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RESUMO 

Os polariton de plasmons de superfície são ondas eletromagnéticas superficiais que se 

propagam na interface entre um meio dielétrico e um meio condutor. Eles permitem que haja 

modos propagantes em guias de onda com dimensões menores ao limite de difração. É 

possível controlar a variação da fase dentro de uma fenda nanométrica metálica através das 

larguras ou comprimentos da mesma.   Dispondo-se diversas fendas com larguras diferentes 

ao longo de um filme metálico, é possível projetar lentes plasmônicas através da modulação 

da fase de saída das mesmas. A concentração de energia formado por essas lentes, chamada 

de foco, localiza-se a distância da ordem um comprimento de onda.  Esse comportamento é 

semelhante ao de um arranjo de antenas, porém, o foco é formado na região de campo 

próximo. Lentes desse tipo permitem que a luz proveniente de um guia micrométrico, tais 

como fibra óptica por exemplo, seja acoplada em estruturas como guias nanométricos, a 

distancias curtas, reduzindo, consideravelmente, a área necessária para o acoplamento.  

Este trabalho tem por objetivo o desenho, simulação e análise de lentes plasmônicas 

operando nos comprimentos de onda de 650 nm e 1550 nm usando o Método dos Elementos 

Finitos (FEM). Usamos diversos materiais para composição das lentes metálica, tais como 

Prata, Cobre e Ouro. Também, analisaremos as condições para o acoplamento eficiente entre 

guias micrométricos e guias de onda dielétricos ou plasmônicos.  
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