxo de O2  

2 l/min em 

borbulhador com H2O 

aquecido à 96oC 

Temperatura 1150ºC 

Tempo 2 horas 

Espessura obtida 1 à 1,2 µm 

3.3.3 Deposição de Cromo como máscara de corrosão (somente para guias 

tipo pedestal) 

Para a fabricação dos guias tipo pedestal, um filme fino de cromo foi depositado por 

sputtering-RF sobre a lâmina oxidada, conforme mostra a Figura 3.12. Este filme 

servirá como máscara para a corrosão do óxido de silício e é necessária pois o 
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fotorresiste utilizado na fotolitografia também é atacado durante o processo posterior 

de corrosão por plasma.  

3.3.4 Litografia óptica 

A definição dos guias ópticos sobre os filmes de PbO-GeO2 (no caso dos 

guias rib) e sobre o óxido de silício (nos guias tipo “pedestal”) foi realizada por um 

processo litográfico óptico convencional no Laboratório de Sistemas Integráveis e no 

Laboratório de Microeletrônica da USP (LSI/LME-EPUSP).  

Nesta etapa a lâmina (com o filme GP ou com uma camada de SiO2) é 

recoberta por um fotorresiste positivo. Neste trabalho foram utilizados dois tipos de 

fotoresistes: V90 e AZ1518. Após a deposição do fotorresiste é feita a cura, 

chamada de pré-bake, que serve para evaporar o solvente, aumentando a aderência 

do fotorresiste ao filme. Uma máscara contendo o padrão das linhas é alinhada com 

a lâmina e inicia-se a exposição à luz UV. Esta luz atravessa as partes transparentes 

da máscara, sensibilizando o fotorresiste. A luz ultravioleta emitida sensibiliza o 

fotorresiste, depolimerizando a região exposta (fotorresiste positivo) ou 

polimerizando esta região (fotorresiste negativo). Então o fotorresiste sensibilizado é 

revelado, expondo certas regiões da lâmina onde será feita a corrosão do óxido. 

É muito importante certificar-se de que não há partículas na lâmina e na 

máscara. A presença dessas partículas causa problemas na revelação do 

fotorresiste e quando encontrada na máscara pode bloquear a passagem de 

radiação UV comprometendo a transferência dos padrões geométricos da máscara 

para a lâmina. 

Após a exposição, temos regiões com fotorresiste sensibilizado e não-

sensibilizado. Quando colocamos a amostra em uma solução reveladora, o filme de 

fotorresiste sensibilizado é removido, transferindo o padrão da máscara para o 

fotorresiste.  
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3.3.4.1 Deposição do Fotorresiste 

 
 O processo litográfico foi realizado inicialmente utilizando os resistes V90 e 

AZ 1518 para os guias RIB. Nos guias tipo pedestal, foi utilizado somente o resiste 

AZ 1518. O procedimento, bem como os parâmetros de processo empregados na 

litografia óptica estão mostrados na Tabela 3.4: 

 
Tabela 3.3 – Etapas de processo e parâmetros empregados na litografia óptica para a definição dos 
guias GP. 

Etapa de Processo Guias RIB Guias 
Pedestais 

1) 1. Secagem com álcool isopropílico no "spinner"; 20 s / 3500 rpm 20 s / 3000 rpm 
2) 2. Aplicação de promotor de aderência hexametildissilazana 

(HMDS) no "spinner"; 20 s / 3500 rpm 20 s / 3000 rpm 

3) 3. Aplicação do fotorresiste no "spinner"; 20 s / 3500 rpm 30 s / 3000 rpm 
4) 4. Pré-cura 90 s / 105 °C; 50 s / 100 °C; 
5) 5. Exposição à luz ultravioleta 15 s; 15 s; 
6) 6. Revelação do fotorresiste com o revelador MIF 312 ~ 40 s ~ 40 s 
7) 7. Cura 5 min / 130 °C; 50 min / 115 °C; 

 

A máscara litográfica utilizada nos processos de fabricação de guias RIB, é 

composta de uma placa de quartzo (10 x 10 cm) com um filme de cromo, onde os 

dispositivos foram previamente transferidos por uma exposição por feixe de elétrons. 

Um "layout" da máscara utilizada na definição dos guias é mostrado na Figura 3.13. 

A máscara utilizada para a obtenção dos guias RIB possui vários conjuntos de linhas 

com larguras de 1 à 10 µm, separados por linhas de 85 µm de largura. Para os guias 

tipo pedestal, uma máscara semelhante foi utilizada, mas com conjuntos de linhas 

com larguras de 1 a 100 µm. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.13 - "Layout" da máscara utilizada para a definição dos guias de onda GP. (a) guias RIB e 
(b) guias tipo pedestal. 
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Os parâmetros do processo de litografia (deposição do resiste, exposição e 

revelação) foram ajustados de modo a obter-se uma resolução de 1 µm nas 

estruturas contidas no padrão de guias de ondas. Os padrões de linhas com larguras 

de 1 e 2 µm servem para verificar a qualidade do processo de revelação do resiste 

após a exposição.  

 A Figura 3.14 mostra uma imagem de MEV do filme PbO-GeO2 observada 

após a revelação dos padrões de guias de ondas.  

 

Figura 3.14 – Padrão de linhas de fotorresiste transferido sobre os filmes produzidos. 
 

3.3.5 Corrosão dos filmes de PbO-GeO2  

Os guias rib foram obtidos por uma corrosão parcial dos filmes nas regiões 

não protegidas pelo fotorresiste. Já, para os guias pedestal, uma corrosão parcial da 

camada de óxido de silício deve ser realizada antes da deposição do filme vítreo.  

Neste trabalho foi empregada a corrosão por plasma para definir os guias de 

onda. A corrosão plasma envolve o uso de gases na forma de plasma. Quando o 

filme entra em contato com o plasma, a parte exposta do filme é removida por uma 

combinação de processos físicos e químicos. 
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3.3.5.1 Corrosão por plasma Reactive Ion Etching (RIE) 

 

Ao colocarmos a superfície de um filme em contato com o plasma, as 

espécies energéticas interagem com esta superfície e reagem fisicamente e 

quimicamente com o material a ser corroído. Se os produtos da reação são voláteis, 

ocorrerá remoção do material da superfície, ou seja, uma corrosão seca. 

O equipamento de corrosão utilizado neste trabalho é um reator de placas 

paralelas trabalhando no modo RIE ("Reactive Ion Etching") com eletrodos 

assimétricos do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (EPUSP). As amostras são posicionadas no eletrodo 

inferior, o qual está ligado à fonte. Um esquema desse reator é mostrado na Figura 

3.15. Na região entre os eletrodos mostra-se a região do plasma, e entre o plasma e 

o eletrodo inferior mostra-se a região da bainha. 

 

Figura 3.15 – Aspecto do plasma e bainha em um reator RIE. 
 

A formação do plasma nesses reatores ocorre da seguinte maneira: aplica-se 

um sinal RF, geralmente de 13,56 MHz, na mistura gasosa entre os eletrodos. Nos 

primeiros poucos ciclos, devido à maior mobilidade dos elétrons (partículas leves), 

eles seguem as variações do campo elétrico em direção aos eletrodos e parede da 

câmara, mais rapidamente que os íons (cargas pesadas). Com isso, os eletrodos 

ficam carregados negativamente e o plasma positivamente. Um campo elétrico DC é 

formado entre o plasma e os eletrodos, chamado de potencial de bainha. Isto faz 
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com que os íons positivos que se encontram na periferia do plasma, sejam extraídos 

em direção à superfície da amostra, reagindo com o filme exposto. 

Na Figura 3.16 é apresentada uma foto do reator utilizado. A câmara de 

processo é fabricada em aço inoxidável com 310 mm de diâmetro interno, com 85 

mm de espaçamento entre os eletrodos. O gás de processo é admitido via a tampa 

superior, a qual possui um distribuidor, em forma de “crivo”, de 150 mm de diâmetro, 

com furos de 0,8 mm de diâmetro e espaçamento de 10 mm entre si. 

O sistema de bombeamento consiste em um conjunto de bombas mecânica e 

“roots”. A descarga é excitada por um conjunto gerador de RF (modelo RFX-600) e 

malha acopladora (modelo ATX-600). Este conjunto pode fornecer descarga de até 

200 W de potência de RF de 13,56 MHz. 

 

Figura 3.16 - Reator de corrosão por plasma utilizado (RIE). 
 

Os padrões dos guias de onda foram definidos nos filmes de PbO-GeO2  por 

corrosão por plasma, utilizando diferentes gases durante o processo. 

A Tabela 3.4 mostra os parâmetros de processo de corrosão por plasma 

utilizados para a obtenção de guias RIB e pedestal. No caso dos guias RIB, foram 

utilizados dois processos diferentes: um dos processos havia sido estabelecido em 

trabalho anterior do grupo e utiliza o gás SF6; o segundo processo de corrosão por 

plasma, desenvolvido neste trabalho, foi realizado com a mistura dos gases Argônio 

e Hidrogênio. Já no caso dos guias tipo pedestal, a tabela mostra os parâmetros de 
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processo utilizados para a corrosão do SiO2. No guia pedestal, a amostra era 

rapidamente mergulhada em uma solução de ácido nítrico, logo após o término do 

processo de corrosão por plasma, com o objetivo de diminuir a rugosidade do filme. 

A máscara de cromo foi removida por uma solução de nitrato cérico amoniacal. 

Tabela 3.4 – Processos de corrosão por plasma para a produção de guias de onda baseados em 
filmes GeO2-PbO.  

Parâmetro 
Condição 

Guias RIB (SF6) 

Condição 
Guias RIB  
(Ar +H2) 

Condição 
Guias Pedestal 

Pressão de Trabalho (mTorr) 100 50 50 

Potência (W) 50 - 100 100 - 150 50 

Gás SF6 Ar + H2 CHF3+O2 

Fluxo de gás (sccm) 25 33 (Ar), 41,7(H2) 40 (CHF3), 40(O2) 

Tempo de corrosão (min) 5,0 5,0 10 – 90 

 

 

3.3.6 Remoção do fotorresiste 

A remoção do fotorresiste foi realizada com a solução Microstrip 2001 

("Positive Photo Resist Stripper") nos guias obtidos após corrosão com plasma de 

SF6 ou com dimetilsulfóxido (DMSO) para os guias definidos após corrosão com 

mistura de Ar+H2. Neste caso as lâminas foram imersas na solução por 15 minutos e 

lavadas em água DI por 5 minutos para neutralização da solução anterior. A 

remoção total do fotorresiste pelo método em questão é de grande relevância para o 

sucesso do guiamento. Optou-se por este método, pois a corrosão por plasma de 

O2, em processos anteriores [109], mostrou-se ineficiente para a remoção total do 

fotorresiste. 

3.4 Técnicas de caracterização  

Para a caracterização dos filmes finos foram usadas as seguintes técnicas de 

caracterização: perfilometria, elipsometria, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), espectrometria de fluorescência de raios-X (EDX) e espectrometria de 
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transmitância no UV-VIS. Uma breve descrição de cada técnica será apresentada a 

seguir. 

3.4.1 Perfilometria 

O perfilômetro é um instrumento eletromecânico que mede o perfil de 

superfícies de materiais sólidos. A medida consiste na passagem de uma agulha 

sobre a superfície de um filme, o qual deve ter pelo menos um degrau para a 

medida ser efetuada. O alto grau de precisão do equipamento permite que a agulha 

caminhe sobre a superfície do filme detectando variações ou defeitos na superfície 

do material que causam translações verticais na agulha. Estas mudanças produzem 

um sinal proporcional ao deslocamento vertical da agulha. O sinal correspondente 

ao percurso da agulha sobre a superfície é armazenado para posterior visualização.  

 Para as medidas de espessura dos filmes produzidos neste trabalho 

utilizamos o perfilômetro Dektak-3030, existente no Laboratório de Sistemas 

Integráveis (LSI-EPUSP). Para esta medida os filmes foram depositados sobre 

substratos de silício onde definiu-se um degrau que possibilita a medida da 

espessura com o perfilômetro.  

As espessuras tiveram que ser medidas para uso nas simulações teóricas dos 

guias de onda. 

3.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta ampliação (até 300.000 x). As imagens fornecidas pelo 

MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é 

a trans-codificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz 

à qual estamos habitualmente acostumados.   

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a 

aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. Essa 
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variação de voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons e também 

provoca o aquecimento do filamento. A parte positiva em relação ao filamento do 

microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando 

numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. A correção do percurso dos feixes 

é realizada pelas lentes condensadoras que alinham os feixes em direção à abertura 

da objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes de elétrons antes dos elétrons 

atingirem a amostra analisada.  

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada neste trabalho para 

a caracterização morfológica dos guias de onda, análises de rugosidade e do perfil 

de corrosão dos filmes. As análises de MEV foram feitas no equipamento Nova 

NanoSEM da Fei Company no Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). O substrato utilizado foi Si e as 

tensões aceleradoras sempre da ordem de 20 kV. Foi utilizada uma inclinação de 

45° no porta amostra a fim de se observar o perfil lateral dos guias fabricados. 

3.4.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

O microscópio Eletrônico de Transmissão foi utilizado para a verificação da 

nucleação das NPs metálicas nos filmes e sua morfologia. O microscópio utilizado 

neste trabalho (Philips CM200, 200 kV), pertence ao Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Instituto de Física da USP (IFUSP). O equipamento permitiu também a 

análise por difração de elétrons e da composição química em regiões selecionadas 

da amostra, através de um detector EDS. 

Na preparação das amostras para a análise no MET, o filme é retirado do 

substrato com auxílio de uma ponta de quartzo. Geralmente obtém-se um pó fino, 

que é disperso em água e posteriormente depositado na tela de cobre para a análise 

no microscópio. Os procedimentos descritos já foram utilizados em trabalhos 

anteriores realizados pelo grupo. 
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3.4.4 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (EDX) 

O espectrômetro de fluorescência de raios-X é um instrumento que determina 

quantitativamente (percentuais em massa) os elementos presentes em uma 

determinada amostra. Isto é possível através da aplicação de raios-X na superfície 

da amostra e a posterior análise dos raios-X emitidos. Quando o feixe de raios-X 

incide sobre um material, os elétrons mais internos (camada K) dos átomos e dos 

íons constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem 

para sua posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em 

comprimento de onda no espectro de raios-X. Como os elétrons de um determinado 

átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, 

determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e assim 

identificar que material está sendo observado.  

A técnica de fluorescência de raios-X é não-destrutiva. Elementos mais 

pesados, que possuem mais subníveis de energia, são mais fáceis de serem 

detectados por este método. Os raios-X produzidos são coletados por um detector, e 

interpretados por conversão da energia radiativa em sinais elétricos. O gráfico 

gerado é uma sucessão de picos correspondentes a cada elemento químico, 

embora a altura desses picos não corresponda, necessariamente, à sua proporção 

em massa. As porcentagens de cada material são calculadas segundo modelos 

previamente programados e fornecidas ao software.  

As amostras foram submetidas à análise por EDX em um Espectrômetro de 

Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva, modelo EDX-720, da Shimadzu. A 

medida foi realizada em vácuo, abrangendo uma área da amostra de 10 mm2 com 

tempo de leitura de aproximadamente 30 segundos e colimador de 3 mm. As 

medidas foram feitas no Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais (CCTM-IPEN), 

com o objetivo de determinar a composição dos filmes contendo NPs metálicas. 
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3.4.5 Espectrometria de Retroespalhamento de Rutherford (RBS) e Emissão 
de Raios-X induzidos por partículas (PIXE) 

As análises de RBS e PIXE foram realizadas no Laboratório de Materiais e 

Feixes Iônicos (LAMFI) do Instituto de Física da USP, com o objetivo de obter a 

concentração dos íons de terras-raras presentes nos filmes produzidos. 

A análise por RBS baseia-se na detecção, em ângulo traseiro, de partículas 

do feixe espalhadas pela amostra. Seus princípios são conhecidos desde a 

experiência de Rutherford em 1911 [156]. Numa colisão elástica, a massa atômica 

do centro espalhador determina a energia da partícula espalhada, enquanto que a 

perda de energia da partícula no interior da amostra permite obter informação de 

espessura e de perfil em profundidade.  

No método PIXE, induz-se a emissão de raios-X característicos de uma 

amostra, irradiando-a com um feixe de íons (preferencialmente prótons ou partículas 

alfa) com alguns MeV de energia. Os raios-X são detectados com um detector de 

Si(Li) refrigerado em nitrogênio líquido, e o sinal armazenado em um analisador 

multicanal. Limitado pela absorção na janela do detector, o método PIXE é capaz de 

identificar e quantificar elementos com Z>10, com limite de detecção de µg/g e 

precisão de 5 a 30% em amostras muito reduzidas, até o limite inferior de 

aproximadamente 1 ng/cm² de massa [156]. 

3.4.6 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

As análises de AFM foram realizadas no Laboratório de Filmes Finos (LFF) do 

Instituto de Física da USP, com o objetivo de obter as imagens topográficas e 

rugosidades das superfícies dos filmes finos.  

No Microscópio de Força Atômica (AFM), uma ponta presa a um cantilever 

varre a superfície da amostra, através de uma cerâmica piezoelétrica que a 

movimenta. Um laser incide sobre o cantilever e é refletido para um conjunto de 

fotodetectores. O sinal elétrico obtido é enviado para o computador mantendo 

constante a deflexão do cantilever (modo de contato) ou a amplitude de oscilação 
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(modo contato intermitente ou não-contato). As correções na altura z são então 

gravadas juntamente com as respectivas posições x,y da amostra, gerando a 

imagem topográfica da amostra [157]. 

3.4.7 Espectrometria de Transmitância e Absorbância no UV-VIS 

Um espectrômetro de luz ultravioleta e visível foi utilizado para obter o 

espectro de transmitância/absorbância dos filmes vítreos, sendo a transmitância 

tomada como a medida da fração da luz que atravessa um sólido. Neste 

equipamento um feixe de luz de comprimento de onda conhecido incide 

ortogonalmente sobre o filme depositado sobre um substrato transparente. Assim, 

faz-se a tomada da transmitância dos filmes para cada comprimento de onda. Como 

resultado tem-se um gráfico da transmitância em função do comprimento de onda.  

A transmitância foi medida no espectrômetro Ocean Optics, mostrado na 

Figura 3.17. Um feixe de luz passa por uma fibra óptica e é incidido na amostra, esta 

luz atravessa a amostra, segue por outra fibra óptica que a direciona até uma grade 

de difração e uma câmera CCD que converte o espectro para o computador, onde é 

possível fazer o tratamento dos dados. A faixa de comprimentos de onda que o 

equipamento pode medir é de 200 a 820nm. A medição foi feita em substrato de 

vidro óptico com e sem filme depositado. Para esta medida, foi utilizado o 

espectrômetro do LTMFO da FATEC-SP e foi realizada para verificar os espectros 

de transmitância. 

 

Figura 3.17 – Espectrômetro Ocean Optics usado nas medidas de transmitância. 
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3.4.8 Emissão óptica nas regiões do Visível e do Infravermelho 

Para verificar a incorporação dos íons de TR nos filmes finos, medidas de 

luminescência foram realizadas no LTMFO. Para tanto o filme é excitado por um 

laser de 980nm, com 200mW. O sinal é focalizado em um monocromador ligado a 

um fotodiodo de Germânio com sistema de resfriamento eletrônico para aumentar a 

relação sinal-ruído (para as medidas no infravermelho) ou a uma fotomultiplicadora 

(para as medidas não região do Visível). O fotodiodo/fotomultiplicadora é ligado a 

um amplificador “lock-in” e um computador, para o processamento do sinal. A Figura 

3.18 mostra o arranjo experimental utilizado. 

 
Figura 3.18 – Arranjo experimental para a obtenção do espectro de emissão no Infravermelho e no 
Visível com a substituição do fotodiodo por uma fotomultiplicadora. 

 

Foram também realizados experimentos nos filmes finos dopados com íons 

de TR com e sem NPs metálicas para a obtenção dos tempos de decaimento 

radiativos dos níveis do Er3+. Neste caso, o laser de excitação era modulado 

eletronicamente com um gerador de funções e o sinal proveniente do fotodiodo de 

germânio (ou da fotomultiplicadora) era ligado a um osciloscópio a partir do qual a 

curva de decaimento era obtida.  

3.4.9 Caracterização Óptica Não-Linear dos Filmes 

A seguir estão apresentadas as metodologias utilizadas para a caracterização 

óptica não linear dos filmes finos empregando as técnicas de Varredura-Z e Chave 
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Kerr. Os experimentos foram realizados no Departamento de Física da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

3.4.9.1 Varredura Z (Z-Scan) 

 

A técnica de Varredura Z (Z-scan) foi utilizada para a caracterização do índice 

de refração não linear e absorção não-linear dos filmes finos com e sem NPs 

metálicas. 

Para a técnica de varredura Z, foi utilizada uma lente de distância focal de 10 

cm, uma base transladadora, com um motor de passos controlado por computador. 

Um laser de Nd:YAG, operando em 532nm com largura de pulsos de 100ps foi 

usado como fonte de luz. Para a eliminação de efeitos térmicos, um seletor de 

pulsos que opera a uma baixa taxa de repetição (~10-100 Hz) é utilizado. Os 

fotodetectores utilizados são ligados a um integrador do tipo “boxcar” para o 

processamento do sinal. Com o objetivo de melhorar a relação sinal-ruído, um canal 

de referência é usado. A  

Figura 3.19 mostra uma representação esquemática do arranjo experimental. 

  

Figura 3.19 – Arranjo experimental utilizado para a técnica de Varredura-Z. 
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3.4.9.2 Chave Kerr 

 

A Chave Kerr foi utilizada para a caracterização da amplitude e da dinâmica 

temporal da não linearidade óptica dos filmes finos com e sem NPs metálicas. Para 

essa técnica, um laser de Ti:Safira, operando em 800nm, pulsado a uma taxa de 

repetição de 82MHz, com largura de pulsos de 150fs foi utilizado neste experimento. 

O feixe laser é dividido em dois e a razão de intensidades dos feixes é de 1:10. A 

polarização do feixe forte (feixe de excitação) é fixada em 45º em relação ao feixe 

fraco (feixe de prova). Os dois feixes são focalizados por uma lente de 10cm de 

distância focal e a superposição temporal é ajustada por uma linha de atraso 

montada sobre um transladador controlado por computador. As amostram são 

posicionadas no foco da lente e, após esse ponto, um polarizador é colocado no 

feixe de prova, ajustado para apresentar polarização perpendicular à polarização 

original do feixe de prova. Quando os dois feixes encontram-se sobrepostos 

temporalmente, o feixe de prova sofre uma rotação em sua polarização, devido à 

birrefringência induzida pelo feixe de excitação. Nesta situação, uma fração do feixe 

de prova é transmitido pelo polarizador “cruzado”. O sinal é registrado com um 

fotodetector e um amplificador “lock-in”. A Figura 3.20 apresenta o esquema do 

arranjo utilizado neste experimento. 

 
Figura 3.20 – Arranjo utilizado para a técnica Chave Kerr.  
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3.4.10 Caracterização Óptica dos Guias 

As técnicas e as montagens experimentais utilizadas na caracterização óptica 

dos guias de onda fabricados pelos processos descritos anteriormente são 

apresentadas a seguir. Esta caracterização foi feita através de medidas de 

atenuação para determinar as perdas por propagação dos guias de onda no 

comprimento de onda de 632,8 nm e 1050 nm. Também foram obtidos os perfis de 

campo próximo dos guias, como será descrito a seguir. 

Para a caracterização da atenuação dos guias, foi utilizada a técnica de vista 

superior. Nesta análise, as lâminas de Si com os dispositivos implementados foram 

clivadas na orientação cristalográfica. O acoplamento do laser nos guias de ondas é 

feito através de uma fibra óptica posicionada na borda clivada da lâmina, como 

mostra a Figura 3.21. 

