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RESUMO 

 

AVILA SALAS, O. I. Processamento de poli(p-fenilenovinileno) (PPV) com pulsos 
laser de femtossegundos: fabricação de microestruturas óptica e eletricamente ativas. 
2018. 96 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

O poli (p-fenilenevinileno), ou PPV, é um polímero de grande relevância tecnológica 

devido a suas propriedades eletroluminescentes, que têm sido exploradas em 

diodos emissores de luz orgânicos, displays flexíveis e outros dispositivos 

optoeletrônicos. Embora o PPV seja um material de importância para muitas 

aplicações, a sua síntese na nano/microescala não pode ser obtida através do 

método padrão, o qual utiliza o aquecimento de um polímero precursor poli (cloreto 

de xileno tetrahidrotiofenio) (PTHT). Este trabalho mostra como a microestruturação 

com pulsos de femtosegundo pode ser empregada para a síntese de PPV em 

regiões pré-determinadas, empregando  três diferentes abordagens, permitindo uma 

nova metodologia para a fabricação precisa de microcircuitos poliméricos 

complexos, (i) na primeira abordagem, o processo de conversão é obtido pela 

irradiação de filmes de PTHT com pulsos laser ultracurtos em regiões previamente 

determinadas, o que leva ao controle espacial da formação de PPV em microescala, 

(ii) na segunda abordagem, microestruturas tridimensionais dopadas com PTHT 

foram fotopolimerizadas por absorção de dois fótons. A conversão de PTHT para 

PPV nestas microestruturas dopadas foi obtida após um tratamento térmico, (iii) na 

terceira abordagem, a transferência direta induzida por laser (LIFT) com pulsos de 

femtossegundos permite a deposição controlada de PPV com alta resolução 

espacial, fornecendo micropadrões 2D, preservando sua estrutura e propriedades 

ópticas. As estruturas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, 

microscopia óptica de transmissão, microscopia de fluorescência e microscopia 

confocal de fluorescência. Suas propriedades ópticas foram analisadas através de 

sistemas de micro-fotoluminescência e micro-absorção implementadas em um 

microscópio invertido. Medidas de espectroscopia Raman, microscopia de força 

atômica e medidas elétricas também foram realizadas. Este trabalho mostra como a 

microestruturação com laser de fs pode ser explorada para a síntese de PPV em 

regiões pré-determinadas para fabricar uma variedade de microdispositivos, abrindo 

novos caminhos na optoeletrônica baseada em polímeros. 



 
 

 

Palavras-chave: Poli (p-fenileno vinileno) (PPV). Laser de femtosegundos. 

Microestructuração a laser. Absorção de dois fótons. Transferência direta induzida 

por laser (LIFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

AVILA SALAS, O. I. Processing of poly (p-phenylenevinylene) (PPV) with 
femtosecond laser pulses: fabrication of optically and electrically active 
microstructures. 2018. 96 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física de 
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 
 

Poly(p-phenylenevinylene), or PPV, is a polymer of great technological relevance 

due to its electroluminescent properties, which have been exploited in organic light 

emitting diodes, flexible displays and other optoelectronic devices. Although PPV is a 

material of foremost importance for many applications, its synthesis at the 

nano/micro scale cannot be achieved through the standard method that uses heating 

of a precursor polymer poly(xylene tetrahydrothiophenium chloride)(PTHT). This 

work demonstrates the use of direct laser writing with femtosecond pulses to obtain 

the synthesis of PPV in pre-determined regions, by applying three different 

approaches, allowing the precise fabrication of complex polymeric microcircuits, (i) in 

the first approach the conversion process is achieved by irradiating PTHT films with 

ultra-short laser pulses in previously determined regions, which leads to the spatial 

control of PPV formation at microscale, (ii) in the second approach, three-

dimensional microstructures doped with PTHT were photopolymerized by two 

photons absorption. The conversion of PTHT to PPV in these doped microstructures 

was obtained by a subsequent thermal treatment, (iii) in the third approach, laser-

induced forward transfer (LIFT) with femtosecond pulses enables the controlled 

deposition of PPV with high spatial resolution, providing 2D micropatterns, while 

preserving its structure and optical properties. The structures were characterized by 

scanning electron, fluorescence, transmission and confocal fluorescence 

microscopies. Their optical properties were analyzed by micro-photoluminescence 

and micro-absorption setups assembled on an inverted microscope. Raman 

spectroscopy, electrical measurements and atomic force microscopy were also 

performed. This thesis shows the use of fs-laser writing methods for the synthesis of 

PPV in pre-determined regions, to fabricate a variety of microdevices, thus opening 

new avenues in polymer-based optoelectronics.    

 



 
 

Keywords: Poly(p-phenylene vinylene) (PPV). Femtosecond laser pulses. Direct-

laser writing. Two-photon absorption. Laser induced forward transfer (LIFT). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os polímeros conjugados são materiais-chave em tecnologias emergentes, 

com potenciais aplicações que vão desde a optoeletrônica até a fotônica.1–5 A família 

de polímeros conjugados a base de poli (p-fenilenovinileno) (PPV) é provavelmente 

uma das mais importantes e promissoras devido às suas propriedades 

electroluminescentes, que permitiram o desenvolvimento de díodos emissores de 

luz, células fotovoltaicas e microcavidades.1–7 Esse polímero tem a desvantagem de 

apresentar baixa solubilidade em solventes orgânicos comuns. Desta forma, a 

preparação de filmes de PPV tem sido tradicionalmente realizada por uma rota de 

síntese química, denominada rota do precursor solúvel, na qual é preparado um 

polímero não conjugado que possa ser convertido em PPV, numa etapa de pós-

polimerização.6 Na rota do precursor solúvel, o polímero precursor - poli (cloreto de 

xililideno tetrahidro-tiofénio) (PTHT)  é aquecido a temperaturas da ordem de 200 ° 

C,7 resultando num processo de conversão térmica para PPV. Este tipo de processo 

pode levar de alguns minutos até várias horas. Vale ressaltar que os métodos 

convencionais não permitem a formação de PPV em regiões específicas da amostra, 

o que seria interessante para a concepção de dispositivos. Além disso, tais 

abordagens podem prejudicar a fabricação de dispositivos avançados, que requerem 

estruturas com multicamadas que apresentem distintas propriedades térmicas e 

ópticas. 

Entre os vários métodos utilizados para estruturar e modificar polímeros a 

microestruturação ou microfabricação utilizando laser de femtossegundos, que 

consiste na utilização de luz laser para produzir estruturas com dimensões 

micrométricas (microestruturas), tem sido uma das técnicas mais promissoras 

devido à sua alta resolução espacial e capacidade de estruturação de materiais em 

3D através da ablação ou modificação do material. Nos últimos anos, a 

microestruturação utilizando laser de femtossegundos foi aplicada à fabricação de 

dispositivos ópticos, como guias de onda, ressonadores e sensores em materiais 

vítreos.8–12 Essa técnica também foi explorada para fabricar dispositivos fotônicos 

em polímeros,13–17 cujas propriedades podem ser modificadas por síntese química 

ou dopagem, permitindo a adaptação dos materiais à aplicações específicas. 

Embora existam vários estudos na microestruturação utilizando laser de 
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femtossegundos em diferentes classes de materiais, sua utilização como ferramenta 

para o processamento avançado de polímeros conjugados, isto é, para promover 

alterações químicas, é ainda limitada. 

Desta forma, neste trabalho descrevemos o desenvolvimento de métodos 

para viabilizar o controle espacial da formação PPV, via irradiação com pulsos de 

femtossegundos, por três abordagens diferentes. A primeira abordagem se refere a 

uma metodologia que permite a conversão do PTHT em PPV via irradiação com 

pulsos de femtossegundos. O processo de conversão é conseguido irradiando filmes 

do polímero precursor (PTHT) com pulsos de laser ultra-curtos em regiões 

previamente determinadas, o que conduz ao controle espacial da formação de PPV 

em microescala. Investigamos ainda a estrutura e propriedades ópticas do PPV 

resultante. Uma vez que o processamento do material foi realizado com osciladores 

de fs de alta taxa de repetição, não só é conseguido o confinamento espacial da 

conversão de PPV, como também o processamento pode ser obtido em taxas 

elevadas, favorecendo a fabricação de dispositivos em larga escala. A segunda 

abordagem é a fabricação de microestruturas tridimensionais dopadas com PPV. 

Estas são obtidas a partir da fabricação, via fotopolimerização por dois fótons, de 

microestruturas dopadas com o polímero precursor solúvel (PTHT). Tais 

microestruturas são submetidas a uma etapa de conversão térmica para a 

eliminação do grupo substituinte sulfônico, levando a conversão do PTHT em PPV. 

A terceira abordagem é através da técnica de transferência direta induzida por laser 

(LIFT), baseada no uso de um laser pulsado para transferir localmente material de 

um filme doador, nosso caso é PPV para um substrato aceitador com ele em 

contato, permitindo a formação de padrões complexos sobre a superfície de 

interesse. O processo de impressão foi realizado utilizando filmes de PPV, 

superando a questão da insolubilidade deste material. Além disso, é possível a 

criação de padrões condutivos de PPV de alta resolução usando como substrato a 

celulose bacteriana (BC), mantendo as propriedades estruturais e ópticas do PPV no 

processo de impressão.  

Esta tese está organizada da seguinte forma: No Capítulo 2 apresentamos os 

aspectos fundamentais da microestruturação com laser de femtossegundos. No 

Capítulo 3 apresentamos uma breve introdução às técnicas utilizadas para 

caracterizar as microestruturas produzidas. Na sequência, os Capitulos 4,5 e 6 

apresentam os estudos da microfabricação com pulsos de femtosegundos pelas três 
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abordagens propostas neste trabalho (fotopolimerização por dois fótons, 

microestruturação a laser e LIFT); apresentamos as microestruturas produzidas e os 

resultados obtidos por meio das técnicas de caracterização. Finalmente, no Capítulo 

7 apresentamos a considerações finais e perspectivas futuras. 
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2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA MICROESTRUTURAÇÃO COM LASER DE 

FEMTOSSEGUNDOS 

 

2.1 PULSOS ULTRACURTOS 

 

Um pulso laser ultracurto é um pulso eletromagnético com duração temporal 

da ordem de femto - a picossegundo (10-15 – 10-12), cujas principais características 

são a alta potência de pico, o que dá origem a processos ópticos não lineares que 

não são observados com fonte de luz ordinárias (baixa intensidade), e a larga banda 

espectral imposta pela transformada de Fourier. Sendo assim, a primeira condição 

para obter pulsos ultracurtos é dispor de um meio ativo cuja curva de ganho tenha 

uma grande largura espectral. Considerando uma cavidade de comprimento L, é 

possível ter oscilações de modos longitudinais do campo eletromagnético dadas por: 

 

𝜈𝑚 = 𝑚
𝑐

2𝐿
     (2.1) 

 

onde c é a velocidade da luz, e m é um número inteiro. Desta forma, só as 

frequências permitidas pela cavidade (modos longitudinais da cavidade laser) e que 

coincidam com a curva de ganho do meio ativo podem ser emitidas por um laser, 

como ilustra a Fig. 2.1 

 

Figura 2.1 - Modos longitudinais da cavidade que cabem dentro da curva de ganho do laser. 

Fonte: Adaptada de SIQUEIRA
18
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O número de modos N pode ser estimado pela razão entre a largura em 

frequência da curva de ganho do laser ∆𝜈𝑔 e a separação entre os modos da 

cavidade 19 

 

𝑁 ≈  
∆𝜈𝑔

∆𝜈
     (2.2) 

 

A saída do laser é dada pela soma de todos os campos existentes em cada uma das 

N frequências permitidas, ou seja: 

 

𝐸(𝑡) = ∑ 𝐸𝑚𝑚 (𝑡)𝑒𝑥𝑝[𝑖(2𝜋𝜈𝑚𝑡 + 𝜙𝑚(𝑡))]                            (2.3) 

 

Se não houver nenhum tipo de controle sobre os modos permitidos, o campo 

resultante terá um valor aproximadamente constante no tempo. O processo de 

travamento de modos (mode-locking) faz com que as fases relativas dos campos 

sejam mantidas constantes. Para mostrar isso, consideremos o caso em que as 

fases de todos os N modos 𝜙𝑚(𝑡) sejam constantes e identicamente nulas, 

enquanto que as amplitudes 𝐸𝑚(𝑡) sejam constantes e iguais a 𝐸0. Neste caso, o 

campo resultante na saída pode ser calculado pela soma mostrada na Eq. (2.3), 

resultando em: 

 

𝐸(𝑡) = 𝐸0𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑁𝜔𝑐𝑡) [
𝑠𝑖𝑛(

𝑁𝜔𝑐𝑡

2
)

𝑠𝑖𝑛(
𝜔𝑐𝑡

2
)

]                                  (2.4) 

 

na qual 𝜔𝑐 = 2𝜋 𝑐
2𝐿⁄  é a frequência característica da cavidade. Como a intensidade 

é proporcional a |𝐸(𝑡)|2=𝐸𝐸∗, tem-se: 

𝐼(𝑡) = 𝐼0 [
𝑠𝑖𝑛(

𝑁𝜔𝑐𝑡

2
)

𝑠𝑖𝑛(
𝜔𝑐𝑡

2
)

]

2

                                      (2.5) 

 

O que corresponde a um pulso com duração 𝑇𝑝 dada aproximadamente por: 

 

𝑇𝑝 =
𝑇𝑐

𝑁
                                                 (2.6) 

 



25 
 

sendo 𝑇𝑐 = 1 𝜈𝑐⁄ , o tempo de voo da cavidade. Desta forma, ao acoplarmos os N 

modos da cavidade, temos a formação de um trem de pulsos, cada qual com 

duração 1 𝑁⁄  do tempo de separação entre eles. Portanto, quanto maior o número de 

modos permitidos pela cavidade, menor será a duração do pulso. Assim, para obter 

pulsos ainda mais curtos numa mesma cavidade é necessário um meio ativo com 

maior largura espectral, pois neste caso é possível o acoplamento de um número 

maior de modos longitudinais permitidos na cavidade. A Fig 2.2 apresenta uma 

visualização da construção do pulso através da superposição de 2, 5 e 10 modos 

travados frente a ter 10 modos com as fases relativas aleatórias no tempo. Note que 

quanto mais modos são acoplados (travados), mais curtos são os pulsos emitidos. 

