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Resumo 
Apresentamos um estudo introdutório à fabricação de nanoestruturas por fotopolimerização 

multifotão. A fotopolimerização multifotão ocorre por absorção multifotão (absorção de dois fotões, 

no caso estudado), um processo de absorção não linear que permite uma escrita precisa, 

confinada ao volume focal do feixe laser. Podemos assim atingir dimensões abaixo do 

comprimento de onda para a resolução de escrita. Explicamos, recorrendo à literatura actual sobre 

o assunto, os fenómenos físicos envolvidos no processo. Descrevemos os dispositivos e o 

processo experimental utilizado neste estudo. É avaliada a influência de parâmetros óticos, como 

polarização e potência ótica, e de fabricação, como velocidade de varrimento do feixe, na 

espessura da linha polimerizada. As estruturas são escritas num pré-polímero da classe ORMOSIL 

(SZ2080). Foram produzidas diversas estruturas que, pela sua morfologia e dimensões, 

apresentam potencial para aplicações ópticas na ponta de fibra. 

Abstract 
We present an introductory study on nanostructure fabrication via multiphoton polymerization. Mul-

tiphoton polymerization is triggered by multiphoton absorption, more specifically for our setup, two 

photon absorption. It is a nonlinear absorption process that enables precise writing, one that is con-

fined to the focal volume of the laser beam. This way, subwavelength resolution can be attained in 

the fabrication of structures.  We present an explanation of the physical phenomena involved in this 

process, whether optical or thermal, as proposed on the current literature on the subject. We de-

scribe the devices used and the experimental details encountered on the production of nanostruc-

tures via this method. We study the influence of optical and mechanical parameters such as optical 

power and polarization, or scan speed, on linewidth. We use SZ2080, an organically modified sili-

cate (ORMOSIL), as the structured material. We produce various structures which, due to their 

morphology and size, may be suitable for implementation on the fiber tip. 

Palavras-chave 
Absorção não-linear, Nanofabricação, Escrita direta, SZ2080, Polimerização Multifotão. 
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Capítulo 1 Introdução Teórica 

 

Este capítulo pretende transmitir uma visão dos aspectos teóricos dos fenómenos físicos 

subjacentes à técnica de escrita direta por fotopolimerização multifotão, de alguns aspectos 

observados experimentalmente, e ainda dos materiais e dos sistemas de escrita direta passíveis de 

serem utilizados. No final da secção enunciamos algumas aplicações desta técnica. 

 

1.1. Polimerização multifotão com laser femtosegundo 
A polimerização multifotão é uma técnica de micro e nanofabricação de alta resolução, que permite 

liberdade de estruturação tridimensional, e relativamente rápida. A exposição à radiação laser 

pulsada permite a fotopolimerização selectiva das zonas do polímero expostas à radiação laser 

focada, o que altera localmente a solubilidade do polímero e permite que apenas essas zonas 

permaneçam no substrato após revelação química (dissolução do volume não exposto). 

A Polimerização consiste num processo químico de ligação de moléculas orgânicas (que contêm 

carbono na sua composição) elementares (monómeros) em cadeias moleculares mais elaboradas, 

os polímeros, por intermédio de uma fonte de energia externa. Se essa fonte de energia for 

radiação eletromagnética, o processo designa-se fotopolimerização. Os materiais 

fotopolimerizáveis possuem dois componentes essenciais para que a reação ocorra: um 

fotoiniciador, que possui baixa energia de fotodissociação por forma a aumentar a sensibilidade do 

material à luz; e os monómeros, que são os blocos de construção das cadeias obtidas pela 

polimerização [1]. Existem vários mecanismos de polimerização, mas neste caso, o mecanismo 

dominante é a polimerização por formação de radicais livres. 

O mecanismo de polimerização por formação de radicais livres pode dividir-se em três fases: a 

iniciação, na qual uma transferência de energia externa induz uma reação de formação de radicais 

livres nas moléculas de fotoiniciador; a propagação, na qual as moléculas radicalizadas do iniciador 

reagem com monómeros vizinhos para se formarem monómeros radicalizados, que por sua vez se 

vão ligando a outros monómeros formando cadeias poliméricas ainda radicalizadas; e a 

terminação, na qual duas cadeias poliméricas radicalizadas reagem para formar uma cadeia 

polimérica estável [1]. 
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Figura 1: Esquema simplificado dos diferentes passos da reação da polimerização. 

A engenharia destes compostos fotopolimerizáveis é um ramo desenvolvido e com elevado grau de 

complexidade. A cinética (velocidade) da reacção é controlada afinando parâmetros relacionados 

com a difusão molecular, uma vez que é a constante de tempo desta (k�����ã�) que domina no 

processo de polimerização, e não a da reacção de formação de radicais (k	
���
� ). Um dos 

parâmetros mais influentes é a viscosidade do composto [2]. 

A fotopolimerização pode ser, como ocorre na aplicação descrita neste documento, desencadeada 

por absorção não linear, de dois ou mais fotões. A absorção não linear de dois fotões (Two Photon 

Absorption - TPA) é uma forma de interacção entre a luz e a matéria que consiste na absorção 

simultânea de dois fotões não ressonantes com o gap nos níveis de energia de um átomo, de tal 

forma que a soma das energias coincide, ou é superior com a diferença de energias nos níveis 

envolvidos na transição. Se os dois fotões vierem da mesma fonte, e portanto tiverem a mesma 

frequência, diz-se que a absorção é degenerada. Este fenómeno foi previsto teoricamente por 

Maria Göppert-Mayer, no artigo seminal de 1931 [3]. De facto, é a não linearidade da absorção que 

desencadeia o processo que possibilita a nanoestruturação do material de uma forma 

verdadeiramente tridimensional (quando comparada com processos de estereolitografia, que 

assentam em mecanismos de absorção linear), uma vez que confina a região polimerizada a um 

volume reduzido em torno do foco do feixe, o voxel [4]. 