Supondo que a intensidade do espalhamento da luz na superfície do filme 

seja proporcional à potência luminosa guiada, pode-se medir a atenuação no 

guiamento a partir de imagens do espalhamento dos guias de ondas. Estas imagens 

são capturadas por uma câmera CCD interligada a um microcomputador e 

posicionada acima dos guias de ondas. O posicionamento e identificação dos guias 

analisados são realizados com auxílio de um estereomicroscópio. A Figura 3.22 

mostra a montagem experimental para a medida de atenuação nos guias produzidos 

no visível e no infravermelho. 

 

 
 
Figura 3.21- Arranjo experimental usado para o acoplamento do laser no guia de onda e realização 
das medidas de perdas por propagação e obtenção das imagens dos perfis de campo próximo. 
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Figura 3.22 – Montagem experimental usada nas medidas de atenuação óptica. 

 

Para minimizar as perdas por acoplamento a luz proveniente do laser foi 

acoplada aos guias de onda por meio de uma fibra óptica especial (lensed-tip fiber 

optics) com um ponta de 2µm (LaseOptics), mostrada na Figura 3.23. Este mesmo 

método foi empregado para as medidas de ganho óptico nos guias de onda, através 

do arranjo que será mostrado posteriormente. 

 

Figura 3.23 – Fibra óptica utilizada para acoplar a luz proveniente dos lasers aos guias de onda 
produzidos. 

 

As imagens gravadas são analisadas por um programa de tratamento de 

imagens que possibilita medir a variação luminosa no guia de ondas. A Figura 3.24 
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mostra um exemplo do gráfico da intensidade luminosa capturada pela câmera CCD 

em função do número de pixel. Um ajuste dos pontos medidos é feito conforme 

mostra a Figura 3.24. 

 
Figura 3.24 – Gráfico da intensidade luminosa capturada pela câmera CCD em função do 
comprimento do guia de onda.  

 

Através do ajuste linear da curva com o eixo y logarítmico, é possível obter o 

valor da perda por propagação α diretamente, através do coeficiente angular a da 

reta obtida, utilizando as equações apresentadas a seguir. 

! = −10!! (3.1) 

! = −
10 !"# !!

!!
!! − !!

 
(3.2) 

Cabe ressaltar que a referida potência é proporcional a intensidade do 

espalhamento da luz capturada pela câmera CCD. 

A obtenção das imagens de campo próximo da luz guiada nas amostras é 

realizada focalizando-se a luz na saída do guia em uma câmera CCD (Newport). 

Para focalizar a luz na câmera foi utilizada uma lente objetiva de 10x. Uma íris 

também foi incluída no arranjo para diminuir a interferência de luz espalhada. A 

Figura 3.21 também mostra como são obtidas as imagens de campo próximo dos 

guias de onda. 

A amplificação óptica na região do infravermelho (em torno de 1530 nm) foi 

determinada utilizando um laser de diodo de 980 nm como bombeamento com 



124 

 

potência máxima de 100 mW. Um laser  diodo de 1530 nm forneceu o feixe de sinal 

de prova para ser amplificado. Os feixes de bombeamento e de sinal foram 

multiplexados por um WDM 980 nm / 1550 nm e acoplados às guias de onda. A 

potência do feixe de prova (sinal) foi menor do que ∼10 µW para evitar a saturação 

de ganho. O sinal de saída foi coletado com uma fibra óptica e enviado a um 

analisador óptico espectral para avaliar o ganho. A Figura 3.25 apresenta um 

esquema do arranjo utilizado nas medidas de ganho óptico no infravermelho. 

 

Figura 3.25- Arranjo experimental para as medidas de Ganho Óptico nos guias de onda. 
 

3.4.11 Microfabricação de guias de onda em vidros 

Os guias de onda foram também fabricados utilizando a técnica de escrita 

direta em meios transparentes e amorfos usando um laser de femtosegundos 

pertencente ao Departamento de Física da UFPE. Guias de onda já foram 

demonstradas nos mais variados tipos de materiais, com a vantagem de não alterar 

as propriedades da superfície, já que devido à interação não-linear pulso/matéria a 

modificação fica confinada na região focal. 

A composição (em % peso) da amostra utilizada para a fabricação dos guias 

de onda por escrita direta por laser de femtosegundos foi a seguinte: 17,1 GeO2 - 

72,8 PbO - 10,1 Ga2O3  (GPG). A composição utilizada foi diferente da utilizada na 

produção de filmes finos pois já havia sido observado em trabalho anterior do grupo 

[109] que nos vidros GP, as guias de onda escritas não são estáveis, 

desaparecendo após um período de tempo. Estudos estão sendo realizados com o 

intuito de instigar o motivo do ocorrido. A referida amostra foi preparada no LTMFO 

da FATEC-SP. Para esse trabalho, a amostra foi dopada com 2% em peso de óxido 
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de érbio. O processo de produção do vidro seguiu os mesmos passos descritos para 

a produção de alvos vítreos (cf. Seção 3.1). A temperatura de fusão e tratamento 

térmico foram 1100 e 392ºC. Esses parâmetros seguiram critérios estabelecidos 

anteriormente a partir de trabalhos realizados pelo grupo.  

O sistema laser utilizado foi um amplificador regenerativo Ti:Safira (Libra 

Ultrafast Amplifier Laser System, Coherent) emitindo pulsos com comprimento de 

onda centrado em 800 nm, largura de pulso de 150 fs, energia máxima de 1 mJ e 

taxa de repetição de 1 kHz . O pulso laser é gerado por um oscilador de modo 

travado (mode-locked oscillator). Usualmente um oscilador ultrarrápido opera com 

taxa de repetição em torno de 100 MHz, e a energia do pulso fica em torno de 

nanojoules. No sistema usado, o pulso é formado em um oscilador ultrarrápido 

(Vitesse) e o bastão de Ti:Safira é bombeado por um laser Q-Switched (Evolution). 

O vidro é colocado em posicionadores XYZ controlados por computador 

(Newport Motorized XYZ Translate Stage) e para a realização da escrita, a amostra 

é submetida a uma varredura perpendicular a direção do feixe de laser, com 

velocidades entre 0,05 e 0,5 mm/s. A energia do feixe laser é variada para obtermos 

guias escritas com 5 e 10µJ (correspondendo a 5 e 10 mW de potência) com uma 

placa de meia onda, um polarizador e um filtro óptico variável. A potência utilizada 

para a escrita é medida usando um medidor de potência (Thorlabs Ultima) com o LM 

10 HTD como detector.  

Um microscópio e uma câmera CCD, posicionadas acima da amostra, são 

utilizados para alinhar o feixe e garantir que as varreduras sejam paralelas com as 

faces do vidro. Uma lente objetiva de microscópio, com abertura numérica de 0,3 é 

utilizada para focalizar o feixe do laser para que apresentasse um diâmetro de 

poucos micrômetros e ≈ 10µm de profundidade de foco a uma posição ∼200µm 

abaixo da superfície do vidro. Este valor deve ser maior que a profundidade de foco, 

para evitar danos à superfície da amostra. O arranjo experimental utilizado para a 

escrita dos guias de onda está apresentado na Figura 3.26 e a Figura 3.27 mostra o 

detalhe do posicionamento da amostra para a realização da escrita por laser de fs.  
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(a) (b) 

Figura 3.26 – Ilustração do arranjo usado para gravação em vidros (a). Imagem do arranjo 
experimental utilizado na escrita dos guias de onda (b). 

 

 
Figura 3.27 – Desenho esquemático do processo de escrita no interior da amostra vítrea (a). Imagem 
do detalhe da focalização do laser de femtosegundos na amostra vítrea (b). 

 

Após a escrita dos guias de ondas, as amostras tiveram suas faces polidas 

manualmente, não passando por um processo de polimento óptico.  O comprimento 

final das guias de onda foi de 0,9 cm. Em seguida foi realizada a caracterização dos 

guias de onda, conforme procedimento mostrado a seguir.  

 

3.4.12 Caracterização dos guias escritos no vidro 

As perdas por propagação nos guias de onda dopados com érbio e 

distribuição de modos através das imagens de campo próximo (caracterização 
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passiva) bem como o ganho óptico (caracterização ativa), como será descrito a 

seguir. 

Para o alinhamento e caracterização preliminar, um laser de HeNe (632 nm), 

foi acoplado nos guias de onda. As perdas foram obtidas medindo a potência de 

saída com auxílio de uma lente objetiva de 20x, uma Iris e um medidor de potência. 

A distribuição de modos foi ampliada por uma lente objetiva de microscópio de 20x e 

direcionada a uma câmera CCD. 

Os guias também foram caracterizados em 1530nm, já que é nesta região 

que os íons de érbio possibilitam a obtenção de amplificação óptica.  

A amplificação óptica na região do infravermelho (em torno de 1530nm) foi 

determinada utilizando um laser de diodo de 980nm como bombeamento com 

potência máxima de 250mW. Um laser sintonizável (1520 – 1575 nm) forneceu o 

feixe de sinal de prova para ser amplificado. Os feixes de bombeamento e de sinal 

foram multiplexados por um WDM 980nm / 1550nm e acoplados às guias de onda. A 

potência do feixe de prova (sinal) foi mantida em -20dBm (∼10µW) para evitar a 

saturação de ganho. O sinal de saída foi coletado com uma fibra multimodo e 

enviado a um analisador óptico espectral para avaliar o ganho. A Figura 3.28 

apresenta um esquema do arranjo utilizado nas medidas de ganho óptico no 

infravermelho. 

 
 
Figura 3.28 – Arranjo utilizado para as medidas de ganho. 
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4 Resultados 

Na primeira parte deste capítulo são mostrados os resultados relacionados a 

caracterização de Filmes Finos de germanato (PbO-GeO2) com e sem NPs 

metálicas, obtidos pelo processo de deposição por sputtering-RF. As características 

ópticas lineares e não-lineares dos filmes com e sem NPs metálicas também são 

apresentadas. 

 Em seguida, na segunda seção, os resultados relacionados com os filmes 

finos de mesma composição, dopados com Er3+/Yb3+ são exibidos. Estes filmes 

servirão como meio ativo para os guias de onda amplificadores. A influência do ouro 

na emissão fluorescente dos íons de Er3+, bem como no tempo de vida radiativo 

também são apresentados. 

A terceira parte deste capítulo mostra os guias de onda produzidos a partir 

dos filmes GP, seguindo a metodologia apresentada no capítulo anterior. A 

influência dos parâmetros de processo de produção na qualidade dos filmes é 

apresentada, através de análises topográficas, como MEV e AFM e pela 

caracterização óptica passiva. Por fim, são apresentadas as caracterizações 

passivas e ativas dos amplificadores ópticos baseados nos filmes codopados com 

Er3+/Yb3+. A influência da presença do ouro nas características dos melhores guias 

também é apresentada. 

Na última parte deste capítulo, os resultados da caracterização dos guias de 

onda escritos em amostras vítreas volumares pela técnica de escrita direta por laser 

de fs são expostos. 

4.1 Filmes Finos GeO2-PbO com e sem NPs de ouro 

4.1.1 Obtenção e caracterização dos filmes finos nanoestruturados 

Foram obtidos neste trabalho filmes finos de GeO2-PbO com e sem NPs 

metálicas com diferentes concentrações de prata e ouro. A Tabela 4.1 apresenta as 

espessuras dos filmes obtidos por perfilometria e as taxas de deposição 
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correspondentes, assim como a potência de RF utilizada em cada um dos alvos 

usados durante a deposição. Todas as amostras apresentadas na Tabela 4.1 foram 

obtidas utilizando plasma de argônio, a deposição foi realizada com pressão de 

trabalho de 3,5 mTorr, o tempo de deposição foi 120 min e a distância entre os alvos 

e os substratos foi 15 cm. 

 
Tabela 4.1 – Parâmetros utilizados na deposição dos filmes GP. Em todos os processos, foi utilizado 
argônio, com pressão de 3,5mTorr. O tempo de processo foi 120min e a distância entre alvo e 
substrato foi de 15cm. 

Amostra 
Potência (W) 

Alvo GeO2-PbO  

Potência (W) / 

Abertura do Shutter 

(%) do alvo metálico 

Espessura (Å) 
Taxa de Deposição 

(Å/min) 

GP 40 -- 3920 ± 124 32 

GPAg1 40 8 / 100 4869 ± 56 38 

GPAg2 50 6 / 100 5051 ± 35 47 

GPAg3 50 6 / 50 4766 ± 29 40 

GPAu1 50 6 / 50 4350 ± 71 36 

GPAu2 50 6 / 25 4405 ± 29 36 

 

Para controlar a concentração de NPs metálicas nos filmes, a potência de RF 

nos alvos metálicos teve que ser reduzida até 6W. Entretanto, mesmo com valores 

baixos de potência aplicados aos alvos metálicos, altas concentrações de metal no 

filme foram obtidas (superior a 20%), como está mostrado na Tabela 4.2. Nestes 

casos, após o tratamento térmico para a nucleação das NPs metálicas, ocorria a 

formação de clusters micrométricos, que eram perceptíveis a olho nu (Figura 4.1).  

Para prevenir a formação de clusters e reduzir a concentração de metal nos 

filmes, o anteparo (shutter) do alvo metálico não foi aberto completamente durante a 

deposição (cf. Seção 3.2.1). Isto foi feito, pois uma maior redução na potência de RF 

aplicada ao alvo comprometeria a estabilidade do plasma de argônio. A abertura do 

anteparo utilizada durante a deposição também está mostrada na Tabela 4.1. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.1 – Imagens obtidas por microscopia óptica dos filmes GPAg1 e GPAg2.  
 

As medidas de Fluorescência de Raios-X (Tabela 4.2) mostraram que a 

composição do filme sem metal é bastante similar à composição do alvo (cf. Seção 

3.1), indicando que a estequiometria foi mantida. Dos processos em que foi 

realizado o co-sputtering do alvo GP com um alvo metálico, filmes finos GP 

contendo até 21,4 em % peso de prata e 7,9 em % peso de ouro foram obtidos, 

dependendo da potência de RF e da abertura do anteparo dos alvos metálicos 

utilizadas durante o processo de deposição. 

Tabela 4.2 – Composição dos filmes GP obtida por análise de Fluorescência de Raios-X. 

Amostra Ge (% peso) Pb (% peso) Metal (% peso) 

GP 37,7 62,2 -- 

GPAg1 30,4 48,2 21,4 

GPAg2 22,7 65,3 12,0 

GPAg3 26,2 69,3 4,5 

GPAu1 23,5 68,5 7,9 

GPAu2 20,6 73,9 5,4 

 

O espectro de transmitância óptica dos filmes sem NPs metálicas está 

apresentado na Figura 4.2. Nota-se que a transmitância do filme após a deposição é 

de apenas ≈ 2 % em 430 nm. Com a realização dos tratamentos térmicos em 

diversas temperaturas, observou-se que a transmitância do filme sofre um grande 

aumento, apresentado uma transmitância de ≈ 100 % após  a realização de 
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tratamento térmico à 400ºC durante 5h. Os padrões de franjas apresentados nos 

espectros de transmissão óptica se devem a interferência entre os feixes de luz 

refletidos nas superfícies do filme e do substrato. Este fenômeno não é observado 

para os filmes sem tratamento térmico devido a alta absorção óptica apresentada 

pelos filmes. 

As medidas de absorção óptica dos filmes contendo NPs metálicas estão 

apresentadas na Figura 4.3. O filme fino que não foi submetido a tratamentos 

térmicos apresenta comportamento parecido com os filmes finos depositados sem o 

alvo metálico e que não haviam sido submetidas a tratamento térmico, apresentando 

alta absorção óptica em todo o espectro visível. As amostras que foram depositadas 

com metal apresentaram bandas de absorção intensas devido à Ressonância dos 

Plasmons Superficiais (RPS) do ouro ou da prata após serem submetidas a 

tratamentos térmicos. Como pode ser visto na Figura 4.3, a presença das bandas de 

RPS indica que ocorreu nucleação de NPs de ouro/prata nos filmes finos e que o 

procedimento usado é adequado para a nucleação de NPs metálicas em filmes 

finos. Para a amostra contendo grandes concentrações de prata (GPAg1), é possível 

observar uma banda de RPS intensa e larga, apresentando máxima absorção em 

500nm, conforme mostra a Figura 4.3. Para o filme com concentrações menor de 

prata, a banda de RPS ficou centralizada em 470nm e apresenta menor largura. As 

amostras contendo NPs de ouro apresentam bandas de absorção de RPS com pico 

em 590nm, como  pode ser visto na Figura 4.3. Em nenhum dos casos, observou-se 

o aparecimento de bandas de absorção para comprimentos de onda superiores a 

800nm após o tratamento térmico. 
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Figura 4.2 – Transmitância da amostra GP sem NPs metálicas tratada termicamente em diferentes 
temperaturas e períodos de tempo. 

 

 
Figura 4.3 – Espectro de Absorção das amostras com e sem NP metálicas. 
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As Figura 4.4 e Figura 4.5 elucidam a influência do tratamento térmico na 

absorção óptica das amostras GPAg3 e GPAu1 e consequentemente na nucleação 

das NPs metálicas. Observa-se a intensificação da banda de RPS e um 

deslocamento do pico de máxima absorção para comprimentos de onda maiores 

com período de tratamento térmico (Figura 4.4) e com o aumento da temperatura de 

tratamento térmico (Figura 4.5). 

 
Figura 4.4 – Espectro de absorção das amostras do grupo GPAg3 submetidos a tratamento térmico à 
420ºC durante diferentes períodos de tempo. 

 

 
Figura 4.5 – Espectro de Absorção das amostras GPAu1 e GPAg3 sem tratamento térmico e tratadas 
termicamente por diferentes temperaturas e períodos de tempo. 
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As micrografias obtidas por MET das amostras GPAg3 e GPAu1 tratadas 

termicamente à 370 e 420ºC por 10h são apresentadas nas Figura 4.6 e Figura 4.7 

respectivamente, bem como a difração de elétrons e análises químicas obtidas por 

EDS durante a análise das amostras ao microscópio. As análises dos padrões de 

difração de elétrons e EDS confirmam que as partículas observadas nas 

micrografias são de prata/ouro metálico. Os histogramas mostram a distribuição de 

tamanho das NPs metálicas nos filmes. Para a amostra GPAg3 submetida a 

tratamento térmico à 370ºC durante 10h, partículas com tamanho médio em torno de 

8,8 e 18,8 nm foram observadas. Para o mesmo filme, submetido a tratamento 

térmico à 420ºC durante 10h, nota-se uma diminuição na concentração de partículas 

menores (<10nm) e um aumento na concentração de partículas de maior tamanho 

(>30nm). De fato, foi possível observar a formação de agregados de NPs de prata 

na amostra tratada à 420ºC, apresentando tamanhos médios em torno de 17,5nm. 
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Figura 4.6 – Imagens de MET para a amostra GPAg3 tratada termicamente durante 10h à 370ºC (a) e 
420ºC (b). Para cada amostra são mostrados os padrões de difração, análise de EDS e histogramas 
com a distribuição de tamanho das NPs metálicas (à dir.)  
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Figura 4.7 – Imagens de MET para a amostra GPAu1 tratada termicamente durante 10h à 370ºC (a) e 
420ºC (b). Para cada amostra são mostrados os padrões de difração, análise de EDS e histogramas 
com a distribuição de tamanho das NPs metálicas (à dir.)  

 

O filme GPAu1, tratado termicamente a 370ºC por 10h apresentou partículas 

com diâmetros médios de 2,1 e 3,8nm. O tamanho médio das partículas para a 

mesma amostra tratada termicamente a 420ºC durante 10h foi de 5,9nm. 

Estes resultados mostram então a possibilidade de nucleação por meio de 

tratamento térmico, bem como a interferência do tempo e da temperatura na 

nucleação.  
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No presente trabalho foi dado prosseguimento à produção de guias de onda 

contendo apenas NPs de ouro, por tratar-se de primeiro trabalho do grupo com este 

enfoque. Além disso a literatura é escassa no que diz respeito à guias de onda 

nanoestruturados. 

4.1.2  Caracterização das constantes ópticas do Filme GP 

Para a fabricação e modelamento dos guias de onda amplificadores é 

necessário conhecer os valores de índice de refração e coeficiente de absorção do 

filme GP. Estes valores são necessários e relevantes para o desempenho do guia de 

onda, a partir de uma certa geometria, e influenciam nos valores de ganhos ópticos 

que podem ser obtidos. 

Para a caracterização das constantes ópticas foi realizada através do método 

proposto por Swanepoel, utilizando o espectro de transmissão dos filmes 

depositados em um substrato transparente de vidro. A partir da análise do espetro 

de transmissão do filme, é possível obter os valores de índice de refração n e o 

coeficiente de extinção k, que pode ser expresso em termos de coeficiente de 

absorção α. 

O método de Swanepoel baseia-se na análise das franjas de interferência que 

surgem no espectro de transmissão do filme, devido a interferência entre os feixes 

incidentes na superfície do filme e na superfície do substrato. O método apresenta 

bons resultados quando o filme analisado apresenta baixa absorção óptica na região 

de análise, pois caso contrário, a observação das franjas de interferência é 

prejudicada. Também é desejável que o filme não seja muito fino, para que o 

número de franjas presente no espectro seja maior, possibilitando melhor acurácia 

na análise.  

Para a análise que será mostrada a seguir, foi utilizado um filme de GeO2-

PbO, com uma espessura de 1,6µm. A deposição foi feita utilizando plasma de 

argônio, com uma potência aplicada ao alvo de 60W, sob uma pressão de trabalho 

de 5mW. Estes parâmetros de processo foram utilizados na deposição de todos os 
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guias, para garantir a validade dos resultados.  O espectro de transmissão do filme 

está mostrado a seguir: 

 
Figura 4.8 – Espectro de transmissão do filme GP após tratamento térmico a 400oC durante 3h. 
 

Foi obtido um espectro com um número grande número de franjas, que facilita 

a aplicação do método de Swanepoel e garante confiabilidade dos resultados 

obtidos, procedimentos para a análise se baseiam na posição dos pontos de 

máximos e mínimos e a transmitância associada a cada um desses pontos, 

conforme foi mostrado anteriormente. O resultado obtido para o índice de refração 

do filme em função do comprimento de onda está mostrado na Figura 4.9. Foi 

realizado um ajuste teórico aos pontos obtidos experimentalmente, usando a 

Equação de Sellmeir: 

!! ! = 1+ !!!!
!! − !!

+ !!!!
!! − !!

+ !!!!
!! − !!

! (4.1) 

 
Figura 4.9 – Índice de refração do filme de germanato em função do comprimento de onda. O ajuste 
teórico mostrado foi realizado com a Equação de Sellmeir. 
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Os coeficientes de Sellmeir, obtidos para o filme estão mostrados na Tabela 4.3 a 

seguir: 

Tabela 4.3 – Coeficientes de Sellmeir do filme PbO-GeO2 
 

Coeficientes de Sellmeir 

B1 = 1,390 

B2 = 1,171 

B3 = 9,469 . 10-1 

C1 = 3,265 . 10-2 µm2 

C2 = 3,458 . 10-2 µm2 

C3 = 5,775 . 101  µm2 

 

Verificou-se que o índice de refração apresentado pelo filme GP está próximo 

de 2,00 para 500 nm. Também, conforme esperado, o valor do índice diminui com o 

comprimento de onda, atingindo ~ 1,89 para a região do infravermelho próximo em ~ 

1530nm. 

O coeficiente de absorção do filme em função do comprimento de onda 

também foi obtido e está mostrado na Figura 4.10: 

 
Figura 4.10 – Coeficiente de absorção do filme em função do comprimento de onda. A linha é um guia 
para os olhos. 
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Observa-se que o coeficiente de absorção do filme é menor na região do 

infravermelho, o que indica que as perdas por absorção nesta região serão menores. 

O valor de espessura obtido pela análise de Swanepoel, a partir da Equação 

(2.28), é de 1,67±0,01 µm, está bem próximo do valor de espessura do filme, obtido 

por perfilometria (1,6 µm), conforme será visto na Seção 4.3. 

4.1.3 Caracterização óptica não-linear dos filmes finos nanoestruturados 

Os filmes produzidos para a caracterização óptica não-linear foram obtidos 

seguindo as condições apresentadas na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Parâmetros de processo utilizados na obtenção de filmes GP para a caracterização 
óptica não linear. 

