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RESUMO 

 

OTUKA, A. J. G. Estruturas poliméricas com nanotubos de carbono: processamento a 
laser, caracterização e aplicações. 2016. 108 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 
 

Neste trabalho apresentamos estruturas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de 

carbono, as quais são processadas utilizando técnicas de fabricação a laser. Inicialmente 

apresentamos uma metodologia para incorporar nanotubos de carbono de parede simples, 

funcionalizados com ácido carboxílico (NTCPS-COOH) em resinas acrílicas. A 

funcionalização dessas resinas foi alcançada, sendo possível incorporar nanotubos em uma 

faixa de 0,01% até 1%, em peso. Adicionalmente, visando aplicações em óptica e 

optoeletrônica, a inserção de Rodamina B ou MEH-PPV junto às resinas funcionalizadas com 

nanotubos também foi realizada. Através da técnica de polimerização via absorção 

multifotônica, microestruturas tridimensionais com boa resolução (aproximadamente 650 nm) 

e integridade foram fabricadas com essas resinas. A espectroscopia Raman mostrou que os 

NTCSPS-COOH estão distribuídos por todo o interior das microestruturas, característica 

necessária para aplicação em dispositivos. A funcionalização das estruturas não se restringiu 

apenas ao volume. Microestruturas acrílicas foram funcionalizadas com NTCPS-COOH 

apenas em sua superfície, utilizando a combinação das técnicas de adição de Michael e 

acoplamento carbodiimida. Análises Raman mostraram também uma boa distribuição dos 

nanotubos na superfície das amostras funcionalizadas. Mesmo as estruturas que foram 

funcionalizadas com baixas concentrações de NTCPS-COOH exibiram melhorias nas 

propriedades mecânicas e elétricas. Estruturas funcionalizadas com 0,01% (em peso) de 

NTCPS-COOH se mostraram mais resistentes em ensaios de indentação do que as amostras 

não funcionalizadas. Do ponto de vista elétrico, estruturas com a mesma faixa de 

funcionalização apresentaram condutividade elétrica superior em duas ordens de grandeza em 

comparação ao polímero acrílico puro. Por fim, estruturas macroscópicas funcionalizadas com 

Rodamina B e nanotubos de carbono apresentam potencial aplicabilidade em experimentos de 

laseres aleatórios. Utilizando microestruturação direta a laser, a fabricação de padrões 

periódicos dentro dessas estruturas alterou a emissão característica do laser aleatório, fixando 

os picos de emissão em comprimentos de onda específicos. 

 

Palavras-chave: estruturas poliméricas, nanotubos de carbono, processamento a laser, laser 

aleatório. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

OTUKA, A. J. G. Polymeric structures with carbon nanotubes: laser processing, 
characterization and applications. 2016. 108 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

In this work we present polymeric structures functionalized with carbon nanotubes, which are 

processed using laser fabrication techniques. Firstly, we present a methodology to incorporate 

single-walled carbon nanotubes, functionalized with carboxylic acid (SWCNT-COOH) into 

acrylate resins. The resins functionalization was obtained, being possible to incorporate 

nanotubes in a range of 0.01% to 1% by weight. In addition, aiming at optical and 

optoelectronic applications, such functionalized resins can also be mixed with Rhodamine B 

or MEH-PPV. Through the multiphoton absorption polymerization technique, three-

dimensional microstructures presenting good resolution (approximately 650 nm) and integrity 

were fabricated using these resins. Raman spectroscopy showed that SWCNT-COOH are 

distributed throughout the volume of the microstructures, a required feature for devices 

applications. The structures functionalization was not restricted just to the volume. Acrylate 

microstructures were functionalized with SWCNT-COOH only on their surface, using the 

combination of Michael addition and carbodiimide coupling techniques. Raman analyzes also 

showed good distribution of the nanotubes on the polymeric surface. Even structures which 

were functionalized with low concentrations of SWCNT-COOH exhibited improvements in 

mechanical and electrical properties. Functionalized structures with 0.01% (by weight) of 

SWCNT-COOH proved to be more resistant in indentation tests than non-functionalized 

samples. Regarding the electrical properties, structures with the same functionalization range 

showed higher conductivity (in two orders) compared to the pure acrylate polymer. Finally, 

macroscopic structures, functionalized with Rhodamine B and carbon nanotubes present 

potential applicability in random laser experiments. Using direct laser writing, periodic 

patterns were fabricated within these functionalized structures, changing the characteristic 

emission of the random laser, setting the emission peaks at specific wavelengths. 

 

Keywords:  polymeric structures, carbon nanotubes, laser processing, random laser. 
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INTRODUÇÃO 

 

Materiais poliméricos podem ser aplicados em diferentes tecnologias devido as suas 

características e propriedades peculiares
1-4

. Normalmente, os polímeros são materiais 

orgânicos com alto peso molecular, cuja estrutura é composta por cadeias de pequenas 

unidades repetidas (meros). Esses materiais são produzidos através de reações químicas 

conhecidas como polimerização e podem ser classificados em três principais grupos: 

polímeros termoplásticos, termofixos e elastômeros. Os polímeros termoplásticos são 

compostos por cadeias longas, obtidas através da união de diversos monômeros, que podem 

ou não ter ramificações. A ligação entre os átomos de diferentes cadeias é relativamente fraca, 

do tipo van der Walls. Esses materiais, que podem ser amorfos ou cristalinos, possuem um 

comportamento mecânico plástico e dúctil, com boa conformabilidade quando aquecidos. 

Além disso, materiais termoplásticos são facilmente reciclados. Os polímeros termofixos, 

também denominados de termorrígidos ou termoestáveis, são compostos por cadeias longas, 

lineares ou ramificadas, de moléculas ligadas umas às outras. Em geral, esses materiais são 

bem resistentes, porém mais frágeis que os termoplásticos. Quando aquecidos, os polímeros 

termofixos não se fundem e podem sofrer processos de degradação. Já os elastômeros são 

conhecidos como borrachas. A deformação elástica nesses materiais é bastante grande, 

superior a 200%
4
. Quando submetidos à aplicação de tensões mecânicas, suas cadeias podem 

se deformar de forma reversível. Elastômeros podem ser termoplásticos ou termofixos pouco 

reticulados. 

De acordo com os mecanismos de reação que ocorrem na polimerização, esse processo 

pode ser classificado de duas formas: polimerização por adição (também conhecida como 

polimerização por reação em cadeia) ou polimerização por condensação (também conhecida 

como reação em estágios)
3,4

. Na polimerização por adição, os monômeros são unidos 

sequencialmente, de modo semelhante a uma cadeia, para formar uma macromolécula. A 

molécula resultante (polímero) é um múltiplo exato daquela do monômero reagente inicial. 

São três os principais passos envolvidos na polimerização por adição: iniciação, propagação 

e terminação. Na iniciação, um centro ativo é formado por uma reação entre um iniciador e 

uma unidade monomérica. Dependendo de como se inicia o processo, a polimerização por 

adição também pode ser definida como: polimerização radicalar (ou polimerização por 

radicais livres), polimerização aniônica e polimerização catiônica
5
. A propagação envolve o 

crescimento da cadeia polimérica pela adição sequencial de unidades monoméricas, através da 
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reação dos centros ativos formados com os monômeros ainda não reagidos. A terminação 

pode ocorrer de duas formas: através da combinação, quando as extremidades ativas de duas 

cadeias que se propagam podem se ligar, formando uma molécula, ou através de uma reação 

de desproporcionamento, quando ocorre a transferência de um átomo de hidrogênio da cadeia 

em crescimento para um centro ativo. Já a polimerização por condensação pode envolver mais 

de uma espécie de monômeros. Pequenas moléculas, tais como, água, etanol ou metanol 

podem ser formados como subprodutos durante as reações. Esse processo de polimerização, 

normalmente é mais lento do que a polimerização por adição, porém produz estruturas com 

propriedades similares
3
. 

Nos últimos anos, processos de polimerização iniciados a partir da absorção de luz, ou 

fotopolimerização, vêm ganhando destaque em aplicações de diferentes setores devido a sua 

facilidade e rapidez de execução. O fotoiniciador e a fonte de excitação utilizados em técnicas 

de fotopolimerização são elementos de extrema importância para a eficiência do processo. 

Diferentes moléculas orgânicas podem ser utilizadas como fotoiniciadores
5-7

. Esse composto é 

o responsável por absorver a luz irradiada e dar início à polimerização. A etapa de iniciação 

em um processo de fotopolimerização por adição ocorre a partir de uma reação fotoquímica, 

que resulta na formação de espécies reativas
8
. A iniciação pode ocorrer por três mecanismos 

diferentes
8
. No mais simples, ao ser excitado eletronicamente via absorção de luz, um 

fotoiniciador pode se decompor em espécies ativas. Em outra situação, as espécies ativas são 

formadas a partir da interação de um fotoiniciador excitado eletronicamente com um co-

iniciador, por transferência de energia ou reações redox
8,9

. Por fim, um fotoiniciador também 

pode ser excitado através da transferência de energia a partir de um fotossensibilizador. Neste 

caso, o fotossensibilizador absorve a luz e ativa o sistema iniciador, se conservando inalterado 

até o final da fotopolimerização
8
. 

Um simples LED (do inglês Light Emitting Diode) ou lâmpada UV podem ser 

utilizados como fonte de excitação em técnicas de fotopolimerização. Muito utilizados no 

processamento de materiais para diferentes aplicações tecnológicas, os laseres também são 

interessantes fontes de excitação para promover reações de polimerização fotoinduzida. Em 

especial, desde 1997
10

, uma poderosa técnica de polimerização utilizando laseres vem sendo 

amplamente empregada na confecção de dispositivos miniaturizados, com resolução de alguns 

micrômetros, ou até mesmo nanômetros. Essa técnica, denominada polimerização por 

absorção de dois fótons
11

 (ou polimerização via absorção multifotônica
12

), normalmente 

utiliza laseres de alta potência e se baseia em fenômenos ópticos não lineares, o que permite 

alto confinamento da luz a ser absorvida pelo fotoiniciador, resultando em uma grande 
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resolução espacial da estrutura fotopolimerizada
13

. Diferentes laseres, geralmente operando no 

regime de modos travados (mode-locked), com pulsos da ordem de picossegundos ou 

femtossegundos
14,15

 podem ser aplicados em técnicas de fotopolimerização. Micro ou 

nanoestruturas fabricadas pela técnica de polimerização via absorção multifotônica são 

comumente aplicadas em dispositivos ópticos
16

, microfluídica
17

, e até mesmo estudos 

biológicos
18

. A funcionalização dessas estruturas com compostos de interesse, como por 

exemplo, corantes opticamente ativos
19

, nanopartículas
20

, polímeros eletroluminescentes
21

 e 

antibióticos
22

, aumenta o leque de aplicações, tornando ainda maior o interesse da 

comunidade científica na utilização dessa técnica para confecção de dispositivos com 

características específicas. 

Diferentes resinas poliméricas e materiais híbridos podem ser empregados como 

amostras em técnicas de polimerização via absorção de um ou mais fótons
11

. Resinas acrílicas 

são materiais interessantes para as técnicas mencionadas, devido a sua grande transparência e 

facilidade de funcionalização. Além disso, depois de solidificadas, amostras acrílicas podem 

ainda ser submetidas à técnica de microestruturação direta a laser (ou simplesmente 

microestruturação a laser), onde é possível modificar as condições/propriedades iniciais das 

amostras. 

No entanto, materiais poliméricos muitas vezes são frágeis e isolantes, o que limita sua 

aplicação em dispositivos que, por exemplo, necessitam de propriedades mecânicas 

consideráveis e boa condutividade elétrica. Nanotubos de carbono são excelentes candidatos 

para sanar tais necessidades, devidos à sua versatilidade e propriedades únicas. Com relação 

às propriedades mecânicas, nanotubos de carbono são excelentes para atuar como material 

reforço em compósitos poliméricos
23

 devido ao seu alto módulo de elasticidade e resistência à 

tração
24

. Quando utilizado para este fim, pesquisadores mostraram que os nanotubos 

aumentam drasticamente a resistência à penetração do composto
25

. Eletronicamente, os 

nanotubos de carbono podem atuar como materiais metálicos ou semicondutores, dependendo 

de sua estrutura
26

. Atualmente, eles vêm sendo utilizados para melhorar as propriedades 

elétricas de materiais compósitos
27

. Novas aplicações em supercapacitores
28

 e atuadores 

eletroquímicos
29

 estão surgindo, visando assim, aplicações em novas tecnologias. 

Nos últimos cinco anos, diferentes grupos têm investigando e caracterizado as 

propriedades mecânicas, térmicas e elétricas de estruturas poliméricas funcionalizadas com 

nanotubos de carbono, preparadas via polimerização por absorção de um ou mais fótons
30-33

. 

O Grupo de Fotônica – IFSC – USP também vêm desenvolvendo pesquisas nessa área e têm 

utilizado as técnicas de polimerização por absorção multifotônica e microestruturação a laser 
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para produzir estruturas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de carbono, com 

potencial aplicabilidade em dispositivos ópticos ou opto-eletrônicos. Esse assunto é o tema 

principal deste trabalho de doutorado. Nesse contexto, a presente tese é dividida em mais seis 

capítulos e está organizada da seguinte forma: no Capítulo 2 apresentaremos de forma sucinta 

aspectos fundamentais do processamento de materiais utilizando laseres, abordando em 

especial as técnicas de polimerização via absorção multifotônica e microestruturação a laser, 

bem como os aparatos experimentais utilizados nessas duas técnicas de fabricação. Ainda 

nesse capítulo, apresentamos diferentes aplicações de estruturas fotopolimerizadas ou 

microestruturadas nas áreas de óptica, fotônica e biologia. No Capítulo 3 fazemos uma 

descrição detalhada das resinas acrílicas utilizadas nesse trabalho, bem como dos compostos 

utilizados para funcionalização do polímero (nanotubos de carbono, corantes opticamente 

ativos e polímeros eletroluminescentes). O Capítulo 4 apresenta a fabricação de estruturas 

poliméricas funcionalizadas com diferentes concentrações de nanotubos de carbono. A 

avaliação da distribuição dos nanotubos pelo volume e superfície das estruturas fabricadas é 

realizada a partir da espectroscopia Raman. Tais resultados também são apresentados nesse 

capítulo. O Capítulo 5 apresenta a avaliação das propriedades mecânicas e elétricas das 

microestruturas fabricadas. A condutividade elétrica de estruturas reforçadas com nanotubos 

de carbono e o polímero eletroluminescente MEH-PPV (do inglês, Poly[2-methoxy-5-(2-

ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]) também são avaliadas nesse capítulo. O Capítulo 6 

apresenta estruturas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de carbono e corante 

xantenos como, por exemplo, a Rodamina B. Tais amostras apresentaram potencial 

aplicabilidade em experimentos de laseres aleatórios. Após polimerização de amostras 

macroscópicas com uma lâmpada UV, foi possível produzir estruturas periódicas nos 

polímeros funcionalizados, via microestruturação direta a laser. A microfabricação de 

estruturas semelhantes a grades nos polímeros modificou o comportamento do laser aleatório, 

fornecendo resultados bem interessantes para a aplicação em óptica e fotônica. Por fim, o 

Capítulo 7 sumariza os resultados obtidos nesse trabalho em pontuais conclusões e menciona 

as perspectivas para a continuidade em trabalhos futuros. 
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2 PROCESSAMENTO DE MATERIAIS VIA LASER: TÉCNICAS DE 

MICROFABRICAÇÃO 

 

O processamento de materiais via laser é um método bastante versátil, rápido e de alta 

precisão, o que o torna bastante conveniente para aplicação em diversos setores tecnológicos e 

industriais. A versatilidade do método não está associada somente ao material que pode ser 

processado, mas também à forma do dispositivo final. Por exemplo, sistemas laseres 

possibilitam a confecção de estruturas tridimensionais, simétricas ou assimétricas, com os 

mais variados tamanhos. Atualmente, a utilização de laseres no processamento ou fabricação 

de dispositivos miniaturizados é bastante notável. Diferentes técnicas de microfabricação a 

laser vêm sendo desenvolvidas e empregadas na produção de micro ou nanodispositivos. 

Neste trabalho, utilizamos duas importantes técnicas para fabricação de microestruturas em 

polímeros acrílicos, denominadas polimerização via absorção de dois fótons (ou 

polimerização via absorção multifotônica) e microestruturação direta a laser (ou 

simplesmente, microestruturação a laser). Os aspectos fundamentais, tanto teóricos quanto 

experimentais, sobre essas duas técnicas são apresentados a seguir. Ainda neste capítulo, 

apresentamos diferentes aplicações para os dispositivos fabricados a partir dessas técnicas de 

microfabricação a laser. 

 

2.1 Polimerização via absorção de dois fótons 

 

A técnica de polimerização via absorção de dois fótons (PA2F), apresentada pela 

primeira vez na literatura em 1997
10

, têm sido amplamente empregada na confecção de micro 

ou nanodispositivos, visando aplicações em diferentes áreas. Também conhecida como 

polimerização via absorção multifotônica, normalmente a PA2F faz uso de laseres de alta 

intensidade (por exemplo, com pulsos de femtossegundos), focalizados na amostra utilizando 

lentes objetivas e através da movimentação do feixe laser na amostra, é possível a fabricação 

de estruturas bi ou tridimensionais. Diferentes materiais híbridos ou poliméricos podem ser 

esculpidos com essa técnica, porém em todas as amostras é necessário conter um agente 

fotoiniciador, composto orgânico responsável por absorver a energia dos pulsos laser e iniciar 

o processo de fotopolimerização. A alta intensidade dos pulsos laser incidentes na amostra 

induzem o processo de polimerização apenas no volume focal. São diversas as vantagens 

provenientes da técnica de PA2F, entre as quais podemos citar: resolução acima do limite de 
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difração, alta profundidade de penetração na amostra sem danos superficiais, possibilidade de 

confecção de estruturas sem limitação quanto à forma, incluindo a fabricação de estruturas 

com partes móveis e manipuláveis. A funcionalização das amostras utilizadas na 

polimerização via absorção multifotônica é algo amplamente investigado, o que abre uma 

enorme gama de aplicações para os dispositivos seletivamente funcionalizados. 

Nas seções seguintes apresentaremos uma breve fundamentação sobre a absorção de 

dois fótons e os princípios básicos da técnica de polimerização via absorção multifotônica. 