No caso de 10 modos com fases não acoplados, o laser irá emitir de forma aleatória 

no tempo.    

 

 

 

Figura 2. 2 - Emissão de um laser em função do número de modos acoplados (a-c) em comparação com o caso 

onde os modos não são acoplados (d). 

Fonte: Adaptada de FERNANDEZ. 
19 

 

Dentre as técnicas de geração de pulsos ultracurtos, a técnica de mode-

locking (travamento de modos) é a que fornece pulsos da ordem de 

femtossegundos. A base da técnica é induzir uma relação fixa entre as fases dos 
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modos da cavidade ressonante. Este travamento de modos pode ser feito de forma 

ativa ou passiva. Na modulação ativa, basicamente modula-se a radiação na 

cavidade com um sinal proveniente de uma fonte externa (eletrônico), para dar início 

à operação no regime pulsado No caso da modulação passiva não há necessidade 

de um sinal externo ao laser para a produção de pulsos, sendo que pode ser de dois 

tipos; o primeiro baseia-se na modulação da transmissão pelo controle da perda, 

utilizando um absorvedor saturável. Este tipo de material apresenta uma absorção 

maior para baixas intensidades de luz, mas, uma vez superado um certo nível de 

intensidade, a transmissão aumenta devido a saturação do meio, ou seja, o material 

é opaco para intensidades baixas e quase transparente para intensidades altas. 

Gerando um pico inicial de intensidade, o qual é permitido circular pela cavidade 

sendo, portanto, amplificado pelo meio ativo. O segundo tipo de mode-locking 

passivo utiliza o efeito kerr óptico (KLM – Kerr lens mode-locking), que resulta na 

focalização da luz com alta intensidade. Quando é gerado um pico de intensidade ao 

passar pelo cristal de Ti: safira, este induz uma lente, por meio do efeito Kerr, que 

torna a cavidade instável para a operação CW (do inglês continuous wave) e 

beneficia a operação no regime modelocking.  

Para mudar o modo de operação CW para o mode-locking aplica-se uma 

perturbação em um elemento da cavidade, de tal forma a variar o caminho óptico da 

luz laser, levando ao travamento das fases antes aleatórias, gerando um pico de 

intensidade que se propaga pela cavidade.  

 

2.2 MICROFABRICAÇÃO COM LASER DE FEMTOSSEGUNDOS 

 

  A microestruturação com laser de femtossegundos é o processo pelo qual se 

induz estruturas micrométricas na superfície ou no volume de materiais através da 

irradiação com pulsos de femtossegundos focalizados na amostra, como ilustra a 

Fig. 2.3. Devido às altas potências de pico, pulsos ultracurtos são capazes de induzir 

processo não lineares, onde a energia depositada pelo laser no material causa a 

excitação de um grande número de elétrons, resultando em modificações 

permanentes, ou mesmo na remoção de material (ablação). Efeitos não lineares 

acontecem apenas no volume focal do feixe laser (onde a intensidade é máxima). 

Portanto, as modificações do material ocorrem localmente, ou seja, dentro de uma 
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região confinada no material, limitada pela dimensão do volume focal. Assim, 

através da movimentação da amostra em relação ao feixe de laser é possível 

produzir padrões na superfície ou no volume dos sólidos em escalas micrométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Esquema do sistema de microfabricação a laser de femtossegundos. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
 

A interação de pulsos laser de femtossegundos com a matéria, se difere daquela 

com pulsos de longa duração pelo fato da energia ser depositada numa escala 

temporal menor do que a escala de tempo para transferir energia para rede.  Os 

parâmetros do laser, especificamente a energia do pulso e duração do pulso tem 

papel importante no processo de microfabricação a laser, pois influenciam 

diretamente na qualidade das estruturas induzidas por estarem relacionados com a 

intensidade de pico da luz laser,  

 

𝐼𝑝 =
4𝐸

𝜋
3

2⁄ 𝑊0
2.𝜏

                                                 (2.7) 

 

onde 𝑤0 é a cintura do feixe no foco, 𝜏 é a duração do pulso e 𝐸 é a energia do 

pulso, dada pela razão entre a potência média e a taxa de repetição do laser 

(𝐸 = �̅� 𝑓⁄  ).  A separação temporal entre pulsos subsequentes em osciladores laser 

de femtossegundos é da ordem de dezenas de ns, sendo que para taxas de 

repetição da ordem de MHz em geral temos energia de pulso da ordem de nJ. 

 LASER 
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2.3 ABSORÇÃO DE DOIS FÓTONS (A2F) 

 

A absorção de dois fótons (A2F) foi prevista teoricamente por Maria Göppert-

Mayer em 1931,20 tendo sido demonstrada experimentalmente por Kaiser e 

Garrett.21 Göppert-Mayer calculou a probabilidade de transição entre estados de 

energia através da absorção simultânea de dois fótons. Uma vez que a 

probabilidade de observação deste processo é muito pequena para ser observada 

com luz convencional, foi necessária a invenção do laser para que o processo 

pudesse ser observado experimentalmente, em 1961. Kaiser e Garret observaram a 

fluorescência induzida via A2F por um cristal de fluoreto de cálcio dopado com o íon 

európio (𝐸𝑢+2), utilizando-se um laser pulsado de rubi com comprimento de onda 

𝜆 = 694,3 𝑛𝑚 . 

A A2F é um processo óptico não-linear em que dois fótons são absorvidos 

simultaneamente, promovendo um átomo ou molécula para o estado excitado pela 

soma de suas energias. Em um processo de absorção de dois fótons, tem-se um 

coeficiente de absorção dependente da intensidade da luz incidente, que pode ser 

descrito como22: 

 

𝛼(𝐼) = 𝛼𝑂 + 𝛽𝐼    (2.8) 

 

onde 𝛼𝑂 é o coeficiente de absorção linear, 𝐼 é a intensidade incidente, e 𝛽 é o 

coeficiente de absorção por dois fótons. O coeficiente de absorção por dois fótons 

está relacionado com a seção de choque da A2F por 

 

𝛽 =
𝑁𝜎𝐴2𝐹

ℎ𝜈
                                                              (2.9) 

sendo N a concentração de espécies absorvedoras (moléculas/cm3), e ℎ𝜈 a energia 

do fóton. 

 

Usando a equação de Beer-Lambert, 𝑑𝐼
𝑑𝑧⁄ = − 𝛼(𝐼). 𝐼, tal que 𝛼(𝐼) é o 

coeficiente de absorção total do material, dado pela equação (2.8), e z é a 

coordenada de propagação do feixe dentro do material, temos:   

𝑑𝐼

𝑑𝑧
= −(𝛼𝑂 + 𝛽𝐼). 𝐼      (2.10) 
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Considerando o caso em que o feixe incidente se encontra fora do espectro 

de absorção linear da amostra (𝛼𝑂 = 0), temos, 

 
𝑑𝐼

𝑑𝑧
= −𝛽𝐼2     (2.11) 

 
 

Num processo de absorção de dois fótons, a excitação é limitada 

espacialmente, o que a localiza nas proximidades do foco, onde a intensidade é 

maior. Na Fig. 2.5 é possível observar a fluorescência resultante da absorção de um 

e de dois fótons, para uma solução de fluoresceína. Note que no processo de 

absorção de um fóton toda a trajetória percorrida pelo feixe laser na amostra 

apresenta fluorescência, enquanto no processo por dois fótons a fluorescência está 

restrita à região focal, onde a intensidade da radiação é máxima.  

  

 

 
Figura 2. 4 - Fluorescência resultante de excitação de um e de dois fótons em uma solução de fluoresceína.  

Fonte: BRG...
23

 

 

 

A seção de choque da A2F da maioria das moléculas é da ordem de unidades 

de Goppert-Mayer (GM), sendo 1 GM = 1 × 10-50  cm4.s.20. Logo, a A2F é um 

fenômeno de baixa probabilidade, que necessita de luz de alta intensidade para que 

seja observado. Pode-se observar processos de A2F se o campo da radiação 

incidente é da ordem do campo intermolecular. Esses campos são da ordem de 1011 

V.m-1, o que corresponde a uma intensidade de luz da ordem de 100 GW.cm-2. 24 
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O efeito de absorção de dois fótons não precisa ser estritamente simultâneo, 

desde que ocorra dentro do intervalo de tempo permitido pelo princípio de incerteza 

de Heisenberg  

Δ𝑡 ≥
ℎ

4𝜋∆𝐸
      (2.12) 

 

sendo Δ𝐸 a diferença de energia entre o nível virtual e o próximo nível real do 

material. Este tempo é, tipicamente, da ordem de 10-15 s para fótons na região do 

visível e infra-vermelho próximo.25 Fisicamente este é o intervalo de tempo de 

resposta do momento de dipolo eletrônico induzido pela ação da luz laser. A 

proximidade do nível virtual com um nível real excitado causa um aumento em Δ𝑡 e, 

como consequência, a probabilidade, ou a seção de choque, da A2F tende a 

aumentar. Esse efeito é conhecido como engrandecimento por ressonância do 

processo da absorção de dois fótons.26-27  

 

Utilizando a teoria de perturbação dependente do tempo na equação de 

Schrodinger e calculando a expansão até a segunda ordem, podemos obter uma 

expressão para a seção de choque de absorção de dois-fótons. Considerando que a 

função de onda atômica 𝜓(𝒓, 𝑡) obedece à equação de Schrödinger dependente do 

tempo 

 

𝑖ћ
𝜕𝜓(𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
= (�̂�ο + �̂�(𝑡)) 𝜓(𝒓, 𝑡)     (2.13) 

 

onde  é a constante de Planck dividida por 2, �̂�ο representa o hamiltoniano do 

sistema não perturbado e �̂�(𝑡) é o potencial de interação do sistema com o campo 

óptico aplicado. A solução da Eq. (2.13) pode ser expressa como uma combinação 

linear dos autoestados de energia de �̂�ο, ou seja; 

 

𝜓(𝒓, 𝑡) =  ∑ 𝑎𝑙(𝑡)𝑢𝑙(𝒓)𝑒−𝑖𝑤𝑙𝑡
𝑙    onde  𝑤𝑙 = 𝐸𝑙/ћ (2.14) 

 

Considerando que o termo perturbativo é muito menor que o Hamiltoniano do 

sistema não perturbado, e ainda que a perturbação aja por pouco tempo, t→0, pode-
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se aplicar a teoria de perturbação dependente do tempo considerando um campo 

monocromático dado por �̃�(𝑡) = 𝐸𝑒−𝑖𝑤𝑡, sendo  𝑤 a frequência de oscilação  

  

𝑑𝑎𝑚
𝑁

𝑑𝑡
= (𝑖ћ)−1 ∑ 𝑎𝑙

(𝑁−1)
𝑉𝑚𝑙𝑒

−𝑖𝑤𝑙𝑚𝑡
𝑙 ,      N = 1,2,3,.... (2.15) 

onde que 𝑤𝑙𝑚 = 𝑤𝑙 −  𝑤𝑚, e 𝑉𝑚𝑙 são os elementos da matriz da interação do 

hamiltoniano �̂�. Os coeficientes 𝑎𝑙 e 𝑎𝑚  descrevem a probabilidade de o sistema 

estar no estado inicial ou final, respectivamente. O somatório representa a soma 

sobre todos os estados eletrônicos presentes no meio material, isto é: o estado 

inicial (g), o estado final (n) e os estados intermediários (m). A Fig. 2.6 ilustra o 

diagrama de energia representativo para o processo de A2F. 