Parâmetro  Condição 

Potência (W) - Alvo GeO2-PbO 50 

Potência (W) - Alvo metálico 6 

Abertura do shutter (%) – Alvo metálico 25 

Pressão de Base (Torr) 10-5 

Pressão de Trabalho (mTorr) 5,0 

Tempo de deposição (min) 240 

 

Foram obtidos filmes GP com e sem NPs metálicas. Os filmes foram 

submetidos a um tratamento térmico em ar a 370 ºC por dez horas. Como foi 

observado anteriormente, a etapa de tratamento térmico ocasiona um aumento na 

transmitância óptica do filme na região do UV e visível, bem como possibilita a 

nucleação e crescimento das NPs metálicas (cf. Seção 4.1). 

A espessura dos filmes foi medida por perfilometria. Os resultados estão 

mostrados na Tabela 4.5. A composição química dos filmes, apresentada na Tabela 

4.5 foi analisada por Fluorescência de Raios-X e os coeficientes de absorção linear 

foram obtidos a partir dos espectros de absorbância dos filmes, descontando a 



141 

 

influência do substrato e da refletividade dos filmes, de acordo com a seguinte 

equação: 

!!(!) =
!(!). !" 10 + 2. !"!(1− !(!))

! ! (4.2) 

onde A é a absorbância do filme, obtida pelo espectro de absorção, R é a 

refletividade do filme e d é a espessura do filme fino. 

Os espectros de absorção dos filmes utilizados para a caracterização não 

linear estão mostrados na Figura 4.11. 

Tabela 4.5 – Características dos filmes finos utilizados na caracterização óptica não-linear. 

Filme 
Espessura 

(µm) 
Composição (%mol) 

α0 (x 102 cm-1) 

532nm 

α0 (x 102 cm-1) 

800nm 

GP 1,06 56 PbO – 44 GeO2 65 40 

GPAg 823,3 47PbO – 37 GeO2 – 16 Ag 639 1,40 

GPAu 1,23 45 PbO – 36 GeO2 – 19 Au 266 1,80 

 

Na Figura 4.11, também é possível observar as bandas de RPS da prata e do 

ouro, centradas em 500 e 575 nm, respectivamente. Imagens obtidas por MET dos 

filmes (Figura 4.12 e Figura 4.13) mostram a presença das NPs metálicas e sua 

correspondente distribuição de tamanhos, bem como as análises obtidas por 

difração de elétrons e EDX, comprovando que de fato as partículas observadas são 

de ouro/prata metálicas. 
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Figura 4.11 – Espectro de absorbância dos filmes GP sem NPs metálicas (vermelho) e contendo NPs 
de prata (azul) e ouro (preto)  

 

 

 

 
Figura 4.12 – Imagens de MET para a amostra GP com prata tratada termicamente durante 10h à 
370ºC.  
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Figura 4.13 – Imagens de MET para a amostra GP com ouro tratada termicamente durante 10h à 
370ºC. Para cada amostra são mostrados os padrões de difração, análise de EDS e histogramas 
mostrando a distribuição de tamanho das NPs metálicas (à dir.)  

 

No presente trabalho, a não-linearidade óptica dos filmes foi caracterizada em 

532 nm (regime de picossegundos), através da técnica de varredura Z (Z-scan) e em 

800nm (regime de femtosegundos), através da técnica da chave Kerr.  

Antes das medidas nos dois comprimentos de onda, os sistemas 

experimentais foram calibrados usando-se dissulfeto de carbono (CS2) em uma 

cubeta de 1mm, de forma a determinar as intensidades dos feixes utilizadas durante 

os experimentos. A intensidade dos feixes foi ajustada para que fosse possível obter 

um sinal mensurável no detector, mas que fosse suficientemente baixo para evitar a 

degradação do filme durante o experimento. De fato, já é conhecido que 

experimentos com Varredura-Z em filmes finos podem ser largamente afetados por 

danos fotoinduzidos, levando a erros de medidas. Por isso, medidas sequenciais em 

três regimes de intensidade (alta – baixa – alta) foram realizadas com o intuito de 

certificar-se de que não ocorriam mudanças nas características dos filmes durante 

os experimentos. Os valores de n2 do CS2 utilizados para a calibração dos sistemas 

e obtenção das intensidades utilizadas estão apresentados na Tabela 4.6. 

Utilizando os valores de n2 mostrados na Tabela 4.6, foi possível determinar a 

intensidade dos feixes utilizados durante as medidas de não-linearidade óptica. No 

experimento de varredura Z, as medidas foram feitas à intensidade I0 = 560 MW/cm2
 

e, na chave Kerr, as intensidades dos feixes fraco (feixe de prova) e forte (feixe de 
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excitação) foram, respectivamente, 45 MW/cm2 e 342 MW/cm2 (aproximando-se da 

razão entre as intensidades de 1:10). 

 
Tabela 4.6 – índices de refração do CS2 utilizados para a calibração dos sistemas experimentais. 

Comprimento de 
onda (nm) 

n2 (cm2/W) do CS2 Referência 

532 3,0x10-14 [13] 

800 3,1x10-15 [158] 

 

As curvas de Varredura-Z em 532 nm correspondentes à refração não-linear 

(detector com íris – “closed aperture Z-scan”) e à absorção não-linear (detector 

aberto – “open aperture Z-scan”) dos filmes GP sem NPs metálicas e GP contendo 

NPs de ouro estão apresentadas na Figura 4.14. Não foi possível realizar as 

medidas de Varredura-Z nos filmes contendo NPs de prata, devido à alta absorção 

óptica apresentada por estas amostras em 532nm, impossibilitando a detecção de 

qualquer sinal transmitido pela amostra. Tentou-se aumentar a intensidade do feixe 

incidente, entretanto maiores potências causavam a degradação do filme quando 

este passava pela região focal do laser. 

A partir da Figura 4.14 é possível concluir que a amostra sem NPs metálicas 

apresentou não-linearidade desprezível, já que o valor de transmitância manteve-se 

constante enquanto a amostra era deslocada ao longo do foco do laser. Por outro 

lado, a amostra contendo NPs de ouro apresentou um perfil de Z-scan, mostrando 

que o material comportou-se como meio focalizador (n2 > 0). Da mesma forma, a 

absorção não-linear do filme sem NPs metálicas mostrou-se desprezível, ao passo 

que é possível observar absorção não-linear positiva (α2 > 0) para o filme fino 

contendo NPs de ouro. As linhas sólidas na Figura 4.14 representam o ajuste do 

perfil de Varredura-Z aos dados experimentais, seguindo o procedimento 

apresentado em [126]. 

A partir dos gráficos apresentados na Figura 4.14, foram obtidos os valores de 

 = (6 ± 1) 10-10 cm2/W e  = (1.7 ± 0.3) 104 cm/GW, para os filmes contendo 

NPs de ouro. 

n2 × α2 ×
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Figura 4.14 – Perfis de Varredura-Z associados à refração e à absorção não-linear (respectivamente) 
do filme GP sem NPs metálicas (a) e (b) e do filme GP contendo NPs de ouro (c) e (d). 

 

A Figura 4.15 apresenta o sinal Kerr normalizado, obtido pela técnica da 

chave Kerr para os filmes contendo NPs de prata e ouro em função do tempo de 

atraso entre os pulsos de excitação e de prova à 800nm. Mais uma vez, o filme 

contendo GP sem NPs metálicas não apresentou sinal mensurável e por isso não 

está mostrado. O sinal correspondente ao CS2 também está apresentado para 

ilustrar a resolução do sistema experimental. O sinal Kerr do CS2 é assimétrico, pois 

ele possui dois tempos de decaimento: um rápido, < 50 fs e outro mais lento de 

~ 2 ps. 

Os perfis simétricos, correspondentes aos filmes GP contendo NPs de ouro e 

prata, indicam que o tempo de resposta da não-linearidade é menor do que 100 fs. 

Isto é confirmado quando os sinais Kerr dos filmes finos são comparados com um 

sinal de autocorrelação do laser, obtido através de um cristal de β-BaB2O4 (BBO), 

gerador de segundo harmônico (Figura 4.16). O sinal de autocorrelação do laser de 

fs é uma medida do tempo de duração dos pulsos do laser. Neste caso, a largura do 
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sinal de autocorrelação foi ≈ 150 fs. Desta forma, a medida do tempo de resposta da 

não-linearidade ficou limitada pela duração do pulso do laser utilizado no 

experimento. 

A partir dos sinais Kerr, foram obtidos os valores dos módulos de n2 para os 

filmes contendo NPs de ouro. Desta forma, determinou-se que |n2| = (10 ± 1) 10-

13 cm2/W. Em 800 nm, não foi possível medir os coeficientes de absorção não-linear 

dos filmes a partir de sua limitação óptica, mesmo quando foi utilizada a máxima 

intensidade disponível (501 MW/cm2). Isto indica que a absorção não-linear dos 

filmes contendo NPs de ouro estava abaixo do limite de detecção do sistema 

experimental (< 60,2 cm/GW). 

Discussões acerca da fundamentação dos resultados apresentados serão 

feitas na Seção 5.1. Os resultados anteriores mostram que os perfis de campo 

próximo dos guias de maior largura mostraram-se elípticos, como esperado, dada a 

geometria do guia de onda.  

 

Figura 4.15 - Sinal Kerr normalizado dos filmes GP dopados com ouro comparado ao do CS2. 
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Figura 4.16 – Sinal Kerr normalizado dos filmes GP dopados com ouro e prata comparados ao do 
cristal BBO. 

4.2 Obtenção e caracterização de Filmes Finos GP codopados com 
Er3+/Yb3+ com e sem NPs de ouro 

Para a produção de guias de onda amplificadoras, também foram utilizados 

os filmes finos codopados com Er3+/Yb3+. Os filmes foram obtidos utilizando as 

condições de processo apresentadas na Tabela 4.7. 

Foram utilizados três pellets de Er2O3, preparados no LTMFO sobre o alvo de 

Yb2O3 (Lesker – pureza de 99,99%) durante a deposição, ocupando ~9,4 % da área 

do alvo.  

Tabela 4.7 – Parâmetros de processo utilizados na obtenção de filmes GP codopados com Er/Yb. 

Parâmetro  Condição 

Potência (W) - Alvo GeO2-PbO 60 

Potência (W) - Alvo Yb2O3/Er2O3 30 

Pressão de Base (Torr) 10-5 

Pressão de Trabalho (mTorr) 5,0 

Tempo de deposição (min) 240 
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O espectro de emissão luminescente dos filmes com érbio foi obtido, bem 

como os tempos de vida radiativos. A influência do ouro também será apresentada. 

Entretanto, conforme será visto adiante, guias de onda baseados em filmes 

nanoestruturados depositados por co-sputtering podem apresentar altas perdas, 

devido à absorção óptica causada pelas NPs metálicas, principalmente na região do 

visível e infravermelho próximo, se a deposição do metal não for muito bem 

controlada. Além disso, o equipamento usado permite que apenas dois alvos sejam 

utilizados simultaneamente durante a deposição. Desta forma, não é possível, com o 

equipamento utilizado, fazer a codopagem com NPs metálicas e íons de Er3+/Yb3+, já 

que um terceiro alvo seria necessário. Além disso, maior controle sobre a 

concentração de íons de TR e NPs seria possível, com a utilização de alvos 

independentes. 

Desta forma, com o objetivo de observar a influência da presença das NPs 

metálicas nas características ópticas dos guias de onda uma outra metodologia 

também foi adotada neste trabalho. Nesta abordagem, os filmes nanoestruturados 

de ouro foram depositados sobre o filme GP codopado com Er3+/Yb3+, após a 

definição dos guias de onda, conforme mostra a Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Filme de ouro depositado sobre os guias de onda. 
 

Entretanto, antes de depositar ouro sobre os guias de onda, substratos 

transparentes foram utilizados com o objetivo de verificar a viabilidade de obtenção 

de um filme nanoestruturado de ouro. Também foram avaliadas as características 

ópticas destes filmes no substrato de vidro para diferentes parâmetros de deposição. 

Com isso, lâminas de vidro óptico foram utilizadas como substratos, para permitir a 

obtenção do espectro de absorção dos filmes e determinar a região onde ocorre a 
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banda de ressonância dos plasmons superficiais, no caso de formação de NPs 

metálicas.  

Para a realização das deposições, foi utilizado um alvo de ouro metálico. A 

deposição foi realizada por sputtering-rf, com plasma de argônio. As potências 

variaram de 5 a 10W e os tempos de deposição variaram de 10 a 20min. A distância 

alvo-substrato foi mantida em 15 cm e a pressão de trabalho utilizado foi 5 mTorr. 

Os valores de potências e tempos de deposição utilizados foram propositalmente 

baixos para evitar a formação de filmes muito espessos, ou com aglomerados muito 

grandes, já que nesses casos, altas perdas por absorção no metal seriam 

introduzidas. 

Filmes visualmente uniformes foram obtidos após o processo de deposição. Os 

espectros de absorção dos filmes obtidos logo após a deposição estão mostrados na 

Figura 4.18. Fotos dos filmes obtidos também foram incluídas. As diferentes cores 

obtidas mostram como diferentes tempos e potências de deposição podem alterar a 

RPS. Observando as curvas de absorbância, nota-se que a frequência e largura das 

bandas associadas à ressonância dos plasmons superficiais (RPS) variam com a 

potência e tempo de deposição. 

 A amostra obtida com maior aplicação de potência-RF no alvo metálico 

durante a deposição (10W) foi também a que apresentou maior valor de absorbância 

em toda a região do espectro obtido. A banda associada à RPS, neste caso,  

mostrou-se bastante larga (iniciando em ∼500nm e estendendo-se até o 

infravermelho). Isto provavelmente indica a formação de aglomerados. À medida que 

a potência e os tempos de deposição diminuem, também diminui-se a possibilidade 

de ocorrer aglomeração de NPs e, por isso a largura das bandas de RPS sofrem 

redução. O comprimento de onda de RPS também se desloca para valores 

menores, indicando a diminuição do tamanho médio das NPs metálicas. 

Somente a amostra obtida com potência de RF de 5W durante 20min 

submetida a um tratamento térmico à 400ºC durante 1h (em ar). Neste caso, foi 

possível notar que ocorreu diminuição no valor de largura de banda e comprimento 

de onda de RPS na amostra Isto também indica que com o tratamento térmico, o 

tamanho médio das NPs diminuiu, assim como a ocorrência de aglomerados 
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metálicos. Desta forma, estes parâmetros serão utilizados para a deposição do filme 

nanoestruturado de ouro na superfície dos guias de onda, a fim de sejam estudas as 

influências das nanoestruturas de ouro sobre as características passivas e ativas 

dos guias de onda. 

 
Figura 4.18 – Absorbância das amostras que sofreram deposição de ouro sobre substrato de vidro 
para diferentes intervalos de tempo e potência utilizados nos processos de deposicão e diferentes 
condições de tratamento térmico. As fotos das amostras estão indicadas, juntamente com os 
espectros de absorção. 

 

4.2.1 Caracterização da emissão luminescente dos Filmes Finos codopados 
com Er3+/Yb3+ com e sem NPs de ouro 

Para verificar a incorporação dos íons de TR no filme fino, foi realizada uma 

medida de emissão luminescente nas regiões do visível e infravermelho próximo, 

excitando o filme com um laser de 980nm. O filme utilizado nas medidas foi 

depositado sobre um substrato de Si, previamente oxidado. 

Verificou-se que logo após a deposição, não era possível observar emissão 

luminescente, provavelmente porque após o processo, a maior parte dos íons não 

se encontrava na forma trivalente. De forma a “ativar” os íons de érbio, um 

tratamento térmico foi realizado após as deposições, à 400oC, durante 1h. Após o 
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tratamento, foi possível observar as emissões características do érbio nas regiões 

do visível, referente ao processo de conversão ascendente e do infravermelho (cf. 

Seção 2.5). 

Na Figura 4.19 é possível observar o espectro de emissão do filme na região 

do visível (Figura 4.19a) e do infravermelho próximo (Figura 4.19b). Foram 

observadas bandas de emissão relacionadas a processos de conversão ascendente 

centradas em 407, 480, 520, 550, 660, 800 e 850nm, correspondentes às transições 

!!/!! → !!"/!! , !!/!! → !!"/!! , !!!/!! → !!"/!! , !!/!! → !!"/!! , !!/!! → !!"/!! , 

!!!/!! → !!"/!! , !!/!! → !!"/!! . A banda relacionada à emissão em 1530nm também 

foi observada (correspondente à transição !!!/!! → !!"/!! ).  

Um pedaço dos filmes codopado com Er3+/Yb3+ foi separado. Nestes 

pedaços, foi realizada uma deposição de ouro, na qual foram aplicados 5W de 

potência RF ao alvo, durante 20 min, em atmosfera de argônio, sob pressão de 

5mTorr.  

Logo após o processo, foi realizada a medida de emissão. Entretanto não foi 

possível obter  o espectro de emissão e no infravermelho. A mesma amostra foi 

submetida a tratamento térmico em 400oC, durante 1h. Testes anteriores haviam 

demonstrado que esse tratamento térmico é necessário para ativar os íons de érbio 

e nuclear de forma adequada as NPs de ouro, atuando no estreitamento da banda 

de RPS das NPs de ouro. (Figura 4.18). Após o tratamento, o filme fino teve sua 

emissão caracterizada, a partir da excitação em 980nm. Os espectros de emissão 

estão apresentados na Figura 4.19, juntamente com os espectros obtidos para os 

filmes sem ouro depositado sobre a superfície. 

Nota-se que a emissão no visível, na presença da NPs metálicas é bastante 

intensificada na presença do filme nanoestruturado depositado sobre a superfície do 

filme GP. Um aumento superior a 260% pode ser observado para a emissão em 

550nm. Também verificou-se um incremento na emissão luminescente na região do 

infravermelho, entretanto o aumento foi menor do que na região visível (~ 30%). 

Resultados similares para a região do visível foram obtidos em amostras vítreas 

volumares com NPs de prata, entretanto com aumento da emissão menos 

significativo [24, 159].  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.19 – Espectro de emissão do filme de PbO-GeO2 dopado com Yb2O3 e Er2O3 com e sem 
ouro depositado sobre a superfície na região (a) do visível e (b) do infravermelho próximo. 

 

4.2.2 Caracterização do tempo de vida luminescente dos Filmes Finos 
codopado com Er3+/Yb3+ com e sem NPs de ouro 

As curvas de decaimento radiativo para as emissões em 408, 480, 520, 550, 660 e 

1530 nm estão apresentadas nas Figura 4.20, Figura 4.21 e Figura 4.22. Os valores 

de tempo de vida obtidos a partir da análise das curvas experimentais estão 

mostrados na Tabela 4.8. 

(a) (b) 

Figura 4.20 – Tempos de vida os decaimentos radiativos a partir dos níveis (a) 2H9/2 (408nm) e (b) 
4F7/2 (480nm) nos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ sem NPs de ouro (potência no alvo de Er/Yb 
de 30W). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.21 – Tempos de vida os decaimentos radiativos a partir dos níveis (a) 4H11/2 (520nm) e (b) 
4S3/2 (550nm) nos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ sem NPs de ouro (potência no alvo de Er/Yb 
de 30W). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.22 – Tempos de vida os decaimentos radiativos a partir dos níveis (a) 4F9/2 (670nm) e (b) 
4I13/2 (1530nm) nos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ sem e com NPs de ouro (potência no alvo de 
Er/Yb de 30W). 
 

O aumento da taxa radiativa e diminuição do tempo de vida na presença de 

NPs metálicas era esperado, de acordo com a literatura [2, 7]. Como não foi 

observada uma variação significativa nos valores de tempo de vida, provavelmente 

devido a predominância das interações entre íons de TR, um novo filme foi 

preparado, seguindo as mesmas condições expostas na Tabela 4.7, com exceção 

da potência de RF aplicada ao alvo de Yb/Er, que foi diminuída pela metade (15W), 

com o intuito de reduzir a concentração de íons de TR. Uma camada de ouro, 

idêntica à do filme dopado com Er/Yb sob potência de 30W, foi depositada sobre um 

pedaço do filme com menor concentração de íons de TR. As curvas de decaimento 

radiativo do filme com menor concentração de Er/Yb para as emissões centradas em 



154 

 

408, 520, 550 e 660nm estão mostradas nas Figura 4.23 e Figura 4.24. Os tempos 

de vida radiativos, obtidos através do ajuste das curvas experimentais estão 

apresentados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.8 – Tempos de vida das emissões dos guias de onda 

Emissão 

(nm) 

Sem ouro  Com ouro 

Tempo de vida (µs) A  Tempo de vida (µs) A 

408 
t1 = 0,6 ± 0,2 

t2 = 4,3 ± 0,4 

A1 = 0,36 ±!0,07 

A2 =0,64 ±!0,06 

 t1 = 1,2 ± 0,1 

t2 = 5,2 ± 0,4 

A1 =0,57 ±!0,05 

A2 = 0,45 ±0,05 

478 t1 = 17,8 ± 0,5 A1 = 1,00 ±!0,02  t1 = 21,8 ± 0,3 A1 = 0,97 ±!0,01 

520 
t1 = 1,5 ± 0,3 

t2 = 7,8 ± 0,3 

A2 =0,23 ±!0,03!

A1 = 0,79 ±!0,03 

 t1 = 2,7 ± 0,5 

t2 = 8,2 ± 0,3 

A1 = 0,23 ±!0,05 

A2 =0,74 ±!0,06 

550 
t1 = 4,1 ± 0,9 

t2 = 8,6 ± 0,8 

A1 =0,34 ±!0,17 

A2 =0,66 ±!0,17 

 t1 = 6,3 ± 0,4 

t2 = 12,9 ± 3,8 

A1 =0,92 ±!0,12!

A2 =0,15 ±!0,13 

660 
t1 = 0,6 ± 0,3 

t2 = 10,4 ± 0,3 

A1 =0,19 ±!0,04!

A2 =0,82 ±!0,02 

 t1 = 4,8 ± 0,3 

t2 = 15,7 ± 1,1 

A1 =0,67 ±!0,05!

A2 =0,41 ±!0,05 

1530 t1 = (2,41 ± 0,5).103 A1 = 1,66 ±!0,02  t1 = (2,61 ± 0,5).103 A1 = 1,60 ±!0,01 

 

Destaca-se o resultado do tempo de vida em 660nm, onde foi possível notar 

uma diminuição significativa no tempo de vida radiativo na presença das NPs de 

ouro. Neste caso, o tempo para a amostra com e sem o filme nanoestruturado de 

ouro, aplicado sobre o guia, foi de 30 e 48 µs, respectivamente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.23 – Tempos de vida os decaimentos radiativos a partir dos níveis (a) 4F7/2 (408nm) e (b) 
4H11/2 (520nm) nos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ (com menor concentração de íons de TR) 
sem NPs de ouro (potência no alvo de Er/Yb de 15W). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.24 – Tempos de vida os decaimentos radiativos a partir dos níveis (a) 4S3/2 (520nm) e (b) 
4F9/2 (550nm) nos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ (com menor concentração de íons de TR) sem 
NPs de ouro (potência no alvo de Er/Yb de 15W). 

 

Tabela 4.9 – Tempos de vida das emissões dos guias de onda. 

Emissão 

(nm) 

Sem ouro  Com ouro 

Tempo de vida 

(µs) 
A 

 Tempo de 

vida (µs) 
A 

478 t1 = 30 ± 1 A1 = 0,67 ± 0,02  t1 = 27,4 ± 1,2 A1 = 0,67 ±!0,02 

520 
t1 = 15,2 ± 0,1 

t2 = 45,3 ± 0,1 

A1 = 0,80 ± 0,06 

A2 = 0,13 ± 0,06 

 t1 = 14,3 ± 1,0 

t2 = 44,2 ± 1,0 

A1 = 0,79 ± 0,07 

A2 = 0,17 ± 0,07 

550 
t1 = 6,7 ± 0,4 

t2 = 27,2 ± 0,9 

A1 = 0,44 ± 0,02 

A2 = 0,47 ± 0,02 

 t1 = 5,4 ± 0,9 

t2 = 22,0 ± 1,1 

A1 = 0,31 ± 0,04 

A2 = 0,57 ± 0,05 

660 
t1 = 9,4 ± 0,5 

t2 = 48 ± 1 

A1 = 0,53 ± 0,02 

A2 = 0,53 ± 0,02 

 t1 = 9,3 ± 0,9 

t2 = 30!±!5 

A1 = 0,77 ± 0,08 

A2 = 0,30 ± 0,08 

 

4.2.3 Caracterização Química a partir de RBS e PIXE 

Para determinar a concentração de íons de TR no filme depositado conforme 

os parâmetros apresentados na Tabela 4.7, foram realizadas análises de RBS e 

PIXE. 
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A Figura 4.25 apresenta o espectro de RBS do filme GP codopado com 

Er3+/Yb3+. O ajuste do espectro foi realizado com auxílio do software RUMP, com o 

objetivo de estimar a composição química do filme.  