 

2.1.1 Aspectos fundamentais sobre absorção de dois fótons (A2F) 

 

O conceito teórico predizendo o fenômeno de absorção de dois fótons foi 

primeiramente descrito por Maria Göppert-Mayer
34

, no ano de 1931, durante sua tese de 

doutorado na Universidade de Göttingen. A comprovação experimental desse fenômeno 

ocorreu somente após trinta anos, quando Kaiser e seus colaboradores observaram 

fluorescência induzida via absorção de dois fótons em cristais dopados com Európio (Eu)
35

. 

Atualmente, o conceito de A2F pode ser aplicado em diferentes áreas tecnológicas, como por 

exemplo, limitadores ópticos
36,37

, armazenamento óptico tridimensional
38

, microscopia de 

fluorescência multifotônica
39,40

 e polimerização via absorção multifotônica
10,41,42

. No entanto, 

sua aplicação também pode ser estendida para pesquisa básica. A quantificação do efeito de 

A2F em diferentes materiais pode fornecer importantes informações a respeito da geometria 

molecular ou distribuição eletrônica de carga da molécula excitada
43

. 

O fenômeno da absorção de dois fótons tem baixa probabilidade de ocorrer (em 

comparação com a probabilidade de absorção de um fóton) e por isso requer a utilização de 

altas intensidades. Laseres pulsados são excelentes fontes de excitação para experimentos 

envolvendo A2F. 

Em linhas gerais, a absorção de dois fótons (A2F) é um processo relacionado à 

mudança de estado eletrônico de um átomo (ou molécula), o qual é excitado de um nível de 

mais baixa energia |𝑛⟩ (normalmente, o estado fundamental) para um nível de maior energia 

|𝑚⟩, absorvendo simultaneamente dois fótons de mesma energia, ou com energias diferentes. 

Quando os fótons absorvidos possuem a mesma energia, o processo é chamado de A2F 

degenerada. Quando possuem energias diferentes, o processo recebe o nome de A2F não 

degenerada. Para promover uma excitação via absorção de dois fótons, a soma das energias de 

cada fóton individual precisa alcançar a energia necessária para ocorrer à transição eletrônica, 

seja para o caso degenerado ou não degenerado. Assim, no fenômeno de A2F é necessário 
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admitir a existência de um estado intermediário virtual, representando a interação entre o 

campo eletromagnético e a matéria. A Fig. 2.1 sumariza essas informações. 

 

 

Figura 2.1 –  Representação da absorção de dois fótons degenerada e não degenerada entre os estados 

eletrônicos |𝑛⟩ e|𝑚⟩ de átomos ou moléculas. A linha pontilhada representa um estado virtual, o 

qual intermedia o processo de absorção de dois fótons. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Neste ponto é necessário um pequeno comentário. Em uma transição via A2F, a 

absorção dos fótons não ocorre necessariamente de forma simultânea. No entanto, para que 

aconteça de fato a transição via A2F, os fótons devem ser absorvidos dentro de um intervalo 

definido pelo princípio de incerteza de Heisenberg (
ℎ

∆𝐸
), onde ℎ é a constante de Planck e ∆𝐸 

a diferença de energia entre o nível virtual e o próximo nível real. Como esse intervalo de 

tempo é bastante curto (da ordem de femtossegundos), por simplicidade, consideramos a 

absorção dos fótons como simultânea. 

Se o campo eletromagnético que interage com a matéria tem magnitude da ordem dos 

campos interatômicos, é possível modificar a distribuição de cargas no material de maneira 

não harmônica
44

. Consequentemente, a polarização induzida no meio passa a ser expressa em 

função de componentes não lineares, as quais dependem do campo eletromagnético incidente. 

Em outras palavras, a polarização �⃗�  induzida no meio pode ser expressa como uma série de 

potências do campo elétrico �⃗� : 

 

�⃗� = 휀0𝜒
(1): �⃗� + 휀0𝜒

(2): �⃗� �⃗� + 휀0𝜒
(3): �⃗� �⃗� �⃗� + ⋯ (2.1) 

  

sendo 휀0 a constante de permissividade do vácuo, 𝜒(1) a susceptibilidade elétrica linear, 𝜒(2)e   

𝜒(3)a susceptibilidade não linear de segunda e terceira ordem, respectivamente. 

Absorção de Dois Fótons 

Degenerada

Absorção de Dois Fótons

Não Degenerada
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 Considerando um campo elétrico oscilatório 𝐸(𝑧, 𝑡) = 𝐸0cos (𝜔𝑡 − 𝑘𝑧), atuando em 

um meio isotrópico, podemos expandir a Eq. 2.1 obtendo: 

 

𝑃 = 휀0𝜒
(1)𝐸0 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) + 휀0𝜒

(2)𝐸0
2cos2(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧)

+ 휀0𝜒
(3)𝐸0

3cos3(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) + ⋯ 
(2.2) 

 

O termo multiplicando 𝜒(1) está associado a polarização que aparece como resposta do 

meio ao campo aplicado na frequência 𝜔. Utilizando identidades trigonométricas 

convenientes para cos2(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) e cos3(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧), podemos reescrever a Eq. 2.2 e obter o 

seguinte resultado: 

 

𝑃 = 휀0𝜒
(1)𝐸0 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) +

1

2
휀0𝜒

(2)𝐸0
2[1 + cos (2𝜔𝑡 − 2𝑘𝑧)]

+ 휀0𝜒
(3)𝐸0

3 [
3

4
cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) +

1

4
cos (3𝜔𝑡 − 3𝑘𝑧)] + ⋯ 

(2.3) 

 

Na Eq. 2.3, observamos novas componentes de frequência associadas aos termos de 

𝜒(2)e 𝜒(3). O termo constante, isto é, sem dependência de 𝜔 (multiplicando 𝜒(2)), está 

associado ao fenômeno de retificação óptica
45,46

. O termo de frequência 2𝜔 e 3𝜔 estão 

associados, respectivamente, à geração de segundo e terceiro harmônico. Já o termo de 

frequência 𝜔 multiplicando 𝜒(3), expressa a contribuição não linear para a polarização na 

frequência do campo incidente. Esse termo induz uma mudança não linear no índice de 

refração, sendo a parte real de 𝜒(3) associada à refração não linear (efeito Kerr óptico) (Eq. 

2.4) e a parte imaginária à absorção não linear (absorção de dois fótons) (Eq. 2.5)
46

. 

  

Re𝜒(3) =
4

3
𝑛0

2휀0𝑐𝑛𝑁𝐿 (2.4) 

 

sendo 𝑛0
2 o índice de refração linear, 휀0 a constante de permissividade do vácuo, 𝑐 a 

velocidade da luz e  𝑛𝑁𝐿 o índice de refração não linear. 

 

Im𝜒(3) =
2

3

𝑛0
2휀0𝑐

2

𝜔
𝛽 (2.5) 

 

sendo 𝜔 a frequência e 𝛽 o coeficiente de absorção de dois fótons. 
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Se a intensidade de luz incidente em um material for consideravelmente alta, e a 

absorção de dois fótons desse material for significativa, o coeficiente de absorção total da 

amostra terá dependência com a intensidade de luz incidida: 

 

𝛼(𝐼) = 𝛼0 + 𝛽𝐼0 (2.6) 

 

sendo 𝛼0 o coeficiente de absorção linear e 𝐼0 a intensidade de luz incidente na amostra. 

A atenuação da intensidade de luz propagada por um material pode ser descrita em 

termos da Lei de Lambert-Beer, de onde obtemos: 

 

𝑑𝐼

𝑑𝑧
= −(𝛼0𝐼0 + 𝛽𝐼0

2) (2.7) 

 

sendo 𝐼a intensidade de luz transmitida e 𝑧 o caminho óptico. 

Se a absorção linear do material for desprezível, a Eq. 2.6 fica 𝛼(𝐼) = 𝛽𝐼0, e a 

atenuação de luz no material depende exclusivamente do coeficiente de absorção não linear. 

A atenuação de luz 𝐼 devido a um processo de absorção de dois fótons diminui se o 

coeficiente 𝛽 aumentar. A relação entre essas grandezas inversamente proporcionais pode ser 

descrita, simplificadamente, em termos da intensidade incidente 𝐼0 e a espessura 𝐿 do material 

(caminho o qual a luz percorrerá), ou seja,  

 

𝐼 =
𝐼0

1 + 𝛽𝐿𝐼0
 (2.8) 

 

O coeficiente de absorção de dois fótons está relacionado com a probabilidade de um 

átomo ou molécula absorver dois fótons simultaneamente. Dessa forma, ele pode ainda ser 

expresso em função seção de choque da absorção de dois fótons 𝛿𝐴2𝐹, do número 𝑁 de 

absorvedores por unidade de volume e da energia ℎ𝜈 envolvida como: 

 

𝛽 =
𝛿𝐴2𝐹𝑁

ℎ𝜈
 (2.9) 

 

Geralmente, a secção de choque da absorção de dois fótons das moléculas é dada em 

GM (em homenagem a Göppert-Mayer)
47

, sendo que 1 GM é equivalente a 10
-50

cm
4
.s.fóton

-1
. 

O Lucirin TPO-L, utilizado neste trabalho como composto fotoiniciador, possui uma 

𝛿𝐴2𝐹 de aproximadamente 1,2 GM
48

. 
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Na seção seguinte, apresentamos uma breve fundamentação sobre os princípios e 

aplicações da técnica de polimerização via absorção de dois fótons (PA2F), bem como uma 

descrição detalhada do sistema experimental utilizado para fabricar nossas microestruturas. 

 

2.1.2 Princípios elementares sobre a técnica de polimerização via absorção de dois 

fótons (PA2F) 

 

Devido à natureza não linear dos processos envolvidos, a técnica de polimerização via 

absorção de dois fótons (PA2F) permite a fabricação de micro ou nanoestruturas com alta 

resolução e boa qualidade estrutural. Normalmente, laseres de alta intensidade, como os 

laseres de femtossegundos, são utilizados como fonte de excitação na PA2F.  

Baseado no conceito de A2F, o confinamento espacial é uma das grandes vantagens da 

técnica de polimerização via absorção de dois fótons. A Fig. 2.2 apresenta uma ilustração 

comparativa entre a fluorescência induzida pela absorção de um e dois fótons. 

 

 

Figura 2.2 –  Representação da fluorescência induzida via absorção de um fóton (A1F) e via absorção de dois 

fótons (A2F). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na PA2F, a transição eletrônica ocorre pela simultânea absorção de dois fótons, de 

modo que a formação de radicais, e consequentemente a polimerização, ocorra somente nas 

vizinhanças do laser focalizado. Sendo assim, apenas um pequeno volume (denominado 

voxel) é solidificado ao redor do foco. O tamanho do voxel polimerizado está diretamente 

relacionado com a resolução das estruturas fabricadas. Para diversas aplicações, a resolução 

do dispositivo é de extrema importância. A utilização de objetivas de microscópio com 
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diferentes aberturas numéricas (do inglês, numerical aperture – 𝑁𝐴) e distâncias de trabalho 

(do inglês, work distance, 𝑤. 𝑑.) podem influenciar na resolução obtida nas microestruturas 

polimerizadas. 

 

 

Figura 2.3 –  Ilustração da focalização do feixe laser utilizando lentes objetivas de microscópio com diferentes 

𝑁𝐴 e 𝑤. 𝑑. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando feixes com perfil de intensidade gaussiano, a cintura mínima do feixe 

pode ser definida como: 

 

𝑤0 =
𝜆

𝜋𝑁𝐴
 (2.10) 

 

sendo 𝑤0a cintura do feixe no plano focal. Para um feixe gaussiano, o diâmetro desse feixe é 

definido como sendo aquele para o qual a intensidade de luz cai para aproximadamente 13,5% 

do valor máximo no centro (razão de 1/e²)
49

. 

 A Eq. 2.10 é conveniente para situações onde 𝑁𝐴 ≪ 1. No entanto, as objetivas 

utilizadas na técnica de PA2F possuem altos valores para 𝑁𝐴 (Fig. 2.3). Dessa forma, a 

melhor aproximação para a cintura mínima do feixe focalizado por objetivas de alta abertura 

numérica é dado por: 

 

𝑤0 =
𝜆

𝜋𝑁𝐴
√𝑛2 − 𝑁𝐴2 (2.11) 

 

A Eq. 2.11 mostra que a menor cintura de feixe que podemos obter depende da 

abertura numérica da lente objetiva e do comprimento de onda utilizado. Normalmente, o 

comprimento de onda utilizado na PA2F é centralizado na região do infravermelho próximo, 

onde muitos materiais (monômeros e fotoiniciadores) são transparentes. 
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Como citado anteriormente, a taxa de absorção de dois fótons é proporcional ao 

quadrado da intensidade do feixe incidente (Eq. 2.7). Dessa forma, considerando um feixe 

Gaussiano, a taxa de A2F dependerá do perfil de intensidade Gaussiano ao quadrado. A Fig. 

2.4 ilustra o perfil do feixe Gaussiano bem como o seu quadrado. 

 

 

Figura 2.4 –  Perfil de intensidade para um feixe Gaussiano (curva preta) e feixe Gaussiano ao quadrado (curva 

vermelha). A linha azul pontilha ilustra a largura à meia altura FWHM (do inglês, full width at 

half maximum). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela Fig. 2.4 podemos observar que o processo de fotopolimerização pode resultar em 

estruturas com resolução menor do que aquela dada pela Eq. 2.11 devido à natureza não linear 

do processo, ou seja, é possível produzir estruturas com resolução abaixo do limite de 

difração. 

Outro fator de extrema relevância no processo de PA2F é o limiar de polimerização. 

Em linhas gerais, o limiar de polimerização está associado a menor intensidade capaz de dar 

início ao processo de fotopolimerização. Utilizando intensidades iguais ou abaixo desse 

limiar, mesmo com a exposição do feixe na amostra, a fotopolimerização não é observada. A 

Fig. 2.5 ilustra essas informações. 
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Figura 2.5 –  Representação do limiar de polimerização. As curvas azul, vermelha e preta representam, 

respectivamente, os perfis de intensidade abaixo, igual e acima do limiar de polimerização.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A utilização de intensidades ligeiramente acima do limiar de polimerização favorece a 

resolução das microestruturas. Em um perfil de intensidade Gaussiano, a parte central do feixe 

é mais intensa do que suas bordas. Logo, mesmo uma pequena região central do perfil de 

intensidade pode ser suficiente para iniciar a polimerização na amostra. Além disso, ainda 

podemos perceber que o tamanho do voxel polimerizado depende diretamente da intensidade 

do feixe utilizado. Por exemplo, se utilizarmos uma intensidade para promover a 

polimerização muito acima da intensidade limiar, o tamanho do voxel polimerizado será maior 

do que para intensidades próximas a do limiar. Como sabemos que o voxel é um elemento de 

polimerização tridimensional, tanto o seu diâmetro 𝐷, quanto em seu comprimento 𝐿 (na 

direção 𝑧) são influenciados pelo perfil de intensidade aplicado. 

Em 2005, Juodkazis e colaboradores
50

 demonstraram uma relação direta entre o 

diâmetro e o comprimento de um voxel, em função do perfil de intensidade Gaussiano 

aplicado. De acordo com Juodkasis e seus colaboradores
50

, o diâmetro 𝐷 e o comprimento 𝐿, 

na região focal onde a intensidade supera o limiar de polimerização, para uma absorção de 𝑁 

fótons, são dados por
50

: 

𝐷(𝑟) = 𝑤0√2ln (
𝐼(𝑟)

𝐼𝐿𝑃
)

1

𝑁
 (2.12) 

 

𝐿(𝑧) = 2𝑧𝑅
√(

𝐼(𝑧)

𝐼𝐿𝑃
)

1
𝑁

− 1 (2.13) 
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sendo 𝐼𝐿𝑃 a intensidade limiar de polimerização. Desta forma, para um processo de A2F (N= 

2) obtemos: 

 

𝐷(𝑟) = 𝑤0√ln (
𝐼(𝑟)

𝐼𝐿𝑃
) (2.14) 

 

𝐿(𝑧) = 2𝑧𝑅
√(

𝐼(𝑧)

𝐼𝐿𝑃
)

1
2

− 1 (2.15) 

 

A resolução espacial obtida com a técnica de PA2F pode chegar a dezenas de 

nanômetros. Existem diferentes caminhos para alcançar altíssimas resoluções com simples ou 

sofisticadas adaptações experimentais. O controle da velocidade de microfabricação e o 

tempo de exposição podem afetar a resolução da estrutura final. A presença de oxigênio na 

amostra pode inibir a ação de alguns fotoiniciadores, tornando a polimerização menos 

eficiente. Por outro lado, essa ineficiência pode ser interessante para a fabricação de estruturas 

mais resolvidas
13

. Uma elaborada técnica de fotopolimerização denominada RAPID (do 

inglês, Resolution Augmentation through Photo-Induced Deactivation) utiliza a combinação 

de dois feixes laseres para promover ou inibir a polimerização na amostra. Baseados no 

princípio da técnica de microscopia STED
51-53

 (do inglês, stimulated emission depletion), a 

técnica RAPID
54,55

 permite alcançar resoluções da ordem de λ/20, onde λ é o comprimento de 

onda utilizado para polimerização. Diferentes materiais poliméricos, híbridos orgânico-

inorgânico, ou géis podem ser estruturados a partir da técnica de polimerização via absorção 

de dois fótons. Contudo, as amostras utilizadas devem conter um fotoiniciador, composto 

orgânico responsável por absorver os fótons e iniciar a polimerização. Na seção seguinte 

abordaremos alguns materiais comumente empregados na PA2F, bem como a aplicação de 

diferentes dispositivos fabricados por essa técnica em diversos campos da óptica, fotônica e 

biologia. Por fim, apresentaremos o aparato experimental típico utilizado para esse propósito.  

 

2.1.3 Materiais, aplicações das microestruturas fabricadas e aparato experimental 

utilizado na polimerização via absorção de dois fótons (PA2F) 

 

Muitas vezes chamados de fotorresiste, os materiais utilizados em técnicas de 

fotopolimerização podem ser sólidos ou líquidos. Existem duas classes de materiais 

fotorresiste: os fotorresiste positivos e os fotorresiste negativos. Para promover a 
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fotopolimerização nesses materiais, normalmente é necessário à utilização de máscaras. 

Quando expostos a luz, fotorresiste positivos, tais como o S1800
56

, se tornam solúveis e a 

região solidificada será aquela que ficou protegida de irradiação pela máscara (Fig. 2.6). 

 

 

 Figura 2.6 –  Representação da fotopolimerização em fotorresiste positivo. A região que será curada é a região 

protegida da irradiação.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com a técnica de PA2F, devido à focalização do feixe laser, o uso de máscaras é 

dispensável para a estruturação de fotorresiste positivos
57

. 