 

 

Figura 2. 5- Diagrama representativo do processo de absorção de dois-fótons. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como em geral é difícil obter 𝑎𝑚(𝑡) de forma exata, usa-se uma expansão 

perturbativa, 𝑎𝑚(𝑡) = 𝑎𝑚
(0)(𝑡) + 𝑎𝑚

(1)(𝑡) + 𝑎𝑚
(2)(𝑡) + ⋯ Cada termo dessa expansão 

está associado a um mecanismo de absorção. Considerando que o sistema, na 

ausência do campo, encontra-se no estado fundamental g  e que haverá transições 

permitidas por A1F para m estados permitidos, temos que: 

 

𝑎𝑔
(0)

(𝑡) = 1       

𝑎𝑙
(0)

(𝑡) = 0,    l ≠ g       (2.16)
 

 

 

g 

n 

m  níveis de energias      

intermediários reais 

nível de energia 

    

virtual 
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O primeiro termo da expansão perturbativa que está associado com as 

transições permitidas por A1F pode ser obtido substituindo al
(0)

(t) na Eq. (2.15). 

Neste caso Vmg = −μmgEeiwt), então temos que: 

 

𝑎𝑚
(1)(𝑡) =

𝜇𝑚𝑔𝐸

ћ(𝑤𝑚𝑔−𝑤)
[𝑒𝑖(𝑤𝑚𝑔−𝑤) −  1]   (2.17) 

 

 

De forma análoga, pode-se obter o próximo termo da expansão 𝑎𝑛
(2)(𝑡) que está 

associado ao processo de A2F para os n estados permitidos a partir do coeficiente 

𝑎𝑚
(1)(𝑡). Substituindo a Eq. (2.17) na Eq. (2.15), obtém-se: 

 

 

𝑎𝑛
(2)(𝑡) = ∑

𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔𝐸2

ћ2(𝑤𝑚𝑔−𝑤)
[

𝑒𝑖(𝑤𝑚𝑔−2𝑤)𝑡−1

𝑤𝑛𝑔−2𝑤
]𝑚        (2.18) 

 

Como 𝑎𝑛
(2)(𝑡) é amplitude de probabilidade, a probabilidade do sistema ser excitada 

para o nível n no tempo t é dado por  
 
 

𝑝𝑛
(2)(𝑡) = |𝑎𝑛

(2)(𝑡)|
2

= |∑
𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔𝐸2

ћ2(𝑤𝑚𝑔−𝑤)𝑚 |
2

|
𝑒𝑖(𝑤𝑚𝑔−2𝑤)𝑡−1

𝑤𝑛𝑔−2𝑤
|

2

  (2.19) 

 

 

Se tomarmos o limite quando t→∞, ou seja, observando como se comporta a 

probabilidade após a interação da radiação com o meio material, temos que: 

𝑝𝑛
(2)(𝑡) = |∑

𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔𝐸2

ћ2(𝑤𝑚𝑔−𝑤)𝑚 |
2

2πtδ(𝑤𝑛𝑔 − 2𝑤)    (2.20) 

A função delta de Dirac na Eq. (2.20) indica que as transições são possíveis apenas 

se a soma das energias dos fótons estiver em ressonância com a energia da 

transição eletrônica. Considerando que o nível n está imerso em uma densidade de 

estados, obtém-se:  

 

𝑝𝑛
(2)(𝑡) = |∑

𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔𝐸2

ћ2(𝑤𝑚𝑔−𝑤)𝑚 |
2

2πt𝛒(𝑤𝑛𝑔 = 2𝑤)  (2.21) 

Observamos que a probabilidade aumenta linearmente com o tempo, de tal forma 

que é possivel definir uma taxa de transição para a absorção de dois fótons dada por 
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𝑅𝑛𝑔
(2)

=
𝑃𝑛

(2)
(𝑡)

𝑡
       (2.22) 

 

É conveniente reformular este resultado em termos da seção de choque de dois 

fótons, 𝜎𝑛𝑔
(2)

, ou seja: 

 

𝑅𝑛𝑔
(2)

= 𝜎𝑛𝑔
(2)

(𝑤)𝐼2        (2.23) 
 

 

onde 𝐼 = 2𝑛𝜀𝑜𝑐|𝐸2| é a intensidade de luz laser incidente. Desta forma, encontramos 
que a seção de choque fica dada por: 
 
 

𝜎𝑛𝑔
(2)

=
1

4𝑛2εo
2𝑐2 |∑

𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔

ћ
2

(𝑤𝑚𝑔−𝑤)
𝑚 |

2

2π𝛒(𝑤𝑛𝑔 = 2𝑤)   (2.24) 

 

 

Experimentalmente, seções de choque de dois fótons são normalmente 

descritas com intensidades medidas em cm4.s. Com essa convenção, as Eqs. 2.23 e 

2.24 precisam ser mudadas para 

 

 

𝑅𝑛𝑔
(2)

= 𝜎𝑛𝑔  
(2) (𝑤)𝐼2̅ , onde 𝐼 ̅ =  

2𝑛𝜀𝑜𝑐

ћ𝑤
|𝐸2

|                                 (2.25) 

 
 

e ћ𝑤 é a energia do fóton, sendo  
 
 

𝜎𝑛𝑔  
(2) =

𝑤2

4𝑛2εo
2𝑐2 |∑

𝜇𝑛𝑚𝜇𝑚𝑔

ћ(𝑤𝑚𝑔−𝑤)𝑚 |
2

2π𝛒(𝑤𝑛𝑔 = 2𝑤)                               (2.26) 

 
 
 
 
 

2.4 POLIMEROS CONJUGADOS 

 

A descoberta do aumento da condutividade elétrica no poliacetileno por meio 

da dopagem química28 em 1977 e a descoberta da electroluminescência no 

poli(para-fenileno-vinileno) (PPV) em 199029 despertaram o interesse tecnológico 
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nos polímeros conjugados. Os polímeros são macromoléculas organizadas pela 

repetição sistemática de moléculas idênticas menores. As cadeias são denominadas 

conjugadas quando apresentam uma sequência de ligações simples (σ) e duplas (π) 

alternadas. Isto se deve à configuração de hibridização, sp2, dos átomos de carbono 

que compõem a cadeia principal;30 a ligação  provém da superposição de dois 

orbitais 2pz de carbonos vizinhos, perpendicularmente ao plano das demais 

ligações. As ligações do tipo  são mais fracas, de tal forma que os elétrons destas 

ligações são não localizados. Esta deslocalização faz com que sua distribuição ao 

longo da molécula seja altamente deformável em sistemas eletrônicos conjugados.  

Os polímeros conjugados e emissores de luz apresentam propriedades ópticas e 

eletrônicas similares às dos semicondutores inorgânicos. Um dos polímeros 

conjugados mais promissores é o PPV, o qual tem sido um dos polímeros mais 

estudados devido ao interesse em suas propriedades de emissão de luz e as suas 

potenciais aplicações em dispositivos eletroluminescentes, tais como diodos 

emissores de luz e células fotovoltaicas.1,4-5,31 Esse polímero tem a desvantagem de 

apresentarem baixa solubilidade em solventes orgânicos comuns e, portanto, menor 

versatilidade de processamento, principalmente na forma de filmes finos. 

Usualmente, este problema é solucionado utilizando-se uma rota de síntese química, 

denominada rota do precursor solúvel. Nesta rota, o polímero precursor solúvel do 

PPV, o poli(cloreto de tetrahidrotiofeno de xililideno) ou PTHT ( (1) na Figura 2.7),  é 

sintetizado e processado em forma de filme, e submetido a um tratamento térmico 

acima de 200 ºC, no vácuo, por algumas horas.32 O PPV totalmente conjugado é 

obtido através da eliminação do grupo sulfônico (tetrahidrotiofeno) complexado com 

o contra-íon o Cl (denotada por (2) na Figura 2.7.7,33-35 Durante o processo de 

conversão térmica do PPV, defeitos estruturais podem ocorrer e serem distribuídos 

aleatoriamente ao longo da cadeia polimérica. Estes defeitos são responsáveis pela 

quebra da conjugação e diminuição da eficiência quântica nestes polímeros 

conjugados. O principal defeito estrutural formado durante o processo de tratamento 

térmico na conversão do PPV é o grupo químico carbonila (C=O), cuja concentração 

aumenta consideravelmente a partir de 150 °C.33,36-37 
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Figura 2. 6 - Esquema do processo de conversão do PPV. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

 

Neste capítulo, apresentamos de maneira bastante resumida as técnicas de 

caracterização mais usuais utilizadas neste trabalho, bem como os equipamentos 

utilizados. Os sistemas experimentais utilizados na microestruturação e/ou 

microprocessamento do PPV serão apresentados nos capítulos pertinentes.  

 

3.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

 

O microscópio utilizado neste trabalho e o microscópio da marca Carl Zeiss, 

modelo LSM 700, com o qual podemos fazer análises de microscopia de 

transmissão, reflexão e fluorescência (com uma lâmpada halogena para excitação e 

uma câmera CCD como detector), além de microscopia confocal de fluorescência 

(com um laser diodo com luz de excitação (445 e 639 nm) e uma foto-multiplicadora 

como detector). Uma câmera acoplada ao equipamento permite o monitoramento 

em tempo real das imagens.38 

 

 

 

Figura 3.1 - Microscópio Confocal LSM 700 - Carl Zeiss 

 Fonte: Elaborada pela autora 



38 
 

3.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Após a produção das amostras, é necessário analisar sua integridade 

estrutural e morfologia. O microscópio eletrônico de varredura é uma ferramenta útil 

neste sentido, por ser capaz de produzir imagens com alta ampliação e resolução de 

superfícies. O princípio de funcionamento de um MEV consiste na detecção de 

elétrons retroespalhados e secundários, resultado da interação do feixe de elétrons 

com a superfície da amostra. A medida que o feixe de elétrons primários varre a 

amostra, estes sinais vão sofrendo modificações de acordo com as variações da 

superfície. Os elétrons secundários (resultam da interação do feixe eletrônico com o 

material da amostra e são de baixa energia) fornecem imagem da topografia da 

superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de alta 

resolução. Já os elétrons retroespalhados (com energia próxima à dos elétrons 

primários, são aqueles que sofreram espalhamento elástico), fornecem imagem 

característica de variação de composição.39-40 

Neste trabalho, para caracterizar nossas microestruturas, utilizamos um 

Microscópio MEV da marca Hitachi, modelo TM3000 e um microscópio eletrônico de 

varredura FEI Company, modelo INSPECT S50. 

 

3.4 MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (MFA)  

 

 

A análise morfológica da superfície das amostras foi feita através de 

microscopia de força atômica (MFA).  O microscópio de força atômica é composto 

por uma ponta que varre a superfície da amostra, medindo a força de interação entre 

os átomos da ponta e os da superfície. Com ajuda de recursos computacionais, o 

resultado desta interação é transformado em imagens. Durante a varredura atuam 

diversas forças, mas fundamentalmente, resumem-se em dois tipos: as de atração 

(Van der Walls) e as de repulsão.  Para as análises de superfície como rugosidade e 

profundidade das amostras, foi utilizado um microscópio de Força Atômica da marca 

Nanosurf EasyScan e as imagens foram analisadas através do software livre 

Gwyddion.  
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3.5 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 

De maneira bastante simplificada, a espectroscopia Raman consiste no 

espalhamento inelástico de luz pela matéria quando irradiada por luz 

monocromática, permitindo estudar os modos de vibração e rotação dos compostos 

moleculares. Isto é possível já que os modos são específicos dos grupos presentes 

nas moléculas, permitindo determinar a composição da amostra. Quando irradiada 

por luz monocromática de frequência ν0, se tem um espalhamento Raman de 

frequências  ν0 ∓ νm, sendo νm a frequência dos modos característicos da amostra 

em estudo. Os termos  (ν0 − νm ), e  (ν0 + νm) são chamados de linhas de Stokes e 

anti-Stokes, respectivamente. Portanto, na espectroscopia Raman se mede a 

frequência vibracional  (νm) como um deslocamento da frequência do feixe incidente 

(ν0)41. Neste Trabalho os espectros Raman foram obtidos usando um microscopio 

Raman modelo Alpha300 da empresa WITec., utilizando um laser Ar como fonte de 

excitação com λ = 514 nm e um microscopio Raman modelo LabRam HR Evolution 

com múltiplas fontes de laser (um Laser He-Ne a 633 nm e um Laser Nd:YAG a 532 

nm). 

3.6 FOTOLUMINESCÊNCIA (MICRO- FLUORESCÊNCIA) 

 
As propriedades ópticas das amostras foram analisadas por medidas de 

absorção e fotoluminescência. Dadas as dimensões micrométricas das regiões 

convertidas, os experimentos foram realizados colocando a amostra num 

microscópio invertido. A luz de excitação (laser HeCd a 442 nm) é levada para a 

amostra através de uma porta de entrada do microscópio, sendo focalizada pela 

objetiva do mesmo. A potência do laser de excitação foi mantida em 

aproximadamente 1 mW para evitar a degradação da amostra. A fluorescência da 

amostra foi coletada pelo posicionamento de uma fibra óptica (taper com diâmetro 

de ~ 1 μm) na proximidade da região microestruturada, utilizando um 

micromanipulador, enquanto a outra extremidade da fibra foi conectada a um 

espectrômetro operando na faixa de 350 – 1200 nm. Através de um sistema de 

iluminação e uma câmera CCD de alta sensibilidade (National Instruments- modelo 

NI1742 SMART CAMERA) acoplada a ocular do microscópio, é possível observar as 

microestruturas produzidas via sua emissão. Na Fig. 3.2 é mostrado um esquema do 

sistema desenvolvido.  
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Figura 3.2 - Sistema para obter o espectro de fluorescência das microestruturas. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Neste aparato experimental, primeiramente é necessário focalizarmos as 

microestruturas no sistema de imageamento. Uma vez feita a focalização, 

desligamos a iluminação e ligamos o laser de excitação, que induz a emissão 

fluorescente das microestruturas, permitindo posicionar a fibra óptica e captar seu 

espectro de fluorescência correspondente. O espectro característico pode ser 

acompanhado em tempo real, através de um software dedicado. 