 

Figura 4.25 – Espectro de RBS do filme GP codopado com Er3+/Yb3+. A curva em azul indica o ajuste 
realizado para a obtenção da composição do filme fino. 
 

 

A estequiometria do filme obtida pela análise de RBS foi 

Ge0,570Pb0,475(Er+Yb)0,08O1,90. Entretanto, apenas com análise do filme por RBS, não 

é possível determinar a relação de concentração de íons de Er3+ e Yb3+, já que a 

diferença de energia de borda dos dois elementos é menor do que a resolução do 

detector [134]. Com a análises de PIXE, contudo, é possível distinguir a 

concentração dos íons de Er3+ e Yb3+ independentemente.  A Figura 4.26 mostra o 

espectro de PIXE para o filme codopado com Er3+/Yb3+. 

A estimativa quantitativa da concentração dos íons de TR foi realizada através 

da combinação das técnicas de RBS e PIXE. Foram utilizados os picos Lα1,2 do 

érbio e do itérbio. A análise do espectro de PIXE foi realizada com auxílio do 

software AXIL. As estimativas das concentrações são realizadas a partir da área dos 

picos Lα1,2 e considerando as eficiências de fluorescência dos elementos érbio e 

itérbio. 
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Com isto, a concentração de íons de Er3+ estimada é NEr 3,3.1019 íons/cm3 e a 

concentração de íons de Yb3+ estimada é NYb 2,0.1021 íons/cm3. Estes valores foram 

utilizados na simulação teórica do ganho óptico dos guias, conforme será mostrado 

a seguir (cf. Seção 4.3.3). 

 

Figura 4.26 – Espectros de PIXE do filme GP codopado com Er3+/Yb3+. 
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4.3 Produção e Caracterização de guias de onda dopadas com Er3+/Yb3+ 
para amplificação óptica 

Neste trabalho foram produzidos dois tipos de guias de onda: guias tipo rib e 

guias tipo pedestal”. Imagens de MEV e AFM dos dois tipos de guias de onda serão 

mostrados na primeira parte desta seção, de forma a ilustrar a influência dos 

parâmetros de processo para a definição dos guias de onda. Em seguida serão 

apresentados os resultados das caracterizações passivas, compreendendo as 

perdas e perfis de campo próximo, obtidos experimentalmente. Os resultados 

obtidos foram comparados com simulações teóricas, que também serão 

apresentadas. Na terceira seção, a caracterização ativa, envolvendo as curvas de 

ganho dos guias para amplificação em 1530nm, sob bombeamento em 980nm serão 

mostradas. Por fim, um filme fino de ouro foi depositado na superfície dos melhores 

guias, e os resultados da caracterização passiva e ativa destes guias serão 

apresentados na última seção deste capítulo. 

4.3.1 Caracterização por MEV e AFM 

4.3.1.1 Guias de onda tipo “rib” 

 

A produção de guias de onda rib foi realizada a partir de filmes finos 

codopados com Er3+ e Yb3+, obtidos com os parâmetros apresentados na Tabela 

4.7. Foram obtidos filmes com espessura de 1,0 a 1,6µm que foram preparados por 

meio de deposição em substratos de silício após processo de oxidação térmica (cf. 

Seção 3.2.2). 

Para a definição dos guias de onda rib, foram realizadas as etapas litográficas 

e as linhas foram definidas através da corrosão parcial do filme a partir de uma 

etapa de corrosão por plasma. conforme mostrado na Seção 3.3. Diferentes 

processos de corrosão por plasma foram usados e respectivos parâmetros de 

processo estão mostrados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10 – Parâmetros de processo utilizados na corrosão por plasma de filmes GP codopados 
com Er/Yb. 

Parâmetro  Guia GPSF6 Guia GPAr 

Resiste utilizado V90 AZ 1518 

Pressão de Trabalho (mTorr) 100 50 

Potência (W) 50 e 100 100 

Gás SF6 Ar + H2 

Fluxo de gás (sccm) 25 33 (Ar), 41,7(H2) 

Tempo de corrosão (min) 5,0 5,0 

 

Após a corrosão, foi realizado o processo de remoção do fotorresiste. Esta 

etapa é fundamental, pois resíduos de resiste podem comprometer o desempenho 

do guia de onda, por introduzir perdas por espalhamento e absorção. Verificou-se 

que ocorria alta aderência do resiste nos filmes vítreos e por isso esta etapa foi 

realizada de três maneiras diferentes: a partir a utilização de plasma de O2 no reator 

de corrosão por plasma RIE, com a solução Microstrip e com dimetilsulfóxido 

(DMSO) – (CH3)2SO (cf. Seção 3.3.6). O plasma de O2 mostrou-se ineficiente na 

retirada do resiste após o processo de corrosão. A solução microstrip, por outro lado, 

foi muito mais eficiente na remoção do resiste V90, utilizado na produção dos guias 

rib GPSF6. Entretanto, foi necessário trocar o resiste para o AZ 1518, por falta de 

disponibilidade do resiste V90 e a solução microstrip se mostrou bastante ineficiente 

neste caso. Com o DMSO foi possível realizar a remoção do resiste AZ1518, 

conforme mostram as imagens de MEV do guia GPAR, na Figura 4.27. 

A Figura 4.28 mostra imagens de MEV obtidas para os guia GPSF6. É 

possível observar a presença de algumas inclusões na superfície do guia. Nestes 

guias a solução microstrip foi utilizada para remover o resiste após a corrosão, 

conforme procedimento estabelecido em trabalho anterior do grupo [33, 109]. 

Provavelmente as inclusões observada são provenientes de resíduo do fotorresiste 

que permaneceu nos filmes, mesmo após a utilização da solução microstrip. 
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(a) (b) (c) 

Figura 4.27 – Guias rib GPAR, que utilizaram resiste AZ 1518 para a definição fotolitográfica dos 
guias após remoção por (a) plasma de O2, (b) solução microstrip e (c) DMSO. 

 

  

Figura 4.28 – Imagens de MEV obtidas para os guias GPSF6. 
 

Análises de Microscopia de Força Atômica também foram realizadas, com o 

objetivo de verificar o perfil dos guias após os processos de corrosão por plasma. As 

Figura 4.29 e Figura 4.30 mostram imagens de AFM obtidas para os guias GPSF6 e 

GPAR, respectivamente. Destacam-se os guias GPSF6, submetidos à corrosão à 

50W. Nestes guias, a corrosão foi irregular, e o guiamento óptico não foi observado. 

As imagens também evidenciam a rugosidade nos guias. A rugosidade é 

influenciada pelos processos de deposição e corrosão. Resíduos de resiste do 

processo litográfico também podem contribuir para o aumento da rugosidade. Os 

valores de rugosidade RMS, que estão relacionados às perdas por espalhamento, 

também foram determinados a partir das análises de AFM.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.29 – Imagens de AFM obtidas para os guias GPSF6 corroídos com (a) 50W e (b) 100W.. 
 

 

 

Figura 4.30 – Imagens de AFM obtidas para os guias GPAR. 
 

As espessuras dos filmes e alturas dos guias (hcore) após o processo de 

corrosão foram obtidos por perfilometria e as rugosidades de superfície, obtidas 

pelas análises de AFM. Os resultados estão mostrados na Tabela 4.11. A altura do 

guia GPSF6, que sofreu corrosão à 50W não está mostrado na devido à sua 

corrosão irregular. Esta amostra não apresentou guiamento e foi excluída das 

análises subsequentes. 
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Tabela 4.11 – Espessuras dos filmes, rugosidades e alturas dos guias (hcore) dos guias rib 
codopados Er3+/Yb3+ após o processo de corrosão.  

Guias 
Espessura do filme 

(µm) 
hcore (Å) 

Rugosidade 
superior (Å) 

Rugosidade 
inferior (Å) 

Guia SF6 1,0 148 ± 47 31,6 64,2 

Guia Ar 1,6 680 ± 60 103,1 88,2 

 

 

4.3.1.2 Guias de onda do tipo “pedestal” 

 

Nos guias tipo “pedestal”, o óxido de silício sofreu uma corrosão parcial antes 

da deposição do filme vítreo que servirá como núcleo do guia, por apresentar um 

índice de refração mais alto que o do SiO2, conforme foi mostrado na Seção 3.3. A 

espessura do filmes depositados foi de ~1,0µm.  

Inicialmente, diferentes guias foram produzidos, conforme procedimento 

apresentado anteriormente (cf. Seção 3.3). Nestes guias, variou-se a altura do 

degrau de SiO2. Filmes GP codopados com Er3+/Yb3+ foram depositados sobre os 

degraus de óxido de silício. 

As imagens de MEV para os guias pedestais estão mostrados na Figura 4.31. 

Nota-se baixa rugosidade na superfície superior do guia, em contraste com a alta 

rugosidade nas regiões externas aos guias. Esta alta rugosidade pode contribuir ara 

o aumento das perdas por propagação devido ao espalhamento da luz nas paredes 

laterais dos guias. 

A partir da análise das imagens de AFM dos guias pedestais, mostradas na 

Figura 4.32, foi possível determinar a rugosidade RMS na superfície superior de 

3,7 Å. Já na superfície inferior, a rugosidade RMS foi de 823 Å. 
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Figura 4.31 – Imagens de MEV obtidas para os guias GP codopados Er3+/Yb3+  tipo “pedestal”. 
 
 

 

Em baixo 

 

Em cima 

Figura 4.32 – Imagens de AFM obtidas para os guias GP codopados Er3+/Yb3+  tipo “pedestal”. 
 

4.3.2 Caracterização Passiva dos Guias de onda 

4.3.2.1 Guias tipo “rib” 
 

Os resultados de perdas por propagação em 632,8nm e em 1050nm, obtidos 

para os guias GPSF6 (100W) de diferentes larguras estão mostrados na Figura 4.33. 

As perdas na região do infravermelho apresentaram menores valores (perda mínima 

de aproximadamente 4,3 dB/cm). Na região visível a perda mínima foi de ∼ 

5,4 dB/cm e as perdas foram maiores para guias de onda de menor largura. Para a 
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realização destas medidas, vários guias de mesma largura foram medidos, de forma 

a obter resultados estatisticamente satisfatórios. Observou-se que em muitos casos 

ocorria espalhamento de luz nos guias. Isto pode ter ocorrido muito provavelmente 

devido a presença de inclusões na superfície dos guias (como foi visto na Figura 

4.27) e no interior dos guias, devido a possíveis contaminações que possam ter 

ocorrido durante o processo de deposição dos filmes GP codopados com Er3+/Yb3+. 

 
Figura 4.33 – Perda de propagação na amostra GPSF6 em função da largura dos guias de onda. 

 

A seguir são mostradas as imagens dos padrões de campo próximo dos guias 

GPSF6 (100W) medidos experimentalmente em 633nm (Figura 4.34). 

Os resultados anteriores mostram que os perfis de campo próximo dos guias 

de maior largura mostraram-se elípticos, como esperado, dada a geometria do guia 

de onda.  
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10 µm 9 µm 8 µm 

7 µm 6 µm 5 µm 

4 µm 3 µm 2 µm 

Figura 4.34 – Perfis de campo próximo em 632,8nm dos guias GPSF6 e as respectivas larguras. 
 

As imagens dos perfis de intensidade de campo próximo não estabelecem, 

por si só, se o guia é monomodo ou multimodo. Para verificar experimentalmente se 

mais de um modo guiado está presente em um determinado guia, altera-se 

ligeiramente, a posição de alinhamento da fibra óptica de acoplamento. Em guias 

monomodos não são observadas alterações nas imagens de perfil de campo 

próximo. Já nos guias multimodos, a mudança no alinhamento favorece a 

visualização de diferentes modos guiados. Cabe ainda ressaltar que existe limitação 

em nosso arranjo em relação ao ângulo de incidência do laser em relação à face de 

entrada do guia de onda, o que pode impossibilitar a excitação de modos de ordens 

superiores. A Figura 4.35 mostra a obtenção dos modos TEM01 e TEM02 para um 

guia de 10 µm a fim de comprovar que o guiamento é multimodo. Para realizar a 

visualização de outros modos guiados, bastou modificar ligeiramente a posição e 

ângulo do feixe laser incidente. No caso dos guias GPSF6, observou-se que guias 

com largura menor do que 9 µm apresentaram um único modo de propagação.  

Para os demais guias, apenas as imagens de perfis de campo próximo do 

modo fundamental serão apresentadas, lembrado que o procedimento para a 
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caracterização dos guias com relação ao número de modos guiados (monomodo ou 

multimodo) adotado foi o mesmo em todos os casos. 

(a) (b) 

Figura 4.35 – Perfil de campo próximo em 632,8nm do guia GPSF6 de 10 µm. Modo TEM01 (a) e 
TEM02 (b). 

  

A Figura 4.37 mostra os perfis para guias GPSF6 de 10 e 5 µm de largura em 

1050 nm. Neste caso, os guias com larguras menores que 8 µm mostraram-se 

monomodos. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.36 – Perfil de campo próximo em 1050 nm do guia GPSF6 de 10 µm. Modo TEM01 (a) e 
TEM02 (b). 

 

A Figura 4.37 mostra as perdas por propagação dos guias GPAR. Estes guias 

foram obtidos após corrosão do filme GP com uma mistura dos gases hidrogênio e 

argônio durante o processo de corrosão, conforme já foi explicado. Na Figura 4.27 

foi mostrada a morfologia destes guias e como foi realizada a retirada do fotorresiste 

residual. 

As perdas mínimas encontradas em 632nm e 1050nm foram, respectivamente 

de 5 dB/cm e  1 dB/cm. Os resultados mostram que as perdas são muito menores 

no infravermelho, o que era esperado pois o coeficiente de absorção dos filmes 

nessa região é menor, conforme os resultados da análise de Swanepoel revelaram 

(Figura 4.9). Ainda, a presença de centros espalhadores prejudica o guiamento na 

região do visível devido ao espalhamento Rayleigh [31]. As perdas apresentadas por 

estes guias também foram menores do que as perdas obtidas para os guias que 
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foram corroídos somente por SF6 (Figura 4.33). Neste caso, o principal motivo para 

esta melhora deve-se provavelmente ao maior degrau de corrosão, obtido com a 

mistura Ar+H2, devido a sua maior taxa de corrosão (Tabela 4.11).  

 
Figura 4.37 – Perda de propagação na amostra GPAR em função da largura dos guias de onda.  
 

Os perfis de campo próximo também foram obtidos para os guias GPAR em 

632,8 e 1050nm. A Figura 4.38 mostra os perfis para guias de 10 e 5µm de largura 

em 632,8 e 1050nm, respectivamente. Os guias GPAR com larguras menores que 

8 µm mostraram-se monomodos. Cabe acrescentar que, da mesma forma que no 

caso do GPSF6, foi medido o modo TEM01 a fim de comprovar guiamento 

multimodo, em 632 e 1050nm, para o guia de 10 µm.  

 (a)  (b) (c) (d) 

Figura 4.38 – Perfis de campo próximo dos guias GPAR em 632,8nm para guias de (a)10 e (b) 5µm e 
em 1050nm para guias de (c)10 e (d) 5µm. 

 

As Figura 4.39 e Figura 4.40 mostram os perfis de campo próximo simulados 

para os guias GPSF6 e GPAR, respectivamente, para guias de 10 µm em 632 e 

1050nm. Observou-se, na simulação, que guias com larguras menores do que 9µm 

suportam apenas um modo de propagação nos guias GPSF6 em na região do 
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infravermelho. Na região do visível (633nm), os guias de onda com larguras superior 

a 8 µm são multimodo. Cabe acrescentar que todas as simulações dos perfis de 

campo próximo realizadas neste trabalho foram obtidas com auxílio do software 

Selene. 

Já nos guias GPAR, devido às maiores dimensões de espessura do filme e 

altura de corrosão, apenas os guias com largura inferior a 8 µm apresentaram 

propagação monomodo no infravermelho. Na região do visível (633nm), os guias de 

onda com larguras superior a 7 µm são multimodo.  

Cabe acrescentar que as diferenças existentes entre os resultados das 

simulações e os obtidos experimentalmente são decorrentes de fatores que não são 

considerados no cálculo, tais como rugosidade do filme, variação do índice de 

refração causadas por possíveis heterogeneidades na composição do material, 

possíveis contaminações. Tais questões já foram anteriormente reportadas na 

literatura [10]. 

(a) (b) 

(c) (d) 

 
Figura 4.39 – Perfis de campo próximo simulados para guias GPSF6 de largura de 10µm mostrando 
os modos (a) TE00 e (b) TE01 em 632,8nm e (c) TE00 e (d) TE01 em 1050nm. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

 
Figura 4.40 – Perfis de campo próximo simulados para guias GPAR de largura de 10µm mostrando 
os modos (a) TE00 e (b) TE01 em 632,8nm e (c) TE00 e (d) TE01 em 1050nm. 

 

Para a simulação do ganho nos guias amplificadores, é necessário obter mais 

informações a respeito dos modos guiados, como larguras horizontal e vertical dos 

modos e fatores de sobreposição. Assim, uma análise quantitativa dos modos 

guiados em 980nm (comprimento de onda que será usado como bombeamento nos 

guias amplificadores) e 1530nm (comprimento de onda que será usado como sinal 

nos guias amplificadores) foi realizada com auxílio dos softwares SELENE e 

MATLAB. Um algoritmo foi desenvolvido para obter as larguras horizontal e vertical 

do perfil de campo próximo simulado e o fator de sobreposição.  

A Figura 4.41 ilustra os perfis de campo próximo simulados para os guias 

GPSF6 para 1530nm. A partir da simulação dos perfis de campo próximo, foi 

possível verificar que guias de menor largura apresentam pior confinamento lateral. 

Isto pode ser observado nas curvas da evolução das larguras horizontal e vertical 

dos perfis em função da largura do guia (Figura 4.42). As larguras dos modos foram 

determinadas quando a intensidade do feixe é de 1/e2 (~13,5%) do valor de 

intensidade máxima. Observa-se que à medida que a largura dos guias diminui, a 
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largura dos perfis de campo próximo atinge um valor mínimo e depois cresce 

bastante, indicando um valor crítico de largura do guia, a partir do qual os guias de 

onda falham em manter o confinamento do feixe. Isto também pode ser observado 

na Figura 4.41, que mostra que o perfil de campo próximo para o guia de 10µm fica 

mais confinado na região dos guias, quando comparado com o guia de 2µm. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.41 – Perfis de campo próximo dos guias GPSF6 para guias de 10 e (b) 2µm. 
 

A partir da simulação dos perfis de campo próximo em 980 e 1530nm, é 

possível determinar o valor dos fatores de sobreposição, a partir da Equação (2.63), 

considerando a distribuição de íons de érbio homogênea ao longo do guia (cf. Seção 

2.5.3). Os fatores de sobreposição devem ser determinados, para que seja possível 

realizar as simulações de ganho nos guias em questão. Os fatores de sobreposição 

indicam como os modos se sobrepõem à região do guia dopado com érbio, já que é 

apenas essa porção do modo guiado que contribuirá para o processo de 

amplificação óptica.  Neste trabalho, os limites utilizados para a integração foram 

determinados pela largura do guia e espessura do filme. Os fatores de sobreposição 

estão apresentados na Figura 4.43. Nota-se que os valores dos fatores de 

sobreposição são ligeiramente maiores em 980nm. Também verifica-se que nos 

guias com larguras menores, o valor dos fatores de sobreposição diminui, o que era 

esperado, já que o confinamento para guias de onda de menores larguras é 

prejudicado. Os valores de sobreposição máximos foram 0,86 e 0,78 para 980 e 

1530nm, respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.42 – Perfis de campo próximo dos guias GPSF6 para guias de (a)10 e (b) 5µm. 
 

 
Figura 4.43 – Fator de sobreposição para 980 e 1530nm para o guia GPSF6 em função da lagura dos 
guias. 

 

Os perfis de campo próximo simulados para os guias GPAR estão 

apresentados na Figura 4.44. Comparando com o guia anterior (Figura 4.41), nota-

se que o confinamento lateral é melhor. Isto é evidenciado pelas curvas de largura 

de modos em função da largura do guia (Figura 4.45).  

Os fatores de sobreposição para os guias GPAR estão mostrados na Figura 

4.46. Observa-se que nestes guias, os fatores de sobreposição máximo foram ~0,91 

e 0,89 para 980 e 1530nm, respectivamente. Os fatores de sobreposição foram 
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maiores para o guia GPAR, indicando um melhor desempenho na amplificação 

óptica por estes guias.   

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.44 – Perfis de campo próximo dos guias GPAR para guias de (a)10 e (b) 2µm. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.45 – Perfis de campo próximo dos guias GPAR para guias de (a)10 e (b) 5µm. 
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Figura 4.46 – Fator de sobreposição para 980 e 1530nm para o guia GPAR em função da lagura dos 
guias. 

 

4.3.2.2 Guias de onda do tipo “pedestal” 
 

Os guias foram definidos através da corrosão parcial do SiO2. O núcleo do 

guia de onda é formado pelo filme GP codopado com Er3+/Yb3+, que é depositado 

após a etapa de corrosão do SiO2. Inicialmente, a profundidade de corrosão da 

camada de SiO2 foi variada, a partir da variação do tempo do processo de corrosão. 

Foram obtidas diferentes lâminas, com profundidades de corrosão do SiO2 variando 

de 40 a 820nm. Sobre as lâminas obtidas foi depositado o filme GP codopado com 

Er3+/Yb3+ seguindo os parâmetros apresentados na Tabela 4.7. Ao final do processo 

foi obtido um núcleo de aproximadamente 1,0 µm sobre a camada de SiO2. 

 As perdas por propagação medidas pela técnica da vista superior (“top-view 

technique”) em 632,8nm estão mostradas na Figura 4.47. A perda mínima 

apresentada foi superior a 5,0 dB/cm, para os guias com profundidade de corrosão 

do SiO2 de 820nm. Estes guias são os que apresentam profundidade de corrosão do 

SiO2 mais próxima da espessura do filme vítreo depositado, indicando que menores 

perdas por propagação são obtidas quando a espessura do filme depositado e a 

altura da corrosão do SiO2 possuem valores próximos. Pelo gráfico, também é 
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possível observar que, em geral, mesmo guias com menor largura apresentam 

perdas mais baixas, quando comparadas aos outros guias com diferentes 

profundidades de corrosão do óxido de silício. 

 Durante as medidas, foram observadas muitas partículas espalhadoras no 

interior de todas os guias. Além disso, alguns guias na lâmina estavam 

interrompidos. Isso indica que as perdas medidas poderiam ser menores, através da 

melhora do processo de fabricação.  

Para o guia de melhor desempenho, foi realizada a caracterização das perdas 

por propagação em 1050nm (Figura 4.48). De forma análoga aos guias rib, o guia 

pedestal também apresentou menores valores de perda na região do infravermelho.  

Os guias pedestais não foram simulados, pois havia a necessidade da 

elaboração de um novo modelo, baseado na geometria destes guias. O estudo do 

desenvolvimento do modelo para a simulação teórica do comportamento de guias 

pedestais ainda está em andamento.  

Os perfis de campo próximo foram medidos em 632,8 e 1050nm. A Figura 

4.49 mostra os perfis em 632,8 e 1050nm para guias de 100 e 30 µm, 

respectivamente. Todos os guias pedestal com largura inferior a 8 µm mostraram-se 

monomodos.   