No caso dos fotorresiste negativos, tais como SU-8
58

, o processo é o inverso; a região 

que será solidificada é aquela que ficou exposta à luz (Fig. 2.7). 

 

 

Figura 2.7 –  Representação da fotopolimerização em fotorresiste negativo. Nesse caso, a região que será 

curada é a região exposta à irradiação.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma variedade de materiais pode ser empregada na técnica de PA2F. A escolha do 

material a ser utilizado deve estar associada à necessidade da aplicação. Por exemplo, resinas 

acrílicas, como as utilizadas neste trabalho, são amplamente utilizadas na PA2F, pois 

apresentam um conjunto único de vantagens. A combinação de dois monômeros acrílicos 

pode melhorar a rigidez e evitar o encolhimento da estrutura fotopolimerizada
59

. Além disso, 

tais resinas são transparentes, facilmente funcionalizadas e biologicamente compatíveis, o que 

as torna interessantes para aplicações. Compostos de base epóxi como, por exemplo, o 

fotorresiste negativo SU-8 também são atraentes para o experimento em questão, pois 

permitem a fabricação de estruturas com alta razão de aspecto
60

. Materiais híbridos também 

merecem destaque, pois permitem a combinação de compostos orgânicos e inorgânicos, 

favorecendo as propriedades finais do dispositivo fabricado
61,62

. 
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O composto fotoiniciador tem grande importância na técnica de PA2F. Quando 

excitados via laser, é ele o responsável por iniciar a reação de fotopolimerização. São dois os 

mecanismos através dos quais o fotoiniciador pode desencadear a reação de polimerização na 

PA2F
1
: polimerização por geração de radicais livres e polimerização catiônica.  

O fotoiniciador Lucirin TPO-L, como o utilizado nesse trabalho, desencadeia a 

polimerização por geração de radicais livres. As espécies ativas na polimerização por radicais 

livres são neutras e suas propriedades de adição com os monômeros não são influenciadas 

pela polaridade do monômero, nem do solvente. No entanto, o oxigênio molecular pode inibir 

sua ação, o que muitas vezes é vantajoso para alcançar melhores resoluções nos dispositivos 

fabricados
13

. 

Na polimerização por radicais livres, os fotoiniciadores podem ser divididos em dois 

grupos, de acordo com o mecanismo de formação dos radicais. Os fotoiniciadores 

classificados como Norish Tipo I como, por exemplo, a benzoíla
63

, quando absorvem 1 ou 2 

fótons, são levados a um estado excitado e sofrem quebra (ou cisão química), produzindo 

radicais, em geral, igualmente reativos. Podemos então dizer que esses fotoiniciadores passam 

por reações unimoleculares. Já os fotoiniciadores classificados como Norish Tipo II como, 

por exemplo, a benzofenona
9,64

, não geram radicais independentemente, e a utilização de um 

co-iniciador se faz necessária. Tais fotoiniciadores passam por uma reação bimolecular com 

um co-iniciador para criar radicais. Assim, uma ligação se quebra homoliticamente, após a 

excitação, para formar dois radicais onde pelo menos um destes irá iniciar a reação de 

polimerização
5
. As reações unimoleculares e bimoleculares são esquematizadas na Fig. 2.8. 

 

 

 Figura 2.8 –  Esquema de geração de radicais livres para os fotoiniciadores Norish Tipo I (reações 

unimoleculares) e Norish Tipo II, (reações bimoleculares).  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Lucirin TPO-L, que será utlizado neste trabalho, é um fotoiniciador Norish Tipo I. 

Na PA2F, a geração de radicais livres do Lucirin TPO-L é cessada quando a irradiação laser é 
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interrompida. Maiores detalhes sobre esse fotoiniciador serão apresentados no Capítulo 3, 

Seção 3.1.2. 

Em sistemas de fotoiniciação catiônica, um ácido é gerado a partir da irradiação a 

laser. Diferentemente da fotopolimerização iniciada por radicais livres, a polimerização 

catiônica pode ocorrer até o consumo total dos monômeros, mesmo após interrupção da 

irradiação.  Além disso, a fotopolimerização catiônica não é inibida pelo oxigênio. Diferentes 

classes de monômeros, tais quais, epóxi, ésteres vinílicos e siloxanos podem ser 

polimerizados por mecanismo catiônico. 

Como anteriormente mencionado, dispositivos fabricados via PA2F podem ter 

geometrias complexas, de alta resolução e com potencial aplicabilidade nos mais diversos 

setores tecnológicos. O trabalho pioneiro nessa área, realizado por Maruo e colaboradores
10

, 

já demonstrava a possibilidade de fabricação de estruturas tridimensionais com relativa 

complexidade. Em 1998, o mesmo grupo confeccionou microestruturas semelhantes a um 

funil, com potencial aplicabilidade em microfluídica
41

. Na mesma linha, outros trabalhos 

demostraram a fabricação de micro bombas e micro válvulas utilizando polimerização via 

absorção multifotônica
65,66

. Tais estruturas possuem componentes móveis e manipuláveis, de 

grande interesse para o setor. Do ponto de vista da óptica e fotônica, diversos trabalhos têm 

desenvolvido estruturas que podem ser utilizadas como lentes de Fresnel ou lentes asféricas
16

, 

além de microressonadores de alta performance
67

 confeccionados a partir de materiais 

poliméricos. O trabalho desenvolvido por Formanek e colaboradores
68

 realiza a fabricação de 

microlentes utilizando múltiplos pontos focais
68

, o que permite a fabricação de várias 

estruturas paralelamente. 

Visando aplicações biológicas, diversos trabalhos vêm sendo realizados. Estruturas 

similares a microagulhas podem ser utilizadas para entrega de fármacos
69

. Plataformas 

biocompatíveis, com diferentes geometrias também podem ser fabricadas via PA2F. Tais 

plataformas, também conhecidas como microambientes, podem ser aplicadas em estudos para 

avaliar ou investigar o desenvolvimento de bactérias
22,70

, células
18,71-73

, e até mesmo animais 

vermiformes, como, por exemplo, o nematódeo Caenorhabditis elegans
74

. 

A funcionalização dos materiais aplicados na PA2F aumenta ainda mais as 

oportunidades de aplicação das estruturas fabricadas. Dispositivos funcionalizados possuem 

características específicas, com propriedades diretamente relacionadas com a aplicação. 

Como já mencionado, resinas acrílicas são facilmente funcionalizadas a partir da 

adição de outros compostos de interesse, utilizando rotinas específicas. Por exemplo, é 

possível incorporar às resinas um ou mais corantes opticamente ativos
75

 e ainda sintonizar a 
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região de emissão da estruturas fotopolimerizada
19

. A Fig. 2.9 apresenta microestruturas 

dopadas com Fluoresceína Dissódica e Rodamina B. 

 

 

Figura 2.9 –  (a) Imagem de microscopia óptica de uma estrutura dopada com Fluoresceína Dissódica (lado 

esquerdo) e Rodamina B (lado direito). (b) Quando excitada em  λ = 325 nm, é possível observar 

a fluorescência dos dois corantes. (c) Quando excitada em λ = 550 nm, somente a fluorescência da 

parte contendo Rodamina B é observada. 
Fonte: OTUKA .... 

19 
 

 As estruturas apresentadas na Fig. 2.9 podem ser excitadas seletivamente. Por 

exemplo, utilizando uma excitação centrada em  λ = 325 nm, observamos a fluorescência dos 

dois corantes. Quando a excitação utilizada é de λ = 550 nm, observa-se apenas a 

fluorescência da parte dopada com Rodamina B. Aqui, é interessante mencionar que os 

corantes ficam homogeneamente distribuídos através de todo o volume da microestrutura. Se 

uma terceira microestrutura dopada com o corante Estilbeno 420 for estruturada ao lado da 

estrutura dopada com Fluoresceína Dissódica, é possível a confecção de um microdispositivo 

com emissão do tipo RBG (do inglês, Red, Green, Blue)
19

. 

Microestruturas dopadas com nanopartículas de ouro também podem ser fabricadas 

via PA2F
20,76

. No entanto, a formação das nanopartículas no interior das microestruturas é 

conseguida somente após a realização de um tratamento térmico específico
20

. Esse método de 

produção das nanopartículas é denominado dopagem indireta
20

. Utilizando excitações 

convenientes, é possível observar emissão do tipo RGB nas microestruturas (Fig. 2.10). 

 

 

Figura 2.10 –  Imagens de fluorescência de microestruturas dopadas com nanopartículas de ouro. (a) Excitação 

centrada em λ = 550 nm, (b) Excitação centrada em λ = 475 nm e (c) Excitação centrada em λ = 

360 nm. 
Fonte: ALMEIDA .... 

76 
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Polímeros conjugados, tais como o MEH-PPV, também podem ser misturados com as 

resinas acrílicas, visando à fabricação de interessantes dispositivos para aplicação em 

optoeletrônica
21

. Mesmo após todos os procedimentos de microfabricação, o MEH-PPV 

mantém suas propriedades ópticas inalteradas
21

. Também com atraentes propriedades 

optoeletrônicas, nanofios de Óxido de Zinco (ZnO) podem ser incorporados junto aos 

monômeros triacrílicos e microestruturas tridimensionais podem ser facilmente esculpidas
77

. 

Microestruturas funcionalizadas com drogas podem ser de grande interesse para 

estudos biológicos envolvendo testes de fármacos, ou até mesmo sistemas inteligentes para 

entrega de medicamentos. Microambientes seletivamente funcionalizados com o antibiótico 

Ciprofloxacina foram recentemente produzidos para avaliar o desenvolvimento das bactérias 

Escherichia coli (E. coli)
22

. Tais microambientes tem em seu centro uma estrutura 

funcionalizada com antibiótico (Fig. 2.11 (a)). Quando as bactérias são inoculadas nesse 

microambiente, ocorre a difusão do medicamento em uma determinada área, onde é possível 

observar que, ao redor da estrutura funcionalizada, o número de bactérias é pequeno quando 

comparado com outras regiões do microambiente (Fig. 2.11 (b)).  

 

 

Figura 2.11 –  (a) Microambiente para avaliar o desenvolvimento bacteriano. A estrutura em destaque contém o 

antibiótico Ciprofloxacina. É possível observar um halo de inibição ao redor da estrutura dopada 

com antibiótico. (b) Densidade de bactérias em função da distribuição do antibiótico. 
Fonte: Adaptado de OTUKA .... 

22 
 

A funcionalização de um dispositivo não precisa necessariamente ser realizada antes 

da fotopolimerização. Mesmo após a completa fabricação de uma estrutura, é possível 

promover sua funcionalização através da incorporação de partículas metálicas, moléculas 

orgânicas ou corantes fluorescentes em sua superfície
78,79

. A funcionalização de estruturas 
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poliméricas com aminas primárias será de grande importância para o presente projeto 

(Capítulo 3, Seção 3.6). 

Um aparato experimental utilizado na técnica de polimerização multifotônica pode ser 

construído de diferentes maneiras. Atualmente, já é possível encontrar equipamentos vendidos 

comercialmente para a realização de experimentos de PA2F. 

Neste trabalho, o aparato experimental utilizado para fabricar as microestruturas 

funcionalizadas com nanotubos de carbono é similar ao esquematizado na Fig. 2.12, tendo 

sido implementado no transcorrer no projeto. 

 

 

Figura 2.12 –  Esquema do aparato experimental utilizado neste trabalho para a técnica de polimerização via 

absorção de dois fótons. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em nosso experimento, utilizamos um oscilador laser de Ti:safira (KMLabs) operando 

em modo pulsado (mode-locking), bombeado por um laser CW, centralizado em 532 nm,  

(Verdi V-10, Coherent). O laser de bombeio opera com potência média em torno de 4,5W, o 

que resulta em potência média de saída do laser de Ti:Safira na ordem de 400 mW. O 

oscilador laser de Ti:Safira opera a uma taxa de repetição de 82 MHz, entregando pulsos com 
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duração de aproximadamente 100 fs. A banda do laser utilizado é centralizada em 780 nm, 

com largura espectral a meia altura (FWHM) de aproximadamente 50 nm. 

Uma lâmina de meia onda e um polarizador (Fig. 2.12) são utilizados para controlar a 

potência (intensidade) do laser aplicado. Duas íris são utilizadas para facilitar o alinhamento 

do feixe laser no resto do sistema. Dois espelhos acoplados a motores galvanométricos são 

controlados utilizando uma placa de aquisição da National Instruments®, programada através 

da plataforma LabVIEW®. Cada espelho se move de forma independente, e em direções 

perpendiculares (x e y). O movimento destes espelhos deflete o feixe laser antes que este 

incida sobre a objetiva. No entanto, o movimento dos espelhos deve ser limitado, pois 

deflexões muito grandes fazem com que o feixe incida fora da entrada da objetiva, 

interrompendo a fabricação. Uma expansão do feixe laser é realizada para que toda a abertura 

numérica das objetivas seja utilizada. Com essa expansão, podemos utilizar objetivas com 

baixos valores de NA. Nesse aparato, um obturador mecânico (shutter) é utilizado para evitar 

polimerizações indesejadas. Esse obturador é colocado no foco das lentes utilizadas para 

expansão do feixe, a fim de otimizar sua abertura e fechamento. 

As amostras utilizadas na técnica de PA2F são preparadas em cima de um pequeno 

substrato de vidro (chamado de substrato base), fixado em uma lâmina de microscópio 

convencional, com auxílio de fitas adesivas. O substrato base também é uma lâmina de 

microscópio, só que cortada em pequenos pedaços com área útil de aproximadamente 1 cm². 

Esses substratos devem ser rigorosamente limpos e secos, a fim de evitar impurezas que 

atrapalhem a fixação das estruturas no vidro. As fitas adesivas que seguram o substrato base 

também servem como espaçadores. É a espessura dessas fitas que delimitará fisicamente a 

altura máxima das microestruturas. Após a colocação da resina líquida sobre o substrato base, 

esta é coberta com uma lamínula de microscopia para evitar que se espalhe sobre os 

componentes do equipamento. Novamente, fitas adesivas fixam a lamínula junto à lâmina de 

microscópio. A utilização da lamínula se faz necessária nesta etapa, pois as objetivas que aqui 

utilizamos possuem pequenas distâncias de trabalho. Pela mesma razão a amostra é 

posicionada no aparato com a lamínula virada para a objetiva. Além disso, no suporte da 

amostra, um estágio de translação é acoplado, permitindo a movimentação da amostra na 

direção z, dado o caráter de tridimensionalidade a estrutura fabricada. O alinhamento do feixe 

laser na amostra que será polimerizada deve ser realizado cuidadosamente, a fim de garantir 

que as estruturas fiquem aderidas ao substrato base após todas as etapas de microfabricação. 

O processo de polimerização pode ser acompanhado em tempo real utilizando um 

sistema independente de imageamento. Uma fonte de tensão controla a intensidade de um 
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LED vermelho (λ ~ 650 nm) que ilumina a amostra durante o procedimento de 

fotopolimerização. Cabe ressaltar que o LED utilizado não é capaz de induzir a excitação do 

fotoiniciador. A luz emitida pelo LED incide sobre um divisor de feixe, localizado depois da 

objetiva, e é focalizada por uma lente em uma câmera CCD, onde a fotopolimerização pode 

ser acompanhada em tempo real por um computador. Além disso, é a diferença de índices de 

refração entre a resina líquida (não polimerizada) e o polímero final que permite a 

visualização da fabricação. 

As rotinas para fabricação das estruturas tridimensionais são feitas através da 

programação em LabVIEW®. Neste trabalho, um software desenvolvido em colaboração com 

o aluno de doutorado Gustavo F. B. de Almeida permite a fabricação de microestruturas com 

qualquer formato e complexidade, a partir de uma imagem 3D. Com esse software, também 

controlamos parâmetros importantes na microfabricação como, por exemplo, velocidade de 

varredura do feixe, densidade de pontos, tempo de exposição, entre outros. Resumidamente, 

uma imagem tridimensional, gerada a partir de softwares comerciais, pode ser separada na 

direção z em N planos bidimensionais. Durante a polimerização, o software desenvolvido 

reconhece esses N planos e polimeriza um a um, individualmente. Ao término de cada plano 

polimerizado, o estágio de translação (no eixo z) movimenta a amostra para cima e inicia a 

produção do plano seguinte, sobrepondo com o plano anterior. A sobreposição dos N planos 

2D, após o término da polimerização, recupera o caráter tridimensional da estrutura desejada. 

 Após a produção de diversas estruturas, é necessário remover a parte líquida (não 

polimerizada) do substrato base. Amostras que não são funcionalizadas ficam submersas em 

etanol por aproximadamente 5-15 min. Em amostras funcionalizadas com nanotubos de 

carbono, o tempo de lavagem pode ser superior a 30 min, e, além disso, deve ser feito com 

etanol aquecido. Após a lavagem as amostras são secas em temperatura ambiente e guardadas 

protegidas da luz. Terminada a secagem, as estruturas já podem ser submetidas às análises 

necessárias. 

 Neste trabalho, uma segunda técnica de microfabricação a laser, denominada 

microestruturação direta a laser também é utilizada para microestruturar bulks poliméricos. 

A seção seguinte apresenta resumidamente alguns fundamentos da técnica em questão, bem 

como alguns detalhes sobre o aparato experimental utilizado nessa etapa. 
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2.2 Microestruturação direta a laser 

 

A microestruturação direta a laser, ou simplesmente, microestruturação a laser, é uma 

técnica de fabricação bastante empregada na confecção de microdispositivos, pois possibilita 

a estruturação dos mais diversos tipos de materiais, entre eles, metais, vidros e polímeros. 

Resumidamente, nessa técnica, um feixe laser alta potência, com pulsos de duração da 

ordem de pico ou femtossegundos é focalizado no volume de uma amostra, sendo direcionado 

de tal forma a modificar as estruturas ou propriedades do material de maneira desejada. Se a 

focalização do feixe se limita a superfície da amostra, é possível remover parte do material, 

processo que é denominado de ablação. 

A modificação ou remoção de um material polimérico via laser normalmente é 

acompanhada de danos irreversíveis, ocasionados pela utilização de feixes bastante intensos e 

altamente focalizados. Esse processo, denominado ruptura óptica, ocorre de maneiras 

diferentes dependendo da duração de pulsos utilizada. Em pulsos de picossegundos, essa 

ruptura pode estar associada a processos térmicos envolvendo a interação da luz com a 

matéria
80

. Em pulsos da ordem de femtossegundos a ruptura não tem relação direta com 

fenômenos térmicos e pode estar associada à geração de plasma
81

.  A produção de plasma 

ocorre através de um processo de avalanche, onde elétrons livres são excitados pelo laser 

incidente, gerando um crescimento em cascata na densidade de elétrons livres no meio. É a 

ruptura óptica que causa a ablação superficial e micro explosões no volume do material, 

ambos os processos seguidos de vaporização, atomização ou aumento do índice de refração
64

. 

