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RESUMO

Flores, G. A. Microfabricação com pulsos de femtossegundos em cristais orgânicos
L-treonina. 2022. 83p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.

Materiais orgânicos vêm sendo estudados para utilização em dispositivos fotônicos por conta de
suas interessantes propriedades ópticas lineares e não-lineares. Dentre esses materiais, cristais
orgânicos de aminoácidos têm despertado grande interesse por possuírem atributos interessantes
para serem explorados em Fotônica, como por exemplo a geração de segundo e terceiro harmô-
nicos. Diversas técnicas de processamento de materiais podem ser utilizadas para a fabricação
de dispositivos, porém a fabricação com pulsos de femtossegundos tem recebido destaque por
sua alta resolução e habilidade de fabricar microestruturas tanto na superfície como no volume
de materiais. Sendo assim, nesta dissertação estudamos os aspectos fundamentais do processo
de microfabricação via pulsos de femtossegundos no cristal de L-treonina em vários compri-
mentos de onda (343, 515 e 1030 nm). De forma mais específica, investigamos o efeito de
incubação, ou seja, a dependência entre a fluência mínima necessária para modificar o material,
fluência de threshold, e o número de pulsos incidentes. O comportamento da incubação foi
ajustado por um modelo de geração de defeitos exponencial. A partir deste modelo foi pos-
sível determinar o parâmetro de incubação k, que mostrou-se aumentar com o comprimento
de onda: k = (0.8 ± 1.5)10−2 para o 1030nm, k = (2.3 ± 0.6)10−4 para o 515nm e, por fim,
k = (8.8± 0.5)10−5 para o 343nm. Para melhor entender como se dá o processo de microfabri-
cação e a dinâmica de criação de defeitos, realizamos espectroscopias Raman e de emissão, tanto
na superfície microfabricada como fora dela. Estes estudos mostraram a presença de defeitos na
amostra, mesmo antes da microfabricação, o quais são acentuados pela irradiação com os pulsos
de femtossegundos. Através de modelo que considera os processos de absorção multifotônica e
ionização por avalanche, calculamos a fluência de threshold para um pulso único nos diversos
comprimentos de onda, os quais estão em bom acordo com os resultados experimentais. Os
resultados indicam que o processo de microfabricação está associado a absorção linear dos níveis
de defeito presentes na L-treonina. Ainda, neste estudo calculamos o parâmetro de Keldysh, que
permite distinguir qual processo, a fotoionização por absorção de fótons ou o tunelamento, são
predominantes na ionização da amostra. Tendo em vista que o parâmetro de Keldysh encontrado
é apreciavelmente maior do que um, o processo predominante é a ionização por absorção de
fótons para os três casos. Portanto, nossos resultados apresentam as características do processo
de microfabricação via pulsos de femtossegundos com a L-treonina, que podem ser explorados
para a obtenção de dispositivos fotônicos, e indicam que os defeitos presentes na amostra são
determinantes para o produção do dano óptico.

Palavras-chave: Microfabricação. Óptica não-linear. Efeito de incubação. Material orgânico.



L-treonina.



ABSTRACT

Flores, G. A. Micromachining with femtosecond pulses in organic crystals of L-threonine.
2022. 83p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2022.

Organic materials have been studied for use in photonic devices because of their interesting
linear and nonlinear optical properties. Among these materials, organic crystals of amino acids
have aroused attention because they have interesting features to be explored in Photonics, such
as second and third harmonic generation. Several processing techniques can be used for device
fabrication, but femtosecond laser micromachining has been highlighted for its high resolution
and ability to fabricate microstructures both on the surface and in the volume of materials.
Therefore, in this dissertation we study fundamental aspects of the microfabrication process via
femtosecond pulses in the L-threonine crystal at various wavelengths (343, 515 and 1030 nm).
More specifically, we investigated the incubation effect, that is, the dependence between the
minimum fluency needed to modify the material, threshold fluency, and the number of incident
pulses. The incubation behavior was adjusted by an exponential defect generation model. From
this model it was possible to determine the incubation parameter k, which was shown to increase
with the wavelength: k = (0.8± 1.5)10−2 for the 1030nm, k = (2.3± 0.6)10−4 for the 515nm

and finally k = (8.8 ± 0.5)10−5 for the 343nm. To better understand the microfabrication
process and the dynamics of defect generation, we perform Raman and emission spectroscopy,
both on the microfabricated surface and pristine sample. These studies showed the presence
of defects in the sample, even before microfabrication, which are accentuated by irradiation
with femtosecond pulses. Using a model that considers the processes of multiphoton absorption
and avalanche ionization, we calculated the threshold fluence of for a single pulse at different
wavelengths, which are in good agreement with the experimental results. The results indicate
that the microfabrication process is associated with linear absorption of the defect levels present
in L-threonine. Also, in this study, we calculated the Keldysh parameter, which allows us to
distinguish which process, photoionization by photon absorption or tunneling, is predominant
in the ionization of the sample. Since the Keldysh parameter found is appreciably greater than
one, the predominant process is ionization by photon absorption for all three cases. Therefore,
our results present the characteristics of the microfabrication process via femtosecond pulses
with L-threonine, which can be explored to obtain photonic devices, and indicate that the defects
present in the sample are decisive for the production of optical damage.

Keywords: Microfabrication. Nonlinear optics. Incubation effect. Organic Material. L-threonine.
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1 INTRODUÇÃO

Microfabricação com laser de femtossegundo é um processo no qual pulsos ultracurtos

são usados para produzir estruturas em escala micrométrica na superfície ou no volume de

um material sólido através da interação, geralmente não-linear, da luz com a matéria (5). Esta

interação não-linear da luz com a matéria confina a modificação à vizinhança do volume focal, o

que abre a possibilidade de fabricação tri-dimensional e com alta resolução espacial. Assim, a

microfabricação com laser de femtossegundos vem sendo utilizada como uma ferramenta para o

processamento avançado de diversos materiais, abrangendo semicondutores, polímeros, metais,

cristais, dentre vários outros (6), os quais apresentam interesses tecnológicos em diferentes áreas,

desde telcomunicação até medicina.

A interação do laser de pulsos de femtossegundo com a matéria se diferencia daquela

com laser contínuo de duas formas: (i) Para o laser de femtossegundos, a energia é entregue

em uma escala de tempo muito curta quando comparado com outros processos de relaxação do

material. Assim, a energia absorvida faz com que os íons continuem frios e a termalização só

ocorra depois que o pulso acaba. (ii) Mesmo com uma quantidade baixa de energia, a intensidade

luminosa é alta o bastante para possibilitar processos de absorção não-lineares em materiais que

normalmente não absorvem tal comprimento de onda, permitindo assim a localização espacial

da interação da luz com a matéria.

A microfabricação tem várias aplicações em diferentes materiais. Por exemplo, micro-

fabricação vem sendo usada para a perfuração de orifícios em escala nanométrica (300nm

de diâmetro e 52nm de profundidade) em metais (7, 8). Além disso, essa técnica vem sendo

também empregada na remoção de defeitos em superfícies; um sistema laser para este fim foi

apresentado por Haight (9), onde foto-máscaras foram reparadas com pulsos ultracurtos, cujo
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procedimento resultou em nenhum dano observável no vidro e resolução espacial excepcional.

Ainda, microfabricação com pulsos ultracurtos vem sendo proposta para a fabricação de uma

rede de microagulhas, as quais poderia ser utilizadas em sistemas inteligentes de entrega de

fármacos (10). Todos os exemplos anteriormente mencionados referem-se à microfabricação

para materiais absortivos. Para materiais transparentes há também uma variedade de aplicações

da microfabricação com pulsos ultracurtos, muitas das quais com o fim de criar dispositivos

fotônicos como, por exemplo, fabricação de guias de onda passivos ou ativos que podem ser

utilizadas em telecomunicações (11, 12), dispositivo amplificador integrado em guia de onda

(vidro de silicato dopado com Nd) (13) e acopladores direcionais monomodais (14). Outros

exemplos interessantes de dispositivos fabricados com este tipo de tecnologia são acopladores

modais fabricados em vidros transparentes (15), guia de onda fabricado em vidro de fosfato

dopado com Er:Yb (Érbio:Itérbio) (16) e um sensor óptico de vibração feito em um guia de

onda reto seccionado em três porções (17). Outra área onde a microfabricação com pulsos de

femtossegundos vem sendo muito explorada é a microfluídica. Nesta área, pulsos laser ultracurtos

são utilizadas para produzir micro-canais. Como exemplos neste tópicos podemos mencionar

alguns trabalhos iniciais que demontrarm a fabricação de microcanais tridimensionais de vidro

fotoestrutural (18), microfabricação tridimensional direta (3-D) dentro de um volume de vidro

de sílica e a fabricação de canais 3-D da ordem de 10µm de diâmetro dentro do volume com

qualquer ângulo de interconexão (canais 10µm de diâmetro em uma placa de sílica de 100µm

de espessura) (19), microestruturas tridimensionais (3-D) embutidas em vidro fotossensível, que

possui propriedades superiores de transparência, dureza e resistência química e térmica (20),

microestruturas microfluídicas gravadas quimicamente a partir de substratos de sílica fundida

(21), microfabricação 3D direta de canais fluídicos subsuperficiais com diâmetro de ordem

submicrométrica (22), perfuração de micro-capilares com diâmetros tão pequenos quanto 0.5µm

e razão de aspecto de 800:1 em PDMS (poli(dimetil)siloxano) (23) entre outros (24, 25).
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Sólidos orgânicos vêm recebendo muita atenção por seus papéis como dispositivos foto-

funcionais orgânicos, os quais podem ser explorados, por exemplo, em células solares e diodos

emissores de luz, razão pela qual técnicas de absorção transiente aliadas ao microscópios, com

excitação através de pulsos de femtossegundos, vêm sendo empregadas para observar a dinâmica

de excitação ultrarrápida neste tipo de material (26).