 
Figura 4.47 – Perda de propagação em função da largura dos guias de onda pedestal para diferentes 
alturas de corrosão do SiO2. A espessura do filme GP codopado com Er3+/Yb3+  foi de ~1µm. 
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Figura 4.48 – Perda de propagação em função da largura dos guias de onda pedestal. 

 

(a) (b)  

Figura 4.49 – Perfis de campo próximo dos guias tipo Pedestal em (a) 632,8nm e (b)1050nm para 
guias de 100 µm de largura. 

 

(a) (b) 

Figura 4.50 – Perfis de campo próximo dos guias tipo  Pedestal em (a) 632,8nm e (b)1050nm para 
guias de 30 µm de largura. 
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4.3.3 Caracterização do Ganho Óptico dos Guias de onda 

4.3.3.1 Guias de onda do tipo “rib” 
 

Para esta caracterização, foram utilizados dois lasers de diodo (980 nm - 

bombeamento e 1530nm – sinal) que foram multiplexados por um WDM. Os feixes 

foram então acoplados aos guias de onda e a partir dos espectros obtidos, foi 

possível obter o ganho óptico para os diversos guias. A potência dentro do guia foi 

estimada, considerando que a perda por acoplamento pode ser expressa da 

seguinte maneira: 

!"#$!!"#$% ≈ 10 !"# 4!!!!!!
(!! +!!!)(!! +!!!)

! (4.3) 

onde ! é o diâmetro do modo da fibra usada para o acoplamento e !! e !! são as 

dimensões horizontal e vertical na intensidade de 1/e2 do modo guiado. 

Algumas dificuldades encontradas durante as medidas de ganho óptico 

merecem destaque. Nem todos os guias produzidos apresentavam ganho e isto 

pode ser causado por uma série de fatores, como a presença de partículas 

espalhadoras e inomogeneidades localizadas. A formação de clusters de érbio e ou 

itérbio também podem influenciar da maneira negativa a performance dos guias 

amplificadores. A clivagem também é determinante, pois nos pontos onda a borda 

da lâmina de silício não foi bem clivada as perdas por inserção podem ser muito 

mais altas do que os valores estimados pela Equação 4.3. 

No caso do guia GPSF6, foi possível obter ganho para um guia de largura de 

4µm. A potência do bombeamento foi variada, e a potência do feixe de prova foi 

mantida em ~6,3 nW (-50 dBm). A Figura 4.51 mostra um guia de onda sendo 

bombeado em 980nm. A emissão na região do verde deve-se ao processo de 

conversão ascendente, onde dois fótons de bombeamento são absorvidos e um 

fóton de menor comprimento de onda é emitido (cf. Seção 2.5).  
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Figura 4.51 – Guia de onda no arranjo para medidas de ganho óptico da Fatec-SP. 

 
Figura 4.52 – Ganho óptico em função da potência de bombeamento. λext=980nm, λsinal=1530nm, 
Psinal~6,3nW (-50dBm). 

 

O gráfico da Figura 4.52 mostra a evolução do ganho em função da potência 

de bombeamento. Foi observado um ganho máximo de ≈ 1,47dB em uma guia de 

1,4 cm de comprimento (≈1,05 dB/cm). A curva também indica que para potências 

superiores a 3 mW, ocorre saturação do ganho óptico. 

Para os guias GPAR, foi possível medir os guias com largura de 10 e 5 µm. 

Neste caso, a potência de bombeamento foi variada (0 a 100 mW, na saída da fibra) 

e a potência do sinal foi mantida em 1 µW. As curvas de ganho em função do 

bombeamento estão apresentadas na Figura 4.53. Foi observado um ganho máximo 

de ≈ 4,5 dB para o guia de onda com 10 µm de largura e 1,5 cm de comprimento (≈ 

3,0 dB/cm), portanto, superior ao caso anterior (guia GPSF6). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.53 – Ganho óptico em função da potência de bombeamento para guias GPAR de (a) 10µm e 
(b) 5µm. λext=980nm, λsinal=1530nm, Psinal~6,3nW (-50dBm). 

 

Os guias GPAR apresentaram os melhores resultados de ganho. Isto era 

esperado, já que as perdas por propagação foram menores neste guia. Os valores 

dos fatores de sobreposição nos comprimentos de onda de bombeamento e sinal 

também foram maiores para os guias GPAR. Também esperava-se que o ganho 

óptico no guia de 5µm apresentasse menores valores, já que este guia apresentou 

maior perda por propagação e menor fator de sobreposição. 

 

4.3.3.2 Guias de onda do tipo “pedestal” 
 

O ganho óptico nos guias tipo “pedestal” amplificadores codopados com 

Er3+/Yb3+ também foi caracterizado. Neste caso, a potência do sinal foi mantida em 

1 µW e a potência de bombeamento variada de 0 a 100mW, na saída da fibra. O 

comprimento dos guias utilizados neste experimento foi de 1,5cm. As curvas de 

ganho em função da potência de bombeamento estimada no guia de onda estão 

mostradas na Figura 4.54, para os guias de 30, 40, 70 e 100 µm de largura. Os 

guias com larguras inferiores a 30 µm foram caracterizados, entretanto não foi 

observado intensificação sinal óptico, provavelmente devido às maiores perdas 

apresentados pelos guias de menor largura. 
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Figura 4.54 – Ganho óptico para os guias pedestais em função da potência de bombeamento. 
λext=980nm, λsinal=1530nm, Psinal~6,3nW (-50dBm). 

 

Observou-se que o ganho óptico máximo foi superior a 6 dB em um guia de 

30 µm de largura (~4,0 dB/cm). Nota-se também que o comportamento do ganho em 

todos os guias é bastante similar, diferindo apenas no valor de ganho máximo. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que as perdas por propagação para guias com 

largura superior a ~ 20 µm não variam muito. O mesmo deve ocorrer para os fatores 

de sobreposição. Basta observar as curvas apresentadas nas Figura 4.43 e Figura 

4.46, onde nota-se que os valores dos fatores de sobreposição variam menos para 

guias de maior largura. Assim, no caso dos guias pedestais, o único fator limitante 

para o ganho máximo é a perda por acoplamento entre os sinais ópticos no interior 

do guia de onda e as fibras de entrada e saída. 

 

4.3.3.3 Simulação do Ganho Óptico 
 

Para realizar a simulação do ganho óptico, foi utilizada a teoria apresentada 

na Seção 2.5.3. O software Matlab foi utilizado para as simulações e um algoritmo 

foi desenvolvido. Para a simulação, os parâmetros dos guias de onda, fatores de 
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sobreposição, concentração de érbio e itérbio, seções de choque de emissão e 

absorção, tempos de vida dos níveis envolvidos e as perdas por propagação 

precisam ser fornecidos. Foi utilizado o modelo de 6 níveis, conforme foi mostrado 

na Figura 2.24. 

A Tabela 4.12 mostra os parâmetros utilizados nas simulações dos guias de 

onda amplificadores. 

Inicialmente, os valores de potência de bombeamento e sinal devem ser 

fornecidos. As equações de taxa (cf. Seção 2.5.3) são resolvidas baseadas nas 

informações iniciais, para a determinação da população em cada um dos níveis do 

modelo utilizado. Como foi visto anteriormente, a resolução das equações de taxa no 

regime estacionário envolve um sistema não-linear de 6 equações. Em seguida, as 

soluções para as equações de propagação dos feixes de sinal, bombeamento e ASE 

devem ser encontradas para determinar a potência óptica após uma distância a um 

passo Δz, na direção de propagação dos feixes. As equações de taxa são 

novamente resolvidas, utilizando as potências encontradas após o passo Δz. Com 

as novas populações dos níveis após a propagação dos feixes a distância Δz, as 

equações de propagação são utilizadas mais uma vez. Isto repete-se até que todo o 

comprimento do guia de onda (que também deve ser fornecido) seja avaliado. 

Nas simulações foram utilizados os parâmetros de um guia de onda tipo rib, 

com 10 µm de largura e 1,5 cm de comprimento. As seções de choque de absorção 

e emissão dos íons de érbio e itérbio foram obtidos de estudos anteriores do grupo 

para vidros com a mesma composição do filme utilizado neste trabalho [36, 160]. Os 

valores de !!", !!" e !!" foram obtidos a partir de trabalhos similares, mas baseados 

em matrizes vítreas de sílica e fosfato [116]. A Figura 4.55 mostra a evolução do 

ganho óptico simulado em função da potência de bombeamento para guias de 

deferentes comprimentos e larguras. 
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Tabela 4.12 – Parâmetros utilizados nas simulações dos guias de onda amplicadores codopados com 
Er3+/Yb3+. 

Parâmetro Símbolo Valor Ref. 

Comprimento de onda do sinal !! 1,53 µm -- 

Comprimento de onda do bombeamento !! 980 nm -- 

Seção de choque de emissão do Er3+ em 
1,53µm !!!"!"  6,4 x 10-25 m2 [36] 

Seção de choque de absorção do Er3+ 
em 1,53µm !!!"!"  5,9 x 10-25 m2 [36] 

Seção de choque de absorção do Er3+ 
em 980nm !!!"!"  2,58 x 10-25 m2 [116] 

Seção de choque de emissão do Yb3+ 
em 980nm !!!"!"  1,25 x 10-24 m2 [160] 

Seção de choque de absorção do Yb3+ 
em 980nm !!!"!"  1,2 x 10-24  m2 [160] 

Coeficiente de conversão ascendente !!" 8,5 x 10-25 m3/s [116] 

Coeficiente de relaxação cruzada entre 
os íons de Er3+ !!" 8,5 x 10-25 m3/s [116] 

Coeficiente de relaxação cruzada dos 
íons de Er3+ para os íons de Yb3+ !!" 7,0 x 10-23 m3/s [116] 

Tempo de vida do nível 4I13/2 do Er3+ !!" 2,41 x 10-3  s Este 
trabalho 

Tempo de vida do nível 4I11/2 do Er3+ !!" 2,0 x 10-6  s [116] 

Tempo de vida do nível 4I9/2 do Er3+ !!" 1,0 x 10-9  s [116] 

Tempo de vida do nível 4F5/2 do Yb3+ !!" 1,4 x 10-3  s [116] 

Perda por propagação em 1530nm ! 1,0 dB/cm Este 
Trabalho 

Perda por propagação em 980nm ! 1,0 dB/cm Este 
Trabalho 

Fator de sobreposição em 1,53µm !! 0,89 Este 
Trabalho 

Fator de sobreposição em 980 nm !! 0,91  Este 
Trabalho 

Concentração de íons de Er3+ NEr 3,3.1019 íons/cm3 Este 
trabalho 

Concentração de íons de Yb3+ NYb 2,0.1021íons/cm3 Este 
trabalho 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.55 – Ganho óptico simulado em função da potência de bombeamento para (a) diversos 
comprimentos de guias de onda com 10 µm de largura e (b) para guias de onda com 5 e 10 µm de 
largura e 1,5 cm de comprimento. λext=980nm, λsinal=1530nm, Psinal=1,0µW. 

 

Observa-se que em baixas potências, o ganho óptico não é suficientemente 

alto para superar as perdas por propagação. Assim, para cada comprimento de guia 

de onda observa-se que há um limiar de potência de bombeamento, a partir do qual 

o ganho óptico é efetivamente observado. O ganho máximo obtido na simulação foi 

~6,5 dB para o guia de onda de 1,5 cm de comprimento e 10 µm de largura. O guia 

com 5µm de largura apresentou menor ganho máximo (~4,5 dB), o que é decorrente 

dos menores fatores de sobreposição neste guia. 

A Figura 4.56 apresenta o ganho óptico em função do comprimento do guia. 

Observa-se que guias de maior comprimento apresentam maior ganho, entretanto a 

potência de bombeamento necessária para atingir o ganho máximo também é 

proporcionalmente maior. Assim, para cada potência de bombeamento, há um valor 

ótimo de comprimento do guia. Estes dados são importantes, pois com eles é 

possível prever qual o comprimento ótimo para um determinado sistema, dada a 

potência de bombeamento em que o dispositivo irá operar. 
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Figura 4.56 – Ganho óptico simulado em função do comprimento do guia de onda para diversas 
potências de bombeamento e 10 µm de largura. λext=980nm, λsinal=1530nm, Psinal=1,0µW. 

 

A Figura 4.57 apresenta o ganho óptico simulado em função da potência do 

sinal de entrada. Observa-se que no regime de pequenos sinais (Psinal < 1.10-4 W 

neste caso) o ganho não varia com a potência do sinal de entrada. Entretanto, para 

sinais de entrada muito altos ocorre a saturação do ganho, uma vez que a taxa de 

absorção estimulada  fica comparável com a taxa de emissão estimulada. Neste 

caso, ocorre diminuição do ganho, pois a inversão de população é prejudicada.  

 

Figura 4.57 – Ganho óptico simulado em função da potência do sinal de entrada para diversas 
potências de bombeamento em guia com 10 µm de largura. O comprimento do guia simulado foi 1,5 
cm. λext=980nm, λsinal=1530nm. 
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4.3.4 Caracterização dos Guias de onda Nanoestruturados 

A obtenção dos guias de onda contendo as nanoestruturas metálicas foi 

realizada através da deposição de ouro sobre os guias de onda produzidos. Um 

filme fino de ouro foi depositado sobre os guias por sputtering RF, com plasma de 

argônio (pressão de trabalho de 5 mTorr), sob 5W durante 20min. O filme foi 

posteriormente tratado termicamente à 400oC, durante 1h, em ar. Os resultados das 

caracterizações dos guias rib e pedestal estão mostradas a seguir. 

 

4.3.4.1 Guias de onda do tipo “rib” 
 

Primeiramente foram testadas as amostras rib com ouro depositado sobre a 

superfície sem um tratamento térmico após o processo de deposição por sputtering. 

Contudo, não se observou guiamento em nenhum dos casos. Em seguida as 

amostras foram tratadas termicamente por à 400ºC, durante 1h. O guiamento só 

ocorreu no infravermelho para a amostra GPAR. Assim, foram obtidos os perfis de 

campo próximo para 1050nm, que são mostrados na Figura 4.58. 

Observa-se que os perfis de campo próximo apresentam espalhamento de luz 

na direção da superfície contendo as nanoestruturas metálicas. Isto provavelmente 

ocorre devido a presença de modos “vazantes” (“leaky modes”), indicando que parte 

da luz está se propagando na região da interface metal / filme GP. Os guias 

apresentados possuem 1,5 cm de comprimento e foram produzidos por meio do 

mesmo processo utilizado nas caracterizações anteriores, com exceção da presença 

da camada de ouro na superfície. De fato, quando a amostra era analisada ao 

microscópio, era possível observar que a luz conseguia se propagar nas regiões 

externas aos guias de onda, onde não ocorria guiamento antes da deposição da 

camada de ouro. 

O ganho óptico foi, em seguida, avaliado para estes guias na região do 

infravermelho, em 1530nm. Notou-se maior facilidade na obtenção dos ganhos 

ópticos em relação à amostra sem a camada de ouro. A Figura 4.59 apresenta os 
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resultados obtidos para os ganhos ópticos nos guias GPAR, na presença das NPs 

de ouro. Verifica-se que é possível medir o ganho em guias de onda de até 2 µm. 
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9 µm 

 
8 µm 
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Figura 4.58 – Perfis de campo próximo dos guias de onda GPAR com NPs depositadas na superfície. 
As larguras dos guias estão indicadas. 
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Observa-se ainda que o ganho óptico máximo que foi observado após a 

deposição de ouro foi de 6,5dB para um guia de 4µm de largura e 1,5cm de 

comprimento (~ 4,3dB/cm). Este valor é superior ao valor máximo que foi obtido 

através da simulação teórica para o guia de 10 µm. Cabe ainda ressaltar que caso 

do guia de onda rib, foi observado ganho inferior a 3,0 dB para largura de 5 µm e 

potência estimada de 50 mW. 

 
Figura 4.59 – Ganho dos guias de onda GPAR com NPs depositadas na superfície. 

 

A fim de verificar a estrutura do filme nanoestruturado depositado sobre os 

guias, uma análise de AFM foi realizada. A Figura 4.60 mostra que o filme de ouro 

apresenta-se como pequenas ilhas, de ~20 nm de diâmetro. A espessura depositada 

do filme de ouro também foi determinada por AFM e foi de ~10nm. 
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Figura 4.60 – Imagens de AFM obtidas para filme nanoestruturado de ouro. 
 

4.3.4.2 Guias tipo “pedestal” 
 

Os guias pedestal apresentaram alta perda por propagação no visível e no 

infravermelho após a deposição das NPs metálicas, o que impossibilitou medidas de 

ganho óptico e perfis de campo próximo.  

Entretanto, foi possível medir os espectros de emissão do érbio na região do 

visível e infravermelho, com auxílio do microscópio e do espectrômetro. Observou-se 

que a deposição de NPs de ouro sobre a superfície dos guias introduziu uma perda 

na intensidade luminescente tanto no visível quanto no IR. Neste caso, 

provavelmente a formação de clusters metálicos pode ter prejudicado a performance 

do guia de onda.  

4.4 Caracterização das Guias de onda obtidas por escrita direta por 
laser de fs 

A caracterização passiva das guias de onda escritas por laser de fs consistiu 

na obtenção dos padrões de campo próximo dos guias de onda e das medidas de 

perdas por propagação. 
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O padrão de campo próximo obtido para uma guia escrita com energia de 

pulso de 5µJ e à velocidade de 0,05mm/s está mostrada na Figura 4.61. É possível 

observar que o perfil de campo próximo apresenta um formato elíptico, que se deve 

ao astigmatismo inerente do feixe de escrita utilizado no processo. 

Para determinar a mudança de índice de refração ocorrida na região exposta 

ao feixe de escrita, foi utilizada a equação de onda escalar inversa, mostrada a 

seguir: 

! !,! ≈ !"# − !! ! !,!
2!!!! ! !,!

! (4.4) 

onde k0=2π/λ (número de onda no vácuo), s é o índice de refração do substrato 

(neste caso, ! ≈ 2,0), Nef é o índice de refração efetivo do modo guiado e I(x,y) é a 

distribuição de intensidades do padrão de campo próximo, obtida a partir da Figura 

4.61. Com isto, a variação do índice de refração Δn é dada pela Equação 4.5. 

 
Figura 4.61 – Perfil de campo próximo em 632,8nm do guia de onda escrito com energia de pulso de 
5µJ e velocidade de 0,05mm/s. As linhas em branco representam o feixe de laser durante o processo 
de escrita. A ilustração acima destaca o vidro GPG dopado com Er2O3 durante o processo de escrita.  
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!"(!,!) = !! − !"#! (4.5) 

Com isto, foi determinado que a máxima variação de índice de refração na 

região exposta foi aproximadamente 6 x 10-3. 

A perda por propagação mínima obtida a 1530nm foi aproximadamente 

4,8 dB/cm para a guia de onda escrita com 5µJ e 0,05 mm/s. 

O ganho óptico foi analisado variando o comprimento de onda do sinal de 

prova de 1520 a 1575nm, sob bombeamento em 980nm (Figura 4.62). O 

procedimento de medida consistiu em três passos: 

1. O feixe de bombeamento e o feixe de sinal estão presentes. A potência de 

saída no comprimento de onda do feixe de sinal é medida por um analisador 

óptico. Esta potência é denominada PASE+sinal. 

2. O feixe de bombeamento é desligado e um novo valor de potência de saída 

(Psinal) é obtido. 

3. O bombeamento é ligado e o sinal de saída é desligado. Com isto é obtida a 

Emissão espontânea amplificada (PASE).  

Deve-se tomar o cuidado nos ajustes do analisador óptico espectral. A 

resolução de largura de banda do instrumento deve ser mantida constante nas três 

medidas, para que os dados obtidos sejam confiáveis.  

A Figura 4.62 apresenta o ganho interno (nesse caso, o ganho interno é 

característico do material, não sendo consideradas perdas devidas ao acoplamento) 

em função do comprimento de onda do sinal para um guia GPG dopado com Er2O3 

escrito com 5µJ de energia e velocidade de varredura de 0,05mm/s. 
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Figura 4.62 – Ganho interno em função do comprimento de onda do sinal para um guia GPG dopado 
com Er2O3 escrito com 5µJ de energia e velocidade de varredura de 0,05mm/s. 

 

 
Figura 4.63 – Ganho interno em função da velocidade de escrita para guias escritas com potências de 
5 e 10 mW (correspondentes a energias de pulso de 5 e 10µJ, respectivamente), em 1535nm. 

 

O maior ganho foi obtido para um comprimento de onda de sinal de prova de 

1535 nm, como mostrado na Figura 4.62. As medidas subsequentes foram 

realizadas neste comprimento de onda para avaliar a dependência do ganho interno 

com a velocidade de varredura e energia de feixe durante a escrita (Figura 4.63), 

onde pode-se notar que os maiores ganhos são obtidos para a menor velocidade de 

varredura (0,05 mm/s).  

 Também foi medida a variação do ganho interno em função da potência de 

bombeamento (Figura 4.64). Neste trabalho, a potência de bombeamento máxima 

disponível era de 280 mW. Com a finalidade de comparar os resultados obtidos 
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neste trabalho com outros apresentados na literatura, foi feita uma extrapolação do 

ganho para uma potência de bombeamento de 500 mW, onde um ganho interno de 

~5 dB/cm mostrou-se possível, desprezando uma possível saturação do ganho. 

Maiores detalhes serão discutidos no capítulo seguinte. 

Essas medidas foram realizadas com o intuito de determinar as melhores 

condições para o processo de escrita por laser de fs. 

 
Figura 4.64 – Ganho interno em função da potência de bombeamento. O inset mostra o ganho interno 
extrapolado para potência de bombeamento de 500mW. 
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5 Discussões  

5.1 Deposição dos Filmes Finos 

Através da metodologia mostrada no Capítulo 3, foi possível obter filmes finos 

de germanato com e sem NPs metálicas. A amostra GP, sem NPs metálicas, 

apresentou intensa absorção óptica na região do azul, logo após o processo de 

deposição (Figura 4.2). Esta absorção pode ser causada pela presença de dímeros 

de Pb2+, que podem se formar durante o processo de deposição, devido a alta 

concentração de chumbo no filme [161]. Quando a amostra é submetida a 

tratamento térmico em temperaturas superiores a 400ºC, esta banda de absorção 

desaparece, indicando que a concentração de dímeros Pb2+ diminui, favorecendo a 

formação de monômetros de Pb2+, que apresentam absorção óptica na região UV 

(≈355nm). O mecanismo que governa este processo ainda carece de maiores 

investigações. A alta concentração de metais pesados neste filme também contribui 

para a elevação do seu índice de refração linear. Os resultados da análise de 

Swanepoel indicaram que o filme GP obtido apresenta um índice de ~2,00 para 

500nm e ~1,89 para 1400nm. O alto índice observado nestes filmes está relacionado 

com a alta polarizabilidade apresentada pelos metais pesados no filme fino [13]. 

Também observou-se que o coeficiente de absorção é menor na região do 

infravermelho e aumenta para regiões próximas a 400nm. O aumento da absorção 

óptica na região do UV está relacionada à transição interbandas no filme [162]. Este 

aumento é um indicativo de que em comprimentos de onda na região do visível, a 

propagação da luz será mais atenuada devido às perdas por absorção nessa região. 

O alto índice de refração apresentado pelo filme possibilita a obtenção de guias de 

onda com alto contraste de índice de refração, se o SiO2 for utilizado como 

cobertura, por exemplo. Nestes guias, o alto confinamento óptico pode possibilitar a 

fabricação de guias e sistemas ópticos mais compactos [10-12]. 

Para as amostras que foram depositadas com o alvo GP e o alvo metálico de 

ouro ou prata simultaneamente, o tratamento térmico promoveu a redução dos íons 

metálicos, além de fornecer a energia necessária para a nucleação e crescimento 

das NPs metálicas. Geralmente as partículas metálicas de ouro e prata apresentam 
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RPS na região visível do espectro. A intensidade da banda de absorção devido à 

RPS está relacionada à concentração de NPs metálicas na amostra. A largura da 

banda de RPS varia com a forma, distribuição de tamanho das NPs e com a 

presença de agregados [7, 144]. Geralmente, NPs grandes e agregados são 

responsáveis por um deslocamento da RPS para comprimentos de onda maiores [7, 

144]. O comprimento de onda da RPS também varia com a forma das NPs. 