Dispositivos fabricados via microestruturação a laser podem ser aplicados em 

diferentes áreas tecnológicas. No campo da fotônica, essa técnica possibilita, por exemplo, a 

fabricação de guias de onda
82-84

 de maneira fácil, rápida e eficiente. Na Fig. 2.13 é 

apresentado um exemplo de guias de onda fabricados pela técnica de microestruturação direta 

a laser
84

. A amostra utilizada para a produção desses guias é um material híbrido orgânico-

inorgânico, dopado com Rodamina B (GPTS-TEOS-RdB), e sintetizado a partir da técnica 

sol-gel
85

. Além disso, os guias são fabricados a aproximadamente 120 µm da superfície
84

. 
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Figura 2.13 –  (a) Imagem de microscopia óptica de um guia de onda produzido em uma amostra de GPTS-

TEOS-RdB utilizando 9,6 nJ e velocidade de varredura de 100 µm/s. (b) Imagem transversal do 

guia produzido. (c) Distribuição de intensidade medida na saída do guia, onde as linhas brancas 

representam o perfil de intensidade vertical e horizontal.  
Fonte: FERREIRA.... 

84 
 

Neste trabalho, a técnica de microestruturação a laser é utilizada para produzir 

estruturas periódicas em diferentes amostras de polímeros funcionalizados, os quais são 

potencialmente aplicados em experimentos de laseres aleatórios. A Fig. 2.14 ilustra um 

esquema do aparato experimental utilizado para microestruturação a laser nas amostras 

poliméricas.  

 

 

Figura 2.14 –  Esquema do aparato experimental utilizado neste trabalho para a técnica de microestruturação 

direta a laser. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O aparato experimental (Fig. 2.14) utilizado para a microestruturação direta a laser faz 

uso de um oscilador laser Ti:safira (Femtosource XL), operando em modo pulsado (mode-
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locking), centralizado em 800 nm, e com largura de banda espectral à meia altura (FWHM) de 

aproximadamente 18 nm. Esse laser possui uma taxa de repetição de 5,2 MHz, entregando 

pulsos com duração de aproximadamente 50 fs e energia de 100 nJ. Novamente, uma 

expansão do feixe laser é realizada para que toda a abertura numérica das objetivas seja 

utilizada. O obturador mecânico (shutter), posicionado logo após as lentes, evita estruturações 

indesejadas na amostra. Nesse aparato, o feixe laser fica parado e o que se movimenta é a 

amostra, a qual é fixa em estágios de translação (x, y e z). 

O processo de microestruturação também é acompanhado em tempo real utilizando 

um sistema independente de imageamento. Um LED branco de intensidade controlável 

ilumina a amostra durante o procedimento de fabricação. A luz emitida pelo LED é 

direcionada à câmera CCD, onde a microfabricação pode ser monitorada com auxílio de um 

computador. As rotinas para fabricação das estruturas também são feitas através de 

programação em LabVIEW®. 

No capítulo seguinte, apresentamos os materiais utilizados no preparo das amostras 

que são aplicadas nas duas técnicas de microfabricação descritas neste Capítulo. 

Apresentamos ainda a metodologia para o preparo das resinas funcionalizadas e os métodos 

de caracterização das estruturas produzidas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho utilizamos resinas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de 

carbono e outros compostos de interesse como, por exemplo, polímeros conjugados e corantes 

fluorescentes. Neste Capítulo, inicialmente descrevemos os materiais que compõem a resina 

polimérica padrão, a qual será funcionalizada. Apresentamos também a caracterização dos 

nanotubos de carbono que são utilizados na funcionalização das resinas. Resinas 

funcionalizadas com nanotubos de carbono podem ainda ser misturadas com polímeros 

eletroluminescentes ou corantes da família dos xantenos, o que é interessante para aplicações 

nas áreas de óptica e optoeletrônica. Assim, também descrevemos neste Capítulo a 

metodologia para o preparo das resinas funcionalizadas, seja com nanotubos de carbono ou 

com nanotubos juntamente com outros compostos de interesse. A funcionalização superficial 

de estruturas poliméricas com os nanotubos de carbono é bastante interessante para aplicação 

em sensores. A rotina química para realizar essa funcionalização superficial também é 

apresentada neste Capítulo. Por fim, mencionamos quais os métodos de análise foram 

empregados para a caracterização das estruturas fabricadas. 

 

3.1 Resinas poliméricas 

 

As resinas poliméricas utilizadas neste trabalho vêm sendo amplamente empregadas 

na fabricação de dispositivos estruturados via polimerização por absorção de dois fótons e são 

preparadas a partir de três componentes principais: dois monômeros triacrílicos
59

 e um 

fotoiniciador
86

. O líquido obtido a partir da mistura dos três compostos é facilmente 

funcionalizado com corantes opticamente ativos
19

, nanopartículas
20

 e antibióticos
22

, o que 

permite a fabricação de dispositivos com características particulares, de grande interesse para 

aplicações tecnológicas. Nas seções seguintes, detalhamos os monômeros e fotoiniciador 

utilizados neste trabalho. 

 

3.1.1 Monômeros triacrílicos 

 

Os dois monômeros utilizados na preparação das resinas são comercialmente vendidos 

pela empresa Sartomer Arkema Group e são conhecidos por tris(2-hydroxy ethyl) 

isocyanurate triacrylate (vendido comercialmente como “Monômero SR-368”) e etoxilated 

(6) trimethylolpropane triacrylate (vendido comercialmente como “Monômero  SR-499”). A 
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Fig. 3.1 ilustra a estrutura molecular dos monômeros utilizados no preparo das resinas deste 

trabalho. 

 
Figura 3.1 –  Monômeros SR-368 e SR-499, vendidos comercialmente pela empresa Sartomer. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As estruturas que fabricamos via polimerização por absorção multifotônica devem ser 

suficientemente rígidas para manterem sua geometria tridimensional e resistir ao 

procedimento de lavagem (feito para remover o material não polimerizado). A proporção 

utilizada de cada um dos monômeros triacrilatos deve equilibrar a densidade de 

entrelaçamentos (diretamente relacionada à dureza) e a taxa de conversão total do polímero 

final. O anel do monômero SR-368 fornece rigidez ao polímero final, enquanto que os grupos 

etoxilados presentes no monômero SR-499 diminuem o encolhimento que ocorre durante o 

processo de fotopolimerização, preservando assim a integridade da microestrutura produzida e 

evitando que o material se torne quebradiço
59

. 

 

3.1.2 Fotoiniciador Lucirin TPO-L 

 

Como fotoiniciador, utilizamos o composto 2,4,6-trimetilbenzoiletoxifenil phosphine 

oxide, vendido comercialmente como “Lucirin TPO-L” pela empresa BASF. Esse 

fotoiniciador é comprado como uma solução líquida, o que facilita sua utilização e a mistura 

com os monômeros poliméricos. A Fig. 3.2 mostra a estrutura molecular do fotoiniciador 

utilizado. 
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Figura 3.2 –  Fotoiniciador Lucirin TPO-L vendido comercialmente pela empresa BASF. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O fotoiniciador Lucirin TPO-L desencadeia a polimerização por radicais livres e o 

mecanismo de formação dos radicais é dado por reação unimolecular (fotoiniciador Tipo I). 

Uma molécula de Lucirin-TPO-L, quando excitada por dois fótons, se quebra entre a ligação 

C–P (Fig. 3.2), desencadeando assim o início do processo de fotopolimerização (Fig. 3.3). 

 

 

 

Figura 3.3 –  Fotoiniciador Lucirin TPO-L vendido comercialmente pela empresa BASF. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em 2008, Mendonça e colaboradores
48

 realizaram um estudo caracterizando a 

absorção linear e não linear de uma amostra líquida de Lucirin TPO-L. Nesse estudo, 

observou-se que o pico máximo da absorção linear do composto está centrado em torno de 

365 nm, enquanto que para a absorção de dois fótons (absorção não linear) existem três picos 

definidos: um bastante intenso, localizado em torno de 610 nm, e outros dois, de menor 

intensidade, centralizados em 730 nm e 780 nm. A banda situada em 780 nm se torna bastante 

conveniente para o experimento com a técnica de polimerização via absorção de dois fótons, 

pois o laser de femtossegundos que utilizamos neste trabalho está centralizado na mesma 

região e o fotoiniciador, a partir de 500 nm, é altamente transparente, isto é, não tem absorção 

linear significativa em torno de 780 nm.  
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3.1.3 Microestruturas não funcionalizadas fabricadas pela técnica de polimerização 

via absorção multifotônica utilizando diferentes proporções entre os 

monômeros 

 

A presente seção apresenta microestruturas fabricadas pela técnica de polimerização 

via absorção multifotônica, utilizando resinas preparadas com diferentes proporções entre os 

monômeros, porém mantendo fixa a concentração do fotoiniciador. O objetivo desta etapa é 

avaliar a influência da proporção dos monômeros na resolução espacial das microestruturas 

fabricadas. Estes resultados foram obtidos em colaboração com o aluno Pedro M. Cônsoli, 

durante seu estágio de iniciação científica no Grupo de Fotônica – IFSC – USP.  

A primeira etapa desta análise foi avaliar o limiar de polimerização em função da 

concentração dos compostos. Nesse trabalho, esse limiar é determinado visualmente. A Fig. 

3.4 apresenta o gráfico do limiar de polimerização em função da concentração do monômero 

SR-368 (curva preta), em relação à concentração do SR-499. Aqui, os percentuais 

apresentados para todas as concentrações são calculados em relação ao peso dos compostos. 

 

 

Figura 3.4 –  Limiar de polimerização em função da concentração do monômero SR-368 (curva preta). A 

concentração de fotoiniciador nas diferentes resinas é mantida em torno de 3% em peso (curva 

azul).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Observando a curva apresentada na Fig. 3.4 (curva preta) é possível verificar que o 

limiar de polimerização diminui com o aumento da concentração do monômero SR-368. Esse 

resultado pode indicar uma melhor eficiência da geração de radicais livres e formação de 

centros ativos quando temos uma maior concentração do monômero citado. Apesar de 

notarmos uma pequena variação na concentração de fotoiniciador nas amostras preparadas, 

essa flutuação não interferiu em nossos resultados. 
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Utilizando as resinas com diferentes concentrações dos monômeros, diversas 

microestruturas foram fabricadas via a técnica de polimerização por absorção multifotônica. 

Na Tab. 3.1 apresentamos as proporções entre os compostos de algumas resinas utilizadas 

para o processo de fotopolimerização. Novamente, os percentuais apresentados são calculados 

em relação ao peso dos compostos e o nome das amostras é dado em relação ao percentual do 

monômero SR-368 na mistura. A Fig. 3.5 apresenta o modelo de estrutura utilizado no 

processo de fotopolimerização (Fig. 3.5 (a)), bem como imagens de microscopia eletrônica de 

varredura (obtidas no microscópio Hitachi, modelo TM 3000) para as diferentes 

microestruturas fabricadas (Fig. 3.5 (b) – (f)). 

 

Tabela 3.1 –  Amostras preparadas com diferentes proporções dos monômeros, mantendo concentração do 

fotoiniciador em torno de 3% em peso. 
 

 

Nome da Resina (em 

relação ao percentual do 

Monômero SR-368) 

Concentração de 

SR-368 (%) 

Concentração de 

SR-499 (%) 

Concentração de 

Lucirin TPO-L (%) 

Resina 0% 0% 97% ≈ 3% 

Resina 28,5% 28,5% 68,5% ≈ 3% 

Resina 48,5% 48,5% 48,5% ≈ 3% 

Resina 68,5% 68,5% 28,5% ≈ 3% 

Resina 97% 97% 0% ≈ 3% 

 

 

Figura 3.5 –  Microestruturas fabricadas pela técnica de polimerização via absorção multifotônica, variando a 

proporção dos monômeros SR-368 e SR-499, mantendo a concentração do fotoiniciador Lucirin 

TPO-L em torno de 3%. (a) Modelo tridimensional utilizado para a fabricação das 

microestruturas. (b) Microestrutura fabricada com a Resina 0%.  (c) Microestrutura fabricada com 

a Resina 28,5%.  (d) Microestrutura fabricada com a Resina 48,5%.  (e) Microestrutura fabricada 

com a Resina 68,5%.  (f) Microestrutura fabricada com a Resina 97%. Escalas na imagem: 10 µm. 

Para a análise em questão, todas as microestruturas foram recobertas com carbono. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O modelo de estrutura utilizado nesta etapa do trabalho (Fig. 3.5 (a)) é composto por 

dois cubos conectados por uma linha suspensa (estruturada apenas na última camada). Essa 

linha é polimerizada através de uma única passagem do laser. Nesta etapa utilizamos uma 

objetiva de 60× (N.A. = 0.85), sendo que a potência de polimerização foi de 70% acima do 

limiar apresentado na Fig. 3.4. A utilização desse percentual acima do limiar de polimerização 

foi necessária para que a fotopolimerização da linha suspensa ocorresse de forma integra. As 

microestruturas fabricadas com diferentes proporções dos monômeros, apresentadas na Fig. 

3.5, possuem excelente qualidade estrutural mesmo após o procedimento de lavagem. Para 

avaliar a resolução espacial das estruturas, uma análise é feita em torno da linha suspensa. 

Com auxílio de software apropriado, realizamos a medida da espessura dessas linhas em 

diferentes posições. Para as estruturas fabricadas com as resinas 0% e 28,5%, a resolução da 

linha suspensa é em torno de 900-1000 nm. Para as estruturas fabricadas com as resinas 

48,5% e 68,5%, a resolução da linha suspensa é em torno de 750-900 nm. Por fim, para a 

estrutura feita com a resina 97%, a resolução é superior a 500 nm. A melhor resolução 

espacial obtida nessas estruturas pode estar associada ao encolhimento do polímero após a 

fotopolimerização. Neste trabalho o encolhimento das estruturas não é desejado, e por isso 

optamos por utilizar resinas compostas a partir da mistura em proporções iguais dos dois 

monômeros SR-368 e SR-499. 

 As resinas poliméricas utilizadas neste trabalho são funcionalizadas com nanotubos de 

carbono. Uma segunda funcionalização dessas resinas com corantes orgânicos ou polímeros 

conjugados aumenta o interesse em aplicações tecnológicas. Nas seções seguintes, 

apresentamos os materiais utilizados para funcionalização das resinas acrílicas, bem como a 

metodologia para o preparo dessas resinas funcionalizadas. 

 

3.2 Nanotubos de carbono de parede simples, funcionalizados com ácido carboxílico 

(NTCPS-COOH) 

  

Os nanotubos de carbono que utilizamos neste trabalho possuem paredes simples e são 

funcionalizados com ácido carboxílico (NTCPS-COOH). A grande vantagem desses materiais 

é a presença de um ácido carboxílico em uma das extremidades dos nanotubos, permitindo 

posteriores funcionalizações. Além disso, a utilização de nanotubos de carbono 

funcionalizados com ácido carboxílico serão fundamentais para funcionalização superficial 

em microestruturas puras. A Fig. 3.6 apresenta uma ilustração dos nanotubos de carbono em 

questão. Esse composto é vendido comercialmente pela empresa Sigma Aldrich (cód. 652490, 
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>90% carbon basis, 4-5 nm × 0,5-1,5 µm, bundle dimensions, 5-8% de impurezas) e é solúvel 

em água e dimetilformamida (DMF). 

 

 

Figura 3.6 –  Nanotubos de carbono de parede simples, funcionalizados com ácido carboxílico (NTCPS-

COOH), vendidos comercialmente pela empresa Sigma Aldrich. 

Fonte: SIGMA ALDRICH.... 
87

 

 

 Os NTCPS-COOH serão o principal material utilizado para funcionalização das 

resinas acrílicas. As microestruturas fabricadas a partir dessas resinas, via polimerização por 

absorção multifotônica, terão suas propriedades mecânicas e elétricas investigadas (resultados 

apresentados no Capítulo 4). 

 

3.2.1 Caracterização dos NTCPS-COOH 

 

Na Fig. 3.7 (a) apresentamos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos nanotubos de carbono de parede simples, funcionalizados com ácido carboxílico 

(NTCPS-COOH) quando dispersos em dimetilformamida (DMF) e posteriormente secos. Na 

Fig. 3.7 (b), mostramos imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) – campo 

escuro, dos NTCPS-COOH também dissolvidos em DMF. 

 

 

Figura 3.7 –  Caracterização dos NTCPS-COOH utilizando técnicas de microscopia. (a) Imagem de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). (b) Imagem de microscopia eletrônica de transmissão  

(MET - campo escuro). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda na Fig. 3.7, podemos notar a presença de alguns aglomerados destacados em 

branco intenso. Esses aglomerados estão associados a impurezas existentes nos NTCPS-
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COOH durante sua síntese e funcionalização. Uma análise de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) nos NTCPS-COOH foi realizada para identificar essas impurezas. O 

resultado da análise é apresentado na Fig. 3.8. 

 

 

Figura 3.8 –  (a) Aglomerado de impureza onde foi realizada a análise de EDS. (b) Resultado da análise de 

EDS constatou que a impureza é o elemento Níquel (Ni). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Utilizando a técnica de EDS, acoplada a um microscópio eletrônico de transmissão, 

constatamos que essas impurezas são Níquel (Ni). O sinal de Cobre (Cu) detectado na análise 

EDS apresentada na Fig. 3.8 (b) está associado ao material da grade utilizada para o 

posicionamento da amostra durante a análise no MET. 

Os NTCPS-COOH também foram caracterizados pela técnica de espectroscopia 

Raman. Para essa análise, utilizamos o material como recebido pelo fabricante (sem dissolvê-

lo). A Fig. 3.9 apresenta o sinal Raman característico dos NTCPS-COOH. 

 

 

Figura 3.9 –  Sinal Raman característico dos NTCPS-COOH utilizados nesse trabalho. Os principais picos dos 

NTCPS-COOH estão destacados em vermelho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 No espectro Raman apresentado na Fig. 3.9, o pico localizado abaixo de 250 cm
-1

 é 

denominado Banda RBM
88,89

. Esse pico está associado aos modos radiais de respiração dos 

nanotubos. Esse pico de frequência só aparece em nanotubos de parede simples e depende 

essencialmente do diâmetro dos NTCPS
88,89

. O pico largo característico na região em torno de 

1340 cm
-1

, chamado Banda D, é associado a estruturas grafíticas desordenadas. Já o pico de 

alta intensidade entre 1550–1600 cm
-1

 é denominado Banda G. Esse pico está associado aos 

modos de vibração tangencial dos átomos de Carbono (C). Por fim, o pico ao redor de 2600 

cm
-1

 é chamado de Banda G’, e corresponde ao segundo harmônico da Banda D. 