Cristais orgânicos de aminoácidos apresentam também diversas propriedades interessan-

tes como, por exemplo, geração de segundo harmônico, índice de refração não-linear, amplifi-

cação paramétrica óptica, entre outros (27). Além disso, esses cristais são crescidos utilizando

técnicas de crescimento relativamente simples, além de serem materiais com custo de produção

baixo. Ademais, este tipo de cristais orgânicos, justamente por serem derivados de amináci-

dos, são biocompatíveis, apresentando, portanto, a vantagem de poderem ser utilizados em

dispositivos biofotônicos.

As propriedades ópticas dos cristais orgânicos de aminoácidos foram estudadas por

Misoguti (4), onde são apresentadas propriedades lineares e não-lineares de cristais de L-alanina,

L-treonina e L-lisina, com ênfase à geração de segundo harmônico. Em outro estudo, Duffy

et al. estudou a interação de pulsos intensos de femtossegundos com vários aminoácidos e

pequenos peptídeos (28). Trabalhos acerca de não-linearidades de terceira ordem em cristais de

aminoácidos foram realizados por Rodrigues (29) e Rativa et al. (30), este último em aminoácidos

aromáticos (fenilalanina, histidina, triptofano e tirosina).

Nesta dissertação estudamos o processamento do cristal orgânico de L-treonina com

pulsos de femtossegundos. Este cristal apresenta alta eficiência para geração de segundo harmô-

nico, além de outras propriedades ópticas interessantes como, por exemplo, ampla janela de

transparência e birrefringência (4). Esse aminoácido pertence ao grupo dos aminoácidos polares

não carregados. Recentemente, alguns trabalhos foram realizados neste material, como o usos
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de técnicas de aprisionamento óptico por Masuhara et al. que possibilitou o crescimento e a

cristalização do cristal (31). Almeida et al. produziram guias de onda do tipo cladding em

L-treonina que permitem, além do guiamento da luz acoplada também o guiamento do segundo

harmônico gerado (32). Neste trabalho, o processamento do cristal orgânico de L-treonina com

pulsos de femtossegundos foi investigado do ponto de vista mais fundamental. Utilizando um

laser de femtossegundos operando nos comprimentos de onda de 343, 515 e 1030nm, estudamos

o processo de microfabricação em função do número de pulsos aplicados na amostra (processo

de incubação), para determinar a energia mínima necessária para causar dano na superfície do

material (energia de threshold). As curvas de incubação foram interpretadas baseados em um

modelo de geração de acúmulo de defeitos induzidos pelo laser. Ainda, a dependência da energia

de threshold em função do comprimento de onda foi analisada à luz de modelo que considera

a absorção multi-fotônica e o processo de avalanche na produção do dano óptico no material.

Espectroscopias UV-Vis, de Fluorescência e Raman foram realizadas para propor a natureza dos

defeitos criados e portanto do processo de microfabricação com pulsos de femtossegundos neste

tipo de material.

Esta dissertação está dividida em cinco Capítulos, sendo o primeiro a Introdução 1.

No Capítulo 2, que trata de aspectos fundamentais do trabalho são apresentados conceitos de

óptica linear e não-linear, bem como uma visão geral sobre cristais orgânicos. No Capítulo 3

descrevemos o método utilizado para a microfabricação com pulsos de femtossegundos, assim

como as características do cristal de L-treonina. Em seguida, no Capítulo 4 são apresentados os

resultados, discussões e interpretações do processo de microfabricação na L-treonina. Por fim,

no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão apresentados aspectos básicos da óptica não-linear, bem como os

processos relacionados a ela, os fundamentos de geração e processamento de pulsos ultracurtos,

e também as características gerais de cristais orgânicos.

2.1 Óptica não-linear (ONL)

A ONL trata de fenômenos que ocorrem como consequência da alteração das proprieda-

des ópticas do material pela incidência de luz de alta intensidade. Esta luz geralmente advém

de um laser que possibilita intensidade alta o suficiente para causar modificações no material,

ou seja, dano óptico. A ONL é descrita pela resposta não-linear da polarização com o campo

elétrico (2, 33).

Podemos tratar o problema seguindo o modelo de Drude-Lorentz, que mostra a depen-

dência da Polarização induzida (~P (t)) com respeito ao campo elétrico ( ~E(t)). No regime da

óptica linear temos

~P (t) = ε0χ
(1) ~E(t), (2.1)

onde ε0 é a permissividade do vácuo e χ(1) é susceptibilidade elétrica linear do meio. No regime

de altas intensidades luminosas, a Equação 2.1 pode ser generalizada, sendo expressa em uma

série de potências

~P (t) = ε0 (χ(1) ~E 1(t) + χ(2) ~E 2(t) + χ(3) ~E 3(t) + . . .). (2.2)

Desta expansão podemos observar que χ(1) é a susceptibilidade linear, enquanto χ(2)e
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χ(3) são as susceptibilidades de segunda e terceira ordem, respectivamente. Reescrevendo a

polarização do meio em termos da polarização linear ( ~PL) e da polarização não-linear ( ~PNL), a

Equação 2.2 pode ser expressa como

~P = ~PL + ~PNL, (2.3)

onde

~PNL = ε0[χ
(2) ~E 2(t) + χ(3) ~E 3(t) + . . .]. (2.4)

Cada termo de ~PNL é responsável por diferentes fenômenos ópticos não-lineares. O

primeiro termo está relacionado com a Geração de Segundo Harmônico (GSH), com a geração

de soma e diferença de frequências e com retificação óptica. Já o segundo termo está relacionado

com a Geração de Terceiro Harmônico (GTH), índice de refração não-linear, etc. Estes processos

não-lineares de terceira ordem são propriedades universais encontradas em qualquer material,

independente de sua simetria espacial.

Para o caso da óptica não-linear de terceira ordem, e assumindo um campo aplicado

monocromático, temos

E(t) = E0cos(ωt) =
E0

2
[e−iωt + eiωt], (2.5)

e a expressão para a polarização de terceira ordem é

P (3)(t) = ε0χ
(3)E3(t), (2.6)

Substituindo a Equação 2.6 na Equação 2.5 temos
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P (3)(t) =
E3

0

8
ε0χ

(3)
(
[e−3iωt + e3iωt] + 3[e−iωt + eiωt]

)
, (2.7)

na Equação 2.7 o primeiro termo descreve uma resposta na frequência 3ω que é criado por um

campo aplicado na frequência ω. Essa resposta está ligada a geração de terceiro harmônico, que

de uma forma mais simples pode ser vista como a destruição de três fótons na frequência ω e a

criação de um fóton na frequência 3ω. Uma representação esquemática desse processo pode ser

vista na Figura 1.

Figura 1 – Processo de geração de terceiro harmônico. Fonte: Elaborada pela autora.

Já o segundo termo da Equação 2.7 representa uma contribuição não-linear no índice de

refração experimentado por uma onda na frequência ω. Esse índice de refração não-linear é dado

por

n = n0 + n2I, (2.8)

onde n0 é o índice de refração linear, n2 é o índice de refração não-linear e I é a intensidade do

feixe incidente que pode ser escrita como
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I =
1

2
n0ε0cE

2
0 , (2.9)

onde c é a velocidade da luz no vácuo. Ainda, o índice de refração não-linear (n2) pode ser

escrito como

n2 =
3

2

χ(3)

cε0n2
0

. (2.10)

Este fenômeno é conhecido como Efeito Kerr Óptico, e leva a uma mudança no índice

de refração proporcional à intensidade do feixe que atravessa o material (33).

2.2 Absorção Linear e não-linear

Além do Efeito Kerr Óptico, há também processos de absorção não-linear. Nos materiais

não metálicos, a banda de valência (o mais alto nível de energia ocupado) é separada da banda

de condução (nível de energia mais baixo não ocupado do material) por uma energia de gap

(bandgap). Quando os elétrons da banda de valência adquirem energia suficiente, por exemplo de

uma radiação, eles são promovidos para a banda de condução. Para que isso aconteça a energia

do fóton deve exceder a energia do bandgap (Eg); esse processo é denominado de absorção

linear e está representado na Figura 2. Em um processo de absorção linear temos

hν > Eg, (2.11)

onde ν é a frequência da luz e h é a constante de Planck.
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Figura 2 – Absorção linear da luz em material não metálico. CB e VB são as bandas de condução
e de valência, respectivamente. Fonte: Elaborada pela autora.