 

3.7 ABSORÇÃO ÓPTICA (MICRO-ABSORÇÃO) 

 
O espectro de absorção das amostras, na região do UV-Vis, foi obtido através 

de uma configuração semelhante à da fluorescência, substituindo o laser HeCd por 

uma luz branca como fonte de iluminação. Inicialmente as estruturas são 

visualizadas com a iluminação padrão do microscópio (luz branca) através de uma 

câmera CCD. Em seguida, uma fibra óptica é posicionada sobre a amostra e 

perpendicularmente a ela. Através dessa fibra coletamos a luz transmitida pela 

amostra, que é direcionada a um espectrômetro (operando na faixa de 200 – 1100 

nm). Pela medida do espectro da luz sem a amostra, também com a fibra óptica, 
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tem-se a medida de referência, a partir da qual se pode calcular o espectro de 

absorção da amostra. Na Fig. 3.3 é apresentado o esquema do sistema 

desenvolvido.  

 

 

 
Figura 3.3 - Sistema para obter o espectro de absorção das microestruturas. 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Neste experimento, utilizamos como fonte de excitação uma lâmpada 

halógena (450nm-1050nm) associada a um LED azul (440nm-485nm) e um LED 

violeta (380nm-440 nm), para expandir a banda espectral.  
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4  COVERSÃO DO POLI(CLORETO DE TETRAHIDROTIOFENO DE 

XILILIDENO)(PTHT) EM POLI(P-FENILENO VINILENO) (PPV)  

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho fizemos a conversão do PTHT em PPV via irradiação com pulsos de 

femtossegundos, o que permite fazer uma conversão localizada, ou seja, a 

conversão acontece apenas numa região confinada do material, determinada pelo 

volume focal do feixe. Assim, através da movimentação da amostra em relação ao 

feixe laser é possível produzir padrões no volume, onde a região convertida no filme 

difere do restante do material. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O polímero precursor solúvel PTHT foi processado em forma de filme (esta etapa 

foi realizada com a colaboração da Dra. Debora Balog, do Grupo 

de Polímeros Benhard Gross do IFSC/USP). O PTHT foi sintetizado de acordo com 

o procedimento convencional36. Em resumo, utilizando um reator de tipo Schlenk em 

atmosfera inerte, adicionou-se gota a gota 7mL de uma solução básica aquosa de 

hidróxido de sódio (NaOH) 0,4M a 1g do monômero p-xileno-bis-(cloreto de 

tetrahidrotiofeno) dissolvido em 10mL de metanol sob agitação magnética. Após 20 

minutos, adicionou-se gota a gota 7 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico 

(HCl) 0,4M à reação. A solução do polímero resultante foi purificada por dialise. A 

concentração final foi ajustada com água ultrapura para 2,45 g/L. O filme foi 

produzido pelo método de deposição por espalhamento de solução (casting). Uma 

solução do PTHT (precursor do PPV) foi espalhada sobre um substrato de vidro, o 

qual foi colocado subsequentemente em uma estufa a vácuo a 30 ºC, para a 

evaporação do solvente (água)7. Uma vez finalizada a preparação do filme, este foi 

submetido à irradiação com pulsos de femtossegundos (mais detalhes serão 

apresentados posteriormente), para estudar a possibilidade da formação de PPV 

através da eliminação do grupo de sulfônico (tetrahidrotiofeno) pela irradiação. Para 

fins de comparação (amostra de referência), filmes de PTHT foram aquecidos em 
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uma estufa a vácuo a 230 °C/6h para conversão térmica (procedimento 

convencional). 

O sistema experimental para a microestruturação é apresentado na Fig. 4.1.  Os 

filmes de PTHT foram microestruturados usando um oscilador laser de Ti:Safira 

(Femtosource –XL), centrado em 790 nm, operando a uma taxa de repetição de 5 

MHz. Este sistema produz pulsos com energia de até 100 nJ e duração de 50 fs. O 

feixe laser é focalizado sobre a amostra através de uma objetiva de microscópio 

(10 - NA= 0.25). A potência foi controlada pela lâmina de λ/2 e o polarizador, a 

translação (x,y,z) da amostra é realizada através de motores de passo controlados 

por computador, os quais movem a amostra com velocidade constante, enquanto a 

objetiva permanece fixa. A imagem da microfabricação é capturada em tempo real 

por uma câmera CCD e um sistema de iluminação.  A taxa de repetição do pulso de 

femtossegundos fornecidos à amostra foi alterada pela inserção de um seletor de 

pulsos electro-óptico (Pulsefinder).  Os experimentos foram realizados utilizando 

energia de pulso de 15 e 35 nJ, com velocidades de varredura variando de 5 a 100 

μm/s.  Utilizou-se uma segunda fonte de excitação com pulsos laser (130 fs) 

operando a 86 MHz, centrada em 790 nm. Para tal laser, a velocidade de varredura 

foi ajustada para 50 μm/s e a energia de pulso para 0,44 e 0,8 nJ, para conseguir 

uma energia por área (spot) semelhante em todos os experimentos. 

 

 

 
Figura 4.1 - Esquema do aparato experimental utilizado para a microestruturação. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como mencionado anteriormente, filmes de PTHT foram utilizados como 

precursores para obter a conversão espacialmente localizada para PPV, mediante 

irradiação com pulsos de femtossegundos. A conversão da amostra foi verificada 

através do monitoramento das mudanças nos espectros de absorção e fluorescência 

da região irradiada, em escala microscópica.  A linha cinza na Fig. 4.2 mostra o 

espectro de absorção na região UV-VIS do polimero precursor, PTHT.  A linha preta 

na Fig. 4.2 apresenta o espectro de absorção da amostra após irradiação com 

pulsos de fs (energia de pulso de 35 nJ, velocidade de 100 μm/s e taxa de repetição 

de 5 MHz). Como pode ser visto, uma banda larga de absorção aparece na região 

de 450-550 nm, que está relacionada com a formação de segmentos de PPV 

conjugados, de diferentes tamanhos.6-7,42-44 

Podemos observar nas imagens de microscopia óptica, apresentadas como 

inserções na Fig. 4.2, que a amostra não irradiada (imagem da esquerda) exibe uma 

cor esverdeada, típica de PTHT. Por outro lado, na imagem da direita, as linhas 

irradiadas com fs-laser apresentam uma mudança de cor evidente para o amarelo, 

que resulta da absorção de luz em 450-500 nm, como mostrado pelo espectro de 

absorção. O espectro de absorção de PPV apresenta uma banda larga que se 

estende de 300 nm a 520 nm, com um máximo próximo de 463 nm44. Vale ressaltar 

que o espectro de PPV apresentado na Fig. 4.2 começa em aproximadamente 420 

nm devido à limitação da fonte luminosa utilizada no sistema de micro-absorção(o 

especro do PTHT foi medido no espectrômetro). Basicamente, a conversão do 

precursor (PTHT) em PPV é conseguida pela eliminação de unidades de sulfonio e 

formação das unidades de fenileno vinileno, o que provoca, progressivamente, a 

redução das bandas de absorção na região UV (~ 200-270 nm, não observado neste 

trabalho), e o aparecimento de novas bandas em torno de aproximadamente 470 

nm, o que leva à larga banda de polímeros.44 
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Figura 4.2 -  Espectros de absorção linear do filme precursor PTHT (linha cinza) e da mesma amostra após a 

conversão para PPV induzida com pulsos de fs (linha preta), utilizando uma velocidade de 

varrimento de 0.1 mm / s e 35 nJ de energia de pulso. A inserção exibe imagens do filme precursor 

antes (esquerda) e depois (direita) de microestruturado com pulsos de fs em linhas específicas. As 

barras de escala em imagens correspondem a 20 μm. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Para confirmar a conversão de PTHT em PPV, na Fig. 4.3 apresentamos o 

espectro de fluorescência da amostra microestruturada com pulsos de fs para 

energia de pulso de 35 nJ, em diferentes velocidades de varredura: 5 μm/s 

(quadrados), 10 μm/s (círculos fechados) e 100 μm/s (círculos abertos). Os 

espectros de emissão das áreas irradiadas apresentam três picos principais no 

espectro visível, em 515 nm, 547 nm e 587 nm. O pico de energia mais elevada está 

relacionado com transições eletrônicas, enquanto os outros são réplicas de fônon. 

Para comparação, a Fig. 4.3 também apresenta o espectro de fluorescência do filme 

precurso PTHT (linha cinza clara), bem como de uma amostra termicamente 

convertida a 230° C durante 6 h (linha cinza escura). Todos os espectros de 

fluorescência apresentados na Fig. 4.3 foram normalizados no pico de energia mais 

elevada. A partir da Fig. 4.3 pode ver-se que para velocidades de varredura mais 

elevadas a intensidade das réplicas de fónons diminuem em comparação com a 

linha de zero-phonon (pico a 515 nm). O acoplamento elétron-fônon pode ser 

avaliado pelo parâmetro de Huang-Rhys (S), determinado a partir dos espectros de 

fotoluminescência calculando a razão entre as intensidades da primeira réplica de 
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fônon (547 nm) e a linha de zero-fônon (515 nm ); para S<1, o acoplamento 

vibracional é fraco, enquanto S>1 indica um acoplamento vibracional mais forte. 

Conforme ilustrado na inserção da Fig. 4.3, S diminui com a velocidade de 

varredura, indicando um acoplamento vibracional mais fraco para velocidades de 

varredura mais elevadas. Uma vez que uma maior emissão na região espectral de 

réplicas de fônons está relacionada com uma maior desordem das cadeias 

poliméricas, e um baixo comprimento de conjugação,45 nossos resultados indicam 

que a conversão com pulsos de fs está levando a PPV com maior comprimento de 

conjugação em comparação com a conversão térmica, sendo o melhor caso (maior 

conjugação) alcançado para velocidades de varredura mais altas. 

 

Figura 4.3 -  Espectros de fotoluminescência (PL) das linhas irradiadas por pulsos laser fs com diferentes 

velocidades de varredura: 5 μm/s (quadrados), 10 μm/s (círculos fechados) e 100 μm/s (círculos 

abertos). A excitação local foi realizada utilizando um laser HeCd a 442 nm e uma objetiva de 

microscópio, enquanto a emissão foi coletada localmente por uma fibra óptica. A fluorescência 

do filme precursor de PTHT (linha cinza clara) e o filme padrão termicamente convertido a 230 

° C durante 6 h (linha cinza escura) são também apresentados como referência. Os espectros 

foram normalizados em 515 nm. A inserção mostra a dependência do fator Huang-Rhys na 

velocidade de varredura do laser. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Espectroscopia Raman também foi realizada para confirmar o processo de 

conversão. As medidas Raman foram realizadas à temperatura ambiente com um 

equipamento Witec micro-espectrômetro Raman Alpha 300, utilizando um laser Ar 

como fonte de excitação com λ = 514 nm. O espectro Raman obtido, na região de 

interesse, é apresentado na Fig. 4.4. 
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Figura 4.4 - Espectros Raman do filme antes (curva preta) e (curva vermelha) a irradiação com laser de 

femtossegundos.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Analisando os espectros da Fig. 4.4 antes e após a irradiação com o laser de 

femtossegundos, podemos observar que ambos apresentam as ligações típicas das 

cadeias do PPV, já conhecidas na literatura,46-48: C=C + C-H e C=C do grupo 

vinileno em 1326 cm-1 e 1628 cm-1 (este aparece como um ombro para a amostra 

irradiada – linha vermelha). Os outros picos (1170 cm-1 e 1585 cm-1) são atribuídas 

as ligações do anel. Uma vez que a banda em 1585 cm-1 no espectro da curva 

vermelha (após irradiação a laser) é atribuída a 3 picos em 1550 cm-1, 1585 cm-1 e 

1628 cm-1, para investigar a conversão utilizaremos apenas o pico em 1326 cm-1. O 

fato do PTHT apresentar os picos característicos do PPV, mesmo antes da 

irradiação, pode ser atribuído a uma conversão na atmosfera livre. Contudo, 

podemos observar que intensidade do pico na conversão a laser é mais intensa. Na 

Tabela 4.1 se pode observar que a razão das intensidades dos picos de 1326 cm-1 e 

1170 cm-1 é 12 vezes maior no PPV (convertido) do que no PTHT, tais resultados 

confirmam que a irradiação com fs-laser de filmes PTHT leva à conversão em PPV. 
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Tabela 4.1 -  Intensidade de pico em 1170 cm
-1

 característico do anel e em 1326 cm
-1

 característico 
do grupo vinileno 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Vale ressaltar que, uma vez que PTHT não apresenta qualquer absorção 

linear em 790 nm (conforme mostrado na Fig. 4.2), comprimento de onda usado na 

microestruturação a laser, a natureza do processo de conversão envolve não-

linearidades ópticas, isto é, a interação luz-matéria é mediada por absorção 

multifotônica. Para investigar o processo de absorção não-linear, utilizou-se a 

técnica varredura-Z 49-50 em uma solução aquosa (2.45 g/L) do polímero precursor 

PTHT. Medidas de varredura-Z absorciva (fenda aberta), foram realizadas em 790 

nm, utilizando como fonte de excitação um amplificador óptico paramétrico (TOPAS-

Quantronix), que gera pulsos de 460 nm a 2200 nm, o qual foi bombeado por um 

laser de Ti:safira (Clark-MXR) que emite pulsos amplificados em 775 nm, com 

duração de 150 fs e taxa de repetição de 1KHz.    