  

3.3 Polímero conjugado MEH-PPV 

 

O polímero conjugado Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene], 

também conhecido como MEH-PPV, tem suas propriedades eletroluminescentes e ópticas não 

lineares bem conhecidas
90-94

 e desperta grande interesse da comunidade para aplicações na 

fabricação de dispositivos opto-eletrônicos como, por exemplo, OLEDs (do inglês, organic 

light emitting diodes), displays flexíveis e sensores. Na última década, é notável a aplicação 

desse polímero em técnicas de microfabricação a laser, visando à confecção e aplicação em 

dispositivos miniaturizados
21,95

.  

A Fig. 3.10 apresenta a estrutura do polímero MEH-PPV. 

 

 

Figura 3.10 –  Polímero eletroluminescente MEH-PPV, vendido comercialmente pela empresa Sigma Aldrich. 

Fonte: SIGMA ALDRICH....
 96

 

  

Comercialmente vendido como pequenas partículas avermelhadas, o polímero MEH-

PPV é solúvel em clorofórmio e apresenta coloração levemente alaranjada (em detalhe na Fig. 

3.11). Os espectros de absorção (curva preta) e emissão (curva vermelha) de uma solução de 

MEH-PPV dissolvido em clorofórmio (0,02 mg/mL) são apresentados na Fig. 3.11. 
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Figura 3.11 –  Espectro de absorção do polímero MEH-PPV dissolvido em clorofórmio (curva preta) e espectro 

de emissão normalizado da mesma solução (curva vermelha). O máximo de absorção da solução 

está centralizado em torno de 500 nm, enquanto que a emissão está localizada na região de 560-

600 nm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O máximo de absorção da solução do MEH-PPV dissolvido em clorofórmio (curva 

preta) está centralizado em torno de 500 nm, que corresponde à transição eletrônica π → π* 

do polímero
94

. A curva de emissão (curva vermelha) apresenta uma banda na região de 560-

600 nm.  Neste trabalho, o polímero conjugado em questão será misturado juntamente com a 

resina acrílica e NTCPS-COOH para investigação das propriedades optoeletrônicas nas 

microestruturas fabricadas via polimerização por absorção multifotônica (resultados 

apresentados no Capítulo 5). 

 

3.4 Corante fluorescente Rodamina B 

 

O corante orgânico comercialmente conhecido como Rodamina B é amplamente 

utilizado como marcador fluorescente em análises microscópicas
97

 e bastante empregado 

como meio ativo para laseres
98

. Pertencente à família dos xantenos, esse corante tem suas 

propriedades de fluorescência muito bem conhecidas
99-101

 e vem sendo bastante aplicado 

como dopante opticamente ativo em microestruturas polimerizadas por absorção de dois 

fótons
19,75,102

. 

A Fig. 3.12 apresenta a estrutura química da Rodamina B. 
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Figura 3.12 –  Corante fluorescente Rodamina B, vendido comercialmente pela empresa Exciton. 

Fonte: EXCITON.... 
103

 

 

Comercialmente vendida como pequenos cristais esverdeados, a Rodamina B quando 

dissolvida em etanol apresenta uma coloração rosada (em detalhe na Fig. 3.13). O espectro de 

absorção (curva preta) de uma solução de Rodamina dissolvida em etanol (0,02 mg/mL) e o 

seu respectivo espectro de emissão normalizado (curva vermelha) são apresentados na Fig. 

3.13. O máximo de absorção da solução de Rodamina B dissolvida em etanol está 

centralizado em torno de 550 nm, enquanto que o máximo de emissão da fluorescência está 

localizado em torno de 580 nm.  

 

 

Figura 3.13 –  Espectro de absorção da Rodamina B dissolvida em etanol (curva preta) e espectro de 

fluorescência normalizado da mesma solução (curva vermelha). O máximo de absorção está 

centralizado em torno de 550 nm, enquanto que o máximo de emissão está localizado em torno de 

580 nm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste trabalho, utilizamos a Rodamina B misturada junto as resinas poliméricas puras, 

ou resinas funcionalizadas com NTCPS-COOH, a fim de obter resinas opticamente ativas. A 

partir dessas resinas, amostras macroscópicas são polimerizadas via absorção de um fóton e 

posteriormente microestruturas com laser de femtossegundos, visando aplicações em laseres 

aleatórios (resultados apresentados no Capítulo 6). 
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3.5 Preparação das resinas poliméricas com NTCPS-COOH e outros compostos de 

interesse 

 

As resinas dopadas com NTCPS-COOH, que serão utilizadas no processo de 

microfabricação via polimerização multifotônica, são preparadas em uma proporção igual dos 

monômeros SR-368 e SR-499, com 3% (em peso) de fotoiniciador. Para adicionar os NTCPS-

COOH junto à resina, é necessário primeiramente dissolvê-los em água. Nesta etapa, não 

podemos produzir resinas com NCTPS-COOH dispersos em DMF, pois a evaporação desse 

solvente quando misturado à resina é bastante lenta. Seguindo as recomendações do 

fabricante, 0,1 mg de NTCPS-COOH são dissolvidos em 1 mL de água deionizada 

(concentração de 0,1 mg/mL). Para melhorar o procedimento de dispersão, levamos a solução 

em um banho ultrassônico por 1 h. Após essa etapa, o preparo da resina funcionalizada com 

NTCPS-COOH inicia-se com a mistura dos monômeros por aproximadamente 15 min, em um 

agitador mecânico, com temperatura fixa em 50 °C. A temperatura tem como objetivo 

diminuir a viscosidade dos monômeros e assim facilitar a mistura. Após essa etapa, os 

NTCPS-COOH já dissolvidos são acrescentados ao líquido e a solução é novamente levada 

para agitação mecânica (até o solvente evaporar completamente), com aquecimento em 50 °C. 

Após esse período, levamos a solução para um ultrassom por períodos diferenciados: por 

exemplo, se a concentração de NTCPS-COOH na resina for de 0,01%, o tempo de ultrassom é 

de aproximadamente uma hora; já se a concentração for 100 vezes maior (1,00%), esse 

período de ultrassom pode superar 4,5 horas. É importante ressaltar que a cada intervalo de 30 

min no ultrassom, levamos a solução para agitação mecânica por um período de 15 min. Ao 

final de todo o processo, obtemos uma resina funcionalizada bastante homogênea. A adição 

de fotoiniciador é feita somente após a obtenção da resina homogênea, instantes antes da 

utilização para microfabricação. Uma resina funcionalizada com NTCPS-COOH pode ser 

guardada por até duas semanas, no entanto, sempre antes de sua utilização é necessário 

submetê-la a agitação mecânica e ultrassom, seguindo a metodologia previamente descrita. 

Para funcionalizar as resinas poliméricas com polímero MEH-PPV, dissolvemos o 

polímero conjugado em clorofórmio e adicionamos os monômeros em iguais proporções. 

Após agitação mecânica dos produtos e a evaporação completa do solvente, seguimos todos 

os procedimentos descritos anteriormente para adicionar os NTCPS-COOH junto à resina 

misturada com MEH-PPV. De forma semelhante, a funcionalização das resinas acrílicas com 

Rodamina B é feita a partir da dissolução do corante em etanol e adição em partes iguais dos 

monômeros. Após agitação mecânica dos produtos e a evaporação completa do solvente, os 
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procedimentos são repetidos para incorporação dos NTCPS-COOH junto à resina dopada com 

Rodamina B. 

 

3.6 Recobrimento de estruturas poliméricas com NTCPS-COOH utilizando uma 

técnica de acoplamento carbodiimida  

  

 Neste trabalho, também temos o interesse em funcionalizar a superfície das estruturas 

fotopolimerizadas, promovendo uma espécie de recobrimento das estruturas com os NTCPS-

COOH. Para o recobrimento de estruturas poliméricas com os NTCPS-COOH utilizamos uma 

técnica de acoplamento carbodiimida, frequentemente utilizada para ligar diferentes 

moléculas através de reações entre grupos carboxílicos e aminas primárias
104

. Para que essa 

reação ocorra, é necessária a utilização de um composto, conhecido como EDC (N-(3-

Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride). A Fig. 3.14 apresenta um 

sucinto esquema para o acoplamento de diferentes moléculas utilizando o composto EDC.  

 

 

Figura 3.14 –  Técnica de acoplamento carbodiimida. Uma molécula M1 funcionalizada com um grupo 

carboxílico (i) reage com o composto EDC (ii). O resultado dessa reação é a formação de um 

produto instável (iii). O composto instável reage com a molécula M2, funcionalizada com amina 

primária. O resultado dessa reação é uma forte ligação entre o grupo carboxílico e a amina, 

ligando assim as moléculas M1 e M2(iv). A reação em questão gera um subproduto (v). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste trabalho, o composto EDC é adquirido da empresa Sigma Aldrich. O 

acoplamento de grupos carboxílicos junto a aminas primárias pode ser resumidamente 

descrito como: a reação química em meio aquoso do composto EDC com moléculas 

funcionalizadas com grupos carboxílicos resulta na formação de um produto instável 

(Fig.3.14 (iii)). Esse produto instável pode então reagir com moléculas funcionalizadas com 

aminas e o resultado dessa nova reação é a formação de uma forte ligação entre o grupo 

carboxílico e a amina, unido assim as duas moléculas inicialmente separadas (Fig.3.14 (iv)). 
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Em nosso experimento, o grupo carboxílico está presente nos nanotubos de carbono. 

As aminas serão aderidas ao polímero acrílico utilizando uma adaptação da metodologia 

desenvolvida em 2008 por Linjie Li e colaboradores
79

 e um tradicional método denominado 

adição seletiva de Michael
105

. Na adição seletiva de Michael, uma amina é ligada ao polímero 

acrílico após a substituição (ou quebra) da ligação dupla C=C (presente nos grupos acrílicos). 

Este processo não deixa aminas livres no substrato, apenas na superfície do polímero. Uma 

vez que as aminas estiverem presentes na superfície da microestrutura, diversas rotas 

químicas podem ser utilizadas para recobri-las com diferentes compostos, inclusive nanotubos 

de carbono. A metodologia desenvolvida por Linjie Li e colaboradores
79

 inicia-se após a 

fabricação das microestruturas via polimerização por absorção multifotônica. As estruturas 

poliméricas prontas são imersas por 15 min em uma solução aquosa de etilenodiamina 

(preparada com 20% de etilenodiamina em volume de solução). O tempo mencionado é o 

suficiente para ocorrer à adição seletiva de Michael. Após a imersão, as amostras são retiradas 

da solução de etilenodiamina e lavadas em água deionizada por três vezes (5 min. cada vez). 

A adição de amina junto ao polímero pode ser confirmada através de espectroscopia de Raios-

X ou através da reação do polímero funcionalizado com corante orgânico Cloreto de Dansila, 

que exibe forte fluorescência quando reagido com aminas primárias
79

.  

Para realização do acoplamento dos nanotubos de carbono junto ao polímero, 1 mg do 

composto EDC foi dissolvido em 10 mL de água deionizada e em seguida essa solução é 

misturada com 10 mL de solução aquosa de NTCPS-COOH (concentração de 0,1 mg/mL), 

onde ficam em lenta agitação mecânica por 15 min. Após a agitação, as estruturas com aminas 

aderidas são imersas na solução por 1 h. Em seguida, as estruturas são lavadas três vezes em 

água deionizada, por 5 min cada vez. 

 

3.7 Métodos de caracterização das estruturas poliméricas funcionalizadas com 

NTCPS-COOH e compostos de interesse 

 

Neste trabalho, a qualidade estrutural das microestruturas produzidas via 

polimerização por absorção multifotônica é avaliada com auxílio de técnicas de microscopia, 

utilizando um microscópio Carl Zeiss, modelo LSM 700 (que pode ser utilizado tanto para 

imagens de microscopia óptica quanto confocal) e um microscópio eletrônico de varredura 

Hitachi, modelo TM 3000. Ambos os microscópios fazem parte da infraestrutura do Grupo de 

Fotônica – IFSC – USP. A espectroscopia Raman é utilizada para avaliação da distribuição 

dos NTCPS-COOH no interior das microestruturas. Nessas análises, realizadas em 
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colaboração com o Prof. Dr. Antonio Ricardo Zanatta, utilizamos um micro-Raman 

Renishaw, modelo RM 2000, com resolução de 2 cm-¹ e fonte de excitação de λ = 633 nm, 

com potência de 250 µW. O micro-Raman (Laboratório de Filmes Finos – IFSC – USP), é 

acoplado a um microscópio óptico Leica, modelo DMLM, com uma objetiva de NA = 0.75 

para obter um tamanho de spot de aproximadamente 1 µm. Um microscópio de força atômica 

(AFM, do inglês atomic force microscopy) NanoSurf, modelo Easy 2 (Grupo de Fotônica) é 

utilizado para avaliar mudanças nas propriedades micromecânicas das estruturas 

fotopolimerizadas. Além disso, testes de nanoindentação utilizando esse AFM foram 

realizados em amostras com diferentes concentrações de NTCPS-COOH. Medidas elétricas 

foram realizadas com auxílio de um source meter Keithley, modelo 2636B pertencente ao 

Grupo de Polímeros – IFSC – USP. 

As amostras macroscópicas utilizadas no experimento de laser aleatório também são 

caracterizadas com auxílio de microscopia óptica e confocal, utilizando o microscópio Carl 

Zeiss, modelo LSM 700. Além disso, os sinais de laseres aleatório proveniente dessas 

amostras podem ser monitorados com um espectrofotômetro Ocean Optics, HR4000. 

Nos Capítulos seguintes, apresentamos os resultados obtidos durante a execução deste 

trabalho. 
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4 MICROESTRUTURAS POLIMÉRICAS FUNCIONALIZADAS COM 

NANOTUBOS DE CARBONO 

 

Microestruturas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de carbono são bastante 

atrativas, pois podem ser aplicadas como dispositivos em diversas áreas tecnológicas. A 

fabricação dessas estruturas utilizando técnicas de processamento a laser vem crescendo 

amplamente nos últimos cinco anos. 

Em 2012, Guo e colaboradores
30

 demonstraram pela primeira vez na literatura a 

fabricação de linhas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de carbono, utilizando de 

polimerização via absorção de um ou mais fótons. Além disso, os autores investigaram 

possíveis alterações nas propriedades elétricas do polímero funcionalizado. No ano seguinte, 

Ushiba e colaboradores
31

 apresentaram compósitos poliméricos tridimensionais 

funcionalizados com nanotubos de carbono (0,01% em peso), fabricados via polimerização 

multifotônica. Em 2014, o mesmo grupo demonstrou que durante o processo de 

microfabricação a laser, era possível alinhar os nanotubos dentro da estrutura, de acordo com 

o sentido de varredura do feixe
32

. Tal alinhamento é bastante conveniente, pois diversos 

estudos já demonstraram que um compósito contendo nanotubos de carbono alinhados tem 

suas propriedades (elétricas, térmica e mecânica) melhoradas em relação aos compósitos com 

nanotubos aleatoriamente distribuídos na matriz
106-108

. 

Em 2015, nosso grupo apresentou a fabricação de estruturas poliméricas 

tridimensionais com nanotubos de carbono de parede simples, funcionalizados com ácido 

carboxílico (NTCPS-COOH). Em nosso estudo, utilizamos diferentes concentrações de 

NTCPS-COOH (partindo de 0,01% até 1%, em peso) para fabricar as estruturas 

funcionalizadas
109

. Os resultados publicados na Ref.
109

 fazem parte deste projeto de 

Doutorado e serão detalhados nas seções a seguir. 

 

4.1 Fabricação de microestruturas poliméricas funcionalizadas com nanotubos de 

carbono a partir da técnica de polimerização via absorção multifotônica 

 

As microestruturas funcionalizadas que produzimos neste trabalho, e que serão 

apresentadas neste Capítulo, foram confeccionadas com a Resina 48,5% (descrita na Seção 

3.1.3), funcionalizada com diferentes concentrações (em peso) de NTCPS-COOH. Por 

conveniência, toda vez que nos referirmos à concentração percentual dos nanotubos nas 

microestruturas estaremos nos referindo ao percentual em peso. As resinas utilizadas nesta 
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etapa foram preparadas como descrito no Capítulo 3, Secção 3.5. A título de ilustração, na 

Fig. 4.1 apresentamos imagens de microscopia óptica de uma microestrutura pura (sem 

nanotubos, Fig. 4.1 (a)), e microestruturas fabricadas com 0,01% (Fig. 4.1 (b)) e 0,05% (Fig. 

4.1 (c)) de NTCPS-COOH. 

 

 
Figura 4.1 –  Imagens de microscopia óptica de microestruturas fabricadas via polimerização por absorção 

multifotônica. (a) Microestrutura pura. (b) Microestrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-

COOH. (c) Microestrutura funcionalizada com 0,05% de NTCPS-COOH. Escala nas figuras de 

10 µm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na microestrutura apresentada na Fig. 4.1 (b) podemos observar que a coloração da 

estrutura é levemente acinzentada, devido à inserção de NTCPS-COOH na matriz polimérica. 

Na Fig. 4.1 (c) é possível observar que a concentração de 0,05% de NTCPS-COOH 

incorporada à matriz polimérica diminui bastante a transparência da estrutura 

fotopolimerizada. 

A Fig. 4.2 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de 

microestruturas fabricadas com diferentes concentrações de NTCPS-COOH. 

 

 
Figura 4.2 –  Imagens de MEV de microestruturas fabricadas via polimerização por absorção multifotônica. (a) 

Microestrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH. (b) Microestrutura funcionalizada 

com 0,05% de NTCPS-COOH. (c) e (d) Microestruturas funcionalizadas com 1% de NTCPS-

COOH. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É possível observar através das imagens de MEV apresentadas na Fig. 4.2 que as 

estruturas fotopolimerizadas possuem uma boa qualidade e integridade estrutural, mesmo com 

uma leve rugosidade sendo observada em suas superfícies. Microestruturas funcionalizadas 

com 1,00% de NTCPS-COOH também são produzidas com sucesso, possibilitando até 

mesmo a fabricação de estruturas com significativo grau de complexidade (Fig. 4.2 (d)). 