No caso em que hν < Eg, por outro lado, o fóton não tem energia suficiente para exceder

o bandgap de um material, se faz necessário o uso de processos não-lineares para promover os

elétrons da banda de valência para a banda de condução. Esses processos são a fotoionização e a

ionização por avalanche. A fotoionização se refere a excitação direta dos elétrons por um laser, e

pode ser dividida em dois diferentes mecanismos que são dependentes da frequência do laser e

de sua intensidade; são eles a ionização multifotônica e ionização por tunelamento.

Na Figura 3(a) é mostrado o processo de ionização por tunelamento. Este processo ocorre

em razão da presença de um campo eletromagnético intenso o bastante para que o potencial

atômico seja suprimido, de tal forma que o elétron se torna livre. Ionização por tunelamento é o

regime de ionização não-linear mais dominante para campos fortes e baixas frequências do laser.

Já na Figura 3(b) está esquematizada a ionização multifotônica, que ocorre devido a absorção

simultânea de múltiplos fótons por um único elétron na banda de valência. Para que ocorra a

transição entre as bandas é necessário que a energia total absorvida por todos os fótons que

interagem com o elétron exceda a energia do bandgap, isto é, para que o elétron seja promovido

para a banda de condução deve ser satisfeito
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nhν > Eg, (2.12)

onde n é o números de fótons. Ionização multifotônica está associada com altas frequências mas

que estão abaixo do necessário para absorção linear.

Por fim, o processo de ionização por avalanche está ilustrado na Figura 3(c). Neste caso,

um elétron que se encontra na banda de condução pode absorver vários fótons sequencialmente

até que a sua energia exceda a banda de condução mínima em mais do que a energia do bandgap.

Esse elétron colide, ionizando outro elétron da banda de valência, resultando em dois elétrons

no estado de energia mais baixo da banda de condução, resultando em dois elétrons neste

estado de energia. Esse processo se repete até que o campo do laser presente cause um aumento

exponencial na densidade de elétrons na banda de condução. Kaiser et al. mostrou que a ionização

por avalanche se desenvolve para pulsos com duração maior que 200fs (34). O elétron semente,

necessário para originar a ionização por avalanche, geralmente é proveniente de algum processo

de ionização comentado anteriormente durante a excitação pelo laser de femtossegundo.

É possível determinar qual dos processos de ionização, multifotônica ou tunelamento,

é o mais provável de ocorrer mediante a incidência do laser. De acordo com Keldysh (35),

as ionizações são o mesmo efeito, sendo distintas pelos regimes de baixa ou alta frequência,

sendo que no primeiro caso é predominante a ionização por tunelamento e no segundo pela

ionização multifotônica. O parâmetro de Keldysh é determinado através da razão entre o tempo

de tunelamento do elétron com o período do laser, sendo dado por

γk =
ω

e

√
meε0cnEg

I0
, (2.13)

onde ω e I0 são a frequência e a intensidade de pico do laser, e e me são a carga e a massa do
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elétron, c é a velocidade da luz e n é o índice de refração do material. Para γk < 1.5, regime de

baixa frequência, pode-se interpretar o campo elétrico como sendo estático, suprimindo assim o

potencial, o que leva a predominância da ionização por tunelamento. Em contrapartida, no caso

em que γk > 1.5 o elétron está no regime de alta frequência, de tal forma que sua oscilação é

tão rápida que a distorção no potencial não é percebida, implicando na prevalência da ionização

multifotônica (35).

Figura 3 – Processos de absorção não-linear. As expressões CB e VB são banda de condução e
banda de valência, respectivamente. Em (a) temos ionização por tunelamento, em (b)
ionização multifotônica e em (c) ionização por avalanche. Fonte: (1)

2.3 Fundamentos de Geração de Pulsos Ultracurtos

Um dos eventos mais rápidos já criados pelo homem são pulsos laser ultracurtos, que se

encontram na escala temporal de femtossegundo (10−15s) até picossegundos (10−12s), tem um

espectro de banda larga e potência de pico extremamente alta. Para a geração de pulsos ultracurtos
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é necessário uma cavidade óptica composta por espelhos, lentes e elementos de compensação

de dispersão, um meio de ganho com amplo espectro de emissão, fonte de excitação e um

mecanismo de acoplamento de modos (ou do inglês, mode-locking) (2). A geometria da cavidade

e o meio de emissão de ganho são fundamentais e críticos no espectro de saída do laser. A

cavidade atua como filtro espectral já que apenas certas frequências são permitidas dentro

da cavidade (frequências ressonantes). As frequências ressonantes que integram o “pente” de

ressonância em uma cavidade laser de tamanho L é dado por

νm = m
c

2L
, (2.14)

onde m é um inteiro positivo e c é a velocidade da luz. Portanto, de acordo com a Equação

2.14 há um número infinito de frequências permitidas. No entanto, isso não determina qual ou

quantos modos são excitados. Para a formação do “pente”, o meio de ganho quando excitado

emite um espectro de frequências ressonantes que começam a oscilar na cavidade. A Figura 4

representa, de forma esquemática, os modos na cavidade. Na Figura 4(a) podemos ver o pente de

frequências ressonantes permitidas na cavidade. Na Figura 4(b) está representado o espectro de

ganho de emissão do laser. Já a Figura 4(c) mostra a combinação de (a) e de (b), com os modos

oscilantes na cavidade [1].

O mecanismo de mode-locking, obrigatório para geração de pulso ultracurtos, necessita

de um número elevado de modos oscilantes na cavidade, sendo assim, a escolha do meio ativo

é fundamental. Cristais de Ti:Safira se tornaram populares em sistemas de laser de pulsos

ultracurtos em virtude de suas excelentes propriedades ópticas e térmicas como, por exemplo,

alta condutividade e baixa expansão térmica, amplo espectro de absorção em torno de 500nm e

emissão de banda larga centrada em 790nm.

Em uma cavidade altamente excitada, a saída do laser é descrita como a soma de todos
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Figura 4 – Representação do esquema (a) pente de frequência ressonante, (b) ganho de emissão
do laser e em (c) o espectro de saída do laser. Fonte: (2)

os campos propagantes

E(t) =
N∑

m=1

Emexp[−i(2πνmt+ φm)], (2.15)

onde N é o número de modos excitados, Em e φm são a amplitude e a fase do campo associado

ao modo m, respectivamente. Como as amplitudes do campo podem ser alteradas por fatores

externos e a fase pode variar de forma randômica, se um mecanismo de controle não é feito, a

saída do laser se torna instável por conta de interferência devido aos vários campos elétricos

presentes na cavidade. Os pulsos ultracurtos são produzidos quando as fases de todos os modos

são mantidas constantes entre si. A noção de mode-locking pode ser salientada assumindo o

caso em que a fase de todos os modos é nula, e a amplitude dos modos é constante, no caso

E0. A intensidade de saída do laser é proporcional ao quadrado da amplitude, e quanto maior o

número de modos mais estreitos são os picos em um gráfico de intensidade por tempo. Assim, o

mode-locking é essencial para a geração de pulsos ultracurtos, sendo que a duração do pulso se



42

torna rapidamente mais curta e a intensidade notavelmente maior com o aumento do número

de modos. Os pulsos ultracurtos conseguem atingir potências de pico da ordem de megawatts,

mesmo que as potências médias sejam da ordem de miliwatts.

Existem alguns tipos de sistemas para a amplificação de laser de femtossegundo, mas

um deles sobressai por aumentar a energia do pulso de nanojoule para milijoule, com potências

médias da ordem de watts; trata-se do sistema de Amplificação de Pulso Chirped (do inglês

Chirped Pulse Amplification, CPA) (3). A técnica, ilustrada na Figura 5, fundamenta-se em

alongar temporariamente um pulso de baixa energia (fase 1), gerado por um laser mode-locking,

através de grades de difração, dado que diferentes frequências de pulso viajarão por distâncias

distintas. Depois, os pulsos alongados são direcionados para um amplificador (fase 2). A razão

de o pulso passar pelo amplificador só depois de ser alongado é em função de que ele terá

momentaneamente um pico de intensidade baixo, reduzindo as chances de dano nos componentes

ópticos do sistema. Por fim, o pulso amplificado é comprimido por um segundo par de grades de

difração (fase 3), gerando assim um pulso ultracurto com intensidades de pico ainda maiores

(saída). Esse modelo da técnica de CPA ganhou o Prêmio Nobel em 2018.

Figura 5 – Representação do modelo da técnica de CPA. Fonte: Adaptado de (3).
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2.4 Processamento com Pulsos de Femtossegundos

O processamento com pulsos de femtossegundos é uma técnica em que lasers de pulsos

ultracurtos são usados para realizar micro-estruturação na superfície (Figura 6a) ou no volume

(Figura 6b) de um material. Isso ocorre quando a energia de uma onda eletromagnética é

depositada no material levando à ionização de elétrons, efeitos que foram explorados na seção

2.2, que então transferem energia para a redondeza causando danos permanentes no material (2).

Esse fenômeno foi explorado desde o começo da invenção do laser, sendo que o dano em vidros

causado por laser foi reportado já em 1964 (36). Estudos na área de interação do laser com a

matéria foram aumentando, até que em 1995 foram produzidas perfurações sub micrométricas

em um filme de metal usando laser de Ti:Safira, que gera pulsos de 100fs em 800nm (8). Isto

abriu oportunidades para a técnica de processamento com laser de femtossegundo.