 

Figura 4.5 - Curva de varredura-Z absorciva para a amostra de PTHT em 790 nm. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A curva da Fig. 4.5 representa a transmitância do material em função da 

posição da amostra em relação ao foco da lente. De acordo com este resultado, o 

PTHT apresenta o efeito de absorção de dois fótons em 790 nm, comprimento de 

onda utilizado para realizar a microestruturação. A partir do ajuste teórico50-51 (linha 

contínua) determinamos o coeficiente de absorção de dois fótons (β) de 0,0022 

cm/GW, a partir do qual se determinou uma seção de choque de absorção de dois 

fótons ( ) de 3700 GM em 790 nm. Este valor da seção de choque é similar 

ao obtido para o MEH-PPV,52 que é considerado um valor razoavelmente alto de 

absorção de dois fótons. 

Considerando-se a elevada seção de choque de A2F do PTHT no 

comprimento de onda usado na microestruturação com laser de fs, pode-se supor 

que este fenômeno está relacionado com sua conversão em PPV. Uma vez que no 

processo de microestruturação foi utilizado um laser com taxa de repetição de 5 

MHz, o intervalo de tempo entre pulsos consecutivos (200 ns) é mais curto do que o 

tempo de difusão de calor fora do volume focal (da ordem de μs). Assim, acúmulo de 

calor pode ocorrer durante a irradiação com o laser de fs.53-54 Para avaliar se o 

aquecimento local causado pela absorção de dois fótons é responsável pela 

conversão, consideramos que 73% da energia do pulso, absorvida pelo PTHT via 

A2F, é convertida em calor, levando-se em conta um rendimento quântico de 

luminescência de 27%.55-57 Considerando um tempo de difusão de calor de 2,5 μs 

entre pulsos consecutivos, a variação de temperatura após 105 pulsos (atingida com 

uma velocidade de varredura de 100 μm/s para a taxa de repetição de 5 MHz) é de 

centenas de graus Celsius, portanto, compatível com aquelas normalmente 

aplicadas em métodos usuais de conversão térmica. 

Para confirmar a origem foto-térmica da conversão de PPV induzida por 

pulsos de fs, realizou-se a microestruturação com laser operando em diferentes 

taxas de repetição. Usando um selecionador de pulsos (Pulsefinder – Femtolasers), 

a taxa de repetição do laser que opera em 5 MHz foi diminuída para 250 kHz.  Neste 

caso, mantivemos a energia de pulso (15 nJ) e o número de pulsos (105) fixos 

(Npulso = 𝑓 ∗ 𝑡 onde f é a taxa de repetição e t é o tempo de exposição do feixe no 

voxel), de tal forma que a energia total por spot é de cerca de 1,5 mJ para ambas as 

taxas de repetição. Assim, a única mudança de parâmetro é a taxa de repetição, que 

altera o tempo entre pulsos consecutivos e, consequentemente, o acúmulo de calor. 
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Além disso, também empregamos outra fonte laser de fsr (100 fs centrada em 790 

nm) operando com taxa de repetição de 86 MHz, com energia de pulso de 0.44 nJ e 

número de pulsos de 3,44x106, fornecendo também uma energia total por spot de 

1,5 mJ. Toda a microestruturação a laser com taxas de repetição distintas foi 

realizada usando uma objetiva de microscópio com 0,25-NA. Os espectros de 

fluorescência de filmes PTHT microestruturados com pulsos de fs a essas taxas de 

repetição distintas são mostrados na Fig. 4.6. A emissão da amostra processada a 

250 kHz (linha cinza + círculos) é idêntica à de PTHT (linha preta + círculos) não 

microestruturado, indicando que a conversão não foi conseguida com tal taxa de 

repetição. Nesta taxa de repetição o intervalo de tempo entre pulsos subsequentes 

(4 μs) é suficiente para restabelecer o equilíbrio térmico (tempo de difusão de calor ~ 

2.5 μs). Consequentemente, não ocorre acúmulo de calor53-54  e a temperatura na 

área irradiada não atinge o valor requerido para o processo de conversão. Além 

disso, a partir da Fig. 4.5 pode-se ver que o espectro de fluorescência de filmes de 

PTHT microestruturados a 5 MHz (linha preta) e 86 MHz (linha cinza) apresentam 

características semelhantes, como esperado, uma vez que neste caso a temperatura 

local aumenta consideravelmente devido ao aquecimento associado à taxa de 

repetição do laser. No entanto, o filme irradiado com 86 MHz tem melhores 

características físicas do que aquele irradiada com 5 MHz, pois a banda de zero 

fônon é mais estreita e deslocada para o vermelho. Tais resultados do efeito da taxa 

de repetição sobre a conversão do PTHT em PPV por pulsos de fs confirmam a 

natureza fototérmica (excitação de dois fótons) do processo.  
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Figura 4.6 -  Espectros de fluorescência do filme precursor PTHT (linhas pretas + círculos) e regiões irradiadas 

com diferentes taxas de repetição: 250 kHz (linha cinza + circulos), 5 MHz (linha preta) e 86 MHz 

(linha cinza). 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Além disso, para taxa de repetição de 86 MHz, descobrimos que a melhor 

faixa operacional para a energia de pulso é 0,44 – 0,97 nJ, delimitando a energia 

mínima de pulso para causar a conversão de PPV e a energia máxima após a qual 

ocorre a degradação do polímero. 

 

Figura 4. 7– Faixa operacional de trabalho (a) energia minima de degradação e (b) energia mínima de 

conversão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para demonstrar o potencial da abordagem de conversão a laser de fs aqui 

apresentada, fabricamos uma série de dispositivos microelectrónicos de PPV, 

representados por uma matriz de capacitores, como mostrado na imagem de 

microscopia óptica apresentada na Fig. 4.7a. A Fig. 4.7b apresenta a imagem de 

microscopia de fluorescência das microestruturas utilizando como fonte de excitação 

uma lâmpada na região de 450-490 nm. Tais microdispositivos foram fabricados 

usando uma velocidade de varredura de 50 μm/s e energia de pulso de 0,8 nJ. 

 

 

 

Figura 4. 8 - a) Imagem de microscopia óptica de um conjunto de microcapacitores PPV obtidos por conversão 

fs-laser. b) Imagem de microscopia de fluorescência dos microdispositivos, obtida com excitação 

em 450-490 nm.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

Demonstramos um método que permite a obtenção de PPV em regiões 

espacialmente confinadas, possibilitando o desenvolvimento de microdispositivos 

eletroluminescentes, como demonstrado pela fabricação de microcapacitores de 

PPV. A conversão de filmes do precursor PTHT em PPV é conseguida pela escrita 

direta a laser com pulsos de femtossegundos, que induz reações foto-térmicas como 

(a) 

(b) 
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consequência do processo de absorção de dois fótons, resultando na eliminação de 

grupos sulfônicos e na formação de PPV. As análises de absorção, fluorescência e 

espectroscopia Raman confirmam a obtenção de PPV pela irradiação com pulsos 

laser de femtossegundos. É importante mencionar que o PPV obtido pelo 

processamento a laser apresenta maior comprimento de conjugação do que aquele 

obtido pelo método tradicional. Adicionalmente, experimentos realizados em 

diferentes taxas de repetição confirmam a natureza foto-térmica do processo. Os 

efeitos ópticos não-lineares induzidos pelos pulsos laser são responsáveis por 

confinar a formação de PPV a uma escala micrométrica, configurando um método 

promissor para a fabricação precisa de microdispositivos poliméricos com 

geometrias arbitrárias, que podem ser explorados para uma vasta gama de 

aplicações em fotônica e optoeletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5 FABRICAÇÃO DE MICROESTRUTURAS DOPADAS COM 

POLÍMEROS CONJUGADOS UTILIZANDO POLIMERIZAÇÃO VIA 

ABSORÇÃO DE DOIS FÓTONS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção, demonstramos o potencial da técnica de fotopolimerização via 

absorção de dois fótons (2PP) para fabricar microestruturas 3D complexas dopadas 

com PPV. PTHT é incorporado no material polimérico e posteriormente é convertido 

em PPV através de um tratamento térmico. Medidas ópticas, tomadas antes e 

depois da conversão térmica, confirmam a conversão do PTHT para PPV. A 

polimerização via 2PP pode ser explorada para fabricar uma variedade de 

microdispositivos 3D, abrindo assim novos caminhos em optoelectrônica baseada 

em polímero. 

 

 

Fotopolimerização por absorção de dois fótons 

A técnica de fotopolimerização via absorção de dois fótons pode ser aplicada 

para gerar microestruturas tridimensionais (3D). Nesta técnica, a fotopolimerização 

faz uso da luz como fonte de energia para induzir a reação de polimerização, a qual 

consiste na formação de macromoléculas (polímeros) a partir de moléculas simples 

(monômeros). Na polimerização tem-se a ocorrência de uma reação em cadeia, a 

qual ocorre através da adição sucessiva de moléculas de monômero para a 

extremidade reativa de uma cadeia polimérica em crescimento. Como os 

monômeros têm baixo coeficiente de extinção molar, é necessário adicionar à resina 

um fotoiniciador que absorva luz e produza as espécies reativas, radicais ou íons, 

que iniciem a polimerização. Quando o fotoiniciador absorve luz, ele sofre uma 

quebra gerando dois radicais livres igualmente reativos. Esses radicais reagem com 

os monômeros, quebrando suas ligações insaturadas (ligações duplas entre 

carbonos) e formando centros ativos (radicais de monômeros). Logo o centro ativo 

se combina com novos monômeros não reagidos (insaturados), aumentando o 

tamanho da cadeia.  Esse processo termina quando os centros ativos das cadeias 
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são suprimidos ao reagirem com outro centro ativo. Esse processo é ilustrado na 

Fig. 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1 - a) Quebra da molécula do fotoiniciador.  b) Formação de um radical livre. c) Reação do radical livre 

com a molécula de um monômero.  d) Formação de um radical monomérico que irá reagir com 

outros monômeros ou radicais monoméricos.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A presença de oxigênio molecular na amostra inibe ou reduz a eficiência da 

ação dos radicais (formados a partir do fotoiniciador) sobre as moléculas dos 

monômeros. Isto ocorre devido à reação do oxigênio com os radicais, que resulta no 

radical peróxido, o qual é bem menos reativo. O oxigênio contribui para a formação 

de uma potência limiar abaixo da qual a polimerização não ocorre.58
 A presença 

desse limiar de polimerização é um dos fatores que contribuem para a quebra do 

limite de difração no processo de fotopolimerização por dois fótons, tornando 

possível a fabricação com resolução submicrométrica. Isto é possível controlando a 

intensidade de luz no volume focal, alçando uma intensidade mínima suficiente para 

iniciar a polimerização, mas que permita a obtenção de voxel (pixel volumétrico) com 

resolução acima do limite de difração. Desta forma, a polimerização estará limitada a 

uma região inferior ao limite de difração. A Fig. 5.2 ilustra este aspecto da 

fotopolimerização por dois fótons, apresentando a distribuição de intensidade de luz 

para três níveis de intensidades diferentes. Nesta figura, as curvas A, B e C 

denotam, respectivamente, intensidades menor, igual e maior que o limiar de 

polimerização para absorção de dois fótons (linha pontilhada). Para a intensidade 
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representada na curva A o material não será polimerizado, dado que está abaixo da 

intensidade limiar. Para a curva C teremos a polimerização do material numa região 

confinada ao centro da seção transversal do feixe. Porém, diminuindo a intensidade, 

conforme ilustra a curva B, a região polimerizada terá resolução acima do limite de 

difração, uma vez que apenas uma pequena porção da região central do perfil 

transversal terá intensidade suficiente para induzir a polimerização, obtendo um 

volume polimerizado (voxel) menor.  

 

 

Figura 5.2 -  As curvas A, B e C denotam, respectivamente, intensidades menor, igual e maior que o limiar de 

polimerização por absorção de dois fótons (linha pontilhada). A curva C mostra uma intensidade 

que permite a obtenção de voxel com resolução acima do limite.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Outro aspecto que contribui para aumentar a resolução do processo de 

fabricação é a dependência quadrática da absorção de dois fótons (A2F) com a 

intensidade incidente, que permite a localização espacial da excitação, levando a 

indução do processo de polimerização apenas no volume focal.  