Mesmo utilizando baixas concentrações de NTCPS-COOH (0,01%), é possível 

observar que alguns feixes (bundles) de nanotubos ficam expostos para fora estrutura 

polimerizada. A Fig. 4.3 (a) mostra uma imagem de MEV de um arranjo de microestruturas 

fabricadas com 0,01% de NTCPS-COOH, onde, após magnificação da superfície, é possível 

observar feixes de nanotubos para fora da microestrutura (em detalhe, na Fig. 4.3 (b)). 

 

 
Figura 4.3 –  (a) Imagens de MEV de microestruturas fabricadas via polimerização por absorção multifotônica, 

funcionalizadas com 0,01% de NTCPS-COOH. (b) Magnificação do topo de uma microestrutura: 

é possível observar feixes de NTCPS-COOH para fora da estrutura. 

Fonte: Adaptado de OTUKA....
109

 

 

A presença dos NTCPS-COOH nas microestruturas é confirmada utilizando a técnica 

de espectroscopia Raman. A Fig. 4.4 (a) apresenta o espectro obtido quando uma análise 

espectroscópica foi realizada na ponta de um cone funcionalizado com 0,01% de nanotubo de 

carbono (em detalhe na Fig. 4.4 (a)). A resolução da ponta do cone é de aproximadamente 650 

nm. Na Fig. 4.4 (b), é apresentado o espectro Raman característico dos NTCPS-COOH, os 

quais já foram apresentados no Capítulo 3 (Fig. 3.9, Seção 3.2.1) e são novamente 

reproduzidos aqui para fins de comparação. Nessas análises, utilizamos um micro-Raman 

Renishaw, modelo RM 2000, acoplado a um microscópio óptico Leica, modelo DMLM. A 

fonte de excitação utilizada nessa análise tem comprimento de onde de 632.83 nm (HeNe), 

com potência de 250 µm. A resolução do micro-Raman é de 2 cm-¹. A objetiva utilizada 

possui NA = 0.75, onde é possível obter um spot de aproximadamente 1 µm. 
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Figura 4.4 –  (a) Espectro Raman realizado em uma microestrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-

COOH. O espectro foi obtido na ponta do cone em destaque. (b) Sinal Raman característico dos 

NTCPS-COOH utilizados nesse trabalho. Os principais picos dos NTCPS-COOH estão 

destacados em vermelho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Comparando os espectros Raman apresentados na Fig. 4.4 (a) e (b), observamos que 

estes são bastante similares. É possível observar todos os principais picos associados ao sinal 

Raman dos NTCPS-COOH (destacados em vermelho na Fig. 4.4). No entanto, devemos notar 

três sutis diferenças. A primeira está associada à fluorescência do polímero, que modifica o 

background na Fig. 4.4 (a). A segunda diferença está associada à banda D. É possível notar 

que junto ao polímero, a banda D dos nanotubos de carbono aparece mais larga e mais intensa 

do que no espectro Raman dos nanotubos puros. Essa alteração na banda D está relacionada 

ao aumento de defeitos nos nanotubos, provavelmente ocasionado pelos métodos de preparo 

das resinas e fabricação das microestruturas. No entanto, esse aumento de defeitos não 

interfere nas propriedades mecânicas e elétricas dos nanotubos de carbono, como veremos no 

Capítulo 5. Por fim, o pequeno alargamento da banda G no espectro da Fig. 4.4 (a) está 

relacionado a interação dos NTCPS-COOH com o polímero acrílico (ver posteriormente a 

Fig. 4.9) 

Para aplicação em dispositivos, é desejável que os nanotubos fiquem homogeneamente 

distribuídos em todo o volume da estrutura fotopolimerizada. Para avaliar a distribuição dos 

NTCPS-COOH no interior das microestruturas, também realizamos análises utilizando 

espectroscopia Raman. Por simplicidade, realizamos essas análises em microcubos 

funcionalizados com 1% de NTCPS-COOH. Os microcubos analisados tinham arestas de 

aproximadamente 10 µm. O monitoramento do espectro Raman foi feito ao redor das Bandas 

D e G.  
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A primeira avaliação da distribuição dos NTCPS-COOH foi feita pelo volume da 

microestrutura. Partindo da superfície, diferentes planos no interior das microestruturas foram 

analisados. Na Fig. 4.5 mostramos um exemplo da microestrutura analisada, bem como os 

resultados obtidos. 

 

 
Figura 4.5 –  (a) Análise da distribuição dos nanotubos no volume de uma microestrutura funcionalizada com 

1% de NTCPS-COOH. (b) O monitoramento do sinal Raman é feito ao redor da Banda G (em 

aproximadamente 1590 cm
-1

). Os espectros Raman mostram a presença de NTCPS-COOH por 

todo o volume da microestrutura. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela Fig. 4.5 (b) é possível observar que os NTCPS-COOH estão distribuídos por 

todos os planos da microestrutura. Como mostrado anteriormente na Fig. 4.3 (b), os NTCPS-

COOH podem sair pela superfície das estruturas. Devido a esse fato, o sinal Raman obtido na 

superfície da microestrutura é mais intenso do que nos outros planos. Além disso, quando 

fazemos as análises nos planos interiores da amostra, a resina provoca um significativo 

espalhamento do laser, o que faz com que o sinal coletado seja atenuado. 

Também realizamos a análise da distribuição dos NTCPS-COOH em diferentes 

posições nos planos da mesma microestrutura. A análise foi realizada na diagonal dos planos, 

considerando seis diferentes pontos para análise: o ponto (i), fora da microestrutura, tomado 

como referência; os pontos (ii) e (vi), localizados nos vértices (cantos) da microestrutura; e 

por fim os pontos (iii) a (v), localizados na diagonal do plano.  

A Fig. 4.6 (a) ilustra o esquema utilizado para essas análises, e a Fig. 4.6 (b) apresenta 

o resultado da distribuição dos NTCPS-COOH no plano central do microcubo (5 µm acima da 

superfície).  
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 Figura 4.6 –  (a) Análise da distribuição dos nanotubos no plano central de uma microestrutura funcionalizada 

com 1% de NTCPS-COOH. (b) O monitoramento do sinal Raman é feito ao redor da Banda G 

(em aproximadamente 1590 cm
-1

). Os espectros Raman mostram a presença de NTCPS-COOH 

por todo o plano da microestrutura. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na análise apresentada na Fig. 4.6 (b), é possível observar os seguintes resultados: o 

ponto (i), localizado fora da microestrutura, não apresenta sinal Raman dos NTCPS-COOH, 

pois como dito anteriormente, é a nossa referência (vidro). Os pontos (ii) e (vi), localizados 

nos vértices da microestrutura, apresentam um pequeno sinal Raman, ao redor da Banda G. Já 

nos pontos de (iii) a (v), facilmente visualizamos os picos característicos das Bandas D e G 

dos NTCPS-COOH. 

Os resultados apresentados nas Fig. 4.5 e Fig. 4.6 mostram que os NTCPS-COOH 

estão bem distribuídos no interior das microestruturas funcionalizadas, o que as torna bastante 

interessante para aplicação em microdispositivos. 

Microestruturas funcionalizadas com corantes opticamente ativos são bastante 

interessantes para aplicações em óptica e fotônica. Nesse contexto, visando à aplicação em 

dispositivos, diversos trabalhos vêm propondo a fabricação de microestruturas com um ou 

mais corantes orgânicos
102,110,111

. A Rodamina B é um clássico corante fluorescente, com 

propriedades ópticas bem conhecidas
99-101

. Em trabalhos anteriores
112

, mostramos que a 

Rodamina B pode ser facilmente incorporada aos monômeros acrílicos SR-368 e SR-499. 

Além disso, a resina funcionalizada pode ser fotopolimerizada sem nenhuma dificuldade 

através da técnica de polimerização via absorção multifotônica. A distribuição do corante no 

volume das microestruturas é bastante homogênea, e mesmo após todos os procedimentos de 

fabricação e lavagem, o corante mantém suas propriedades ópticas praticamente inalteradas. 

A Fig. 4.7 apresenta o espectro de emissão de uma microestrutura funcionalizada com 0,25% 

de Rodamina B (% em peso). A excitação é feita com um laser de He-Cd, centrado em 442 

nm. 
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Figura 4.7 –  Espectro de emissão de uma microestrutura funcionalizada com Rodamina B (0,25%). A 

excitação é feita com um laser de He-Cd, centrado em 442 nm. Em detalhe na figura, a 

microestrutura excitada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O pico de emissão máximo da Rodamina B, em solução de etanol, está centralizado 

em 580 nm (Fig. 3.13). Como pode ser visto pela Fig. 4.7, o máximo de emissão da 

microestrutura com Rodamina B está centralizado em torno de 600 nm. Esse pequeno 

deslocamento para o vermelho está associado com a interação do corante com a matriz 

polimérica, resultado que já foi observado em outros trabalhos
112,113

. 

A inserção de Rodamina B junto às resinas funcionalizadas com NTCPS-COOH 

também é facilmente conseguida, e as características do corante permanecem semelhantes ao 

resultado apresentado na Fig. 4.7 (em microestruturas sem NTCPS-COOH). A Fig. 4.8 

apresenta microestruturas funcionalizadas com NTCPS-COOH (0,01%) e Rodamina B 

(0,25%), e seu respectivo espectro de emissão.  

 

 
Figura 4.8 –  Microestruturas funcionalizadas com NTCPS-COOH (0,01%) e Rodamina B (0,25%). (a) 

Imagem de microscopia óptica. (b) Imagem de fluorescência. (c) Espectro de emissão da 

microestrutura. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

500 600 700 800
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

 

 

In
te

n
s
id

a
d
e
 N

o
rm

a
li
z
a
d
a

Comprimento de Onda (nm)

ca

b

500 600 700 800
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

 

 

In
te

n
s
id

a
d
e
 N

o
rm

a
li
z
a
d
a

Comprimento de Onda (nm)



72 
 

É possível observar pela Fig. 4.8 (c) que o máximo de emissão da microestrutura 

funcionalizada com NTCPS-COOH e Rodamina B também está centralizado em torno de   

600 nm, indicando que a presença dos NTCPS-COOH não alterou as propriedades do corante. 

Resinas funcionalizadas com NTCPS-COOH e Rodamina B tornam-se atrativas para 

as áreas de óptica e fotônica. O preparo de amostras macroscópicas com essas resinas foi 

bastante interessante para aplicação em experimentos de laser aleatório. Os resultados obtidos 

nesse experimento serão apresentados no Capítulo 6. 

A funcionalização superficial de microestruturas puras com NTCPS-COOH pode ser 

interessante para a aplicação em biossensores. Além disso, após o recobrimento do polímero 

com os nanotubos, estes ainda podem ser funcionalizados com DNA
114

, enzimas
115

, ou 

proteínas
116

, seguindo rotinas químicas específicas. Neste trabalho, a funcionalização 

superficial de polímeros com nanotubos de carbono foi possível através da combinação das 

técnicas de adição de Michael e acoplamento carbodiimida, descritas anteriormente no 

Capítulo 3, Seção 3.6. 

Pela técnica de adição de Michael, a ligação das aminas junto ao polímero ocorrerá 

através da quebra da ligação C=C presente nos monômeros. No entanto, a etapa de iniciação 

da polimerização (formação de centros ativos) também envolve a quebra de ligações duplas 

entre os carbonos. Sendo assim, para a que a reação de adição ocorra com sucesso, devemos 

investigar a presença de ligações C=C nas microestruturas polimerizadas. A Fig. 4.9 apresenta 

o espectro Raman de uma microestrutura acrílica, polimerizada via absorção multifotônica. 

Também na Fig. 4.9, apresentamos uma descrição dos principais sinais Raman 

correspondente aos modos de vibração de cada parte das moléculas do material acrílico
117

. 

 

 
Figura 4.9 –  Espectro Raman de uma microestrutura utilizada para o recobrimento com os NTCPS-COOH 

(Composição da amostra: 48,5% SR368 + 48,5% SR499 + 3% Lucirin TPO-L; percentuais em 

peso). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A microestrutura analisada na Fig. 4.9 também foi produzida a partir da Resina 48,5%. 

A potência para fabricação dessa amostra é de aproximadamente 75 mW. Como podemos 

observar na Fig. 4.9, os sinais Raman característicos das ligações C=C nos materiais acrílicos 

estão localizados em torno de 1625 cm
-1 

e 1640 cm
-1

. Nos NTCPS-COOH, a banda G 

característica desse material, está centralizada em torno de 1590 cm
-1

 (Fig. 3.9). Apesar de 

alguns sinais Raman dos NTCPS-COOH serem muito próximos dos sinais do polímero 

acrílico, é possível distingui-los utilizando a técnica de espectroscopia Raman. 

Após essa análise Raman, é possível iniciar a adição de aminas na superfície do 

polímero. As estruturas poliméricas são imersas por 15 min em uma solução aquosa de 

etilenodiamina (20% de etilenodiamina em volume de solução). Após a imersão, as estruturas 

são lavadas em água deionizada, seguindo a descrição feita na Seção 3.6.  

Como a adição de amina junto ao polímero acrílico não muda as características da 

estrutura fabricada (por exemplo, a coloração), a adição de Michael pode ser confirmada 

através de uma rápida reação do polímero funcionalizado com o corante orgânico Cloreto de 

Dansila, que exibe forte fluorescência quando reagido com aminas primárias
79

(coloração 

esverdeada; a estrutura acrílica pura, exibe uma fluorescência de coloração amarelada). Para 

certificarmos que as aminas estão ligadas ao polímero, as amostras poliméricas reagidas são 

imersas em uma solução composta por 18 mg de Cloreto de Dansila, dissolvido em 12,5 µL 

de N,N-Diisopropiletilamina e 1 mL de Dimetilformamida, como descrito por Linjie Li e 

colaboradores
79

. Após a imersão pelo tempo de 2 minutos, as amostras são lavadas três vezes 

em Metanol. A Fig. 4.10 apresenta uma imagem de microscopia de fluorescência em uma 

amostra funcionalizada com aminas e que foi reagida com a solução de Cloreto de Dansila. A 

excitação dessa amostra é feita com um comprimento de onda centralizado em 350 nm. 

 

 

Figura 4.10 –  Microestrutura funcionalizada com amina e reagida com o corante Cloreto de Dansila. A estrutura 

é bastante fluorescente. Escala na figura é de 10 µm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Confirmada a adição das aminas junto ao polímero, iniciamos o acoplamento 

carbodiimida. Cabe dizer que as estruturas reagidas com Cloreto de Dansila não são utilizadas 

para a reação de acoplamento, devido a forte fluorescência do corante. Uma solução composta 

por 1 mg do composto EDC, dissolvido em 10 mL de água deionizada é misturada com outra 

solução aquosa de NTCPS-COOH (concentração de 0,05 mg/mL), onde ficam em lenta 

agitação mecânica por 30 minutos. Após a agitação, imergimos as estruturas com aminas na 

solução final por 1 h. Novamente, as estruturas são lavadas três vezes em água deionizada, 

por 5 minutos cada vez. 

Um resultado típico para o acoplamento de NTCPS-COOH junto à microestrutura é 

apresentada na Fig. 4.11. A avaliação da presença de NTCPS-COOH sobre a superfície do 

polímero foi realizada em diferentes pontos da amostra. Na Fig. 4.11 (b), os pontos (i) e (iii) 

correspondem a posições próximas aos vértices da amostra, enquanto que o ponto (ii) está 

localizado no centro da amostra. 

  

 

Figura 4.11 –  (a) Microestrutura recoberta com NTCPS-COOH. (b) Sinal Raman característico dos NTCPS-

COOH obtidos em diferentes posições da amostra: pontos (i) e (iii) próximos aos vértices da 

estrutura e ponto (ii) no centro da superfície. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os resultados apresentados na Fig. 4.11 (b) indicam a presença de NTCPS-COOH 

acoplados em diferentes regiões da amostra. No entanto, algum sinal Raman proveniente do 

polímero também é detectado, o que dificulta a resolução das análises. Apesar de algumas 

vezes o sinal detectado de NTCPS-COOH ser relativamente baixo, em todas as medições foi 

observado o sinal característico da banda G (em destaque na Fig. 4.11, pelas setas verdes). 

Uma possível explicação para a baixa concentração de nanotubos acoplados ao polímero pode 

estar associada ao baixo grau de funcionalização dos tubos utilizados. Como o ácido 
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carboxílico utilizado na reação de acoplamento vem exclusivamente da funcionalização dos 

nanotubos, estes podem estar sendo insuficientes para as reações com o composto EDC e as 

aminas. 

 Como a distribuição de NTCPS-COOH no volume de uma microestrutura é 

homogênea, tais estruturas são interessantes para aplicações em dispositivos elétricos (devido 

às propriedades condutoras ou semicondutoras dos tubos). Outra grande vantagem dessas 

estruturas funcionalizadas pode estar associada à elevada resistência mecânica dos 

dispositivos. No Capítulo 5, apresentaremos resultados referentes às propriedades mecânicas e 

elétricas de microestruturas funcionalizadas com NTCPS-COOH e NTCPS-COOH 

juntamente com o polímero conjugado MEH-PPV. 
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5 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ELÉTRICAS DE 

MICROESTRUTURAS FUNCIONALIZADAS COM NANOTUBOS DE 

CARBONO  

 

A incorporação de nanotubos de carbono em matrizes poliméricas pode alterar 

significativamente algumas propriedades do material funcionalizado em comparação com o 

polímero puro. Neste Capítulo, avaliamos algumas alterações nas propriedades mecânicas e 

elétricas de microestruturas acrílicas funcionalizadas com diferentes concentrações de 

nanotubos de carbono (NTCPS-COOH). 

 

5.1 Propriedades mecânicas das microestruturas funcionalizadas com nanotubos de 

carbono 

 

Um dos objetivos da funcionalização de microestruturas acrílicas com nanotubos de 

carbono é aumentar a resistência mecânica dos dispositivos fotopolimerizados. Nanotubos de 

carbono são excelentes materiais para esse propósito, pois são leves, possuem alta razão de 

aspecto (pequeno diâmetro em relação ao longo comprimento) e oferecem interessantes 

propriedades mecânicas. Em especial, nanotubos de carbono de parede simples apresentam 

um módulo elástico da ordem de TPa e uma resistência à tração da ordem de dezenas de 

GPa
118

. 

As mudanças nas propriedades mecânicas de um polímero funcionalizado com um 

material de reforço podem ser investigadas através de um microscópio de força atômica (do 

inglês, atomic force microscopy - AFM) e seus diferentes modos de operação. Por exemplo, 

imagens de fase (ou ainda, imagens de contraste de fase) obtidas a partir de um AFM 

operando em modo contato intermitente (ou do inglês, tapping mode) trazem importantes 

informações referentes à rigidez, viscoelasticidade e composição química da superfície de um 

material
119

. Experimentos de nanoindentação realizados com um AFM avaliam a dureza ou 

elasticidade de um material. A combinação dessas duas técnicas de análise fornece um 

conjunto único informações a respeito das propriedades mecânicas de um material. 