Figura 6 – Representação do laser focalizando na amostra. Em a) na superfície e em b) no
volume. Fonte: Elaborada pela autora.

O resultado do processamento é fortemente dependente de parâmetros experimentais,

como por exemplo o comprimento de onda, duração do pulso, taxa de repetição do laser, abertura

numérica da lente utilizada, entre outras. Contudo, o processo também depende das propriedades

ópticas, térmicas e estruturais do material (37). Assim, o estudo da interação dos pulsos de

femtossegundos com a matéria são de extrema importância para alcançar os melhores resultados
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possíveis no processo de microfabricação, seja na obtenção de maiores resoluções espaciais, seja

para o controle das mudanças induzidas no material.

A elevada seletividade espacial em materiais processados usando pulsos ultracurtos é

garantida por algumas razões. A primeira delas está relacionada com o fato de a energia do laser

ser depositada no material dentro da duração do pulso, que é um intervalo temporal muito menor

que o tempo necessário para processos de relaxamento ou termalização. Na realidade, a energia

é absorvida apenas pela configuração eletrônica do material, fazendo com que o aquecimento

primário seja dos elétrons, enquanto que a rede atômica mantém-se quase que inalterada. Muito

depois de o pulso ter deixado o material, os elétrons excitados começam a transferir o calor

acumulado para os íons que iniciam o processo de termalização por difusão. Sobre essas

condições de desequilíbrio, os sistemas de configuração eletrônica e da rede atômica podem

ser desacoplados e tratados de forma independente (38). A segunda razão está associada aos

mecanismos de absorção de luz governados por processos não-lineares em razão das intensidades

de pico extremamente altas entregues pelo pulso ultracurto.

No geral, o processamento de material é rotulado em ablação e dano. A ablação ocorre em

superfícies e sua principal característica é a remoção de material que ocorre em escala de tempo

da ordem de centenas de nanossegundos. Condições de desequilíbrio trazem complexidade aos

mecanismos físicos envolvidos, tendo como exemplos explosão de Coulomb, ejeção e evaporação

do material (4). O local afetado pelo calor mínimo produzido nos arredores da região do ponto

do laser confere à ablação com pulsos de femtossegundo grande seletividade espacial, que é

atribuída a quantidade significativa de energia gasta na remoção do material nos estágios iniciais,

e menos calor se difunde na rede.

O dano no volume é exclusivo de materiais transparentes, já que a absorção não-linear

é fortemente dependente da intensidade do laser e acontece apenas no volume focal, onde a
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intensidade é alta o suficiente para produzir ionização e então levar à modificação do material.

Este recurso permitiu a microfabricação de estruturas tridimensionais em materiais volumétricos,

mantendo intactas as regiões fora do foco do feixe. As principais modificações estruturais

observadas em danos volumétricos podem ser divididas em duas categorias com relação ao nível

de energia do laser em relação à energia de threshold do material. Se a energia do pulso estiver

abaixo da energia de threshold para a ablação, mudanças no índice de refração são produzidas

por conta da fusão do material e posterior ressolidificação. Isso leva à alteração do índice de

refração, a qual pode ser positiva ou negativa dependendo se a densidade do material aumentou

ou diminuiu com o resfriamento. A Figura 7 mostra uma esquematização de como a mudança no

índice de refração se dá.

Figura 7 – Ilustração da mudança do índice de refração, como exemplo de um guia de onda, em
que no centro é um índice de refração e na casca outro. Fonte: Elaborada pela autora.

Por outro lado, se a energia do pulso está acima do limiar da energia de threshold, observa-se a

formação de buracos vazios que são resultados de microexplosões, fazendo com que o material

se expanda, gerando uma região relativamente menos densa no volume focal. Este regime está

esquematizado na Figura 8.
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Figura 8 – Representação de microexplosão. Fonte: Elaborada pela autora.

2.5 Cristais Orgânicos

Materiais orgânicos podem ser matrizes poliméricas, como também materiais que pos-

suem átomos de carbono e hidrogênio em sua composição, além de apresentarem outros elemen-

tos como o nitrogênio, oxigênio, metais, entre outros, incorporados em sua base. A variedade de

formas e atributos destes materiais, que possuem carbono em sua composição, os tornam atraentes

em diversos campos de pesquisa. Alguns exemplos são separação e purificação, armazenamento

de gás, entrega de drogas, etc (39).

O atrativo para o uso de materiais orgânicos na área da fotônica vem tanto de proprie-

dades mecânicas, como a flexibilidade, por exemplo, quanto das propriedades ópticas, como

fotoluminescência, propriedades não-lineares, entre outros. Um outro fator é a possibilidade de

produção em massa com baixo custo (39).

Dentre os materiais orgânicos compostos de carbono, existem os aminoácidos, que

são substâncias essenciais envolvidas no metabolismo de organismos vivos, e representam

uma base para o desenho de agentes que podem ser biologicamente ativos (40). Entre os

aminoácidos, os α-aminoácidos manifestam recursos específicos, como quiralidade molecular,

fracas ligações de van der Waals e hidrogênio e ausência de ligações fortemente conjugadas,
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amplas faixas de transparência nas regiões espectrais do visível e UV e natureza zwitteriônica

da molécula que favorece a dureza do cristal (41). Outras vantagens incluem facilidade para

síntese, substituições multifuncionais, maior resistência a danos ópticos e manobrabilidade para

aplicações de dispositivos, entre outros (42). Os compostos que possuem tais propriedades são a

L-arginina (43), L-alanina (44) e γ-glicina (45), por exemplo.

Os cristais orgânicos podem ser vistos como "materiais moles", em que as moléculas

se agregam por ligações não covalentes de forma ordenada periódica na rede. Antes dos anos

60, o interesse em cristais orgânicos era, em sua maioria, devido a necessidade de separar e

purificar produtos químicos orgânicos em reações. Nos últimos anos, o interesse pelos cristais

orgânicos foram ampliados quando descobriu-se algumas de suas propriedades notáveis como,

por exemplo, as propriedades não-lineares de geração de harmônicos, amplificação e oscilação

paramétrica óptica, entre outras (46).

O crescimento desses cristais orgânicos pode ser feito através de vários métodos e

depende das propriedades de cada um deles. As técnicas mais utilizadas são o método a partir

do fundido (47), método de Bridgman (48), método de Czochralski (49), entre outros. Como a

maioria dos materiais orgânicos são solúveis em vários solventes, o método de crescimento a

partir de solução pode ser utilizado. Sendo assim, para o crescimento dos cristais de aminoácidos

deste trabalho foi utilizado o método de solução aquosa saturada, em que podem ser usadas as

técnicas de evaporação controlada de solvente ou abaixamento lento da temperatura da solução

para conseguir a supersaturação (4).

A técnica de evaporação controlada de solvente consiste em colocar cristais sementes,

crescidos em solução por nucleação espontânea, em uma solução com diferentes concentrações e

temperaturas, obtendo cristais em aproximadamente quatro semanas. Os cristais assim produzidos

possuem boa qualidade óptica, embora apresentem defeitos em torno da semente, os quais podem
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ser vistos a olho nu (50). Por outro lado, a técnica de abaixamento lento da temperatura consiste

em colocar a semente em um banho térmico através de um controlador comercial de temperatura.

O banho é aquecido e, por comportar um grande volume (cerca de 100 litros), mantém a taxa de

resfriamento baixa por conta da inércia térmica do sistema (50). Esta última técnica foi utilizada

para o crescimento da L-treonina por possuir maiores vantagens em relação a primeira.
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3 METODOLOGIA E MATERIAIS

Neste Capítulo serão apresentadas a técnica utilizada para a determinação da fluência

de threshold, o material de estudo (cristal de L-treonina) e o aparato para o processamento com

pulsos de femtossegundos.

3.1 Método do Dano Zero

O conhecimento da energia de threshold para a ablação do material para definir os

parâmetros adequados de fabricação, por exemplo de dispositivos, são fundamentais. O método

a ser usado neste estudo para determinar a energia de threshold, denominado de método do Dano

Zero, foi proposto por Liu (51). Considerando um pulso Gaussiano no espaço e no tempo, cuja

intensidade pode ser escrita como

I(r, t) = I0 e
−( r

ρ
)2 e−(

t
τ
)2 , (3.1)

onde I0 é a intensidade do pico, τ e ρ são o tempo e o raio característicos, respectivamente.