Portanto, as largas bandas de absorção observadas para as amostras com maior 

concentração de metais (GPAg1 e GPAg2) indicam que ocorreu a formação de 

agregados metálicos, responsáveis pela absorção óptica nas regiões do vermelho e 

infravermelho. Como foi mencionado anteriormente, clusters micrométricos foram 

observados nestas amostras. 

Por outro lado, as bandas de absorção de RPS nas amostras com menor 

concentração de metais (GPAg3, GPAu1 e GPAu2) são menos largas, indicando 

que os as NPs contidas nestes filmes apresentam menores tamanhos. 

A análise do efeito do tratamento térmico sobre as propriedades ópticas dos 

filmes contendo NPs metálicas foi realizada para as amostras GPAg3 e GPAu2. A 

amostra GPAg3 tratada termicamente a 370ºC durante 10h apresentou uma banda 

de RPS com pico em 490nm. Quando a mesma amostra é submetida a um 

tratamento térmico com temperatura mais alta (420ºC durante 10h), a posição do 

pico desloca-se para 500nm (Figura 4.4). Para a amostra GPAu2 tratada 

termicamente a 370ºC durante 10h, o comprimento de onda do pico é ≈560nm que 

desloca-se para ≈580nm, quando a amostra é tratada termicamente a 420ºC, 

durante 10h (Figura 4.5). O aumento da intensidade da banda de RPS e o 

deslocamento para comprimentos de onda maiores são um indício de que a 

concentração de NPs metálicas no interior do filme aumentou e de que o tamanho 

médio das NPs metálicas no filme está crescendo em função da temperatura e do 

tempo de tratamento térmico. 

As imagens de MET mostraram que ocorreu o crescimento das partículas 

para temperaturas de tratamento térmico superiores, confirmando, assim, as 

observações feitas a partir dos espectros de absorção óptica. A difração de elétrons, 

aliada a análise de EDS foi utilizada para confirmar que as NPs presentes no filme 
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são prata/ouro metálico e também elucidou a natureza amorfa do filme fino, mesmo 

após diversos tratamentos térmicos empregados para nucleação e crescimento das 

NPs metálicas. 

A caracterização óptica não-linear dos filmes finos produzidos foi conduzida, 

com o objetivo de verificar a influência das NPs metálicas de ouro na 

susceptibilidade óptica não-linear de terceira ordem dos filmes obtidos nesta tese. 

Através das medidas de Varredura-Z e chave Kerr, foi possível obter os valores do 

índice de refração não-linear n2 e do coeficiente de absorção não-linear α2 dos 

filmes finos com NPs de ouro. Os principais resultados estão mostrados na Tabela 

5.1. A partir dos resultados de varredura Z, pôde-se observar que o índice de 

refração não-linear da amostra contendo NPs de ouro em 532nm 

n2 = (6 ± 1) × 10−10 cm2/W é quatro ordens de grandeza maior do que no CS2 

(3,1 × 10-14 cm2/W), duas ordens de grandeza maior do que o do filme sem NPs de 

ouro (6,0 × 10-12 cm2/W). Também foi possível obter o valor da absorção não-linear 

α2 = (1,7 ± 0,3) × 104 cm/GW, muito maior do que para a amostra sem NPs de ouro 

α2 = 1200 cm/GW. Os valores obtidos para n2 e α2 são atribuídos à presença de NPs 

metálicas, já que o filme sem NPs e com tratamento térmico não apresentou sinal na 

técnica de varredura Z, indicando que não-linearidade dos filmes sem NPs é 

desprezível. É importante salientar que diversas medidas em diferentes taxas de 

repetição (6 – 200 Hz) foram realizadas para verificar a influência de efeitos térmicos 

na não-linearidade, entretanto não foram notadas diferenças significativas nos perfis 

de Varredura-Z para as diferentes taxas de repetição, indicando que a contribuição 

térmica é pequena. Assim, apenas foram mostrados os resultados para a taxa de 

repetição de 6 Hz. Outro cuidado necessário é verificar se há modificação nas 

características do filme durante as medidas. Para isto, medidas sequenciais em três 

regimes de intensidade diferentes (alta-baixa-alta) foram realizadas, para certificar 

que os filmes não alteram suas características com a incidência do laser usado 

durante a caracterização. As amostras contendo NPs de prata não puderam ser 

medidas através da Varredura-Z, devida à grande absorção óptica em 532 nm, 

devido a banda de RPS. 
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Da mesma forma, através dos resultados obtidos pela técnica da chave Kerr, 

em 800nm, foi obtido o valor do módulo do índice de refração não-linear 

|n2| = (10 ± 2) × 10-13 cm2/W dos filmes contendo NPs de ouro. O sinal simétrico 

obtido indica que a resposta da não-linearidade é < 100fs. Não foi possível medir a 

absorção não-linear do filme contendo NPs a partir da medida de transmissão óptica 

em função da intensidade do laser, o que indica que o valor de α2 é menor do que 

60 cm/GW, o limite de detecção do arranjo utilizado nos experimentos. Novamente, 

a não linearidade óptica observada deve-se à presença de NPs metálicas nestes 

filmes, já que a amostra que não continha NPs também não apresentou sinal não 

mensurável. 

Há três possíveis contribuições para a susceptibilidade não-linear de terceira 

ordem ! !  [163]: 

• Contribuição intrabanda !!"#$%! : envolve transições dentro da banda de 

condução s-p. 

• Contribuição interbanda !!"#$%! : envolve transições entre a banda d e a 

banda s-p. 

• Contribuição dos “hot-elétrons“ ou “elétrons quentes” !!"#!!"!#!  

Em 800nm espera-se que a contribuição predominante seja intrabandas, já 

que a energia dos fótons provenientes do laser (1,56 eV) não é alta o suficiente para 

induzir uma transição eletrônica ressonante entre a banda d e a banda de condução. 

De qualquer forma, transições não ressonantes não podem ser completamente 

excluídas. Já em 532nm, um grande número de elétrons é promovido para estados 

acima do nível de Fermi EF, deixando estados desocupados abaixo de EF. Com isto 

elétrons com distribuição de energias fora do equilíbrio são gerados e o tempo de 

termalização neste caso é menor do que 1 ps. A parte imaginária da contribuição 

dos “elétrons quentes” !"!!"#$%! > 0, indicando a presença de um sinal de absorção 

óptica não linear positiva, como foi observado nos experimentos de Varredura-Z em 

532nm. 

Com os resultados obtidos pelas técnicas, foi possível fazer uma estimativa 

do indicador de mérito, F=n2/α2λ. Quanto maior for o indicador F, melhor é o material 
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para aplicações em dispositivos fotônicos de chaveamento totalmente óptico [163]. 

Os indicadores de mérito calculados estão apresentados na Tabela 5.1 para filmes 

GP depositados por sputtering-rf, submetidos ou não a tratamentos térmicos após 

sua obtenção. 

A partir da Tabela 5.1, é possível concluir que os filmes finos GP sem NPs 

metálicas que não sofreram tratamento térmico [163] apresentam uma 

susceptibilidade óptica não-linear muito maior do que o filmes sem NPs metálicas 

que foram submetidos a tratamento térmico após o processo de deposição, que 

sequer apresentaram sinal nas medidas de Varredura-Z e chave Kerr. Também se 

observa que a presença de NPs de ouro e prata nos filmes melhora a sua resposta 

não-linear nos dois comprimentos de onda estudados, quando comparados aos 

mesmos filmes sem NPs metálicas e que não sofreram tratamento térmico.  

Observa-se na Tabela 5.1, que o Indicador de Mérito F aumentou na 

presença de NPs metálicas de ouro em 532 e 800nm. 

Outro importante indicador de mérito ! = !"/(!!!)  para o chaveamento 

totalmente óptico pode ser considerado, onde !! é o coeficiente de absorção linear e 

!" é a máxima variação de índice de refração que pode ser induzida no material. 

Em 532nm, W é ≈ 0,22 para o filme contendo NPs de ouro, considerando a 

intensidade do laser usada no experimento (560MW/cm2) e !! = 2,7×10!!!!!. O 

valor de W necessário para aplicações em chaveamento óptico deve ser maior do 

que 0,27 [163].  Em 800nm, o valor do índice de refração não linear é muito menor 

do que em 532nm. Entretanto, o valor do coeficiente de absorção linear em 800nm 

também é duas ordens de grandeza menor do que em 532nm (!! = 1,8×10!!!!!). 
Neste caso é possível obter um índice de mérito W=0,3 para o filme GP com NPs de 

ouro, já que é possível aumentar a intensidade do laser sem que ocorram danos ao 

filme.  

É importante ressaltar que, se por um lado, baixos coeficientes de absorção 

não-lineares são desejáveis para a obtenção de chaves totalmente ópticas, por outro 

uma absorção não linear elevada, pode indicar que o material seja um promissor 

limitador óptico. No caso do filme GP dopado com ouro, a alta absorção não-linear 

em 532nm indica que o mesmo é um bom candidato para aplicações em limitadores 
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ópticos ultrarrápidos na região do visível; já o alto índice de refração não-linear em 

800nm, aliado à baixa absorção óptica nessa região, torna os filmes adequados para 

aplicações em dispositivos de chaveamento totalmente óptico.  

 

Tabela 5.1 – Parâmetros não-lineares dos filmes estudados e resultados de outras referências para 
comparação do comportamento dos materiais. 

Material 
 

(nm) 

Duração 
do pulso 

 (cm2/W)  (cm/GW)  Ref. 

GP sem NPs e 

sem tratamento 

térmico 

532 15 ps 6,0×10-12 1200 9,4×10-2 [14] 

GP sem NPs e 

sem tratamento 

térmico 

800 150 fs (2±1)×10-13 (3±1)×103 8,3×10-4 [164] 

GP com NPs de 

ouro e tratado 

termicamente 

532 80 ps (6±1)×10-10 (1,7±0.3)×104 6,3×10-1 
Este 

Trabalho 

GP com NPs de 

ouro e tratado 

termicamente 

800 100 fs (10±2)×10-13 < 60 > 2,1×10-1 
Este 

Trabalho 

 

 

5.2 Filmes codopados com Er3+/Yb3+ 

Através da metodologia proposta e anteriormente apresentada (cf. Seção 

3.2.2) foi possível obter filmes finos de germanato a partir da deposição simultânea 

com um alvo de germanato e outro de Yb2O3 e com “pellets” de Er2O3 posicionados 

na parte superior do alvo de Yb2O3. Foi possível observar a emissão nas regiões do 

visível e no infravermelho características dos íons de Er3+, para comprimento de 

onda de excitação de 980nm. A observação destas emissões indica que é viável a 

fabricação de guias de onda ativas baseadas em filmes germanatos que apresentem 

ganho óptica na região do infravermelho, na 3ª janela de comunicações. 

λ
2n 2α λα22n
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As emissões observadas na região do visível para os filmes obtidos neste 

trabalho já haviam sido medidas em vidros com composições similares às do filme 

utilizado neste trabalho em trabalhos anteriores do grupo [38, 165, 166]. As 

emissões em 480, 523, 547, 660, 800 e 850nm correspondem a absorção de dois 

fótons provenientes do bombeamento e a emissão em 408nm é proveniente de um 

processo de absorção de três fótons, conforme está mostrado no diagrama de níveis 

do Er3+ e Yb3+ (Figura 5.1). Como foi observado na análise química por RBS e PIXE, 

a concentração de íons de itérbio muito maior do que a concentração de íons de 

érbio. Com isto, pode-se considerar que a excitação dos íons de érbio é 

predominantemente realizada por transferência de energia do íons de itérbio para os 

íons de érbio. Isto é corroborado pelo fato do comprimento de onda da excitação 

estar em ressonância com a transição !! !/! → !! !/! do Yb3+, cuja força do oscilador 

é muito maior do que a transição !! !"/! → !! !!/! do Er3+ [165]. A transferência de 

energia entre os íons de itérbio e érbio é dependente da concentração relativa dos 

íons de érbio e itérbio e dos tempos de vida que participam do processo de 

transferência de energia [165]. Neste caso, a alta concentração de itérbio colabora 

para uma transferência de energia eficiente dos íons de Yb3+ para os íons de Er3+.  

 

Figura 5.1 – Níveis de Energia do sistema Er3+/Yb3+ e o processo de transferência de energia entre os 
íons de Er3+ e Yb3+. 
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Quatro processos de transferência de energia predominantes podem 

participar no processo de conversão ascendente de frequências, como está 

mostrado na Figura 5.1 [165]. 

Os íons de Yb3+ são excitados do nível !! !/! para o nível !! !/! a partir do 

bombeamento em 980nm. A energia é então transferida para os íons de Er3+, que 

são excitados do nível !! !"/!  para o nível !! !!/! . Um segundo evento de 

transferência de energia pode ocorrer, promovendo os íons de Er3+ do nível !! !!/! 

para o nível !! !/!. Transições não radiativas ocorrem a partir do nível !! !/! para os 

próximos níveis de menor energia ( !! !!/! e !! !/!) e originam as emissões nas 

regiões do verde e do vermelho, correspondentes às transições !! !!/! → !! !"/!, 

!! !/! → !! !"/!  e !! !/! → !! !"/! , respectivamente. Nota-se ainda que, além do 

decaimento não radiativo para o nível  !! !/! a partir do nível  !! !/!, um evento de 

transferência de energia representado por (3) na Figura 5.1 pode ocorrer, 

promovendo os íons do nível  !! !"/! para o nível  !! !/!. A emissão em 480nm é 

originada pela transição  !! !/! → !! !"/! . As emissões em 800 e 850nm são 

provenientes das transições !! !/! → !! !"/! e !! !/! → !! !"/!, respectivamente. Já a 

emissão em 408nm pode ser provenientes de dois caminhos: 1) O nível  !! !/! é 

povoado a partir da transição não radiativa a partir do nível  !! !/!. Em seguida, a 

transferência de energia (4) promove o íon de Er3+ para o nível  !! !/!.  2) A partir da 

absorção de estado excitado correspondente à transição !! !"/! → !! !/! seguida por 

uma transferência de energia, promovendo os íons de érbio para o nível  !! !/!. A 

transição  !! !/! → !! !"/! origina a emissão em 408nm. 

A emissão no infravermelho, centrada em 1530nm é proveniente da transição 

!! !"/! → !! !"/!. 

Embora a absorção de estado excitado entre os íons de érbio possa ocorrer, 

os processos de transferência de energia devem ser predominantes, dada a alta 

concentração de íons de itérbio no filme.  

Nota-se que a emissão relacionada à conversão ascendente sofreu aumento 

de superior a 700% para as emissões no violeta e azul, ~450% para a emissão em 
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520nm, ~300% na região em 550nm, ~280% na região centrada em 660nm e 500% 

para as emissões em 800 e 850nm. O aumento observado deve estar relacionado 

ao aumento do campo local nas vizinhanças das partículas metálicas no filme 

nanoestruturado de ouro depositado sobre a superfície do filme GP codopado com 

Er3+/Yb3+. Também observa-se que as emissões nas regiões próximas à RPS do 

ouro foram muito mais afetadas do que emissão centrada em 1530nm, onde o 

aumento observado foi de apenas ~30%. Como a excitação foi feita para 

comprimentos de onda fora da RPS, os aumentos observados são, 

majoritariamente, decorrentes do aumento do campo local (Efeito Purcell) e não da 

transferência de energia das NPs metálicas para os íons de TR [3, 149]. 

Em trabalhos anteriores do grupo já havia sido observado o aumento da 

emissão luminescente para vidros de germanato contendo NPs metálicas e dopados 

apenas com íons de érbio [24] e codopados com Er3+/Yb3+ [38, 165, 166], mas 

contendo NPs metálicas de prata. Nas amostras preparadas com NPs de prata e 

dopadas apenas com íons de Er3+, o aumento da emissão da conversão ascendente 

foi muito maior para as emissões na região do verde do que para as emissões na 

região do vermelho. Entretanto, nas amostras codopadas com Er3+/Yb3+, o aumento 

da luminescência na presença das NPs metálicas ocorreu em todo o intervalo de 

400 a 900nm, sem que fosse verificado um aumento mais pronunciado em regiões 

específicas do espectro que estivesse mais próximas do RPS da prata, como no 

caso anterior. Este último resultado é bastante similar ao observado nesta tese e isto 

pode ser atribuído a influência combinada dos processos de transferência de energia 

entre os íons de Er3+ e Yb3+ e o aumento do campo local nas vizinhanças das NPs 

metálicas. A emissão em 1530nm, por outro lado, sofreu um aumento menor do que 

na região entre 400 e 900nm o que deve estar relacionado ao fato do comprimento 

de onda de emissão estar afastado do pico de RPS do ouro e o comprimento de 

onda de emissão. De fato, outros trabalhos apresentados na literatura já haviam 

mostrado que é possível obter aumento da luminescência da emissão centrada em 

1530nm do Er3+ [167]. Este aumento também está relacionado ao aumento do 

campo local nas proximidades das NPs metálicas.  

Os resultados relacionados aos tempos de vida dos decaimentos radiativos, 

por outro lado, não mostraram alteração significativa quando comparadas às 
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amostras com e sem o filme de ouro nanoestruturado (cf. Seção 4.2.2). Isto deve ter 

ocorrido devido à grande contribuição que as interações entre os íons de TR 

exercem sobre os tempos de vida radiativos. Quando a concentração de íons de TR 

é muito alta em uma matriz, processos de transferência de energia são facilitados. 

Nestes casos nota-se diminuição do tempo de vida observado experimentalmente [2, 

3, 7]. 

Os tempos de vida teóricos para o érbio em uma matriz GP foram calculados 

em trabalhos anteriores do grupo, com a teoria de Judd-Ofelt [36]. A Tabela 5.2 

mostra os tempos de vida teóricos e os obtidos neste trabalho para os filmes sem 

ouro. Observa-se que nas amostras produzidas neste trabalho, os tempos de vida 

observados experimentalmente são muito menores do que os tempos de vida 

calculados a partir da análise de Judd-Ofelt. Esta redução mostra que há uma 

contribuição importante das interações interiônicas. Isto ainda é corroborado pelo 

fato de ser necessário utilizar uma exponencial de segunda ordem para o ajuste das 

curvas de decaimento radiativo (em rigor, os decaimentos são melhor descritos pela 

teoria de Inokuti-Hirayama) [168].  

 

Tabela 5.2 – Tabela comparativa de tempos de vida calculados teoricamente e obtidos 
experimentalmente em filmes com diferentes concentrações de íons de Er3+/Yb3+. 

Transição 
Comprimento 

de onda (nm) 

Tempo de vida 

calculado por 
Judd-Ofelt (µs) 

Tempo de vida – 
filme com maior 

concentração de 

Er3+/Yb3+  (µs) 

Tempo de vida  – 
filme com menor 

concentração de 

Er3+/Yb3+  (µs) 

4F9/2 → 4I15/2 670 410 10,4 ± 0,3 48 ± 1 

4S3/2 → 4I15/2 550 420 8,6 ± 0,8 27,2 ± 0,9 

2H11/2 → 4I15/2
 530 80 7,8 ± 0,3 45,3 ± 0,1 

 

Amostras com menor quantidade de íons de TR foram produzidas, para 

verificar se a influência do filme metálico poderia ser observada, com menor 

contribuição das interações entre os íons de TR. Observando a Tabela 5.2, nota-se 

que o filme com menor concentração de íons de Er3+/Yb3+ apresenta maiores 

tempos de vida, quando comparado à amostra com maior concentração de íons de 
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TR. Isto é mais um indicativo de que a interação entre os íons de TR é função de 

sua concentração no filme. 

Para o filme obtido com menor concentração de íons de TR, também foi 

observada uma redução significativa do tempo de vida para a emissão em 660nm, 

quando foi adicionado o filme de ouro nanoestruturado sobre sua superfície. Esta 

redução de ~37,5% indica que há contribuição do filme nanoestruturado de ouro 

para o aumento das taxas radiativas dos íons de érbio. Isto deve ocorrer devido ao 

aumento do campo local nas proximidades nas NPs metálicas, confirmando a 

previsão de Purcell [3, 149]. 

Mais experimentos, que ficaram fora do escopo desta tese, poderiam ser 

realizados, como a produção de filmes com diferentes concentrações de íons de Er3+ 

e Yb3+; os parâmetros de produção do filme nanoestruturado de ouro também 

podem ser alterados. Estas investigações adicionais teriam o objetivo de elucidar os 

processos de transferência de energia, bem como verificar a influência dos filmes 

metálicos nanoestruturados na emissão luminescente.  
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5.3 Caracterização dos guias de onda codopados Er3+/Yb3+ 

Tendo-se constatado a possibilidade de realizar a dopagem dos filmes GP a 

partir do processo de sputtering, foram produzidas guias de onda codopadas, 

seguindo as etapas de processo descritas anteriormente (cf. Seção 3.3). Dois tipos 

de guias foram produzidos: guias tipo rib e guias tipo pedestal. Para os guias tipo rib, 

foram usados diferentes processos de corrosão por plasma, com o objetivo de 

verificar a influência dos gases de processo e potência de RF na corrosão do filme 

GP. A taxa de corrosão obtida para as amostras que sofreram corrosão à 100 W 

com SF6 foi ~ 2,96nm/min. Já para as amostras corroídas com a combinação de 

Ar+H2 à 100 W, a taxa de corrosão foi ~13,6 nm/min. Concluiu-se assim que a 

utilização da combinação Ar+H2 é mais eficiente para a fabricação de guias de onda 

pois permite profundidades de corrosão maiores. De qualquer forma, foi observado 

guiamento mesmo para os guias corroídos com SF6, onde a altura da corrosão foi de 

apenas ~ 14nm. Para o outro caso, a altura de corrosão foi de 70nm. Entretanto, 

tentativas foram feitas para obter diferentes guias a partir do processo de corrosão 

por plasma de SF6, através da variação no tempo de corrosão, entretanto, o 

processo não se mostrou reprodutivo. Por esse motivo, outras tentativas foram 

incluídas, que envolveram o uso de SF6, com outros parâmetros de processo, bem 

como o uso de SF6 com Argônio, todas elas sem sucesso. 

A qualidade dos guias obtidos pôde ser avaliada através das imagens de 

MEV. Foi observado que a amostra que sofreu corrosão com o plasma de SF6 

submetido a 50W de potência apresentou corrosão irregular, impedindo a formação 

da estrutura do guia de onda rib.  Processo de retirada do fotorresiste após a 

corrosão por plasma também foi estudada. Verificou-se, no caso dos guias que 

sofreram corrosão com plasma de SF6, que a solução Microstrip foi eficiente na 

remoção do fotorresiste. Entretanto, para as amostras corroídas com plasma de 

Ar+H2, o DMSO mostrou-se mais adequado. Cabe-se acrescentar que, em ambos 

os casos, verificou-se que a remoção de fotorresiste com plasma de O2 não foi 

eficiente. Nestas amostras, o fotorresiste manteve-se sobre a superfície dos guias.  
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Os guias de onda tipo pedestal, obtidos a partir da corrosão por plasma do 

SiO2 e posterior deposição do filme GP também foram obtidos.  A rugosidade na 

região do guia foi inferior à 1,0nm. Contudo, as regiões adjacentes aos guias de 

onda apresentaram rugosidade superior à 80nm. Isto ocorre devido ao crescimento 

colunar do filme GP nas regiões externas ao guia, como mostram as micrografias 

obtidas por MEV (Figura 4.31). A principal causa para o crescimento colunar de 

filmes finos é a formação de “sombras” em superfícies irregulares [169]. Nos guias 

pedestal, a rugosidade da camada de óxido de SiO2 é, portanto, determinante no 

processo de crescimento do filme que é depositado posteriormente. Percebe-se, 

assim, que nas regiões onde o SiO2 estava protegido pela máscara de cromo, o 

filme de GP apresentou crescimento em camadas, ou Frank - Van der Merwe [170]. 