Uma imagem de fase é obtida através de deflexões (ou variações do ângulo de fase) na 

ponta de prova. As deflexões na ponta de prova durante a análise estão relacionadas com a 

energia de dissipação devido à interação ponta e amostra
120

, que podem ocorrer por causa de 

mudanças de topografia, interações moleculares entre a ponta e a amostra, deformação no 

contato entre a ponta e a amostra ou outras condições experimentais
119

. 
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A Fig. 5.1 apresenta imagens de fase obtidas em amostras acrílicas sem 

funcionalização (Fig. 5.1(a)) e amostras acrílicas funcionalizadas com 1% de NPCSP-COOH 

(Fig. 5.1 (b)). Essas imagens foram obtidas em um AFM NanoSurf, modelo Easy 2, operando 

em modo contato intermitente. 

 

 
Figura 5.1 –  (a) Imagens de fase obtidas a partir de microscopia de força atômica (AFM) para polímeros 

acrílicos puros (sem funcionalização com os NTCPS-COOH). (b) Imagens de fase obtidas a partir 

de microscopia de força atômica (AFM) para polímeros funcionalizados com 1% de NTCPS-

COOH. 

Fonte: Adaptado de OTUKA.... 
109

 

 

O alto contraste observado na imagem de fase obtida a partir de um AFM para a 

amostra funcionalizada com 1% de NTCPS-COOH (Fig. 5.1 (b)), em comparação com a 

amostra acrílica pura (Fig. 5.1 (a)), indica alterações nas propriedades mecânicas das amostras 

funcionalizadas, tais como módulo de elasticidade e viscoelasticidade
24,119

. 

Testes de nanoindentação utilizando o mesmo microscópio também foram realizados 

em amostras funcionalizadas com NTCPS-COOH. Os resultados desse experimento para três 

amostras com diferentes concentrações de nanotubos são apresentados na Fig. 5.2.  

 

 
Figura 5.2 –  (a) Imagem ilustrativa das nanoindentações realizadas na superfície de uma das amostras 

analisadas. (b) Profundidade das nanoindentações em função da força aplicada durante o 

experimento: amostra sem NTCPS-COOH (ou 0,00% NTCPS-COOH - curva preta), amostra com 

0,01% de NTCPS-COOH (curva vermelha) e amostra com 0,05% de NTCPS-COOH (curva azul).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O experimento de nanoindentação foi realizado utilizando o modo de força dinâmica. 

Diferentes forças da ordem de µN foram aplicadas sobre a superfície de amostras com área de 

(40 µm)
2
 e altura de aproximadamente 4 µm. A Fig. 5.2 (a) ilustra a superfície de uma 

amostra após as indentações realizadas. Para esse experimento realizamos três indentações 

com cada força utilizada, e calculamos uma média das profundidades obtidas. No entanto, 

individualmente, as profundidades obtidas para cada força possuem valores bem similares. A 

Fig. 5.2 (b) apresenta a análise realizada para uma amostra acrílica sem NTCPS-COOH 

(curva preta), uma amostra acrílica funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (curva 

vermelha) e por fim, uma amostra acrílica funcionalizada com 0,05% de NTCPS-COOH 

(curva azul). Devido à rugosidade superficial nas amostras funcionalizadas com concentração 

igual ou superior a 0,1% de NTCPS-COOH, não foi possível a realização de testes de 

indentação nessas amostras. Pela Fig. 5.2 (b), é possível observar que as três amostras 

analisadas tiveram um comportamento bastante similar perante indentações realizadas com 

forças de até 5 µN. No entanto, aplicando maiores forças, foi possível observar que as 

amostras funcionalizadas com NTCPS-COOH apresentaram maior resistência à penetração da 

ponta, sendo que, por exemplo, para a força aplicada de 7,5 µN, a profundidade na amostra 

contendo 0,01% de NTCPS-COOH diminuiu aproximadamente 15% (em relação à indentação 

na amostra pura), e para a amostra funcionalizada com 0,05% de NTCPS-COOH, a 

profundidade diminuiu aproximadamente 19% (também em relação à indentação na amostra 

pura). Esses resultados indicam que, mesmo utilizando baixas concentrações de NTCPS-

COOH, é possível uma melhoria da resistência mecânica das amostras. Ainda na Fig. 5.2 (b), 

é possível observar que as duas amostras funcionalizadas com NTCPS-COOH apresentaram 

um desempenho bastante similar em relação à profundidade das indentações. Tal resultado 

pode ser explicado pela existência de bundles (feixes) de nanotubos existentes nas amostras 

(semelhantes aos mostrados na Fig. 4.3(b), no Capítulo 4). Nanotubos de carbono de parede 

simples facilmente se agregam em feixes devido interações de van der Walls
121,122

. Os 

nanotubos que compõem um feixe podem deslizar facilmente entre si, reduzindo efetivamente 

sua atuação com material de reforço
121

. Neste trabalho, a formação de feixes pode estar 

associada aos métodos de dissolução e incorporação dos nanotubos de carbono junto aos 

monômeros acrílicos, descritos no Capítulo 3, Seção 3.5. A viscosidade dos materiais 

poliméricos pode dificultar a dispersão dos nanotubos, contribuindo para a formação de 

agregados
30

. Uma alternativa para aumentar a dispersão de nanotubos em materiais acrílicos 

pode ser encontrada utilizando nanotubos funcionalizados com grupos tióis. Em 2016, Xiong 

e colaboradores
33

 desenvolveram nanotubos de carbono funcionalizados com compostos tióis 
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e demostraram que a dispersão desses nanotubos em resinas acrílicas era melhor do que 

quando utilizavam os nanotubos não funcionalizados. Além disso, os autores mostraram que o 

encolhimento de estruturas acrílicas podia ser minimizado utilizando esses nanotubos 

funcionalizados, indicando uma possível melhoria nas propriedades mecânicas do material 

funcionalizado.  

 

5.2 Propriedades elétricas das microestruturas funcionalizadas com nanotubos de 

carbono 

 

Nanotubos de carbono possuem extraordinárias propriedades elétricas, que estão 

associadas a sua geometria. Por exemplo, nanotubos de carbono de parede simples são 

encontrados em três diferentes geometrias: armchair, zigzag e chiral. Nanotubos armchair 

são considerados metálicos, enquanto que os zigzag e chiral podem ser metálicos ou 

semicondutores, dependendo de suas condições de enrolamento
123

. A incorporação de 

nanotubos em matrizes isolantes pode alterar as propriedades elétricas do material 

funcionalizado. Por exemplo, a condutividade elétrica de matrizes poliméricas (Poliestireno) 

funcionalizadas com 10% em massa de nanotubos de carbono supera em cinco ordens de 

grandeza a condutividade do polímero puro
27

. Uma estrutura com característica isolante, 

funcionalizada com nanotubos de carbono, se torna condutora quando o limiar de percolação 

elétrico for superado. É esse limiar que define a mudança do material funcionalizado de 

isolante para condutor
30

. O limiar de percolação eléctrica depende de muitos fatores, tais 

como geometria e tamanhos dos nanotubos, condições de dispersão na matriz polimérica, e 

até mesmo da própria matriz hospedeira
30

. 

Nesta seção apresentamos algumas medidas elétricas realizadas em microestruturas 

funcionalizadas com 0,01% de NTCPS-COOH. A intenção é verificar se mesmo utilizando 

baixas concentrações de nanotubos é possível alterar o caráter isolante do polímero acrílico. 

Para essas medidas, as estruturas analisadas foram fabricadas em substratos vidros, onde 

contatos elétricos são evaporados. Os contatos elétricos são construídos a partir da evaporação 

de cromo e ouro. Uma camada de aproximadamente 30 nm de cromo é evaporada diretamente 

no vidro, utilizando máscaras apropriadas. Em seguida, uma camada de 70 nm de ouro é 

evaporada sobre a camada de cromo evaporada. A evaporação do ouro diretamente no vidro é 

bastante ineficaz, pois após a lavagem das microestruturas (para remover a resina não 

polimerizada) o etanol danifica ou remove parcialmente os contatos. A máscara utilizada 
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permite a confecção de contatos evaporados com separação de aproximadamente 100 µm. A 

Fig. 5.3 (a) mostra um substrato característico utilizado nesta etapa. 

 

 

Figura 5.3 –  (a) Imagem de um substrato utilizado na etapa de caracterização elétrica das microestruturas 

funcionalizadas com NTCPS-COOH. (b) Em detalhe, uma microestrutura fabricada entre dois 

contatos.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como citado anteriormente no Capítulo 4, durante a fabricação de microestruturas 

funcionalizadas com nanotubos de carbono, é possível promover o alinhamento dos 

nanotubos de acordo com a direção do feixe laser
32

. Xiong e colaboradores
33

 demonstraram 

recentemente que a orientação dos nanotubos na microestrutura fotopolimerizada influencia 

na condutividade elétrica do material funcionalizado. Por exemplo, se os nanotubos estiverem 

alinhados perpendicularmente com os contatos elétricos, em condições específicas, a 

condutividade elétrica dessa estrutura pode ser superior em até três ordens de grandeza, 

quando comparado com amostras fabricadas nas mesmas condições, porém com os nanotubos 

alinhados paralelamente com os contatos
33

. Com base nesses argumentos, as amostras 

fabricadas nesta etapa são feitas com o alinhamento perpendicular dos NTCPS-COOH em 

relação aos contatos elétricos, como pode ser visto na Fig. 5.3 (b). 

As estruturas fabricadas sobre os contatos elétricos possuem uma base retangular de 

(80 × 120) µm
2
. A altura da microestrutura foi variada entre 5-15 µm. Durante a fabricação 

dessas estruturas, temos que garantir o contato do material funcionalizado com ambos os 

eletrodos utilizados na análise. Tais análises são realizadas utilizando um source meter 

Keithley, modelo 2636B, aplicando tensões de até 15 V. 

A Fig. 5.4 apresenta a corrente elétrica em função da voltagem aplicada para algumas 

estruturas analisadas. As estruturas analisadas na Fig 5.4 são respectivamente uma estrutura 

de acrílico puro (com aproximadamente 5 µm de altura – curva preta), uma estrutura 

funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (com aproximadamente 5 µm de altura – curva 
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vermelha) e por fim, uma estrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (com 

aproximadamente 15 µm de altura – curva verde). 

 

 

Figura 5.4 –  Corrente elétrica em função da voltagem aplicada para diferentes microestruturas. Microestrutura 

fabricada a partir de polímero acrílico puro (com aproximadamente 5 µm de altura – curva preta), 

microestrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (com aproximadamente 5 µm de 

altura – curva vermelha) e microestrutura funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (com 

aproximadamente 15 µm de altura – curva verde). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas condições utilizadas para estas análises, a resistência do polímero puro não variou 

significativamente com o aumento de altura da microestrutura. Se considerarmos a resposta 

elétrica dos dispositivos na região de tensão aplicada entre 1e 15 V (onde os resultados podem 

ser ajustados por uma função linear) podemos estimar a resistência dessas estruturas, através 

do inverso do coeficiente angular obtido por um ajuste linear na região anteriormente 

mencionada. Para o polímero puro (curva preta), a resistência é de aproximadamente 

1,0x10
12

Ω, enquanto que para a estrutura funcionalizada com apenas 0,01% de NTCPS-

COOH e altura de 5 µm (curva vermelha), a resistência estimada foi de 1,5x10
10

Ω. Além 

disso, condutividade elétrica dessa estrutura aumentou em aproximadamente duas ordens de 

grandeza (2,1x10
-5

 S.m
-1

) em relação ao polímero puro (3,0x10
-7

 S.m
-1

). Uma estrutura 

funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH, possuindo altura de 15 µm (curva verde), 

apresenta uma resistência elétrica aproximadamente 3 vezes menor (4,4x10
9
Ω) do que a 

estrutura com 5 µm de altura, porém sua condutividade elétrica é da mesma ordem (2,3x10
-5

 

S.m
-1

). Esses resultados indicam que o tamanho, ou geometria, das microestruturas 

influenciam diretamente no desempenho dos materiais funcionalizados aplicados como 

microdispositivos elétricos. 
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As propriedades elétricas de um dispositivo funcionalizado com nanotubos de carbono 

também podem ser influenciadas por um tratamento térmico de aquecimento
33

. Por exemplo, 

um dispositivo tratado a 500 ºC pode ter sua condutividade elétrica melhorada em até 4 

ordens de grandeza
33

. 

Microestruturas funcionalizadas com NTCPS-COOH e o polímero conjugado MEH-

PPV também foram fabricadas para avaliação das propriedades elétricas. 

A inserção de MEH-PPV em resinas acrílicas e posteriormente sua polimerização via 

absorção multifotônica foi demonstrada pela primeira vez em 2009 por Mendonça e 

colaboradores
21

. Nesse trabalho, os autores também demonstraram que a disposição do 

polímero conjugado no volume de microestruturas tridimensionais é bastante homogêneo, 

característica necessária para aplicação em dispositivos. 

O polímero MEH-PPV é misturado junto às resinas acrílicas funcionalizadas com 

NTCPS-COOH de acordo com a descrição feita na Seção 3.5, do Capítulo 3. A Fig. 5.5 

apresenta uma microestrutura funcionalizada com NTCPS-COOH e MEH-PPV, fabricada 

sobre contatos inter-digitados.  

 

 
Figura 5.5 –  Microestrutura funcionalizada com NTCPS-COOH e MEH-PPV, fabricada sobre contatos inter-

digitados.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A microestrutura apresentada na Fig. 5.5 foi funcionalizada com 0,01% de NTCPS-

COOH e 0,25% de MEH-PPV. Além disso, essas estruturas possuem base retangular de (80 × 

120) µm
2
 e altura de 5 µm. 

A Fig. 5.6 apresenta uma análise elétrica comparativa entre uma microestrutura 

funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH e outra microestrutura, de mesma geometria, 

funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH e 0,25% de MEH-PPV.  
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Figura 5.6 –  Corrente elétrica em função da voltagem aplicada para microestruturas de mesma geometria, 

sendo uma funcionalizada com 0,01% de NTCPS-COOH (curva preta) e a outra, funcionalizada 

com 0,01% de NTCPS-COOH e 0,25% de MEH-PPV (curva vermelha). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela Fig. 5.6, notamos que os valores iniciais de corrente para os dois dispositivos 

analisados são significativamente diferentes. Essa diferença de corrente pode estar associada a 

uma menor orientação (alinhamento) dos nanotubos dentro da estrutura, devido à inserção do 

polímero conjugado, o que dificulta a condução elétrica no dispositivo.
 

Embora o polímero MEH-PPV seja considerado um polímero semicondutor, a 

inserção desse material junto às resinas funcionalizadas com nanotubos de carbono resultou 

em microdispositivos com uma sutil piora nas propriedades elétricas (em comparação com 

microdispositivos funcionalizados com 0,01% de NTCPS-COOH, porém sem o MEH-PPV). 

A resistência calculada para o dispositivo funcionalizado com NTCPS-COOH e MEH-PPV 

foi de aproximadamente 2,1x10
10

Ω e a condutividade elétrica obtida foi de 1,4x10
-5

 S.m
-1

. 

Apesar do desempenho ligeiramente inferior desses dispositivos, tanto a resistência, quanto a 

condutividade elétrica ficaram na mesma ordem de grandeza do dispositivo funcionalizado 

com apenas 0,01% de NTCPS-COOH (resistência ≈ 1,5x10
10

Ω e condutividade elétrica ≈ 

2,1x10
-5

 S.m
-1

.  

Como citado anteriormente, a inserção de MEH-PPV junto às resinas funcionalizadas 

com NTCPS-COOH pode dificultar a orientação dos nanotubos de carbono dentro da 

estrutura, o que explicaria o pior desempenho de dispositivos fabricados com essas resinas. 

Além disso, a concentração de polímero conjugado utilizada na funcionalização dessas resinas 

é bastante baixa (0,25% em peso). Comparado com os NTCPS-COOH, a condutividade 

elétrica do MEH-PPV é inferior. Sendo assim, para que ocorra de fato uma significativa 

melhoria de condução nesses dispositivos, seria necessária a incorporação de grandes 
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percentuais de MEH-PPV. Até o momento, a maior concentração de MEH-PPV possível de 

ser inserida em resinas acrílicas (como as que utilizamos nesse trabalho) é da ordem de 1% 

em peso
21

. No entanto, quando acrescentamos 0,5% de MEH-PPV em conjunto com as 

resinas funcionalizadas com NTCPS-COOH, a fabricação da estrutura via polimerização 

multifotônica fica bastante comprometida. 

Com a avaliação das propriedades elétricas dos microdispositivos fabricados 

observamos que a inserção de uma pequena concentração de NTCPS-COOH (0,01%) junto ao 

polímero acrílico resulta em uma melhoria significativa da condutividade elétrica do material 

funcionalizado (duas ordens de grandeza). Tais estruturas podem ser potencialmente aplicadas 

como microdispositivos eletrônicos, abrindo novos caminhos para eletrônica orgânica. 

No Capítulo 6, a seguir, apresentamos estruturas funcionalizadas com NTCPS-COOH 

e corantes opticamente ativos que são aplicáveis em experimentos de laser aleatório.  
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6 APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS POLIMÉRICAS FUNCIONALIZADAS 

COM NANOTUBOS DE CARBONO E CORANTE FLUORESCENTE EM 

EXPERIMENTOS DE LASER ALEATÓRIO 

 

Laseres aleatórios têm merecido um grande destaque nos últimos anos devido as suas 

características peculiares. Esse tipo de laser pode ser empregado em uma grande faixa de 

aplicações, que vão desde espectroscopia
124 

e microscopia resolvida no tempo
125

, até 

diagnósticos médicos
126

 e aplicações militares
127

. Em um laser aleatório, ou laser randômico, 

a emissão laser pode ser obtida sem a necessidade de uma cavidade óptica convencional
128

. A 

emissão de um laser aleatório pode ser observada quando uma fonte de luz externa é incidida 

sobre um material opticamente ativo, com partículas espalhadoras que estão distribuídas de 

maneira desordenada em seu interior. Essas partículas, normalmente com tamanho da ordem 

de mícrons ou nanômetros, podem absorver a luz incidida e reemitir com maior intensidade e 

em diferentes direções. O espalhamento de luz, considerado como uma forma de perda em 

laseres convencionais, tem papel fundamental nos laseres aleatórios. A existência de múltiplos 

espalhamentos entre as partículas (também chamadas de centros espalhadores) faz com que o 

caminho óptico e o tempo de interação da luz com o meio ativo aumente, gerando uma 

amplificação laser. Assim como em laseres convencionais, a amplificação de luz em um laser 

aleatório ocorre através da emissão estimulada e compete igualmente com as perdas que, 

neste caso, estão associadas aos fótons que escapam do meio ou devido à absorção nos 

materiais utilizados. A realimentação em um laser aleatório pode ocorrer de duas maneiras. 