 

Figura 5.3 - Esquema do perfil transversal de intensidade do feixe para uma gaussiana simples e uma gaussiana 

ao quadrado.  

Fonte Adaptada de GAUSSIAN.
59
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A cintura mínima do feixe no plano focal é delimitada pelo limite de difração. 

Porém, tendo em vista que a taxa de excitação por dois fótons depende do quadrado 

da intensidade, a região onde a A2F é efetiva será menor que este valor como 

mostrado na Fig. 5.3. Desta forma, apesar da cintura do feixe ainda ser limitada por 

difração, a largura da região polimerizada pode ser menor por se tratar de um 

processo de absorção de dois fótons. Aliando-se essa propriedade à presença do 

limiar de polimerização, temos a possibilidade de microfabricar com resolução acima 

do limite de difração. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Especificamente, o processo de fotopolimerização via A2F foi realizado numa 

resina contendo dois monômeros acrílicos e um fotoiniciador60, que sofrem 

polimerização por radicais livres para formar a estrutura polimérica. Os dois 

monômeros utilizados são: penta acrilato de dipentaeritritol (vendido comercialmente 

como “SR-399”) e triacrilato de tris(2-hidroxietil) isocianurato (vendido 

comercialmente como “SR-368”), ambos disponíveis comercialmente pela empresa 

Sartomer. A Fig. 5.4 ilustra a estrutura molecular desses monômeros: 

 

 

Figura 5.4 - Estrutura molecular dos monômeros acrílicos (a) SR-368 e (b) SR-399. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A estrutura aromática do monômero SR-368 confere dureza ao polímero, 

enquanto que as longas cadeias lineares do SR399 conferem flexibilidade as 

microestruturas produzidas.60-62 As propriedades mecânicas do polímero final são 

determinadas pela proporção de cada um dos monômeros na composição da resina 

base. Um excesso do SR-399 resulta em um material borrachoso, sem rigidez 

estrutural, enquanto que um excesso de SR-368 resulta em um polímero duro, 

porém quebradiço. 

Como fotoiniciador, utilizamos o oxido e bis-(2,4,6-trimetilbenzoil)-4- etoxifenil 

fosfina, (vendido comercialmente como “Lucirin TPO-L”. A Fig. 5.5 ilustra a estrutura 

molecular do fotoiniciador utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Fórmula estrutural do Lucirin TPO-L.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

O Lucirin TPO-L é um fotoiniciador do Tipo I, que desencadeia a 

polimerização por radicais livres. Quando excitado, a ligação C-P é quebrada, 

formando dois radicais. O radical fosfinoil tem uma estrutura tetraédrica com um 

único elétron no átomo de fósforo. Este radical inicia a polimerização de forma 

eficiente e com pouca limitação espacial.60 Na Fig 5.6 é mostrada a absorbância, 

assim como o espectro de absorção de dois fótons deste fotoiniciador.  
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Figura 5.6 - Espectro de absorção linear (linha solida) e de seção de choque de absorção de dois fótons 

(círculos) do Lucirin TPO-L.  
Fonte: Adaptada de MENDONCA.

60
 

 

O espectro de absorção linear do Lucirin TPO-L apresenta um pico em 365 

nm e um aumento significativo da absorção para comprimentos de onda na região 

do UV. Pode-se também observar que não há absorção linear para comprimentos de 

onda superiores a 440 nm. Esta transparência no infravermelho próximo restringe a 

fotopolimerização ao efeito da A2F, uma vez que o laser utilizado para 

microfabricação emite em torno de 790 nm. O espectro de absorção de dois fotons 

exibe um pico em torno de 610 nm (linha sólida) e outro, mais discreto, em 730 nm. 

A existência do pico de absorção de dois fótons em 730 nm mostra que é possível, 

via A2F, alcançar o mesmo estado final da transição via um fóton, isto porque o 

fotoiniciador é uma molécula assimétrica, portanto as regras de seleção são 

relaxadas. Apesar do fotoiniciador possuir uma seção de choque de absorção de 

dois fótons baixa em comprimentos de ondas de operação do laser de Ti:safira (em 

torno de 0.1 GM), o Lucirin TPO-L possui alta eficiência como fotoiniciador. Este 

fotoiniciador é bastante interessante por sua alta solubilidade, alta eficiência na 

produção de radicais livres e alta capacidade de reação de seus radicais. O Lucirin 

TPO-L é liquido à temperatura ambiente, característica importante já que a maioria 

dos monômeros usados na fotopolimerização por A2F são muito viscosos e 

dificilmente formariam soluções homogêneas com outros fotoiniciadores.  
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As amostras utilizadas foram preparadas utilizando uma proporção de 90 % 

do monômero SR 399, 10 % do monômero SR 368, o PTHT em solução aquosa e o 

fotoiniciador foram adicionados numa proporção de 0,5 % e 3% em massa de resina. 

Após a mistura ter sido agitada durante 2 h a 30°C, manteve-se sob vácuo a 30°C 

durante 3 dias. Uma vez que o solvente foi evaporado, adicionou-se à resina 

polimérica o fotoiniciador.  A amostra é depositada sobre um substrato base de vidro 

posicionado sobre uma lâmina de microscópio e coberta com uma lamínula de vidro. 

Fitas adesivas são coladas em ambas as extremidades do substrato de forma a fixá-

lo à lamínula de microscópio, servindo também como espaçadores, como 

esquematizado na Fig 5.7. 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Ilustração da amostra utilizada para a microfabricação. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

No sistema de microfabricação, a amostra é colocada invertida sobre o 

estágio de translação como mostra a Fig. 5.7. Isso é feito devido às curtas distâncias 

de trabalho das objetivas usadas, de forma que a luz atravesse apenas a lamínula 

de vidro, possibilitando uma maior liberdade de fabricação no eixo z. O sistema 

experimental para a fotopolimerização via absorção de dois fótons é apresentado na 

Fig. 5.8.  
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Figura 5. 8-  Aparato experimental esquematizado do sistema de microfabricação por fotopolimerização por 

dois fótons. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

O processo de polimerização por absorção multifotônica utiliza um oscilador 

laser de Ti:safira (KML), largura de banda a meia altura de aproximadamente 30 nm, 

com potência média de saída na ordem de 500 mW e banda centrada em 790 nm. 

Os pulsos de saída têm taxa de repetição de 86 MHz e duração em torno de 100 fs. 

O feixe do laser é direcionado sobre um par de espelhos acoplados a motores 

galvanômetros, que fazem com que o feixe percorra a amostra nas direções x e y. 

Um motor de precisão move o suporte da amostra ao longo do eixo de propagação 

do laser (direção z). Desta forma, o sistema nos permite fabricar estruturas 

tridimensionais. O feixe é focalizado sobre a amostra através de uma objetiva de 

microscópio (10 NA= 0,25 e 60×NA= 0,85). Um sistema de iluminação, junto com 

uma câmera CCD, permite observar o processo de fotopolimerização em tempo 

real.13,63  

 

Todo o sistema é automatizado e controlado por computador; o controle dos 

espelhos galvanometricos e obturador mecânico é feito utilizando um programa 

elaborado em linguagem LabVIEW. Através de um software de modelamento de 

projetos em 3D se constrói o modelo sólido de um objeto tridimensional. Em 

seguida, por meio de um software livre (Slicer) secciona-se o modelo sólido, 

vetorizando cada camada. Por fim, gera-se um arquivo de acordo com as 

configurações de impressão predefinidas pelo usuário (altura da camada e 

geometria de vetorização). O software desenvolvido em LabVIEW carrega o arquivo 

de vetorização e gera um conjunto de pontos que indicam a trajetória do feixe laser 
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no plano x-y da amostra. Por meio de um sinal analógico enviado aos espelhos 

galvanometricos gera-se a primeira camada; uma vez finalizada a primeira camada, 

o motor acoplado ao estágio de translação é acionado para reposicionar a amostra e 

executar a camada seguinte. Este processo se repete até que seja atingida a altura 

da microestrutura, definida no modelo sólido.  

 

Terminado o processo de fabricação, a amostra é imersa em uma placa de 

petri contendo etanol 99% para remover a resina não polimerizada, deixando no 

substrato apenas as estruturas de interesse. As estruturas ficaram, em geral, de 20 

a 30 minutos nesse banho de etanol. Estruturas que não estejam perfeitamente 

aderidas ao substrato serão removidas no processo de lavagem. Por isso, é 

essencial que no início da fabricação o foco da objetiva coincida com a superfície do 

substrato. Isso é necessário para que quando se inicie a polimerização ela ocorra 

diretamente no substrato base, deixando a estrutura aderida ao mesmo, resultando 

em uma estrutura que resistirá ao processo de lavagem. Após a conclusão do passo 

de fabricação, as microestruturas foram aquecidas em uma estufa a vácuo a uma 

temperatura de 230°C durante 6 h para induzir a conversão térmica de PTHT em 

PPV. A Fig. 5.9 ilustra simplificadamente, os passos mais importantes do processo 

de fabricação das microestruturas. 

 

 

 

Figura 5. 9 - Metodologia para fabricação de microestruturas dopadas com PPV; (I) varredura do feixe na 

amostra para sua polimerização. (II) remoção da resina não polimerizada. (III) Estruturas 

fabricadas sobre substrato. (IV) Conversão térmicas das microestruturas de PTHT em PPV. (V) 

Estruturas de PPV fabricadas sobre substrato.   

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Fig 5.10 mostra imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV TM300 

– Hitachi) de microestruturas tridimensionais fabricadas empregando pulsos de 50 pJ 

do oscilador laser Ti: Safira com 40 μm/s de velocidade de varredura do laser. Como 

pode ser observado, as microestruturas apresentam boa qualidade estrutural e 

integridade da forma (microestruturas homogêneas sem deformação geométrica), 

indicando que a dopagem não interfere no processo de microfabricação. As 

microestruturas mantem sua rigidez estrutural e integridade da forma, mesmo depois 

do processo da lavagem. 

Após a conversão térmica, a distribuição do dopante no volume das 

microestruturas foi analisada via microscopia confocal de fluorescência. As imagens 

da reconstrução tridimensional obtidas via microscopia confocal de fluorescência 

(Fig. 5.10 (b)) reproduzem a geometria das microestruturas observadas via 

microscopia eletrônica de varredura, confirmando assim que o processo de 

microfabricação não afeta as propriedades ópticas do PPV, e que este está 

uniformemente distribuído ao longo das microestruturas.  
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Figura 5.10 -  (a) Imagens de microscopia eletrônica de varredura de diferentes formas geométricas. (b) 

Reconstrução tridimensional das microestruturas de diferentes formas geométricas.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para verificar a presença de PTHT e a sua conversão para PPV na 

microestrutura, micro-fotoluminescência foi realizada. Os espectros de fluorescência 

das microestruturas dopadas com PTHT, antes e depois da conversão térmica são 

apresentados na Fig. 5.11. Como pode ser observado, os espectros apresentam três 

picos característicos; no espectro da microestrutura dopada com PTHT temos um 

pico em 490 nm e os outros dois (ombros) em 515 nm e 560 nm. O espectro da 

microestrutura dopada com PPV apresenta um pico em aproximadamente 515 nm e 

um segundo pico em torno de 550 nm, além de um ombro localizado em 580 nm. 

Imagens de microscopia de fluorescência da microestrutura, antes e depois da 

conversão, são apresentadas como inserções na Fig. 5.11. Conforme mostrado nas 

imagens de microscopia óptica apresentadas como inserções na figura, a 

microestrutura dopada com o polímero precursor (imagem esquerda) apresenta uma 



66 
 

cor ligeiramente esverdeada, típica da PTHT. As microestruturas termicamente 

convertidas, por outro lado, apresentam uma mudança de cor evidente para o 

amarelo, típico do PPV. 

 

Figura 5.11 -  Espectros de fluorescência da microestrutura dopada com o polímero precursor PTHT (linha 

cinza) e da microestrutura, após a conversão, contendo PPV (linha preta).  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Vale ressaltar que, mesmo que o fotoiniciador Lucirin TPO-L esteja presente a 

uma concentração 6 vezes superior em peso (porcentualmente) do que o precursor 

de polímero, ele não contribui para os espectros de emissão das microestruturas 

anteriores ou após a conversão térmica. A excitação das microestruturas na 

configuração de micro-luminescência foi realizada a 442 nm, que está fora do 

espectro de absorção de Lucirin TPO-L.60 

Como medida complementar à fluorescência, foram feitas medidas de 

absorção da microestrutura dopada com PPV (após o tratamento térmico). Na Fig. 