Entretanto, nas regiões desprotegidas, que foram atacadas pela plasma, 

provavelmente a rugosidade da camada de SiO2 ficou muito elevada, contribuindo 

para crescimento colunar do filme GP nessas regiões.  

A partir os guias pedestal e rib produzidas, foi possível obter as perdas por 

propagação em 633 nm e 1050 nm. As perdas na região do infravermelho 

apresentaram-se menores, provavelmente devido à ocorrência do espalhamento 

Rayleigh, que é mais intenso para os comprimentos de onda da luz visível [31, 102].  

Os menores valores de perda por propagação obtidos foram da ordem de 1,0 dB/cm 

para os guias rib de maior largura, corroídos com plasma de Ar+H2. Conforme foi 

dito anteriormente, valores ainda menores para as perdas por propagação poderiam 

ter sido obtidos, com uma otimização no controle de contaminantes e particulados 

durante as diversas etapas de processo necessárias para a obtenção dos guias. De 

forma a estabelecer comparação com resultados da literatura, a Tabela 5.3 

apresenta valores de perdas por propagação para diversos tipos de guias de onda 

baseados em materiais vítreos contendo GeO2. A Figura 5.2 apresenta a 

nomenclatura utilizada na Tabela 5.3 para definir as dimensões dos guias.  
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Figura 5.2 – Estrutura utilizada na simulação dos guias de onda tipo “rib”. 
 
 
Tabela 5.3 – Resultados de perdas por propagação para guias de onda de germanato encontrados na 
literatura. 
 

Composições dos 
guias 

Tipos de 
guia 

Dimensões 
dos guias 

(µm) 

Perdas por 
propagação 

(dB/cm) 

Comprimentos de 
onda (nm) Ref. 

GeO2 planar - 0,7 633 [171] 

GeO2-SiO2 planar - 0,8 633 [172] 

GeO2-PbO-BaO-ZnO-
K2O planar - 2,1 633 [44] 

Na2O-MgO-Al2O3-GeO2 rib 
Hcore: 0,4 
hcore: 0,2  
Wcore: 12 

0,48 1482 [94] 

GeO2/material orgânico canal Hcore: 1,9 
hcore: 1,9 2,5 1550 [88] 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ rib 

Hcore: 1,0 
hcore: 0,014 
Wcore: 10 

7,0 633 Este 
trabalho 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ rib 

Hcore: 1,0 
hcore: 0,014 
Wcore: 10 

5,0 1050 Este 
trabalho 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ rib 

Hcore: 1,6 
hcore: 0,07 
Wcore: 10 

5,0 633 Este 
trabalho 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ rib 

Hcore: 1,6 
hcore: 0,07 
Wcore: 10 

1,0 1050 Este 
trabalho 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ pedestal Hcore: 1,6 

Wcore: 10 10,0 633 Este 
trabalho 

PbO-GeO2 codopadas 
com Er3+ e Yb3+ pedestal Hcore: 1,6 

Wcore: 10 2,5 1050 Este 
trabalho 
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A comparação entre os valores de perdas, deve-se considerar a geometria do 

guia bem como suas dimensões. Geralmente, guias que apresentam larguras 

menores possuem maiores perdas por espalhamento.  

A máscara litográfica utilizada para os guias pedestais permitiu que guias de 1 

a 100 µm fossem obtidas. De qualquer forma, em geral, os guias pedestais 

apresentaram maiores perdas do que os guias rib. Alta rugosidade foi observada na 

região externa aos guias, devido ao crescimento colunar do filme GP. Esta 

rugosidade pode contribuir para o aumento nas perdas por propagação nos guias 

pedestais. Desta forma, o processo de corrosão do SiO2, anterior à deposição do 

filme GP é bastante importante pois a introdução de rugosidade na superfície do 

SiO2 contribui para que o crescimento do filme GP não seja homogêneo. Também é 

importante notar que a profundidade de corrosão da camada de SiO2 e a espessura 

do filme GP são determinantes o comportamento do guia. Nos casos onde a 

espessura do filme GP foi muito superior à altura de corrosão do SiO2, as perdas por 

propagação encontradas foram maiores (Figura 4.47).  

De qualquer forma, o guia pedestal apresenta uma grande vantagem em 

relação aos guias rib, já que os mesmos são definidos pela corrosão do filme de 

SiO2, antes da deposição do núcleo (filme GP) o que garante a reprodutibilidade e 

permite o uso de diferentes composições químicas que possam ser necessárias 

para a produção de novos guias de onda. Assim, não são necessárias etapas de 

processo adicionais, que além de consumir tempo, têm a desvantagem de 

acrescentar rugosidade lateral aos guias, proveniente do processo de corrosão. Os 

guias pedestais também são então interessantes para a pesquisa de novos 

materiais em guias de onda, sem haja a primeira necessidade de encontrar os 

parâmetros adequados, referentes às etapas de corrosão, à escolha do resiste e 

remoção do mesmo, para cada tipo de material. Nestes guias pedestais, por 

exemplo, o material a ser corroído será sempre SiO2, cujo processamento já é 

conhecido.  De qualquer forma, mais estudos devem ser considerados, de forma a 

otimizar algumas características destes guias, como as referidas rugosidades. 

Foi possível observar a distribuição de intensidades na saída dos guias rib e 

pedestal. Em geral, em guias com largura menor do que 7µm ocorre guiamento 

monomodo, que foi corroborado pelas simulações com o software Selene. 
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Entretanto, ressalta-se que devido à limitação existente em nosso arranjo em 

relação ao ângulo de incidência do laser e a face de entrada do guia de onda a 

excitação de modos de ordens superiores não foi possível. 

A partir das simulações dos modos fundamentais TE00, foi possível calcular 

os fatores de sobreposição em 980 e 1530nm. Os fatores de sobreposição indicam 

como se dá o confinamento do feixe guiado. Se o confinamento não foi adequado 

nos guias de onda, grande parte do campo não excitará os íons de TR presentes 

nos guias e, portanto, menor ganho óptico será alcançado. Verificou-se que os guias 

de maior largura também apresentam bom confinamento e fatores de sobreposição 

mais próximos de 1. Guias com menor largura apresentam maiores perdas e 

menores fatores de sobreposição, como consequência do baixo confinamento da 

luz. 

Os ganhos internos m�ximos obtidos nos guias codopados com Er3+/Yb3+ 

produzidos neste trabalho est	o mostrados na Tabela 5.4. Os guias rib GPAR 

apresentaram ganho �ptico m�ximo de 3,0dB/cm para um guia de 10 µm de largura. 

J� para os guias GPSF6, o ganho m�ximo que foi observado foi de ~1,0dB/cm para 

um guia de 4��m de largura. Entre os guias rib, o guia GPAR apresentou o maior 

ganho, o que j� era esperado, pois esses guias apresentaram menores perdas por 

propaga
	o, em rela
	o aos guias GPSF6. Para os guias tipo pedestal, o maior 

ganho foi obtido para guias com largura de 30 �m. Cabe ressaltar que nos guias tipo 

rib, as maiores larguras obtidas foram de 10 �m, em decorr�ncia da m�scara 

utilizada no processo de litografia. 

 

Tabela 5.4 – Comparação dos guias de onda amplificadoras produzidos neste trabalho. 

Guia Largura do Guia (µm) 
Potência no guia 

(mW) 
Ganho interno (dB/cm) 

GPSF6 (100W) 4 4,5 1,0 

GPAR 10 

5 

32 3,0 

2,0 GPAR 58 

PEDESTAL 30 11 4,0 
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Simulações teóricas foram realizadas e valores de ganho máximo próximos 

aos experimentais foram encontrados. A simulação, entretanto, é muito sensível à 

concentração dos dopantes nos guias, que deve ser bem estimada para minimizar 

as diferenças entre os valores simulados e teóricos. Cabe lembrar ainda que existe a 

possibilidade de formação de clusters de TR, bem como uma distribuição não 

homogênea dos íons ao longo do guia de onda, não incluídas nas simulações. 

Nestes casos nem todos os íons de TR contribuem para os processos envolvidos na 

obtenção do ganho óptico [92]. Também é importante salientar que alguns 

parâmetros utilizados na simulação foram obtidos a partir de valores reportados na 

literatura, para guias de onda codopados com Er3+/Yb3+ semelhantes aos deste 

trabalho (C14, Cup, CCR) mas com outras composições, como vidros silicatos e 

fosfatos, por exemplo [116]. Isto também deve introduzir erros que podem aumentar 

as diferenças entre os valores de ganho obtidos experimentalmente e os obtidos a 

partir da teoria apresentada. Contudo, a completa caracterização do material ainda 

envolveria a fabricação de guias de onda com diferentes concentrações de íons de 

TR e ainda assim, alguns dos parâmetros utilizados na simulação são difíceis de ser 

obtidos experimentalmente. De qualquer forma, os erros introduzidos não foram 

significativos e não inviabilizaram a simulação teórica, pois as diferenças entre os 

parâmetros da composição utilizada neste trabalho e das observadas na literatura 

devem ter a mesma ordem de grandeza [116]. 

A simulação teórica do ganho óptico indicou a maneira através da qual o 

comprimento e largura do guia de onda amplificador influenciam o ganho óptico que 

pode ser obtido. O estudo teórico da influência da potência de bombeamento e de 

sinal no ganho óptico também foi apresentado. Com relação ao comprimento do 

guia, observou-se que o ganho óptico aumenta praticamente linearmente com o 

comprimento do guia até alcançar um valor máximo (Figura 4.56). A partir desse 

valor, o aumento no comprimento do guia de onda causará diminuição no valor do 

ganho observado. Isto ocorre porque à medida que o feixe de bombeamento se 

propaga no guia de onda, sua intensidade diminui, o que faz com que a inversão de 

população ao longo do comprimento do guia não seja uniforme. A partir do ponto m 

que a inversão de população deixa de ocorrer, o meio tenderá a absorver o sinal em 

1530nm, a partir da transição dos íons de Er3+ !! !"/! → !! !"/!, fazendo com que o 
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sinal que havia sido amplificado diminua de intensidade no interior do próprio guia 

devido à perda por absorção. Assim para guias longos, maior potência de 

bombeamento é necessária para que seja possível alcançar inversão de população 

ao longo de todo o comprimento do guia. Além disto, para cada potência de 

bombeamento há um comprimento ótimo do guia de onda para a obtenção do 

máximo valor de ganho. 

Na simulação de guias de onda de diferentes larguras (Figura 4.55 (b)), 

notou-se que o guia de maior largura foi o que apresentou maior ganho. Isto também 

foi verificado experimentalmente nos guias GPAR de 10 e 5 µm. Este efeito era 

esperado, pois as perdas por propagação são maiores, conforme foi mostrado na 

Figura 4.48 e os fatores de sobreposição nos comprimentos de onda de sinal e 

bombeamento são menores nos guias de menor largura. É importante lembrar que 

nos experimentos realizados, uma fibra especial, com diâmetro de modo de 2 µm foi 

utilizada tanto na entrada, quanto na saída dos feixes de sinal e bombeamento. Com 

isso, os guias de menor largura apresentam menores perdas por acoplamento, já 

que suas dimensões são mais próximas da fibra utilizada para o acoplamento da luz 

na entrada e na saída dos guias (cf. Eq. (4.3)). Com menores perdas por 

acoplamento, a potência de bombeamento máxima no interior do guia de onda de 

menor largura é maior, possibilitando uma inversão de população também maior. 

Assim há um compromisso entre as dimensões do guia e a maneira como é 

realizado o acoplamento de luz, que geralmente é feito por meio de fibras ópticas 

externas. Na caracterização do ganho óptico, o acoplamento entre os guias de onda 

e as fibras ópticas de entrada e saída deve ser tal que permita que grandes perdas 

por inserção não prejudiquem a análise. Além das dimensões do guia e das fibras de 

acoplamento, a qualidade das superfícies após a clivagem também é importante, 

pois pequenas irregularidades podem aumentar bastante as perdas por 

acoplamento, o que pode inviabilizar a obtenção de ganho. A realização de um 

polimento nas bordas da lâmina pode diminuir esse tipo de problema [113]. Há 

estudos na literatura apresentando outras maneiras de realizar o acoplamento entre 

guias de onda e fibras ópticas, dada a sua importância para praticamente todos os 

dispositivos utilizados em óptica integrada. Neste trabalho, a opção por um guia do 

tipo “lensed tip” monomodo foi feita tanto para a inserção quanto para a captura do 

sinal de saída do guia. Com estes guias, a entrada de luz espalhada no sistema de 
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detecção é bastante minimizada, mas por outro lado, sua utilização aumenta o 

compromisso com o alinhamento do sistema que fica bastante sensível a vibrações 

mecânicas.  

Nos guias pedestais, observou-se que foram os guias com largura de 30 µm 

que apresentaram o maior ganho. Mesmo assim, os outros guias, de maior largura 

apresentaram comportamento bastante similar (Figura 4.54); apenas o ganho 

máximo variou entre os guias, aumentando para guias de largura gradativamente 

menores. Nestes guias, a perda por propagação para guias com largura maior de 

que ~20 µm é aproximadamente constante (Figura 4.48). Também observa-se que 

os fatores de sobreposição para guias de maior largura não variam 

significativamente para guias com largura superior a ~9 µm. Assim, para os guias 

pedestais, apenas as perdas por acoplamento devem variar entre os diferentes 

guias de onda. Neste caso, os guias de menor largura apresentam maior ganho 

óptico, já que menores perdas por acoplamento permitem maior potência de 

bombeamento no interior do guia e, com isso, maior inversão de população, como já 

foi dito anteriormente. 

Com relação da influência da variação da potência de bombeamento no 

ganho óptico, observa-se que para baixos valores de potência, o ganho é negativo, 

ou seja, o aumento da intensidade do sinal não é suficientemente elevado para 

superar as perdas por propagação. Assim, há um limiar de potência de 

bombeamento que deve ser fornecido, para que seja observado, de fato, a 

amplificação do sinal. O limiar de potência de bombeamento é maior em guias de 

maior comprimento, pois para que haja ganho é preciso superar as perdas por 

propagação e absorção do sinal ao longo do guia de onda. 

A simulação da influência do ganho em função da potência do sinal (Figura 

4.57) mostrou que para baixas potências de sinal, o ganho se mantém constante. 

Contudo, a medida que a potência de sinal aumenta, observa-se uma rápida 

diminuição no valor do ganho. Esta é a saturação para sinais de alta potência e 

ocorre devido a maior a possibilidade de ocorrer absorção estimulada no 

comprimento de onda do sinal. Com isto, a inversão de população ao longo do guia 

de onda é dominada pela potência de sinal e a competição entre emissão e 

absorção estimulada desfavorece a inversão de população. Como consequência, o 
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ganho óptico diminui. Foram realizados experimentos para verificar a influência da 

potência de sinal. Contudo, não foi observada variação significativa no valor do 

ganho, pois a máxima potência de sinal disponível era de ~150 µW, muito menor do 

que o necessário para verificar a saturação do ganho.  

A Tabela 5.5 mostra uma comparação de diversos parâmetros de 

amplificadores ópticos dopados com érbio e, em alguns casos, codopados com 

itérbio. 

É importante salientar que a apresentação dos dados de ganho nas diversas 

publicações podem ser realizadas de diferentes formas. Em alguns casos as perdas 

por acoplamento são desconsideradas e apenas as perdas por propagação são 

subtraídas [92]. Outras publicações ainda consideram tanto as perdas por 

propagação quanto as perdas por absorção relacionada aos íons de Er3+ [12]. Esses 

motivos tornam a comparação dos resultados apresentados neste trabalho com 

outros guias difícil. Em geral, considera-se que o ganho interno está relacionado 

com o material do guia e concentração de íons de TR [12, 116]. A consideração das 

perdas por acoplamento pode ser realizada, mas na maioria dos casos, esse tipo de 

perda pode ser otimizado, seja com a utilização de coberturas anti-reflexivas, tanto 

nas fibras de acoplamento quanto nas entradas dos guias [133] ou com o polimento 

lateral dos guias [116]. Assim, o ganho interno reflete melhor as características do 

material, que é o objeto de estudo neste trabalho. 

Comparando os valores de ganho obtidos neste trabalho com um resultado 

recente de amplificadores ópticos produzidos com TeO2 [133], verifica-se que as 

amostras produzidas neste trabalho apresentam um ganho pouco inferior ao do 

referido material. Entretanto, salienta-se que a concentração de íons de érbio 

naquele caso foi em torno de sete vezes maior do que a empregada neste trabalho 

e, mesmo assim, foi necessário uma potência de bombeamento 1 ordem de 

grandeza superior para obter um ganho equivalente de 2,8 dB/cm. Outro 

amplificador óptico, baseado em germanato, também já foi publicado [173], mas com 

um ganho menor para potência de bombeamento equivalente a que foi empregada 

no presente estudo. Com relação à publicação mais recente, guias rib produzidos a 

partir de Ta2O3 dopados com Er3+ foram apresentados [12]. Esses guias apresentam 

alto índice de refração (2,1) e resultados de ganho pouco superiores aos que foram 
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obtidos nos guias GP, para potências de bombeamento semelhantes. Entretanto, na 

referida publicação, uma quantidade maior de érbio foi empregada para a obtenção 

do ganho óptico, o que pode ter contribuído naquele caso, para o maior valor de 

ganho apresentado. 

Guias de onda amplificadoras baseadas em SiO2 codopadas com Er3+/Yb3+ 

também foram apresentadas recentemente [92]. Esses guias apresentam alto ganho 

óptico. Entretanto, a alta perda por propagação apresentada (8,1 dB/cm) contribuiu 

para que o ganho, mesmo alto, não fosse suficiente para superar as perdas no guia 

de onda. 

Um dos melhores amplificadores ópticos baseados em filmes finos fosfatos foi 

apresentada por Kik et al [84]. Para potência de bombeamento equivalente à 

empregada no presente trabalho, o ganho interno apresentado foi de 4,1 dB/cm. 

Este resultado provavelmente está relacionado à alta concentração de érbio 

empregada, que foi cerca de 12 vezes superior a utilizada neste trabalho. Isso leva a 

concluir que nos guias GP, o ganho óptico apresentado poderia ainda ser maior, se 

maior concentração de érbio for utilizada. 

Cabe acrescentar que os resultados referentes à sílica e ao fosfato 

apresentados na Tabela 5.5 são de materiais com menores índices de refração 

(~1,5). Em geral esses materiais também apresentam alta energia de fônons 

(~1000 cm-1), o que limita a aplicação na região do visível do espectro. 

No caso dos germanatos, tais limitações não acontecem o que pode permitir, 

no futuro, seu emprego em amplificadores para a região do visível. Ainda, o alto 

índice de refração, proporcionado pela presença dos metais pesados, permite 

aplicações em dispositivos ópticos ultrarrápidos, por exemplo, dada sua alta 

susceptibilidade óptica não-linear. Além disso, esses guias podem apresentar maior 

confinamento do feixe no guia, proporcionando maior interação com os íons de TR 

presentes no material [116].  

De qualquer forma, observa-se que os guias apresentados neste trabalho 

podem apresentar altos ganhos, mesmo com baixas potências de bombeamento. 

Cabe ainda acrescentar que os resultados de ganho obtidos neste trabalho 

poderiam ser otimizados com alterações forma como acoplamento é realizado. Isto 
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poderia ser feito por meio da utilização de fibras ópticas com diâmetro de modo 

semelhante ao diâmetro de modo do guia de onda e polimento das faces de entrada 

e saída dos guias de onda. 

Tabela 5.5 – Resultados de diversos guias de onda amplificadoras encontrados na literatura. As 
correções para o cálculo de ganho podem incluir as perdas por propagação (PP), perdas por 
absorção (PA) ou não apresentar correções. Para o cálculo da eficiência do ganho, sempre são 
utilizados os valores de Ganho corrigidos, quando fornecidos. 

Referência [84] [133] [173] [92] [12] 
Este 

Trabalho 
Este 

Trabalho 

Material 

P2O5-Al2O3-

Na2O-La2O3 

dopado com 

Er3+ 

TeO2 

dopado 

com Er3+ 

Zn2Si0,5Ge0,5O4 

dopado com Er3+ 

Er0.1Yb1.9 

SiO5 

Ta2O3 

dopado com 

Er3+ 

PbO-GeO2 

codopado 

com 

Er3+/Yb3+ 

PbO-GeO2 

codopado 

com 

Er3+/Yb3+ 

Geometria do 

guia de onda 

“Strip-

loaded” 
rib canal 

“Strip-

loaded” 
rib rib pedestal 

Concentração 

de érbio 

(1020cm-3) 

5,3 2,2 0,8 -- 2,7 0,3 0,3 

Concentração 

de itérbio 

(1020 cm-3) 

-- -- -- -- -- 20,0 20,0 

Ganho interno 

(dB/cm) 
4,1 2.8 0,40 

7,05 

(-0,82)* 
2,25 

3,0 

(1,57)* 

4,0 

(1,73)* 

Considerações 

sobre o cálculo 

da ganho 

Com 

correções 

(PP, PA) 

Sem 

correções 

Com correções 

(PP, PA) 

Sem e 

com* 

correções 

(PP) 

Com 

correções 

(PP, PA) 

Sem e 

com* 

correções 

(PP, PA) 

Sem  e 

com* 

correções 

(PP,PA) 

Potência de 

bombeamento 

dentro do guia 

(mW) 

21 200 30 ~ 62 20 32 11 

Eficiência de 

ganho – Ganho 

/ potência de 

bombeamento 

(dB.cm-1.mW-1) 

0,20 1,4x10-2 1,32x10-2 -1,7 x10-2 0,11 4,9x10-2 0,16 

Comprimento 

de onda de 

bombeamento 

(nm) 

983 1480 974 1480 977 980 980 
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Como foi dito anteriormente, outras caracterizações que estavam fora do 

escopo desta tese poderiam ser realizadas, a fim de encontrar os valores corretos 

das contribuições da conversão ascendente e transferência de energia entre os íons 

de érbio e itérbio. De qualquer maneira, o modelo utilizado pode ser aplicado para 

prever o comportamento da amplificação em guias de onda codopadas com 

Er3+/Yb3+. Outros estudos pertinentes ainda poderiam ser realizados, como a 

dependência do ganho com a polarização, a obtenção do espectro de ganho para 

sinais de diferentes comprimentos de onda e a determinação da largura de banda na 

qual os guias amplificadores estudados neste trabalho podem operar. Ainda assim, 

os resultados que foram mostrados indicam que estes filmes são promissores e 

podem ser aplicados como dispositivos amplificadores ópticos na região de 1530nm. 

Nas medidas de guiamento feitas nos guias onde o filme nanoestruturado de 

ouro foi depositado, somente o guia GPAR apresentou guiamento, e somente na 

região do infravermelho. O guia pedestal nanoestruturado não apresentou 

guiamento de luz nos comprimentos de onda do visível e infravermelho. Isto está de 

acordo com recentes estudos realizados sobre as características da propagação dos 

plasmons-poláritons de superfície em guias de onda que suportam a propagação de 

plasmons de superfície de longo alcance, baseados na estrutura dielétrico – metal – 

dielétrico [141]. Nestes guias, o comprimento de propagação (distância na qual a 

energia da onda diminui por um fator igual a !) tende a zero quando a frequência 

óptica é igual à frequência de RPS. Isto ocorre pois a energia flui em direções 

diferentes no metal e no dielétrico devido ao fato da constante dielétrica do metal ser 

negativa e a constante dielétrica do dielétrico ser positiva [141]. Além disso há a 

dissipação ôhmica, que está presente em todas as frequências, limitando o 

comprimento de propagação nestes guias [140, 141]. No caso do guia GPAR, a 

banda de RPS encontra-se centrada em ~ 500nm. Assim, em 633nm, o 

comprimento de propagação deve ser muito menor do que em 1050nm, o que foi 

comprovado experimentalmente, o que justifica as menores perdas por propagação 

na região infravermelho. 

No caso do guia pedestal, a alta rugosidade apresentada pelo filme, na parte 

exterior ao guia de onda pode ter atuado como pequenos sítios onde o ouro se 

acumulou, formando agregados que apresentam alta absorção óptica em todo os 
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espectro visível e infravermelho. A larga banda de RPS (Figura 4.18) pode ter 

prejudicado o guiamento em todo espectro. 