Integrando a Equação 3.1 no tempo obtemos a distribuição espacial da energia do pulso, que

denominamos de fluência (F )

F (r) = F0 e
−r2
ρ2 , (3.2)

onde F0 é a fluência de pico e é definida como F0 =
√
πτI0. A fluência de threshold pode ser

determinada fazendo experimentos de ablação com diferentes fluências de pulso. Focalizando o

pulso na superfície do material é possível produzir uma ablação circular com raio de threshold

(rth) para uma fluência de threshold associada (Fth), tal que
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r2th = ρ2 ln(F0/Fth). (3.3)

onde ρ2 = ω2
0/2, sendo que ω0 é a cintura do feixe Gaussiano na região do foco. Podemos

reescrever a Equação 3.3 como

r2th =
ω2
0

2
ln
(
Ep

Eth

)
, (3.4)

onde Ep é a energia do pulso. A energia do pulso é obtida através da integração da fluência no

espaço, sendo relacionado com a fluência de pico por

Ep = F0πρ
2. (3.5)

Sendo assim, com a caracterização do dano do pulso de femtossegundo na superfície do

material, dado pela Equação 3.5, podemos determinar a fluência de threshold, definida como

Fth =
2Eth

πω2
0

, (3.6)

aferindo as dimensões da área modificada por meio de microscopia óptica e graficando o raio de

threshold ao quadrado em função da energia do pulso, que é definido como

Ep =
p̄

f
, (3.7)

onde p̄ é a potência média do feixe (medida por um medidor de potência), e f é a taxa de

repetição do feixe do laser. Efetuando o ajuste dessa curva, obtemos os valores de ω0 e Eth, que

são aplicados na Equação 3.6 para que seja determinado a fluência de threshold.
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3.2 L-treonina

O cristal utilizado neste trabalho pertence ao grupo de aminoácidos, que podem ser

classificados em três grupos: (a) não polares, um exemplo é L-alanina; (b) polar não carregado,

um exemplo é L-treonina e (c) polar carregado, que tem como exemplo L-arginina. Os cristais

são crescidos a partir desses aminoácidos com os devidos controles e técnicas (46). De maneira

geral, os cristais apresentam algumas propriedades ópticas que podem ser utilizadas para várias

aplicações em Óptica e Fotônica, como a geração de segundo harmônico, modulação de fase,

dispositivos de processamentos de sinais, chaves ópticas e amplificadores paramétricos ópticos

(46).

Nesse trabalho foi estudado a microfabricação na L-treonina, que tem como principais

propriedades ópticas de interesse a ampla janela de transmissão óptica, geração de segundo

harmônico e índice de refração não-linear baixo. Os cristais de L-treonina foram crescidos utili-

zando a técnica de solução aquosa supersaturada, a qual consiste em obter sementes (pequenos

cristais) por nucleação espontânea. Em seguida, essas sementes podem ganhar volume em um

sistema especial de crescimento utilizando-se das técnicas de evaporação controlada de solvente

(TECS) e de abaixamento lento da temperatura (TALT), já que para se obter bom crescimento

dos cristais é necessário que se tenha um bom controle e baixa variação de temperatura (4). Os

cristais foram crescidos pelo Prof. José Joatan Rodrigues Júnior da Universidade Federal de

Sergipe (UFS).

A L-treonina possui dois isômeros especulares, um levógiro (L) e o outro destrógiro

(D). Porém, apenas sua forma L existe em organismos superiores (52). Das três classificações

existentes de aminoácidos mencionado anteriormente, a L-treonina pertence ao grupo polar não

carregado tendo uma tendência de se dissolver em água. Essa divisão dos grupos de aminoácidos

é arbitrária, já que no mesmo grupo as propriedades variam de um aminoácido para outro (53).
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A fórmula química da L-treonina é C4H9NO3. A primeira pessoa que estudou este cristal foi

Shoemaker (54), que usou difração de raios-X e mostrou que o cristal possui uma célula unitária

do tipo ortorrômbica, possuindo os seguintes parâmetros de rede a0 = 13.61Å, b0 = 7.74Å e

c0 = 5.14Å. A L-treonina pertence ao grupo espacial D4
2 − P212121 (célula primitiva retangular

hemiédrica, ou seja, necessita apenas que metade das faces sejam planas para que tenha o mais

alto grau de simetria em seu sistema) (53). A Figura 9 exibe as orientações cristalográficas e

dielétricas da estrutura da L-treonina.

Figura 9 – Orientações dielétrica (xyz) e cristalográfica (abc) do cristal de L-treonina com suas
típicas faces naturais. Fonte: (4).

A primeira propriedade investigada foi o espectro de absorção linear do cristal, como

pode ser visto na Figura 10. Vemos que o cristal é transparente de 255 até 1100 nm, sendo esta

a região onde é possível a geração de segundo harmônico usando os comprimentos de onda

comumente utilizados, como o laser de Nd:YAG (1064→ 532nm). Além disso, podemos ver

que de acordo com a Figura 11, que é a curva de Tauc da absorção, o bandgap óptico para a

L-treonina é de 5 eV .
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Figura 10 – Espectro de absorção de um cristal de L-treonina. Possui transparência entre 255 até
1100nm. Fonte: Elaborado pela Autora.
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Figura 11 – Curva de Tauc da absorção. Energia de corte em torno de 5eV . Fonte: Elaborado
pela Autora.



54

Com respeito ao índice de refração, a Figura 12, retirada da referência (46), mostra a

dispersão entre 400 e 1050nm. Podemos observar que o cristal apresenta uma menor diferença

entre os valores de nz e ny do que entre ny e nx, o que indica que se trata de um cristal biaxial

negativo (2).

Figura 12 – Dispersão do índice de refração em 20°C. As linhas sólidas são os fittings fornecidos
pelas equações de Sellmeier. Fonte: (4).

Processos não-lineares de segunda e terceira ordem em cristais de L-treonina foram

reportados na referência (4). Neste trabalho, foi realizado um estudo acerca dos loci de casamento

de fase (tipo I e tipo II) para geração de segundo harmônico, bem como determinados os

coeficientes de não-linearidade efetiva de segunda ordem, onde se concluiu que a treonina tem a

mesma eficiência de geração de segundo harmônico que o KDP (fosfato dideutério de potássio).

O cristal de KDP é bastante utilizado para geração de segundo, terceiro e quarto harmônicos.

No que diz respeito às propriedades ópticas não-lineares de terceira ordem, o índice de refração

não-linear foi determinado através do método de Z-scan (4). Foi observado que a dependência do
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índice de refração não-linear segue a mesma tendência observada para o índice de refração linear.

Os valores de n2 são da ordem de 1× 10−20 m2/W , e processos de absorção de dois fótons ou

geração de luz branca não foram observados (4).

3.3 Microfabricação Com Pulsos de Femtossegundos

A microfabricação foi feita usando um sistema laser de femtossegundos que emite

pulsos de 216fs para o primeiro harmônico centrado em 1030nm. Esse laser permite ainda

a geração de segundo harmônico em 515nm e terceiro harmônico em 343nm. Este laser usa

a técnica de chirped pulse amplification (CPA), sendo o meio ativo Yb:KGW bombeado por

diodo. Este sistema opera com taxa de repetição controlável entre 1MHz até 100Hz (via seletor

de pulsos - células Pockels). As células Pockels usam o efeito Pockels, efeito que relaciona a

variação do índice de refração de um meio com a magnitude de um campo elétrico externo,

permitindo a variação da polarização de um feixe de luz incidente (55). A célula Pockels atua

como um obturador rápido, sendo capaz de selecionar o número de pulsos do laser de entrada. O

aparato experimental consiste em uma lente objetiva com abertura numérica NA = 0.25 para

focalizar o feixe na amostra, que por sua vez está localizada em uma plataforma motorizada

controlada por um computador, como é possível observar na Figura 13. A microfabricação será

observada através de uma câmera CCD que captura o processo em tempo real. A microfabricação

consiste em um conjunto de quatro linhas, como é mostrado na Figura 14, que formam um grupo

com diferentes energias, como mostra a Figura 15. A partir destas imagens de microscopia, é

aferida a largura das linhas. Para cada conjunto de linhas, produzidas com diferentes energias e

velocidades, determinamos a largura média da linha fabricada.
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Figura 13 – Aparato experimental simplificado. Fonte: Elaborado pela autora.

Dessa forma, é possível então determinar a energia de threshold através do método de

dano zero, descrito anteriormente. As linhas fabricadas são observadas com o microscópio óptico

ZEISS LSM – 700 e analisadas com o software Gwyddion (56).

Figura 14 – Conjunto de quatro linhas de microfabricação com determinada energia da L-
treonina para aproximadamente 10.000 pulsos para o comprimento de onda 515nm.
Imagem obtida do microscópio óptico. Fonte: Elaborado pela autora.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste Capítulo são apresentando os resultados obtidos acerca da microfabricação com

pulsos de femtossegundos, bem como uma comparação com um modelo teórico para a validação

dos resultados que permite um maior entendimento do processamento com pulsos de femtosse-

gundos no cristal de L-treonina. O capítulo está dividido em quatro seções que correspondem as

várias técnicas utilizadas para entender, de uma forma um pouco mais completa, o que acontece

durante a microfabricação.

4.1 Dano Zero e Incubação

A fluência de threshold para a L-treonina, para uma superposição de pulsos (N) especí-

fica, foi determinada para os comprimentos de onda de 343, 515 e 1030 nm utilizando o método

de dano zero.

Figura 15 – Conjunto de linhas obtidas para diferentes energias, onde é possível verificar que
quanto maior a energia maior será o diâmetro da linha (a energia aumenta de baixo
para cima). Imagem obtida do microscópio óptico. Fonte: Elaborado pela autora.