5.12 apresentamos os espectros de absorção e fluorescência da microestrutura 

contendo PPV. O espectro de absorção de PPV apresenta uma banda larga que se 

estende de 430 nm a 520 nm, com um máximo próximo de 460 nm.44 As bandas de 

absorção de PPV dentro de 300 a 420 nm estão fora da gama de espectro que 

podemos medir com a nossa configuração de micro absorção e, portanto, não são 

mostradas na figura. A conversão de PTHT em PPV é acompanhada pela redução 

de absorção bandas na região UV (~ 200 - 270 nm, não mostradas aqui) atribuídas à 
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eliminação de unidades de tetrahidrotiofenio. O aparecimento de novas bandas em 

torno de 470 nm está relacionado à formação de segmentos de PPV conjugados de 

diferentes tamanhos.6,42434464.  
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Figura 5.12 -  Espectros de absorção (linha cinza) e fluorescência (linha preta) da microestrutura contendo PPV 

(após o processo de conversão térmica). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Novamente, não há características espectrais de Lucirin TPO-L(ver Fig. 5.6) 

nos espectros de aborção aqui mostrados. Nosso aparato de microabsorção 

compreende fontes de luz com comprimento de onda acima de 430 nm, ou seja, fora 

do espectro de absorção do Lucirin TPO-L.    

 

A Fig. 5.13 exibe o espectro Raman (Raman LabRam HR Evolution, Laser 

Nd:YAG a 532 nm)  da microestrutura após conversão térmica em PPV (linha preta), 

na qual pode-se observar os picos PPV típicos, 46-47,65 com os mais importantes 

centrados em 1330 e 1626 cm-1, que correspondem à vibração de alongamento de 

dupla ligação do grupo vinílico. Os outros picos (em 966, 1170, 1302, 1547 e 1584 

cm-1) são característicos do anel aromático da molécula. As vibrações de 1414 cm-1 

são atribuídas a vibrações de deformação de CH2 (presentes em materiais PPV e 

acrílicos) e os picos a 1455 cm-1 e 1726 cm-1 correspondem aos anéis aromáticos do 

fotoiniciador e ao grupo carbonila de materiais acrílicos, respectivamente.66 Para fins 
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de comparação, a linha cinza na Fig. 5.13 exibe o espectro Raman de um filme de 

PPV convertido a partir de um filme de  PTHT através do mesmo tratamento térmico. 

 

 

 
Figura 5.13 -  Espectros Raman de PPV registrados sob excitação a 532 nm. A linha preta refere-se à 

microestrutura após a conversão térmica para PPV, enquanto a cinza representa um filme de 

PPV convertido termicamente a 230 ° C por 6 h. O espectro Raman da microestrutura foi 

multiplicado por um fator de 10. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

5.4 CONCLUSÕES 

 
As microestruturas 3D dopadas com PPV foram fabricadas com sucesso por 

meio da polimerização via absorção de dois fótons. Após a fabricação, as 

microestruturas foram submetidas a um tratamento térmico padrão para converter 

PTHT em PPV. 

As imagens eletrônicas de varredura exibem microestruturas com boa 

qualidade estrutural apesar da presença do dopante. Além disso, houve uma boa 

combinação de geometria entre a fluorescência reconstruída e as imagens de 

microscopia eletrônica de varredura tomadas após o tratamento térmico, 

confirmando assim que o PPV está uniformemente distribuído ao longo das 

microestruturas. 
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Para medir as propriedades ópticas do PPV incorporado nas microestruturas, 

medidas de micro-fotoluminescência e absorção foram realizadas. Os resultados 

mostraram um deslocamento para o vermelho no espectro de fluorescência da 

microestrutura após conversão térmica, o que é atribuído a um aumento no grau de 

conjugação do polímero. As imagens das microestruturas que estão sendo excitadas 

com um laser HeCd a 442 nm revelaram uma evidente mudança de cor da 

fluorescência da microestrutura para o amarelo, típico do PPV. Além disso, os picos 

de PPV apareceram na absorção da microestrutura e nos espectros de Raman, 

confirmando assim a presença de PPV em microestrutura após a conversão térmica. 
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6 TRANSFERÊNCIA DIRETA INDUZIDA POR LASER (LIFT) DO 
POLÍMERO PPV 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 
 

Apesar dos avanços na síntese de polímeros baseados em PPV e na 

melhoria de suas propriedades, seu processo de impressão, em especial 

envolvendo a fase sólida, permanece inadequado para o desenvolvimento de 

microcircuitos eletro-ópticos, isto porque a deposição de materiais funcionais requer 

a formulação de tintas adequadas, o que pode ser um desafio devido à solubilidade 

do material desejado e à alta viscosidade requerida nestes materiais. Neste trabalho, 

implementamos um sistema de transferência direta induzida por laser (LIFT) com 

pulsos de femtossegundos, o qual permite a deposição controlada de PPV com alta 

resolução espacial, fornecendo micropadrões bidimensionais (2D) finos, 

preservando sua estrutura e propriedades ópticas. O processo de impressão foi 

realizado utilizando filmes de PPV, superando a questão da insolubilidade deste 

material.  

Recentemente, o uso de materiais à base de celulose como substrato para a 

fabricação de eletrônicos flexíveis atraiu um interesse significativo por oferecer um 

conjunto de propriedades únicas; o papel é de baixo custo, fácil de processar, leve, 

ecológico e biocompatível.67-71 Nessa direção, neste trabalho, foi possível projetar 

macro e microcircuitos na superfície  de celulose bacteriana (CB), os quais se 

tornaram eletricamente condutores após dopagem com cloreto de ferro FeCl3. A 

caracterização óptica e elétrica do PPV transferido demonstra o potencial deste 

método para a padronização de microdispositivos eletro-ópticos, uma vez que sua 

luminescência e condutividade elétrica foram preservadas. 

Foram feitas medidas de impedância elétrica com o objetivo de demonstrar a 

viabilidade do PPV depositado para microdispositivos elétricos. A deposição de 

padrões de PPV foi realizada em papel de celulose bacteriana e dopados com 

cloreto de ferro FeCl3 para aumentar a condutividade. Parâmetros elétricos foram 

extraídos pelo ajuste de circuito equivalente elétrico a condutividade foi calculada 

com essas informações. 
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6.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A técnica baseada na transferência direta induzida por laser (LIFT) de 

materiais consiste na irradiação de um substrato doador contendo um material de 

interesse, que é transferido para um segundo substrato, chamado receptor, 

localizado próximo ao primeiro, permitindo a formação de padrões complexos sobre 

a superfície de interesse. A preparação do substrato do doador foi realizada pelo 

método de deposição por espalhamento de solução (casting), como explicado no 

Capitulo 4. Uma solução aquosa de 2,2 g/L do PTHT (precursor do PPV) foi 

espalhada sobre um substrato de vidro, o qual é subsequentemente aquecido a 30 

°C sob vácuo para remoção do solvente, seguida pelos processos de conversão 

térmica a 230 °C/6h em forno a vácuo. 

O fs-LIFT foi realizado utilizando um oscilador de laser Ti: safira (Femtosource 

-XL), que produz pulsos de aproximadamente 50 fs centrados em 790 nm, com taxa 

de repeticão de 5 MHz. O conjunto óptico é composto principalmente por um estágio 

de translação x-y-z, uma lente objetiva de microscópio (NA = 0,25) e uma câmera 

CCD. Esses componentes são alinhados verticalmente de modo a permitir a 

irradiação do lado de trás do substrato dador em direção ao receptor, uma placa de 

vidro colocada em contato com o filme de PPV. As condições ótimas para o LIFT, 

determinadas em experimentos suplementares, são velocidade de varredura de 100 

µm.s-1 e energia de pulso de 8 nJ. O processo LIFT é monitorado em tempo real 

com o auxílio de um sistema de imagem composto por uma luz branca e uma 

câmera CCD. Os componentes básicos do sistema LIFT são mostrados 

esquematicamente na Fig. 6.1.  
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Figura 6.1 - Esquema mostrando os elementos básicos do processo LIFT. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

Também se realizou a deposição de padrões de PPV em papel de celulose 

bacteriana, a qual foi produzida pela bactéria do gênero Gluconacetobacter xylinus. 

A CB foi cultivada num meio de cultura composto basicamente de uma fonte de 

carboidrato além de extrato de levedura como fonte de nitrogênio.72-73 Para tal, 45 

mL do meio de cultura e 5 mL de inóculo (Gluconacetobacter xylinum ATCC 23760) 

foram cultivados por três dias em condições estáticas (sem agitação), a 28 ºC, em 

um frasco Erlenmeyer de 250 mL na estufa com circulação de ar. Posteriormente, a 

película gelatinóide de CB (Fig 6.2a) foi colhida e purificada para eliminar o meio de 

cultura (células e outras impurezas). O protocolo de purificação foi realizado 

seguindo a via descrita por Tercjak et al.72 Finalmente, a membrana hidratada 

purificada de CB foi seca para obter o filme CB (Fig 6.2b). Os filmes de CB foram 

fornecidos pela fundação André Tosello (Campinas-SP). Na Fig 6.2c é mostrada as 

imagens de microscopia eletrônica de varredura de celulose bacteriana. 



74 
 

 

Figura 6.2 - (a) Membrana de celulose bacteriana a ser retirada do meio de cultura. (b)  Filme de celulose 

bacteriana. c) Imagem de microscopia eletrônica de varredura de celulose bacteriana. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A deposição de padrões de PPV realizada no papel de celulose bacteriana 

como substrato foram dopados com cloreto de ferro FeCl3 para aumentar a 

condutividade. 

Medidas de impedância elétrica foram realizadas no modo AC, utilizando 100 

mV de amplitude na faixa de frequência de 1 a 106 Hz usando um analisador de 

impedância Solartron, modelo SI1260A, acoplado a interface dielétrica, modelo 

1296A o qual é um amplificador que permite medir uma impedância de valor mais 

elevado (até TΩ) quando comparado com o solartron (100MΩ). Usou-se o programa 

ZView para o monitoramento da medida de impedância em tempo real e analisar os 

resultados experimentais apresentando os resultados em termos de componentes 

de circuitos equivalentes. O ajuste do circuito elétrico equivalente RC foi utilizado 

para extrair os parâmetros elétricos e a condutividade foi estimada utilizando-se os 

parâmetros geométricos da amostra. Estes experimentos foram realizados com o 

auxílio do Dr. Flavio Makoto do Grupo de Polímeros do IFSC. 
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6.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A morfologia do PPV impresso por fs-LIFT em uma lâmina de vidro pode ser 

visualizada através das imagens de AFM (Flex Axiom AFM - Nanosurf) na Fig. 6.3, 

que demonstra que o material está confinado dentro da região irradiada, 

correspondendo a duas linhas paralelas. Para esta condição experimental (NA = 

0,25, energia de pulso de  8 nJ e velocidade de varredura de 100 μm / s), a seção 

transversal do material impresso é de 5,3 μm de largura (FWHM) e 110 nm de altura. 

É importante notar na Fig. 6.3 a ausência de deposição de material fora das linhas 

irradiadas, revelando a precisão deste procedimento para a impressão de 

micropadrões, com resolução e qualidade adequadas para aplicações em 

microdispositivos eletroluminescentes. A partir da imagem AFM determinamos a 

média aritmética da rugosidade (Ra), sendo esta de 5,1 nm. 

 

 

Figura 6.3 - Imagem de AFM do PPV depositado por fs-LIFT utilizando energia de pulso de 10 nJ e velocidade 

de varredura de 100 μm / s. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para verificar eventuais mudanças estruturais devido à interação do laser com 

pulsos de fs com o material, o espectro Raman do PPV depositado via fs-LIFT é 

comparado ao filme doador, conforme mostrado na Fig. 6.4, (LabRam HR Evolution, 

Laser He-Ne a 633 nm). Como se pode notar, os picos Raman do material 

transferido são muito semelhantes ao filme doador. Ambos os espectros da Fig. 6.4 

são compostos por dois picos principais em 1169 e 1581 cm-1, atribuídos ao 
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dobramento C – H e ao estiramento C – C do anel, respectivamente. O pico a 1545 

cm-1 também é atribuído ao estiramento do anel C – C, enquanto as vibrações a 

1327 cm-1 e 1624 cm-1 correspondem as ligações C=C + C-H e C=C características 

do grupo vinileno.46  

 

Figura 6.4 - Espectro Raman do filme doador de PPV e o PPV depositado usando fs-LIFT com Ep = 8 nJ. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Fig. 6.5 (inserção) exibe a imagem de microscopia óptica da amostra de 

PPV depositado e sua imagem de fluorescência correspondente, juntamente com o 

espectro de fluorescência (linha preta) (lâmpada de excitação a 450-490 nm), que 

também é comparado ao filme doador (linha cinza). O espectro de fotoluminescência 

de ambos, doador e material transferido, apresenta picos em 508 e 537 nm, e uma 

pequena banda variando de 560 a 620 nm, sendo característico da emissão de PPV 

quando excitado na região UV.64 Além disso, a similaridade dos dois espectros na 

Fig. 6.5 demonstrou que as propriedades ópticas do PPV não são afetadas durante 

os processos LIFT. É importante ressaltar que o fs-LIFT foi realizado a partir de 

filmes de PPV, ou seja, a deposição foi a partir de fase sólida evitando 

contaminações ou alterações de sua estrutura e propriedades. 
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Figura 6.5 -  Espectro de fotoluminescência da amostra de PPV transferido por fs-LIFT (linha preta) juntamente 

com o espectro do filme doador (cinza). A parte superior da inserção exibe uma imagem de 

microscopia óptica da amostra depositada e sua respectiva imagem. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para demonstrar a flexibilidade da técnica para projetar micro-padrões de alta 

definição e sem limitação geométrica, imprimimos um circuito (representação de um 

filtro RC), como mostrado na imagem de microscopia confocal de fluorescência 

(Microscópio Confocal LSM 700 - Carl Zeis) apresentada na Fig. 6.6. 

