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Resumo 

A Litografia por Interferência a Laser (LIL), mais conhecida como Litografia Holográfica, opera em grandes áreas a um 

baixo custo. A litografia holográfica, para fabricação de nanoestruturas holográficas 2D, consiste na irradiação seletiva 

a laser nos materiais por dois ou mais feixes de laser coerentes, os quais se superpõem na superfície da amostra, para 

formar o padrão de interferência. 
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Introdução 
 
Em muitas áreas, tais como a nanotecnologia e 
biotecnologia, o interesse em estruturas periódicas tem 
sido cada vez mais crescente. A proposta desse projeto 
é, a partir do uso da técnica de litografia holográfica, 
fabricar estruturas periódicas métálicas a fim de 
investigar atividades de espectroscopia Raman 
amplificada por superfície (SERS) no substrato. Para a 
fabricação de nanoestruturas holográficas 2D emprega-
se a técnica de litografia holográfica, que consiste na 
irradiação seletiva a laser nos materiais por dois ou mais 
feixes de laser coerentes, os quais se superpõem na 
superfície da amostra, para formar o padrão de 
interferência. Após a gravação do padrão de 
interferência no material fotossensível e posterior 
revelação, é feita a transferência do padrão para os 
filmes metálicos. 
 

Resultados e Discussão 
 
Na fabricação de nanoestruturas fez-se o uso da técnica 
de litografia interferométrica, na qual o filme de fotorresina 
é exposto a um padrão de interferência,  gerado pela 
superposição de feixes coerentes oriundos de um laser. 
Depois de exposta ao padrão de interferência, a amostra 
passou pelo processo de revelação no qual uma solução 
reveladora converte o padrão de luz em um padrão de 
relevo. As características geométricas destas estruturas 
estão diretamente relacionadas ao padrão de interferência 
e as condições de exposição e revelação. As etapas do 
processo de litografia interferométrica encontram-se 
esquematizadas na Figura 1, onde o filme de fotorresina 
positiva previamente depositado sobre um substrato é 
exposto a um padrão luminoso. A ação da luz altera a 
solubilidade da fotorresina. Assim, durante a revelação 
ocorre à remoção da fotorresina nas regiões expostas 
resultando na gravação de uma estrutura em relevo. 

 
Figura 1: Esquema do processo de litografia interferométrica. 
 

 
Figura 2. Imagem do padrão de interferência gravado no 
substrato. 
 

A Tabela 1 traz os valores dos parâmetros 
experimentados no processo de fabricação e revelação da 
amostra. 
 
Tabela 1. Parâmetros encontrados no processo de fabricação e 
revelação da amostra. 

Parâmetros Valores Unidade 

Intensidade óptica 1.3 mW/cm2 

Dose de energia da exposição 310 mJ/cm2 

Tempo de exposição da amostra 60 segundos 

Tempo de revelção da amostra 40 segundos 

 

Conclusões 
 
Por meio de um estudo atento das literaturas e 
acompanhamento do orientador foi possível obter uma 
compreensão mais abrangente da técnica de litografia 
holográfica. A partir disso, diversas amostras foram 
preparadas em laboratório, garantindo assim a habilidade 
prática tanto na preparação como na gravação das 
nanoestruturas, técnica vantajosa por operar em grandes 
áreas a um baixo custo. 
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