O número de pulsos incidentes na amostra por spot (N ) foi controlado alterando a

velocidade (v) de varredura da amostra, bem como utilizando diferentes taxas de repetição do

laser (f). Este número de pulsos pode ser calculado tomando a razão entre o somatório das
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intensidades geradas pelos pulsos de femtossegundos em um único ponto, e a intensidade de um

único pulso centrado neste mesmo ponto. Este somatório é o mesmo da função theta de Jacobi

(ϑ3) (57–59) que, portanto, nos permite calcular o valor de N através de

N = ϑ3

(
0, e
−2( v

fω0
)2
)
, (4.1)

Para o caso em que N é grande, a razão ( v
fω0

) ≈ 0, e a Equação 4.1 pode ser simplificada por

N =

√
π

2

fω0

v
≈ 1.25

fω0

v
. (4.2)

Sendo assim, obtemos as fluências de threshold para valores de N em um intervalo de

1 até aproximadamente 104 pulsos por ponto no cristal. As Figuras 16, 17 e 18 mostram as

curvas obtidas do raio ao quadrado em função da energia do pulso, de acordo com a Equação

3.4, para os comprimentos de onda estudados. Estes gráficos são apenas alguns exemplos, já

que obtivemos vários gráficos deste tipo para cada comprimento de onda. Podemos destacar da

Figura 16, correspondente ao comprimento de onda λ = 343nm, que os valores obtidos do ajuste

da curva para a largura da cintura do feixe e para a energia de threshold são ω0 = (5.3± 0.3)µm

e Et = (201 ± 10)nJ , respectivamente. Na Figura 17, correspondente ao comprimento de

onda λ = 515nm, obtivemos ω0 = (10.2± 0.5)µm e Et = (137± 4)nJ e, por fim, da Figura

18, que corresponde ao comprimento de onda λ = 1030nm, os valores determinados foram

ω0 = (28± 1)µm e Et = (1974± 75)nJ .

Podemos notar destes gráficos, como de fato já era esperado de acordo com a Equação

3.4, que o aumento da energia dos pulsos leva a um aumento também na largura das linhas

microfabricadas, como poder ser melhor observado na Figura 14. Nesta figura, a energia utilizada

na fabricação das linhas aumentam de baixo para cima assim como a largura, que aumenta no
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Figura 16 – Gráfico do raio ao quadrado em função da energia do pulso (escala log) das linhas
microfabricadas para λ = 343nm e N = 5. A linha sólida representa o ajuste de
acordo com a Eq. 3.6. Os ajustes são: ω0 = (5.3± 0.3)µm e Et = (201± 10)nJ .
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Figura 17 – Gráfico do raio ao quadrado em função da energia do pulso (escala log) das linhas
microfabricadas para λ = 515nm e N = 10000. A linha sólida representa o ajuste
de acordo com a Eq. 3.6. Os ajustes são: ω0 = (10.2± 0.5)µm e Et = (137± 4)nJ .
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Figura 18 – Gráfico do raio ao quadrado em função da energia do pulso (escala log) das linhas
microfabricadas para λ = 1030nm e N = 1000. A linha sólida representa o ajuste
de acordo com a Eq. 3.6. Os ajustes são: ω0 = (28± 1)µm e Et = (1974± 75)nJ .

mesmo sentido.

Estes gráficos foram realizados para diferentes valores de N , e, a partir dos valores

determinados para Et, ω0 e N é possível calcular, através da Equação 3.6, as fluências de

threshold para cada caso, ou seja, determinar a dependência de Et com N , também conhecida

como curva de incubação.

O comportamento cumulativo do efeito da incubação pode ser estudado através da curva

de fluência de threshold em função da superposição de pulsos (curva de incubação). Alguns

modelos foram propostos para descrever este efeito (60), sendo um dos mais simples, elaborado

a partir de um ansatz empírico, dado por

Fth,N = F1N
S−1, (4.3)
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onde Fth,N é a fluência para superposição de N pulsos, F1 é a fluência para o caso de um único

pulso e S é um parâmetro de incubação. Há ainda um modelo mais complexo, baseado na

suposição de um crescimento exponencial dos defeitos que levam a produção do dano óptico,

que leva em conta ainda a saturação dos efeitos induzidos que pode ocorrer para um alto número

de pulsos. Este modelo é descrito por

Fth,N = (Fth,1 − Fth,∞)e−k(N−1) + Fth,∞, (4.4)

onde Fth,∞ e Fth,1 são as fluências de limiar para um número muito grande de pulsos superpostos

("infinitos") e para um único pulso, respectivamente. k é o parâmetro de incubação que determina

como a Fth diminui com o aumento de N . Este parâmetro representa a eficiência do efeito

cumulativo, então, quanto maior o seu valor, menos pulsos são necessários para atingir o dano

mínimo de fluência de threshold (Fth,∞) (6).

Nas Figuras 19, 20 e 21 são apresentados os resultados do efeito cumulativo da incubação

durante o processo de microfabricação com pulsos de femtossegundos; foram usados pulsos

de 216fs para os comprimentos de onda de 343, 515 e 1030nm. A linha sólida representa um

ajuste com a Equação 4.4, que descreve de forma satisfatória o comportamento experimental

da saturação da fluência no regime em que se tem um alto número de pulsos, para os três

comprimentos de onda estudados.

Sendo assim, o ajuste para a Figura 19, que corresponde aos dados para o comprimento

de onda de λ = 343nm, permitiram determinar F1 = (0.42 ± 0.01)J/cm2 e F∞ = (0.010 ±

0.001)J/cm2. Observamos um decréscimo acentuado de F1 para F∞ em aproximadamente

10000 pulsos. A Figura 20, obtida para λ = 515nm, permitiu, através do ajuste, encontrar

F1 = (0.31±0.01)J/cm2 e F∞ = (0.05±0.01)J/cm2. Neste caso, o decréscimo de F1 para F∞

ocorre, para N próximo de 1000 pulsos. O resultado obtido para λ = 1030nm é apresentado na
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Figura 21. A partir do ajuste encontramos F1 = (0.28±0.03)J/cm2 e F∞ = (0.21±0.01)J/cm2.

Neste caso, por outro lado, observamos que F∞ é atingida em aproximadamente 100 pulsos.

Neste caso é notória a pequena diferença entre F1 e F∞, em comparação ao que foi observado

para os outros dois comprimentos de onda.
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Figura 19 – Gráfico da fluência em função da superposição de pulsos (escala log) para λ =
343nm. A linha sólida representa o fitting de acordo com a Eq. 4.4. Os ajustes são:
F1 = (0.42± 0.01)J/cm2 e F∞ = (0.010± 0.001)J/cm2.
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Figura 20 – Gráfico da fluência em função da superposição de pulsos (escala log) para λ =
515nm. A linha sólida representa o fitting de acordo com a Eq. 4.4. Os ajustes são:
F1 = (0.31± 0.01)J/cm2 e F∞ = (0.05± 0.01)J/cm2.
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Figura 21 – Gráfico da fluência em função da superposição de pulsos (escala log) para λ =
1030nm. A linha sólida representa o fitting de acordo com a Eq. 4.4. Os ajustes são:
F1 = (0.28± 0.03)J/cm2 e F∞ = (0.21± 0.01)J/cm2.
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A dinâmica de diminuição da energia limiar com o número de pulsos incidentes (in-

cubação) é atribuída aos defeitos gerados durante a microfabricação, mesmo antes da ablação

acontecer. Com o aumento no número de pulsos que atuam no cristal orgânico, aumenta também

o número de defeitos gerados pelos processos acumulativos, o que facilita a produção de danos

ópticos, os quais podem levar a modificação na densidade eletrônica local ou a criação de

sub-bandgap nos níveis de energia, acelerando os processos de ionização. Colocando em uma

ordem crescente da quantidade de pulsos necessários para que a queda da fluência de F1 para

F∞ ocorra, e consequentemente, o aumento de defeitos gerados, temos: (i) 1030nm ocorre em

N = 100, (ii) 515nm acontece em N = 1000 e (iii) 343nm se dá em N = 10000. Podemos

observar ainda que as fluências para um pulso (F1), para os três comprimentos de onda, se

mantêm na mesma ordem de grandeza, não havendo, portanto, uma variação alta entre elas. Esse

resultado é inesperado, uma vez que em processos de absorção multifotônica espera-se que a

fluência limiar seja maior para maiores comprimentos de onda, para os quais mais fótons são

necessários para promover a excitação. Obviamente, processo que envolvem mais fótons tem

menores seção de choque e, por conseguinte, necessitam de maior fluência para que possam

promover uma fração significativa de elétrons excitados, o que acarretaria uma maior fluência de

limiar. Por outro lado, processos que envolvem menor número de fótons tem maior probabilidade

de ocorrer, de forma que nesta situação uma menor fluência limiar seria esperada. O fato de que

tal dependência (aumento da fluência limiar com o comprimento de onda) não foi observado

indica que a natureza da excitação para a L-treonina é a mesma para todos os comprimentos de

onda.