 

 

 

Figura 6.6 - Imagem de microscopia confocal de fluorescência de uma representação de um filtro RC. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Também foi realizada a deposição de padrões de PPV em papel de celulose 

bacteriana. Na Fig. 6.7a é mostrada as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura de linhas PPV impressas na superfície de CB por fs-LIFT.  Tais resultados 

indicam que o processo de transferência ocorre sem a ablação do material do 

substrato, uma vez que a típica estrutura multicamadas da rede de nanofibras do CB 

é preservada. Além disso, a imagem MEV de maior ampliação (Fig. 6.7b) indica que 

o PPV (parte superior) é depositado homogeneamente no topo das nanofibras CB. A 

imagem de AFM apresentada na Fig. 6.7c exibe a morfologia do PPV depositado na 

superfície do CB. Os padrões transferidos exibem uma largura de 12 µm, altura de 

aproximadamente 630 nm e rugosidade superficial (Ra) de 51 nm, sendo o último 

comparável à rugosidade da superfície BC (Ra = 35 nm).  

 

 

 

Figura 6.7 -  (a) Imagen de microscopia eletrônica de varredura de padrões PPV transferidos no topo da 

superfície BC por fs-LIFT. (b)  Imagen de microscopia eletrônica de varredura de maior 

ampliação da superfície da amostra. c) Imagem de microscopia de força atômica de padrões PPV 

transferidos. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As linhas observadas na imagem de microscopia óptica apresentada na Fig. 

6.8a correspondem ao PPV transferido para o substrato CB. A cor amarelada 

observada em tais linhas indica que o PPV não foi degradado no processo de 
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transferência. A Fig. 6.8b apresenta a imagem de microscopia de fluorescência 

(lâmpada de excitação a 450-490 nm) do padrão impresso, que exibe uma emissão 

verde intensa e homogênea, típica do PPV. Os espectros de emissão de PPV (linha 

cinza) e os padrões de PPV depositados (linha preta) são mostrados na Fig. 6.8c. 

Três bandas largas de emissão são observadas, com intensidades máximas de 517, 

542 e 580 nm. O pico de energia mais alto está relacionado a transições eletrônicas, 

enquanto os outros são réplicas de fônon.64 O fato de que o espectro do PPV (linha 

preta) transferido é muito semelhante ao observado para o PPV transferido indica 

que nenhuma degradação de material está ocorrendo no fs-LIFT. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 8 - (a) Imagem de microscopia óptica e (b) imagem de fluorescência de padrões de PPV transferidos 

no topo da superfície BC por fs-LIFT.  (c) Espectro de fotoluminescência da amostra de PPV 

transferido na CB (linha preta) juntamente com o espectro do filme. 
Fonte: Elaborada pela autora 
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O estudo estrutural do material depositado foi realizado utilizando 

espectroscopia de espalhamento Raman. Os espectros de Raman do PPV, da BC e 

do PPV depositado na superfície de CB são mostrados na Fig. 6.9. O espectro 

obtido para o substrato de CB (linha cinza claro) mostra as bandas características da 

celulose na região 1180–1270 cm−1  (HCC, HCO, HCH e COH é predominante); no 

1270–1350 cm−1 ( HCC e HCO); no 1350–1430 cm−1 (COH), e no 1430 - 1500 cm−1 

(HCH).74-76 O espectro do PPV (linha cinza) exibe bandas em 1174 cm−1 

(estiramento C-C e dobramento do anel fenil no plano), em 1552 e 1591 cm−1  (C = 

C e C - C do anel fenil, respectivamente) e em 1330 cm-1 e 1629 cm-1  (C=C + C-H e 

C=C respectivamente) do grupo vinileno.48
 O espectro Raman obtido na linha PPV 

impressa no topo do CB exibe bandas correspondentes a ambos os componentes. 

Nenhuma banda nova, intensidades relativas alteradas ou deslocamento de bandas, 

foram observadas que poderiam ser uma prova de interações químicas entre as 

duas contrapartes. Tais resultados, confirmam que a estrutura do PPV transferido 

pelo fs-LIFT são mantidas.   

 

 

Figura 6.9 -  Espectro Raman do PPV depositado usando fs-LIFT (linha preta), do filme doador de PPV (linha 

cinza) e CB (cinza claro). 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Medidas de impedância elétrica foram realizadas nas estruturas de PPV 

depositadas no substrato de celulosa bacteriana (Fig 6.10), usando uma energia de 

pulso de 8 nJ   e uma velocidade de varredura de 100 μm/s. A área dos quadrados é 

de 1 mm2, o comprimento da linha que os une é de 6.5 mm e a espessura 0.25 mm. 

 

 

 

Figura 6.10 - Imagem da microestrutura de PPV depositadas no substrato de celulosa bacteriana. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As medidas de impedância elétrica foram realizadas no substrato CB, bem 

como nas estruturas de PPV transferidas no substrato de celulosa bacteriana 

(mostrado na Fig 6.10), antes e depois da dopagem com FeCl3 usando uma energia 

de pulso de 8 nJ e uma velocidade de varredura de 100 μm/s. A área dos quadrados 

é de 1 mm2, o comprimento da linha que os une é de 6.5 mm e a espessura 0.25 

mm. 

Os dados na Fig. 6.11 correspondem ao gráfico de impedância de Nyquist 

para o substrato CB (círculos abertos) e para o circuito PPV antes (círculos 

cinzentos) e depois (círculos pretos) de dopagem. Para melhor visualização, o 

resultado do circuito PPV após a dopagem é exibido na Fig. 6.11 b em uma escala 

menor. A parte imaginária Z′′ da impedância é representada em função da parte real 

Z′ para diversos valores da frequência (aumentando da direita para a esquerda). O 

perfil semicircular observado em todos os casos indica que as amostras apresentam 

uma associação paralela de respostas resistivas e capacitivas (RC). Para quantificar 
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tais respostas, um fitting do circuito elétrico equivalente (CEE) foi realizado nas 

medidas de impedância experimental (linhas sólidas na Fig. 6.11 a e b) usando o 

software Zview®. Capacitâncias na ordem de pF foram observadas em todos os 

casos, o que pode estar associado a efeitos típicos da superfície. Como os valores 

de alta resistência (~ GΩ) foram encontrados, a superfície de contato está atuando 

como uma região resistiva semi-bloqueadora na qual ocorre um efeito de 

armazenamento de carga de acordo com o tipo de polarização interfacial Maxwell-

Wagner.77-78 

Especificamente, um valor de alta resistência (8 GΩ) foi obtido para o substrato CB, 

enquanto para o circuito PPV não dopado foi calculada uma resistência de 5 GΩ a 

partir das medidas, levando-se em consideração a resistência do substrato. Por 

outro lado, o circuito PPV dopado exibiu uma resistência duas ordens de grandeza 

menor (30 MΩ), o que demonstra o aumento na condutividade do filme por 

dopagem, mudando o caráter elétrico do polímero isolante ao polímero 

semicondutor. Como os valores de resistência foram obtidos por medições de 

impedância, só podemos estimar os valores de condutividade DC a partir dos 

valores de resistência e da informação da geometria da amostra. Para os padrões 

de PPV não dopados e dopados, foram obtidos σdc = 1.7 ×10-10 e 1.0 × 10-8 S cm-1, 

respectivamente, valores razoáveis para polímeros conjugados. 
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Figura 6.11 -  Gráfico de impedância Nyquist do substrato CB (círculos abertos) e para o circuito PPV antes 

(círculos cinzentos) e depois (círculos pretos) de dopagem. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para extrair os valores dos componentes elétricos, um circuito elétrico 

equivalente (CEE) foi realizado para ajustar as medidas experimentais de 

impedância usando o software Zview®. Os CEEs usados estão representados na 

Fig. 6.12. Na Fig 6.12b pode ser notada a aparição do elemento de fase constante 

(CPE) no circuito, o qual está associado a uma combinação apropriada de 

elementos muito simples de circuito, que o software utilizado não pode separar, 

proveniente do processo de dopagem de PPV.  
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Figura 6.12 -  Circuitos equivalentes elétricos para ajustar as curvas experimentais de impedância experimental 

de a) Celulose bacteriana com e sem PPV e b) PPV dopado. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

Para demonstrar o potencial da abordagem apresentada aqui, conectamos 

um LED comercial usando linhas de PPV impressas em cima do substrato CB, que 

foi então conectado a fios elétricos regulares, como mostrado no detalhe (a) da Fig. 

6.13. Aplicando uma voltagem (3kV) ao circuito, o LED acende como visto pela luz 

verde mostrada na inserção (b) da Fig. 6.13. 

 

 

Figura 6.13 -  Microcircuito de PPV impresso em substrato de celulose bacteriana usando fs-LIFT. (a) Circuito 

PPV dopado com FeCl3 projetado para ligar um LED verde.  (b) O LED aceso. 
Fonte: Elaborada pela autora 
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6.4 CONCLUSÕES 

 

Se demostrou que o uso da transferência direta induzida por laser (LIFT) com 

pulsos de femtossegundos permite a deposição controlada de PPV com alta 

resolução espacial, fornecendo micropadrões com geometrias complexas, 

preservando sua estrutura e propriedades ópticas. O processo de impressão foi 

realizado utilizando filmes PPV, superando a questão da insolubilidade deste 

material.   

Nossos resultados também demonstraram que o fs-LIFT foi uma técnica 

eficiente para produzir circuitos eletrônicos de PPV de alta resolução, contínuos e 

efetivos no CB, avançando a eletrônica impressa baseada em papel, oferecendo 

uma nova abordagem para a impressão de materiais sólidos com alta resolução, 

como demonstrado por caracterizações morfológicas. As análises de espectros de 

fluorescência e Raman confirmam que o fs-LIFT não altera as propriedades ópticas 

e estruturais do PPV depositado. As medidas de condutividade elétrica dos circuitos 

de PPV impressas no BC após a dopagem com FeCl3 atingiram um valor de 

aproximadamente 1 × 10-8 S cm-1, duas ordens de magnitude maior do que a 

determinada antes da dopagem. Para demonstrar a funcionalidade da abordagem 

proposta, um LED conectado por linhas de PPV dopadas impressas em cima do 

substrato CB foi aceso. Nossas descobertas demonstram o potencial do fs-LIFT 

como uma abordagem nova e interessante para a fabricação de sistemas eletrônicos 

em papel, com resolução mais alta que os métodos convencionais, usando um 

material sólido, sem a necessidade de tintas ou máscaras. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

 

Neste trabalho foi possível a implementação de três abordagens para a obtenção 

de PPV com confinamento espacial micrométrico, as quais são promissoras para a 

fabricação de microdispositivos com potencias aplicações em fotônica e 

optoeletrônica. 

 

1. Na primeira abordagem, demonstramos um método que permite a obtenção 

de PPV em regiões micrométricas espacialmente confinadas através da 

conversão de filmes do precursor PTHT via irradiação com pulsos de 

femtossegundos. Neste caso, os pulsos ultracurtos induzem reações foto-

térmicas, como consequência do processo de absorção de dois fótons, 

resultando na eliminação de grupos sulfônicos e na formação de PPV.  

 

2. Na segunda abordagem, foi possível fabricar microestruturas tridimensionais 

complexas dopadas com PTHT, via fotopolimerização por dois fótons. A 

microfabricação de estruturas com este dopante mostrou que a presença 

deste não afeta a resolução do processo de fabricação, nem a qualidade das 

microestruturas produzidas. Através de um processo de conversão térmica a 

230 °C durante 6 h, foi possível obter microestruturas dopadas com PPV. A 

presença deste composto confere as amostras propriedades elétricas e de 

luminescência, permitindo a produção de microdispositivos, por exemplo.  

 

3. Na terceira abordagem, se implementou um sistema de LIFT (Laser Induced 

Forward Transfer) no Grupo de Fotônica, para a criação de padrões de alta 

resolução do polímero condutor o poli (p-fenileno vinileno) (PPV), sobre 

substrato de celulose bacteriana (BC). Tal abordagem permitiu a transferência 

de PPV com resolução na ordem de 10 µm e sem degradação do material, 

que foi subseqüentemente dopado para aumentar a condutividade elétrica. 

Portanto, nossos resultados abrem novos caminhos na fabricação de 

dispositivos baseados em papel, combinando alta resolução e novas classes 

de materiais. 
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Os efeitos ópticos não-lineares induzidos pelos pulsos laser são responsáveis 

por confinar a formação de PPV a uma escala micrométrica, configurando um 

método promissor para a fabricação precisa de microdispositivos poliméricos com 

geometrias arbitrárias, que podem ser explorados para uma vasta gama de 

aplicações em fotônica e optoeletrônica. Futuramente, pretendemos estudar a 

combinação das técnicas, fabricando microestruturas pela técnica de polimerização 

via absorção de dois fótons que sejam  óptica e eletricamente ativas através do 

recobrimento das microestruturas pela técnica LIFT. 
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