Na primeira forma de realimentação, denominada realimentação incoerente, a luz emitida é 

rapidamente espalhada pelo meio, percorrendo caminhos aleatórios antes de sair. Na presença 

do meio ativo, a luz espalhada induz a emissão estimulada de outros fótons, se assemelhando 

à emissão amplificada estimulada
129

. Laseres aleatórios com realimentação incoerente exibem 

um estreitamento da largura de banda da emissão, conforme a energia de bombeio é 

aumentada. Na segunda forma de realimentação, denominada realimentação coerente, a luz 

espalhada pode retornar para o mesmo centro espalhador, percorrendo um caminho fechado. 

Nessa condição, a amplificação supera as perdas, definindo esse caminho como um 

ressonador laser, o qual determinará a frequência oscilante
130

. A banda de emissão de um 

laser aleatório com realimentação coerente apresenta múltiplos picos, os quais são bastante 

estreitos e pouco influenciados pela variação (aumento) de energia do bombeio. 

Diversos materiais, tais como pós, suspensões coloidais, cerâmicas e polímeros, 

podem ser aplicados em laseres aleatórios
131-134

. Polímeros, em especial, podem ser 
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facilmente funcionalizados, o que aumenta as possibilidades de aplicação em experimentos de 

laseres aleatórios. Neste Capítulo, investigamos a emissão de laseres aleatórios obtidos a 

partir de materiais acrílicos puros ou acrílicos funcionalizados com nanotubos de carbono. 

Como meio de ganho para a emissão laser, utilizamos um corante fluorescente (Rodamina B) 

com propriedades ópticas bem conhecidas. 

 

6.1 Comparação entre as emissões de laser aleatório observado em polímeros 

acrílicos e polímeros acrílicos funcionalizados com nanotubos de carbono  

 

As amostras utilizadas nesta etapa também são preparadas a partir da Resina 48,5% 

(Capítulo 3, Seção 3.1.3, Tab. 3.1). Essa resina é composta pela mistura em proporções iguais 

dos monômeros SR-368 e SR-499, juntamente com 3% (em peso) de Fotoiniciador Lucirin 

TPO-L. Novamente, todas as vezes que nos referirmos aos percentuais dos compostos 

estaremos nos referindo aos percentuais em peso. Essas resinas são funcionalizadas com 

0,01% Rodamina B ou com 0,01% Rodamina B e 0,01% NTCPS-COOH. Diversos bulks, 

aqui denominados de discos, foram polimerizados via absorção de um fóton, utilizando uma 

lâmpada UV (λ= 365 nm), por uma hora. Os discos polimerizados, apresentados na Fig. 6.1, 

possuem diâmetro de 5 mm e altura de 1 mm. 

 

 

Figura 6.1 –  (a) Disco preparado a partir da Resina 48,5%, funcionalizada com 0,01% Rodamina B. (b) Disco 

preparado a partir da Resina 48,5%, funcionalizada com 0,01% Rodamina B e 0,01% NTCPS-

COOH. Ambos os disco possuem diâmetro de 5 mm e altura de 1 mm.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Como visto anteriormente, os centros espalhadores nos materiais utilizados em 

experiências de laser aleatório são de extrema importância para a eficiência da emissão. Neste 

trabalho, a mistura dos dois monômeros em conjunto com o fotoiniciador não resulta em uma 

solução completamente miscível e, por isso, a nível microscópico, é notável a existência de 

pequenos domínios no interior das amostras fotopolimerizadas com essas resinas. A Fig. 6.2 

a b
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(a) apresenta uma imagem de fase obtida a partir de microscopia de força atômica (AFM) para 

os polímeros acrílicos funcionalizados com Rodamina B. Para o estudo de laser aleatório, são 

esses domínios que atuarão como centros espalhadores do material. A incorporação de 

NTCPS-COOH junto à resina funcionalizada com Rodamina B, aumenta significativamente o 

número de centros espalhadores e também o tamanho dos domínios, como pode ser visto na 

Fig. 6.2 (b). 

 

 
Figura 6.2 –  (a) Imagem de fase obtida a partir da microscopia de força atômica (AFM) na superfície do disco 

funcionalizado com 0,01% Rodamina B. (b) Imagem de fase obtida a partir da microscopia de 

força atômica (AFM) na superfície do disco funcionalizado com 0,01% Rodamina B. e 0,01% de 

NTCPS-COOH. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O estudo de laser aleatório foi realizado utilizando um aparato experimental similar ao 

ilustrado na Fig. 6.3. 

 

 
Figura 6.3 – Ilustração do aparato experimental utilizado neste trabalho para experimentos de laser aleatório. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

a b
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Para avaliar o comportamento aleatório da emissão laser nas diferentes amostras 

preparadas, utilizamos um laser de Nd:YAG (modelo Antares – Coherent), entregando um 

trem de pulsos, cada qual com duração temporal da ordem de 100 ps. O laser está centralizado 

em 532 nm, operando com uma taxa de repetição inferior à 10 Hz. Uma célula Pockels é 

utilizada para selecionar apenas o pulso mais intenso de todos os entregados pelo laser. O 

feixe laser é então incidido sobre os discos funcionalizados, que são fixos em um suporte que 

permite a movimentação das amostras em direções cartesianas e angulares. A fluorescência e 

os espectros de laser aleatório, em função da energia do laser de bombeio, foram adquiridos 

usando um espectrofotômetro de alta resolução HR4000, Ocean Optics. Durante todo o 

experimento, o espectro do laser de bombeio é mantido como referência. 

A Fig. 6.4 apresenta o espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia 

de bombeio para o disco funcionalizado com 0,01% de Rodamina B. 

 

 

Figura 6.4 –  Espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia de bombeio para o disco 

funcionalizado com 0,01% de Rodamina B. É possível observar o comportamento de um laser 

aleatório coerente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela Fig. 6.4 podemos notar a presença de diversos picos, localizados em um mesmo 

espectro de emissão. Notamos ainda que conforme a energia de bombeio é aumentada, novos 

picos vão aparecendo. Esses resultados mostram claramente que o comportamento do laser 

aleatório obtido nessa amostra é coerente. Notamos ainda que a emissão laser iniciou quando 

utilizamos uma energia de aproximadamente 0,60 µJ. 
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Uma análise similar foi realizada para um disco funcionalizado com 0,01% de 

Rodamina B e 0,01% de NTCPS-COOH. Os resultados para essa análise são apresentados na 

Fig. 6.5.  

 

 
Figura 6.5 –  Espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia de bombeio para o disco 

funcionalizado com 0,01% de Rodamina B e 0,01% de NTCPS-COOH. É possível observar o 

comportamento de um laser aleatório coerente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Pelos resultados apresentados na Fig. 6.5, novamente podemos observar o 

comportamento de um laser aleatório coerente. Para essa amostra, a emissão laser começou 

em uma energia mais baixa (0,45 µJ) em comparação com a amostra sem nanotubos. Notamos 

ainda que os espectros obtidos nessa análise possuem uma maior quantidade de picos, os 

quais são mais intensos do que os obtidos anteriormente (Fig. 6.4). Contudo, observamos um 

leve deslocamento para o azul (da ordem de 5 nm) em todos os espectros. 

 Os resultados apresentados na Fig. 6.5 claramente mostram que a inserção de 

nanotubos no volume dos discos aumentou a aleatoriedade do laser obtido, devido ao maior 

número de centros espalhadores criados. 

 A fabricação de estruturas periódicas no volume desses discos pode ser interessante 

para aumentar o número de centros espalhadores. Utilizando a técnica de microestruturação 

direta a laser (Capítulo 2, Seção 2.2), fabricamos estruturas similares a grades dentro desses 

discos e novamente avaliamos seu comportamento de laser aleatório. Os resultados obtidos 

para essas análises são apresentados na seção seguinte. 
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6.2 Microestruturação a laser de padrões periódicos em polímeros acrílicos e 

polímeros acrílicos funcionalizados com nanotubos de carbono visando aplicações 

em laser aleatório 

 

Os discos de polímero acrílico, como os apresentados na Fig. 6.1 foram submetidos à 

técnica de microestruturação direta a laser para a fabricação de estruturas periódicas em seu 

volume. A microestruturação foi realizada utilizando o aparato experimental previamente 

descrito no Capítulo 2, Seção 2.2, Fig. 2.14).  

As estruturas periódicas fabricadas nos discos são pequenos quadrados de lado igual a 

5 µm. No entanto, por conveniência, apenas os vértices dos quadrados são marcados pela 

varredura do laser. A velocidade de varredura do feixe laser é 500 µm/s. Os quadrados são 

fabricados lado a lado, resultando em uma área estruturada de 9 mm
2
. Em cada amostra, ao 

longo do volume, estruturamos 3 áreas de 9 mm
2
, separadas entre si por 40 µm. A Fig. 6.6 (a) 

apresenta uma imagem de microscopia óptica das microestruturas fabricadas nos discos de 

polímero. A Fig. 6.6 (b) e (c) apresenta, respectivamente, os discos funcionalizados com 

0,01% Rodamina B e os discos funcionalizados com 0,01% Rodamina B e 0,01% NTCPS-

COOH, após a microfabricação. 

 

 

Figura 6.6 –  (a) Imagem de microscopia óptica das estruturas fabricadas no interior dos discos. (b) Disco 

funcionalizado com 0,01% Rodamina B após a microestruturação. (b) Disco funcionalizado com 

0,01% Rodamina B e 0,01% NTCPS-COOH após a microfabricação. Ambos os disco possuem 

diâmetro de 5 mm e altura de 1 mm.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Embora o objetivo fosse estruturar apenas os vértices dos quadrados de 5 µm, é 

notável a presença de marcações indesejadas entre esses pontos, evidenciando que o bloqueio 

do feixe pelo obturador (shutter)  não foi completamente eficiente. 

 No Capítulo 4, mostramos que as propriedades ópticas do corante Rodamina B não 

eram alteradas após a mistura com NTCPS-COOH (Fig. 4.8). A fabricação de estruturas no 

ca b
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volume dos discos também não alterou as propriedades do corante, como pode ser visto na 

Fig. 6.7. 

 

 
Figura 6.7 –  (a) Fluorescência do disco funcionalizado com 0,01% de Rodamina B – região não estruturada 

(acima) e região estruturada via a laser (abaixo). (b) Fluorescência do disco funcionalizado com 

0,01% de Rodamina B e 0,01% de NTCPS-COOH – região não estruturada (acima) e região 

estruturada via a laser (abaixo). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Fig. 6.8 apresenta o espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia 

de bombeio obtido dentro da região estruturada no disco funcionalizado com 0,01% de 

Rodamina B. 

 

 

Figura 6.8 –  Espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia de bombeio para o disco 

funcionalizado com 0,01% de Rodamina B, e que foi microestruturado via laser. É possível 

observar o comportamento de um laser aleatório coerente e boa definição nas posições dos picos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Podemos notar pela Fig. 6.8 que o comportamento do laser aleatório obtido nessa 

amostra também é coerente. Além disso, a emissão laser nessas condições iniciou-se com uma 

energia de aproximadamente 0,60 µJ, coincidindo com os valores obtidos nas análises da 

região não estruturada (Fig. 6.4). Podemos ainda observar uma menor randomicidade dos 

espectros em relação às estruturas analisadas na Fig. 6.4 (sem a grade). No entanto, 

claramente observamos que há uma grande definição da posição dos picos do laser aleatório 

obtidos nessas condições. Essa definição na posição dos picos pode estar associada a uma 

formação de microcavidades no interior dos discos após a microfabricação. As 

microestruturas fabricadas via laser parecem contribuir mais para a emissão laser do que os 

centros espalhadores do polímero, o que pode favorecer a definição dos picos em posições 

fixas. 

A mesma análise foi repetida para a região estruturada no disco funcionalizado com 

nanotubos de carbono (Fig. 6.6 (c)). 

 

 
Figura 6.9 –  Espectro de emissão de um laser aleatório em função da energia de bombeio para o disco 

funcionalizado com 0,01% de Rodamina B e 0,01% de NTCPS-COOH, e que foi 

microestruturado via laser. É possível observar o comportamento de um laser aleatório coerente e 

boa definição nas posições dos picos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Novamente observamos um comportamento de laser aleatório coerente. Além disso, a 

emissão laser nessas condições iniciou-se com uma energia um pouco maior (0,60 µJ) do que 

para o disco não estruturado (0,45 µJ – Fig. 6.5). Novamente, observamos uma menor 

randomicidade desses espectros em relação às estruturas analisadas na Fig. 6.5 (sem a grade). 

No entanto, a randomicidade observada nesse caso é maior do que para as estruturas 
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analisadas nas Figs. 6.4 e 6.7. Observamos mais uma vez uma grande definição da posição 

dos picos do laser aleatório apresentado na Fig. 6.9. Esses resultados reforçam a hipótese de 

que as estruturas fabricadas formam microcavidades dentro dos discos, favorecendo a 

definição da posição dos picos obtidos. 

Os resultados obtidos neste Capítulo mostram que polímeros acrílicos são bons 

materiais para aplicações em experimentos de laseres aleatórios. A funcionalização das 

estruturas com nanotubos de carbono aumenta a randomicidade dos espectros obtidos. No 

entanto, a fabricação de estruturas periódicas no volume dos discos diminui a randomicidade 

dos laseres aleatórios. Em contra partida, as estruturas fabricadas a laser contribuem com a 

definição dos picos em posições específicas, o que pode ser bastante interessante para 

experimentos em óptica e fotônica. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Este trabalho teve como principal objetivo fabricar estruturas poliméricas 

tridimensionais, funcionalizadas com nanotubos de carbono e outros compostos de interesse 

como, por exemplo, o corante opticamente ativo Rodamina B e o polímero conjugado MEH-

PPV. A fabricação dessas estruturas ocorreu através de duas técnicas de processamento a 

laser, conhecidas como polimerização via absorção multifotônica e microestruturação direta a 

laser.  

O primeiro desafio superado neste trabalho foi a incorporação de nanotubos de 

carbono de parede simples, funcionalizados com ácido carboxílico (NTCPS-COOH), junto às 

resinas acrílicas. A funcionalização dessas resinas foi satisfatoriamente obtida, sendo possível 

a incorporação de nanotubos em uma faixa de 0,01% até 1%, em peso. Após a 

funcionalização dos acrílicos com os nanotubos, a inserção de Rodamina B ou MEH-PPV 

também foi facilmente obtida. 

Tais resinas foram polimerizadas através da técnica de polimerização via absorção 

multifotônica e microestruturas tridimensionais foram obtidas com boa resolução e 

integridade, mesmo após todos os procedimentos de fabricação e lavagem. A melhor 

resolução espacial obtida foi de aproximadamente 650 nm na ponta de um cone 

fotopolimerizado. No entanto, foi notável a existência de feixes de nanotubos (agregados) e 

sutil rugosidade na superfície das amostras. 

Através da espectroscopia Raman, foi possível mostrar que os NTCSPS-COOH ficam 

bem distribuídos pelo interior das estruturas fotopolimerizadas.  

A funcionalização superficial, ou recobrimento, de microestruturas acrílicas com 

NTCPS-COOH também foi realizada com sucesso através da combinação das técnicas de 

adição de Michael e acoplamento carbodiimida. Análises Raman também mostraram uma boa 

homogeneidade no recobrimento realizado. 

Mesmo estruturas funcionalizadas com baixas concentrações de NTCPS-COOH 

exibiram melhorias nas propriedades mecânicas e elétricas. Amostras funcionalizadas com 

0,01% de NTCPS-COOH se mostraram mais resistentes à penetração do que as amostras sem 

funcionalização. Para uma força aplicada da ordem de 7,5 µN, a profundidade da indentação 

nas amostras funcionalizadas com 0,01% de NTCPS-COOH foi aproximadamente 15% 

menor. Do ponto de vista elétrico, estruturas funcionalizadas com a mesma concentração de 

nanotubos apresentaram condutividade superior em duas ordens de grandeza em comparação 
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com o polímero puro. A geometria e o tamanho das estruturas tridimensionais influenciaram 

os resultados de resistência e condução elétrica. 

Estruturas funcionalizadas com nanotubos de carbono e o polímero conjugado MEH-

PPV apresentaram uma pequena piora em relação às propriedades elétricas quando 

comparadas com estruturas funcionalizadas somente com NTCPS-COOH. 

Estruturas macroscópicas funcionalizadas com Rodamina B e nanotubos de carbono 

apresentam potencial aplicabilidade em experimentos de laseres aleatórios. A fabricação de 

padrões periódicos dentro dessas estruturas funcionalizadas, utilizando microestruturação 

direta a laser, funcionou como uma espécie de microcavidade, alterando a emissão 

característica do laser aleatório e fixando os picos de emissão em comprimentos de onda 

específicos. Em todas as configurações analisadas, observamos o comportamento de laseres 

aleatórios coerentes (com múltiplos picos e larga banda de emissão). 

Em continuação a este trabalho, deveremos superar novos desafios e realizar outros 

experimentos. A primeira dificuldade a ser vencida em trabalhos futuros está relacionada a 

obtenção de uma melhor dispersão dos nanotubos nas resinas acrílicas, a fim de evitar, ou ao 

menos minimizar a formação de feixes de nanotubos no interior das microestruturas. Além 

disso, uma melhor dispersão dos nanotubos na matriz polimérica implicará em superfícies 

menos rugosas e provável melhoria nas propriedades mecânicas dos dispositivos fabricados. 

Devido ao bom resultado obtido com as medidas elétricas, estruturas funcionalizadas 

com nanotubos de carbono devem ser produzidas visando à aplicação em microeletrônica ou 

eletrônica orgânica. Além disso, futuramente devemos explorar as propriedades ópticas do 

nanotubos de carbono inseridos nas matrizes poliméricas, principalmente as propriedades 

ópticas não lineares, de grande interesse para área. 

Para aplicações em biologia, a funcionalização superficial de microestruturas acrílicas 

deverá ser novamente realizada visando resultados mais eficientes (com maior concentração 

de nanotubos acoplados). Além disso, uma funcionalização seletiva, realizada em regiões 

específicas, pode ser interessante para aplicações em biossensores. 
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