Ainda, a partir do ajuste dos resultado apresentando nas Figuras 19, 20 e 21, determi-

namos os parâmetros de incubação. Obtivemos k = (8.8 ± 0.5)10−5, k = (2.3 ± 0.6)10−4 e

k = (0.8± 1.5)10−2 para os comprimentos de onda 343, 515 e 1030nm, respectivamente. Como
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mencionado anteriormente, o parâmetro k indica a dinâmica do processo de incubação, ou seja,

é um parâmetro que caracteriza quão rapidamente a energia de liminar diminui com o aumento

do número de pulsos, ou seja, quão rápido os defeitos são gerados pela irradiação com pulsos de

femtossegundos, o que de certa forma está ligado a eficiência do efeito acumulativo de geração

de defeitos. Na Figura 22 vemos que o maior parâmetro k foi observado para o comprimento de

onda de 1030nm.

400 500 600 700 800 900 1000
Comprimento de onda (nm)

10−4

10−3

10−2

k

Figura 22 – Gráfico de k em função do comprimento de onda, eixo em y está na escala log para
melhor visualização. A linha é apenas um guia para os olhos.

De acordo com o trabalho de Nolasco (61), os parâmetros de incubação para o nitreto de

Gálio (GaN) variam entre 0.4 e 0.02, enquanto que para o diamante esse parâmetro varia entre

0.3 e 0.13, dependendo do comprimento de onda utilizado. Portanto, o valor que determinamos

para o parâmetro de incubação k do cristal de L-treonina é significativamente inferior a ambos

os materiais, recordando que quanto maior o k menos pulsos são necessários para atingir o dano

mínimo de fluência de threshold. Esta comparação sugere que para a L-treonina a geração de

defeitos, que leva a microfabricação do material, ocorre mais lentamente.
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Esses resultados nos levaram a estudar a presença de níveis de defeitos no cristal de

L-treonina, os quais poderiam estar contribuindo para o processo de absorção da luz do laser

e, consequentemente, relacionados ao processo de geração de danos (microfabricação). Desta

forma, fizemos estudos sobre o espectro de emissão e Raman das amostras.

4.2 Defeitos no Cristal de L-treonina: Espectroscopia Raman e de Emissão

Para investigar a existência de estados de defeitos na amostra de L-treonina, medimos seu

espectro de emissão usando como excitação um laser em 343nm. Para isso, as amostras foram

excitadas tanto na região microfabricada com o laser de femtossegundos (em 1030nm), quanto

em uma região não microfabricada da superfície da L-treonina. A Figura 23 mostra os espectros

de emissão do cristal, sendo que a curva preta corresponde a emissão na região microestruturada

(1030nm), enquanto a curva em vermelho à superfície não microestruturada. Podemos notar

que ambas as curvas apresentam um perfil de emissão bastante similar, exibindo um pico em

torno de 550nm. Porém, observa-se claramente que a emissão para a amostra microfabricada

é mais intensa, revelando que a irradiação com o laser de femtossegundos leva a criação de

mais defeitos na amostra, os quais de fato já estavam presentes na amostra mesmo antes da

irradiação, conforme mostra a linha vermelha na Figura 23. Portanto, esses resultados indicam

que o cristal já apresenta defeitos, mesmo antes da irradiação com pulsos de femtossegundo, os

quais certamente estão contribuindo com o processo de microfabricação. De fato, revisitando as

medidas de absorbância apresentadas no Cap. 2, podemos observar pelo gráfico de Tauc (Figura

11), que embora o bandgap óptico para a L-treonina seja de 5 eV , há um região de absorção que

se estende até cerca de 2 eV , que correspondem a estados de defeitos localizados próximos ao

fundo da banda de condução, os quais, ao serem excitados, produzem a emissão observada na

Figura 23.
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Figura 23 – Espectro de emissão em torno de 550nm. É possível observar um pequeno pico
nesse valor, representando uma pequena fluorescência.

Para tentar elucidar a origem destes estados de defeitos observados nos espectros de

emissão e absorção, foi feita espectroscopia micro-Raman no cristal de L-treonina em diferentes

regiões da amostra, como mostrado na Figura 24. A linha em preto representa o espectro ob-

tido na região não microestruturada, enquanto as linhas em vermelho e azul correspondem ao

espectros obtidos, respectivamente, na borda e no centro da linha microfabricada. Na curva em

preto, os picos observados são atribuídos às torções de NH3 (489cm−1) e de COOH (750cm−1),

ao arqueamento de CO−2 (767cm−1) e dos grupos de CH (1246, 1318, 1346 cm−1) entre outras

atribuições (62–67). Todas as linhas principais são também observadas para as regiões micro-

estruturadas (curvas em azul e vermelho). Na Figura 25 apresentamos uma comparação dos

espectros Raman obtidos em áreas microestruturadas com diferentes comprimentos de onda,

sendo que a curva em azul corresponde a 343nm, a curva verde a 515nm e, por fim, a curva em
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vermelho para 1030nm.
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Figura 24 – Espectro Raman. A excitação foi feita no centro da microestrutura em azul, na borda
em vermelho e fora dela em preto.
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Figura 25 – Espectro Raman nas bordas da microestrutura em diferentes comprimentos de onda.
Em azul a excitação é de 343nm, em verde de 515nm e em vemelho de 1030nm.
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Estudos em cristais de L-alanina, irradiados com feixe de elétrons, foram feitos através

de espalhamento Raman por Winkler et al. (68). Neste trabalho, os autores se concentraram em

dois tipos de modos com origens diferentes: (i) um grupo de modos em torno de 2900cm−1,

identificados como modos de alongamento intramolecular do hidrogênio, e (ii) uma série de

modos de baixa frequência em torno de 150cm−1, originados pelas interações moleculares

através das ligações de hidrogênio ligando diferentes moléculas das célula unitária, identificados

como modos de rede. O modo de alongamento do hidrogênio ligado ao nitrogênio (grupo

amônia) não pertence ao grupo de modos 2900cm−1 por serem modificados pela ligação de

hidrogênio com os oxigênios. Assim, considera-se os modos em torno de 2900cm−1como sendo

completamente advindos do grupo metil. Portanto, os autores consideram que os modos de rede

são principalmente relacionados ao grupo amônio. Os autores observaram que ambos os modos

(modos de alongamento e de rede) apresentam um aumento de intensidade em comparação com

as amostras não irradiadas devido ao acoplamento entre esses modos e os elétrons dos estados

de defeitos, e argumentam que os defeitos gerados pela irradiação tratam-se do grupo amônio

separado da molécula de L-alanina.

Trabalho semelhante foi feito com a L-treonina por Ramesh et al. (65), onde analisou-se

o espectro Raman de cristais de L-treonina irradiados e não irradiados com feixe de elétrons para

diferentes fluências. Os autores observaram que para todas as fluências, ambos os modos, de

rede e de alongamento, apresentaram intensidades maiores quando comparado com os mesmos

modos no cristal não irradiado, em acordo com o estudo de Winkler et al. (68). Além disso, eles

mostraram que a irradiação com o feixe de elétrons promove um deslocamento na absorção,

diminuindo a energia de gap.

Analogamente ao reportado nos dois trabalhos anteriormente mencionados, vemos nas

Figuras 24 um aumento na intensidade tanto dos modos de alongamento ( 2900cm−1) quanto dos
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modos da rede, particularmente quando comparamos as curvas em preto (amostra não irradiada)

com a curva vermelha, que corresponde ao espectro coletado na borda da linha microestruturada.

Portanto, tais resultados indicam que a irradiação com laser de femtossegundos está provocando

a produção do grupo amônio separado da molécula de L-treonina, assim como a irradiação com

feixe de elétrons. Cabe mencionar que para efetuar esta comparação os espectros tiveram suas

amplitudes normalizadas pela linha em 560cm−1. Na 25, a título de ilustração, apresentamos os

espectro Raman de linhas microfabricadas com os três diferentes comprimentos de onda.

Portanto, nossos resultados mostram que a amostra de L-treonina, além de já apresentar

defeitos mesmo antes da microfabricação, como indicado pelos espectros de emissão, tem essa

densidade de defeitos aumentada pelo próprio processo de microfabricação, conforme apontando

pela espectroscopia Raman.

4.3 Modelamento da Fluência Limiar

Para interpretar os resultados experimentais e obter informações adicionais acerca da

natureza do processo de microfabricação em L-treonina, utilizamos um modelo teórico formulado

por Stuart et al. que permite determinar a fluência de threshold para um único pulso (69), baseado

em algumas propriedades do material. Este modelo considera que as ionizações multifotônica

e por avalanche são responsáveis pelo processo de geração de dano no material, e podem ser

tratados separadamente. A fluência para um pulso pode ser escrita como

Fth,1 =
I0τ

2

√
π

ln(2)
, (4.5)

onde τ é a duração do pulso e I0 é a intensidade de pico do pulso, aqui considerado como sendo

Gaussiano.