Nas imagens de distribuição de intensidades de campo próximo dos guias 

GPAR nota-se que ocorre uma deformação que está relacionada aos “leaky modes” 

(modos vazantes). Isto ocorre pois o ouro apresenta maior índice de refração, 

fazendo com que a luz se propague na região da interface filme GP / filme ouro. Ao 

realizar as medidas de ganho, também observou-se maior facilidade no alinhamento 

e acoplamento da luz, mesmo em guias que geralmente não apresentam bom 

guiamento, como no caso do guia de 2 µm de largura, por exemplo. De fato, foi 

observada propagação da luz mesmo nas regiões onde não havia guias definidas. 

Este efeito pode estar relacionado ao acoplamento de luz no filme metálico e a 

subsequente propagação dos plasmons-poláritons de superfície.  

Ao medir o ganho interno, foi possível obter ~4,3 dB/cm para um guia rib 

GPAR de 4µm, com nanoestruturas de ouro. Este valor foi o maior ganho obtido 

durante as caracterizações dos guias estudados com nanoestruturas de ouro. Este 

ganho é ~100% maior do que o ganho obtido por um guia com 5µm. O fato do guia 

de 4 µm ter apresentado o melhor resultado não era esperado, inicialmente, já que a 

perda por propagação nestes guias são maiores do que nos guias de maior largura. 

O ganho óptico foi medido em outros guias de 4 µm, na mesma lâmina, para verificar 

a reprodutibilidade do resultado, o que foi comprovado. A Figura 4.59 mostra 

resultados que correspondem à diferentes guias de 4µm de largura que se 

encontravam sobre o mesmo substrato. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas para o melhor desempenho dos 

guias de 4µm, com nanoestruturas de ouro, no que se refere ao ganho óptico: 

• A RPS depende do tamanho médio e da forma das NPs metálicas 

depositadas. Além disso, a formação de agregados pode deslocar a 

RPS para o comprimentos de onda maiores. Nos guias muito maiores 

do que 4 µm, a maior área pode contribuir para a formação de 

aglomerados maiores, o que poderia comprometer o guiamento na 

região do bombeamento (980nm) e limitar o ganho nos guias de maior 
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largura. A distribuição das NPs metálicas em cada um dos guias 

poderia ser verificada com uma análise de AFM, por exemplo; 

• A fibra utilizada para acoplamento da luz em diâmetro de modo de 

2µm,  que possibilita menor perda de acoplamento para os guias 

menores; isso torna possível maior potência de bombeamento no 

interior do guia, o que pode levar a obtenção de maior ganho óptico. 

O aumento observado no ganho óptico também deve estar relacionado com o 

aumento da luminescência no infravermelho, na presença de NPs metálicas, 

conforme está mostrado na Figura 4.19. De fato, a observação de que há influência 

plasmônica na emissão do infravermelho do érbio já foi reportada anteriormente 

[167, 174].  

A Figura 5.3 ilustra o guia de onda com o filme nanoestruturado de ouro 

depositado sobre a superfície do guia do onda, onde observa-se que a espessura 

total do filme GP é de 1,6 µm. A espessura do filme nanoestruturado de ouro, 

medido por AFM foi de ~ 10 nm. A imagem de AFM Figura 4.60 mostra que o filme 

de ouro obtido apresenta estrutura de pequenas ilhas, conforme o mecanismo de 

crescimento Volmer-Weber para filmes finos [169, 170]. O diâmetro médio de cada 

ilha é ~20 nm. Estudos anteriores já mostraram que a distância entre os íons de TR 

e as NPs metálicas para que haja aumento na emissão luminescente não deve ser 

superior a 20nm [3, 7]. Estudos recentes em filmes dopados com íons de TR e filmes 

de prata mostraram que a distância ideal para que o aumento da luminescência é de 

~15nm [150]. Distâncias muito pequenas entre íons e NPs metálicas favorecem o 

“quenching” por transferência de energia dos emissores para o metal conforme já 

explicado anteriormente [3, 7, 150]. 

Com isto, é possível distinguir duas regiões no guia de onda: uma região que 

sofrerá a influência do filme nanoestruturado e outra região que está fora do “campo 

de atuação” das NPs metálicas, já que a distância entre o filme nanoestruturado de 

ouro e os íons de TR é superior a 20 µm. Fazendo a razão entre as espessuras do 

filme sob influência das NPs metálicas e a espessura do filme fora da região sob 

influência, nota-se que apenas 1,27% do filme GP está sob influência maior do filme 

nanoestruturado. Há ainda a possibilidade de ocorrência de difusão de ouro para o 

filme GP, mas ela deve ser pequena, devido ao grande peso atômico do ouro. Ainda 
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assim, foi observado aumento na luminescência do Er3+, tanto na região do visível, 

como no infravermelho e no ganho óptico em 1530nm. O aumento do ganho óptico, 

muito provavelmente, está relacionado com o aumento do campo local, 

principalmente na interface entre o filme nanoestruturado de ouro e o filme GP, pois 

a frequência de excitação não estava em ressonância com a frequência dos 

plasmons superficiais de ouro. A facilidade em acoplar a luz aos guias foi maior na 

presença das nanoestruturas de ouro, o que possibilitou que fosse obtido ganho em 

diversos guias que na ausência das NPs de ouro n	o apresentaram ganho. Salienta-

se que para a obten
	o do ganho �ptico, cada guia foi medida diversas vezes, para 

que se pudesse verificar a reprodutibilidade dos resultados. Os melhores resultados 

de acoplamento e guiamento obtidos devem estar relacionados com o fato da maior 

parte do campo estar confinado na regi	o do filme GP e n	o na interface com o filme 

de ouro, o que poderia introduzir grandes perdas devido � dissipa
	o �hmica no 

ouro [17, 140, 141]. 

 
Figura 5.3 – Ilustração do guia de onda GP codopado com Er3+/Yb3+ após a deposição do filme 
nanoestruturado de ouro. 
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Este resultado in�dito indica que o ouro pode ser usado em guias diel�tricas 

para melhorar a qualidade do guiamento �ptico e as caractersticas de ganho. As 

condi
�es do filme de ouro para que a influ�ncia na luminesc�ncia e no ganho dos 

guias amplificadores seja otimizada ainda deve ser mais investigada; mudan
as 

ainda poderiam ser realizadas na espessura do filme GP, de forma a caracterizar o 

comportamento destes guias quando na presen
a de maior concentra
	o de ons de 

TR que estejam sob influ�ncia direta do filme nanoestruturado de ouro. Outras 

estruturas poderiam ser empregadas, tamb�m. A utiliza
	o de uma estrutura 

sim�trica, como por exemplo formada pela estrutura filme GP / ouro / filme GP 

poderia apresentar melhores resultados com rela
	o ao comprimento de 

propaga
	o do que a estrutura assim�trica ar / ouro / filme GP, utilizada neste 

trabalho, como estudos anteriores j� apontaram [141]. Al�m disso, novas aplica
�es 

considerando n	o apenas a luminesc�ncia, mas tamb�m o aumento da 

susceptibilidade �ptica n	o linear tamb�m podem ser realizadas. De qualquer forma, 

foi possvel obter guias nos quais a presen
a de NPs de ouro alteraram, de maneira 

significativa o guiamento na regi	o do infravermelho pr�ximo, causando altera
	o 

nos perfil dos modos guiados, possibilidade de guiamento de luz e regi�es que n	o 

apresentavam guiamento na aus�ncia das NPs de ouro e o ganho �ptico na regi	o 

da banda C.  

5.4 Guias obtidos por escrita direta por laser de fs 

O padrão de campo-próximo obtido pelo acoplamento do feixe do laser de 

632nm (Figura 4.61) mostrou que o perfil do modo guiado nos guias de onda é 

elíptico. Isto se deve ao astigmatismo inerente do feixe do laser de femtosegundos e 

do comprimento estendido de Rayleigh no ponto focal. Existem técnicas reportadas 

na literatura, como o “slit-beam shaping” ou utilização de lentes cilíndricas [119, 175] 

que poderiam ser empregadas no futuro para evitar a assimetria no perfil de modos. 
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Como mencionado anteriormente, a partir do padrão de campo próximo foi 

calculada a mudança do índice de refração (Δn) de aproximadamente 6 x 10-3, em 

633nm (cf. seção 4.3.3). Este valor está bem próximo ao de uma fibra óptica 

monomodo padrão (5.5 x 10-3), favorecendo a produção de dispositivos de óptica 

integrada que podem ser acoplados com fibras ópticas com baixas perdas por 

acoplamento. Valores semelhantes para a mudança de índice de refração também 

foram reportadas anteriormente [176], demonstrando que a mudança de índice 

fotoinduzida baseia-se no mesmo mecanismo físico, onde a energia do laser de 

escrita é suficiente para induzir um aumento na temperatura localizada (~106K em 

alguns ps). Este aumento da temperatura induzido pelo laser em um volume 

constante, pode gerar pressões locais da ordem de centenas de GPa [176], 

suficientes para comprimir o material na vizinhança e/ou gerar grande stress 

residual, que por sua vez gera um aumento permanente e não isotrópico do índice 

de refração (⩾10'3) nas vizinhanças da região exposta ao feixe de escrita. 

Também é possível observar que a mudança fotoinduzida do índice de 

refração, relacionado ao padrão de campo próximo se estende, aproximadamente, 

pela mesma área que o feixe de escrita, indicando a ausência de difusão térmica 

[73]. Isto é corroborado pela baixa taxa de repetição (1 kHz) usada durante o 

experimento [73, 81], comprovando o regime de escrita não térmico. A composição 

do vidro utilizada neste trabalho também se mostrou bastante eficiente para a 

fabricação de estruturas fotônicas, pois, em oposição a outros métodos de escrita 

[81-83], é necessária apenas uma varredura para a fabricação de guias, reduzindo o 

tempo de processo pela metade. 

O ganho interno dos guias de onda ativos, apresentado nas Figura 4.62, 

Figura 4.63 e Figura 4.64 foi determinada utilizando a expressão seguinte: 

G dB cm =
10×log PASE+sinal-PASE

Psinal
d

 (5.1) 

onde PASE representa a potência da emissão estimulada amplificada (ASE), quando 

apenas o laser de bombeamento em 980nm está acoplada na guia de onda; Psinal 

representa a potência do sinal de prova; PASE+sinal representa a soma da potência de 

ASE e do sinal de prova e d é o comprimento total  da guia.  
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O maior ganho interno foi obtido para um sinal de entrada de 1535nm, no 

meio da banda C. Neste caso, foi observado um ganho interno de 2,7 dB/cm para 

uma guia escrita com um feixe de fs, com potência média de 5mW, utilizando uma 

velocidade de varredura de 0,05 mm/s.  Além disso, foi observado um ganho interno 

em toda a banda C+L. A Figura 4.63 mostra que o ganho interno é maximizado para 

valores mais baixos de velocidade de varredura e energia do feixe de escrita. Para 

uma potência do feixe de escrita de 5mW, o ganho interno mostra um decréscimo 

com o aumento da velocidade de varredura; para 10mW, esta tendência ainda é 

observada, mas para a velocidade de varredura de 0,5mm/s há um aumento gradual 

no valor do ganho interno. Isto pode ser atribuído a possíveis heterogeneidades no 

interior do vidro, como uma variação da concentração de íons de Er3+ ao longo da 

amostra. Outra possível explicação deste comportamento pode ser atribuída a 

pequenas variações na seção transversal da guia de onda, dependendo da 

velocidade de varredura, o que produz uma área efetiva diferente. Uma investigação 

mais detalhada poderia ser feita através da escrita de várias guias de onda com a 

mesma velocidade de varredura, de forma a elucidar a reprodutibilidade do 

processo, além de dar uma ideia da homogeneidade do vidro. 

O ganho interno em função da potência de bombeamento em 1535nm é 

apresentado na Figura 4.64. O ganho obtido sob uma potência de bombeamento de 

250mW foi de 2.7dB/cm para uma velocidade de varredura de 0,05 mm/s e 5µJ de 

energia de pulso de escrita. Não foi observado uma saturação do ganho, indicando 

que o ganho obtido poderia ser maior se a potência de bombeamento fosse maior. 

Uma comparação da performance do ganho com os melhores resultados 

apresentados na literatura não é trivial, devido a variedade de possíveis arranjos 

utilizados na medida de ganho interno e suas características específicas. Por 

exemplo, a Ref. [73] apresenta um ganho interno de 7dB para um vidro fosfato de 

2,2 cm de comprimento, caracterizada em um arranjo com esquema de 

bombeamento bidirecional, com potências de bombeamento superiores a ~500mW.  

Neste trabalho, nossa potência máxima de bombeamento foi ~250mW. 

Entretanto, um ajuste linear dos dados apresentados na Figura 4.64 indica que um 

ganho interno de ∼ 5dB/cm seria possível, o que estaria bem próximos dos valores 

de ganho internos mais altos apresentados para vidros de fosfato (~3,2 dB/cm) [73]. 
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Além disso, um desempenho ainda melhor poderia ser obtido codopando o vidro 

com íons de Yb3+. A Tabela 5.6 apresenta alguns dos resultados de ganho interno 

mais recentes obtidos na literatura comparados com os guias obtidos por escrita 

com laser de fs nesta tese.  

 

Tabela 5.6 – Ganho interno para diversos guias amplificadores obtidos por escrita direta por laser de 
fs.  

Material 
Potência de 

Bombeamento 

Ganho Interno 

(dB/cm) 
Referência 

Vidro fosfato (Kigre Inc.) 240 1,82 [177] 

Vidro fosfato (Kigre Inc.) 500 3,20 [73] 

TeO2-ZnO-Na2O-P2O5 220 0,35 [64] 

Vidro silicato 200 2,00 [68] 

GeO2-PbO-Ga2O3 500* 5,00* Este Trabalho 

 

As guias de onda que apresentaram menores perdas por propagação e 

maiores mudanças no índice de refração são aquelas que produziram os maiores 

valores de ganho interno. Isto pode ser atribuído à redução de perdas por “micro-

curvaturas”, induzidas por vibrações mecânicas durante o processo de escrita. As 

perdas por micro-curvaturas são proporcionais a Δn-3 [64]. Como consequência, as 

guias de onda que apresentam maiores mudanças no índice de refração são as que 

apresentam menores valores de perdas por “micro-curvaturas”, exibindo portanto 

maior eficiência de bombeamento [64, 176]. 
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6 Conclusões  

Neste trabalho foi possível desenvolver a metodologia para a produção de 

filmes finos GP de boa qualidade, contendo NPs de ouro e prata. Verificou-se que é 

possível obter alta transmitância para os filmes depositados sem NPs metálicas 

após um tratamento térmico adequado. A técnica de deposição por co-sputtering 

também provou ser adequada para a preparação de filmes finos nanoestruturados. 

Dependendo da potência utilizada na preparação dos filmes finos, concentrações 

superiores a 20% em peso de prata foram obtidas, algo que seria muito difícil de 

conseguir em vidros pelas técnicas convencionais (fusão e resfriamento rápido, por 

exemplo). Filmes finos contendo NPs metálicas cujos tamanhos variaram de 2,2 nm 

a clusters micrométricos foram obtidas, dependendo das condições de processo 

utilizadas durante a deposição e da temperatura e tempo de tratamento térmico. Os 

espectros de absorção dos filmes finos também se mostraram adequados para 

estimar a distribuição de tamanho das NPs metálicas nos filmes, uma vez que as 

observações realizadas nestes espectros ficaram consistentes com a distribuição de 

tamanhos obtida por MET. Portanto, a fabricação de filmes finos nanoestruturados 

foi realizada e os resultados mostraram que as propriedades ópticas podem ser 

modificadas por uma escolha criteriosa dos parâmetros utilizados durante o 

processo de deposição e pelos tratamentos térmicos posteriores.  

Os resultados obtidos pelas técnicas de Varredura-Z e chave Kerr também 

revelaram que a presença das NPs metálicas nos filmes finos contribui para a 

resposta óptica não-linear ultrarrápida dos filmes e aumentou significativamente a 

susceptibilidade óptica não linear na região do visível e infravermelho próximo. A alta 

absorção não-linear em 532nm indica que material é adequado para aplicações em 

limitadores ópticos em regime de picossegundos na região do visível. Já em 800nm, 

o índice de refração não-linear em 800nm para os filmes GP com ouro após 

tratamento térmico foi duas ordens de grandeza superior ao do filme GP sem NPs 

metálicas. A absorção não linear do filme GP contendo NPs de ouro ficou abaixo do 

limite de detecção do arranjo experimental (α2 < 60 cm/GW). Os indicadores de 

mérito para aplicações em dispositivos de chaveamento totalmente óptico também 

foram favorecidos pela presença de NPs metálicas, o que os torna adequados para 
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aplicações em dispositivos fotônicos ultrarrápidos de chaveamento totalmente 

óptico.  

Através da técnica de co-sputtering, também foi possível produzir filmes finos 

dopados com Er3+ e Yb3+. A incorporação nos filmes finos na forma trivalente foi 

comprovada pela emissão característica dos íons de Er3+ nas regiões do visível e 

infravermelho próximo. A presença do filme de ouro nanoestruturado sobre a 

superfície do filme promoveu o aumento das emissões no visível e infravermelho 

próximo. O aumento está associado ao aumento do campo local nas vizinhanças 

das NPs metálicas, influenciando as emissões dos íons de TR. Esta influência foi 

maior para os comprimentos de onda no visível, dada a sua proximidade com a 

banda de RPS. A alta concentração de íons de TR interferiu nas medidas de tempo 

de vida radiativo. Verificou-se tempos de vida maiores para os filmes que 

apresentavam menor concentração de íons de TR, devido à menor interação entre 

os íons. De qualquer forma, foi possível verificar nos filmes com menor concentração 

de íons de TR, que a presença do filme nanoestruturado de ouro causou redução 

superior a 37% no tempo de vida radiativo em relação aos filmes sem NPs 

metálicas. A diminuição do tempo de vida indica que ocorreu aumento das taxas 

radiativas devido à presença das NPs metálicas conforme previsto na literatura. 

Foi desenvolvida a metodologia para a produção de guias de onda rib e 

pedestais a partir de filmes GP codopados com Er3+ e Yb3+, por meio de diversas 

etapas de processo que compreendem litografia óptica e corrosão por plasma. As 

perdas por propagação observadas foram maiores na região do visível, em todos os 

guias. O valor de perda aumentou para guias de menor largura, como esperado. Os 

padrões de campo próximo foram obtidos em 632,8 e 1050nm. Concluiu-se que os 

guias de maior largura são multimodos, ao passo que guias de onda com larguras 

menores do que ~8µm mostraram-se monomodos. Entretanto mesmo os guias com 

menor largura podem ser multimodos, considerando que modos de ordem superior 

não puderam ser excitados, devido às limitações do arranjo utilizado, anteriormente 

mencionadas. A partir da simulação dos perfis de campo próximo em 980 e 1530nm, 

foi possível obter os fatores de sobreposição dos guias de onda. Verificou-se que os 

guias de maior largura apresentam maior confinamento do feixe e, com isso, 

maiores fatores de sobreposição.  
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A amplificação óptica foi determinada para guias de onda rib e pedestal, e foi 

obtido um valor de ganho interno máximo de ~4,0 dB/cm para um guia tipo pedestal 

de 30µm de largura e ~3,0 dB/cm para o Guia do tipo rib GPAR com 10µm de 

largura. Cabe acrescentar que não há na literatura estudos a respeito do uso de 

guias pedestal para aplicações em amplificadores ópticos. Todos os estudos 

existentes tratam de guias passivos. Cabe ainda ressaltar que uma outra 

contribuição do trabalho consistiu no desenvolvimento de um algoritmo para a 

simulação do ganho óptico a partir das características dos guias de onda, que 

envolvem parâmetros relacionados com a geometria dos guias, concentração de 

íons de TR e parâmetros espectroscópicos, como tempo de decaimento radiativo 

dos níveis envolvidos e seções de choque de emissão e excitação. A aplicação do 

modelo de seis níveis para o cálculo teórico do ganho em guias amplificadoras 

apresentou resultados similares aos encontrados experimentalmente e também 

mostraram-se coerentes com outras publicações na literatura, apresentando-se 

então, um modelo adequado para o projeto de guias de onda amplificadoras. Ainda, 

amplificadores ópticos baseados em guias de onda multimodos, como as que foram 

observadas neste trabalho, podem apresentar vantagens, como menores perdas por 

inserção.  

Verificou-se que a adição do filme nanoestruturado de ouro sobre a superfície 

dos guias influencia a luminescência dos íons de TR e o ganho interno máximo que 

pode ser obtido. Nos guias pedestal a presença de ouro causou diminuição na 

luminescência dos íons de érbio. Observou-se ainda que não ocorreu guiamento na 

região do visível em nenhum dos guias com nanoestruturas de ouro, em decorrência 

da intensa absorção na região da banda de RPS e à compensação dos fluxos de 

energia eletromagnética no metal e no filme GP. No guia GPAR, foi observado 

aumento da luminescência e do ganho óptico máximo em 1530nm, superior a 100% 

quando comparado a um guia de dimensões semelhantes. Ainda observou-se maior 

facilidade no acoplamento de luz, na região do infravermelho próximo, em regiões da 

amostra que não apresentavam guiamento sem o filme de ouro. Os efeitos 

observados estão relacionados com o aumento do campo local na região de 

interface entre o filme de ouro e o filme GP. A alteração observada dos perfis de 

campo próximo sugere que parte da luz é guiada na interface, indicando que o filme 
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nanoestruturado também participa do guiamento, através do acoplamento da luz aos 

plasmons de superfície. Cabe acrescentar que não há estudos na literatura 

referentes à guias rib com a composição estudada neste trabalho, nem tampouco à 

produção de guias nanoestruturados e à investigação da interferência de NPs de 

ouro no desempenho de amplificadores ópticos.  

Por fim, guias de onda ativas foram fabricados em vidros GPG contendo Er3+ 

através da escrita direta por laser de fs. Os guias foram obtidos por um laser de 

800nm, com largura de pulso de 150 fs, utilizando diferentes energias de feixe e 

velocidades de varredura. A mudança localizada do índice de refração foi obtida 

após uma única varredura e as dimensões dos guias foram determinadas pelo 

tamanho da cintura do feixe do laser de escrita. As caracterizações dos guias foram 

realizadas em 632,8nm e 1,5µm. A perda por propagação mínima em 1532nm foi de 

4,8dB/cm. O padrão de campo próximo mostrou que o perfil do modo guiado é 

elíptico. Através do padrão de campo próximo, também foi possível obter a mudança 

de índice de refração fotoinduzida, de ∼6x10-3. A melhor condição para amplificação 

óptica foi obtida para guias de onda escritas com energia de feixe de 5µJ de e 

velocidade de varredura de 0,05mm/s; neste caso o ganho interno foi 2,7dB/cm sob 

excitação em 980nm à 250mW de potência. Os resultados obtidos sugerem que o 

material é adequado para a fabricação de amplificadores integrados dopados com 

érbio e lasers baseados em vidros de germanatos. Também cabe ressaltar que os 

resultados podem ser otimizados, após aperfeiçoamentos no sistema de escrita. É 

importante acrescentar que a literatura não apresenta estudos de vidros, com a 

composição utilizada para a produção de amplificadores ópticos a partir de escrita 

direta com laser de fs. 

Os resultados obtidos indicam que os vidros e filmes de germanatos 

apresentam características promissoras para aplicações em diversos tipos de 

dispositivos fotônicos, sejam componentes integrados de amplificação na região das 

bandas C e L, dispositivos não-lineares para chaveamento e limitação óptica ou 

outros não citados neste trabalho. A utilização de estruturas metal-dielétrico também 

pode contribuir para melhorar a luminescência e aumentar o ganho óptico nos guias 

de onda dielétricos. Entretanto, outros estudos devem ser realizados para verificar 

as melhores condições de deposição e nucleação das NPs metálicas para que isso 
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ocorra. Com isso, novas perspectivas são abertas para a aplicação de materiais 

germanatos em óptica integrada e em dispositivos para aplicações fotônicas. 
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