A partir do modelo, a densidade de elétrons (n) promovidos para a banda de condução a
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partir da interação com os pulsos de femtossegundos é dada por

n = σm

(
λ

hc

)m
NsI

m
0 τ

2

√
π

mln(2)
exp

(
αI0τ

4

√
π

ln(2)

)
, (4.6)

em que σm é a seção de choque de absorção de m fótons, onde m é o número de fótons, Ns

é densidade sólida do cristal, que depende da densidade e massa molar da L-treonina, e α é o

coeficiente de ionização avalanche do material. A Equação 4.6 pode ser simplificada para

n = n0 exp
(
α

2
Fth,1

)
, (4.7)

onde n0 é a densidade total de elétrons produzidos por ionização em multifotônica. O termo 2/α

é uma escala de fluência que determina o quão significante é a ionização por avalanche. Para se

ter uma ideia, quando esse valor é da ordem de 0.2J/cm2 (valor padrão para a sílica) a ionização

por avalanche não é significante. Porém, para valores abaixo desta fluência a fotoionização é

predominantemente responsável pela quebra dielétrica (dielectric breakdown), já que a ionização

produz cada vez mais elétrons para pulsos mais curtos, com isso, o limiar de dano do pulso deve

se aproximar assintoticamente da fluência em que a fotoionização, sozinha, produz a densidade

de elétron crítica (ncr) (69).

Assim, usando a Equação 4.5, podemos determinar a intensidade e portanto a fluência

limiar para um único pulso. Isso pode ser feito numericamente, determinando, para um dado

processo multifotônico (m), a intensidade para qual a densidade n se iguala a densidade crítica

(ncr). Porém, como o coeficiente de avalanche (α) não é conhecido a priori, ele pode ser

encontrado usando o seguinte procedimento; como visto no Cap. 3, a amostra de L-treonina

apresenta absorção linear (m = 1) em 1030nm. Assim, a partir do espectro de absorção

determinamos α1 e calculamos a seção de choque de m-fótons, que é dada por
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σm =
αm

Ns

(
hc

λ

)m−1

. (4.8)

A partir desta equação obtemos σ1(1030nm) = 5.59× 10−28m2. Com este valor, e utilizando o

valor experimentalmente determinado para Fth,1 e assumindo a densidade de elétrons crítica (ncr)

como sendo 2× 1027 eletrons/m3, podemos encontrar o coeficiente de avalanche (α) utilizando

a Equação 4.6. Seguindo este procedimento, encontramos α = 0.007m2/J .

Utilizando o valor determinado para o coeficiente de avalanche (α = 0.007m2/J ) ,

podemos usar o modelo descrito pela Equação 4.6 para determinar a Fth,1 para os comprimentos

de onda de 515 e 343nm. Isso é feito numericamente, avaliando a Equação 4.6 utilizando como

parâmetros de entrada a seção de choque σm, a densidade do cristal Ns, o comprimento de onda

λ e a duração do pulso τ . Para o comprimento de onda de 515nm, utilizando o coeficiente de

absorção linear (m = 1) da L-treonina, obtido da Figura 11, podemos determinar a seção de

choque de absorção σ1(515nm) = 5.59 × 10−28m2, via Equação 4.8. Com estes parâmetros,

fazemos um gráfico de n em função da intensidade de pico I0 (Equação 4.6), conforme mostrado

pela Figura 26. A partir deste gráfico, determinamos a intensidade para a qual a densidade

crítica (ncr = 2 × 1027 eletrons/m3) é atingida, representada pelo ponto em vermelho na

Figura 26. Seguindo este procedimento encontramos I0 = 1.35× 1016W/m2, que corresponde,

portanto, a intensidade para a qual ncr é atingida. A partir deste valor para I0, usando a Equação

4.5 encontramos, finalmente, Fcr = 0.309J/cm2 através do modelo. É importante mencionar

que este valor concorda muito bem com o valor determinado experimentalmente (Fth,1 =

0.31± 0.01J/cm2).
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Figura 26 – Modelo teórico aplicado aos dados obtidos para o 515nm. Gráfico da densidade de
elétrons em função da intensidade de pico, o ponto vermelho se refere a intensidade
para o qual ncr ≈ 2× 1027 eletrons/m3. Neste caso, I0 = 1.35× 1016W/m2.

Repetindo o mesmo procedimento para o 343nm, novamente considerando um processo

de absorção linear (m = 1), encontramos, via coeficiente de absorção (Figura 11), uma seção

de choque de absorção σ1(343nm) = 1.64 × 10−27m2. Novamente, através do gráfico de n

versus I0, Figura 27, determinamos, para a densidade crítica de ncr = 2×1027 eletrons/m3 , um

valor de I0 = 1.30× 1016W/m2, que corresponde a uma fluência crítica de Fcr = 0.299J/cm2.

Novamente, este valor está em bom acordo com o resultado experimental (Fth,1 = 0.42 ±

0.01J/cm2), considerando todas as incertezas e considerações do modelo.
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Figura 27 – Modelo teórico aplicado aos dados obtidos para o 343nm. Gráfico da densidade de
elétrons em função da intensidade de pico, o ponto vermelho se refere a intensidade
para o qual ncr ≈ 2× 1027 eletrons/m3. Neste caso, I0 = 1.30× 1016W/m2.

Ainda do modelo, podemos destacar o parâmetro escala de fluência (2/α). Como menci-

onado anteriormente, esse parâmetro indica se a ionização por avalanche é significativa durante

a microfabricação, isto é, se a fluência de threshold é tal que αFcr/2 é pequeno, ou seja, se

fluência crítica é da ordem de 0.2J/cm2 a ionização por avalanche não é significativa, de acordo

com o valor padrão da sílica. Assim, a segunda coluna da Tabela 1 mostra os valores obtidos

para a fluência crítica para cada comprimento de onda estudado. Esses valores indicam que,

para todos os comprimentos de onda, a ionização por avalanche não é o processo predominante

para o dano óptico, e nesta região o maior responsável pelo dano óptico é a fotoionização. A

terceira coluna da Tabela 1 faz referência ao parâmetro de Keldysh, que consegue classificar qual

mecanismo de ionização é mais relevante, se a ionização multifotônica ou por tunelamento. Com

isso, através da Equação 2.13 é possível a comparação; quando γk < 1.5 prevalece a ionização
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por tunelamento. Por outro lado, quando γk > 1.5 prevalece a ionização multifotônica. Assim,

novamente, para todos os comprimentos de onda, os valores são maiores que 1.5, excluindo

a ionização por tunelamento do processo, indicando que no processo de microfabricação da

L-treonina prevalece a ionização multifotônica.

λ[nm] 2/α[J/cm2] γk

343 0.03 40
515 0.03 30

1030 0.03 16

Tabela 1 – Valores dos parâmetros de escala de fluência e keldysh para determinar qual tipo de
ionização ocorre durante a microfabricação.

Sendo assim, o modelamento da fluência mostra que o processo de produção de dano

óptico (microfabricação) na L-treonina de fato parece ser condizente com a absorção de um

fóton devido a prensença de estados de defeitos no cristal. Além disto, o parâmetro de escala de

fluência indicou que a ionização por avalanche não prevalece no processo de microfabricação,

enquanto que o parâmetro de Keldysh mostrou que o a ionização é dominada pela absorção de

fótons.
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5 CONCLUSÕES

Nesta dissertação estudamos o processo de microfabricação com pulsos de femtosse-

gundos no cristal de L-treonina em três comprimentos de onda diferentes; 343, 515 e 1030nm.

Como primeiro passo, determinamos a energia de threshold, através do método de dano zero,

para os comprimentos de onda mencionados, a partir das quais encontramos as fluências de

threshold. Esses estudos foram feitos para diferentes números de pulsos incidentes na amostra

por unidade de área. De posse deste conjunto de dados, investigamos a dependência entre a

fluência de threshold e o número de pulsos, estudo esse denominado de incubação. Observa-

mos um diminuição acentuado da fluência de threshold com o número de pulso. A partir da

análise da curva de incubação foram encontradas as fluências de threshold para um único pulso,

Fth,1 = (0.42 ± 0.01) J/cm2, Fth,1 = (0.31 ± 0.01) J/cm2 e Fth,1 = (0.28 ± 0.03) J/cm2,

para 343, 515 e 1030nm respectivamente, além de ter sido obtido o parâmetro de incubação

k = (8.8 ± 0.5)10−5, k = (2.3 ± 0.6)10−4 e k = (0.8 ± 1.5)10−2 respectivamente. Afim de

melhor entender a natureza do processo de microfabricação na L-treonina, e a dinâmica de cria-

ção de defeitos durante a microfabricação, realizamos espectroscopia Raman e de emissão para

amostras fabricadas e não microfabricadas. Os resultados mostram que mesmo nas amostras não

microfabricadas já existe uma densidade apreciável de defeitos, os quais são intensificados pela

irradiação com pulsos de femtossegundos. Portanto, esses níveis de defeitos contribuem para o

processo de excitação do material, explicando a pouca dependência de Fth,1 com o comprimento

de onda utilizado na microfabricação. Por fim, utilizamos um modelo teórico que considera

ionização multifotônica e por avalanche como os mecanismos que levam a obtenção de um

densidade eletrônica que causa o dano óptico. Considerando um processo de absorção linear (1-

fótons), relacionado aos níveis de defeitos, os valores determinados pelo modelo para Fth,1 estão
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em excelente concordância com os experimentais, corroborando a hipótese de que o processo de

microfabricação da L-treonina é dominado pelos níveis de defeitos do cristal. O modelo teórico

permitiu inferir que o processo de avalanche não é o mais relevante na microfabricação, mas sim

o de fotoionização por absorção fotônica.
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