Na absorção linear, o número de moléculas excitadas é independente da coordenada ao longo da 

direção de propagação do feixe. Isto ocorre porque o número de moléculas excitadas é dado pelo 

produto entre o número de moléculas atingidas pelo feixe (∝ A�����) e a intensidade do feixe (∝
1/A�����). Na absorção a dois fotões, a intensidade passa a escalar com o inverso do quadrado da 

área do feixe, confinando a excitação das moléculas aos planos transversos nas imediações do 
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foco, uma vez que o número de moléculas excitadas passa a ser inversamente proporcional à área 

do feixe. Isto possibilita o confinamento na direcção longitudinal, ao longo do eixo ótico, às 

imediações do foco do feixe [5]. 

 

Figura 2: Esquema de comparação entre absorção linear e  absorção de dois fotões. Na absorção de dois fotões a 

absorção é confinada às imediações do foco [6]. 

De uma forma simplificada, como a taxa de absorção a dois fotões depende de um quadrado da 

intensidade, dependerá equivalentemente de uma interação de um campo elétrico incidente com 

uma polarização não-linear de terceira ordem, � ⋅ �(�). Esta conclusão obtém-se por analogia com 

a absorção de um fotão, onde a taxa de absorção depende da interação entre campo elétrico e 

polarização linear, � ⋅ �. Assim, existe um limiar de potência que dita se ocorre ou não absorção 

não linear, uma vez que a polarização não linear só se torna relevante no regime de altas 

intensidades. Sendo o feixe laser um feixe gaussiano, podemos concluir que haverá uma área do 

feixe que não contribuirá para a polimerização do material. Mais concretamente, apenas o centro 

do feixe, a área de maior intensidade luminosa, poderá polimerizar o material. Esta condição 

confina o voxel na direção transversal [5], aumentando a resolução espacial do processo. 

É importante notar que não existem níveis ressonantes com os fotões incidentes quando ocorre 

absorção a dois fotões. O que acontece é que o primeiro fotão cria um estado virtual com tempo de 

vida curto [3]. Para que a probabilidade de transição seja apreciável, a separação temporal entre a 

absorção dos dois fotões deve ser da ordem do femtosegundo. O sistema de laser pulsado é um 

requisito para que se possa realizar esta técnica. Com o laser pulsado, também se impede que a 

amostra se danifique após a exposição. Uma vez que são necessárias intensidades instantâneas 
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elevadas, foi necessário reduzir a potência média, para evitar o dano do material. Isto é conseguido 

pela significativa redução do duty cycle (para 10-4 a 10-6), o que equivale a durações de impulso de 

picosegundo e femtosegundo [7]. 

1.1.1. Algumas considerações experimentais 

O voxel é a unidade básica de volume de material polimerizado e é uma região com a forma de 

elipsóide. As suas dimensões, diâmetro horizontal � e altura �, são dadas por 

� = ��� �ln "#$%&'()#*+ , 

� = 2./0 �123 412 5� ∙ ��� 7%8 − 1 

onde �  é o comprimento de onda da radiação laser, ��  é a abertura numérica da objectiva 

utilizada, #$ é a intensidade no centro do foco, & é o tempo de exposição do material à radiação, ' é 

o coeficiente de sensibilidade do material à radiação, ( é a duração do impulso laser, )  é a taxa de 

repetição, e ./ é o comprimento de Rayleigh, (a distância entre a cintura do feixe e o plano em que 

a secção reta do mesmo é duas vezes a da cintura do feixe) [8]. 

Existem vários processos físicos a ocorrer e a influenciar o processo de fotopolimerização. Se o 

foco tiver dimensões da ordem de grandeza do comprimento de onda do feixe laser utilizado, a 

polarização figura-se relevante para a forma do voxel. Isto acontece quando são utilizadas lentes 

de elevada abertura numérica, tal como a que foi utilizada neste trabalho (NA = 1.25). Verificou-se 

que, nestas condições, a direcção da polarização do feixe incidente influencia a orientação do voxel 

produzido. Isto constata-se pela observação de uma variação de espessura de linhas produzidas 

em varrimentos onde se varia apenas o ângulo entre a polarização e a direção do varrimento. É 

uma variação máxima quantificada em 20%, quando se compara os ângulos de 0º (polarização e 

escrita colineares) e 90º (polarização e varrimento perpendiculares) [9]. 

Uma abordagem ao processo que só contemple os processos de absorção da radiação de um 

ponto de vista ótico não é suficiente para explicar, entre outros fenómenos, a dependência do 

tamanho do voxel com a velocidade de varrimento e a taxa de repetição dos impulsos. Fenómenos 

de transferência de calor podem explicar esta variação de tamanho, para escalas de tempo 

suficientemente grandes. Baldacchini et al. [10] reportaram a influência da taxa de repetição dos 

impulsos laser no processo de polimerização a dois fotões, mostrando a existência de 

polimerização induzida por calor, e demonstrando a dependência da dimensão da região 

polimerizada com a acumulação de calor. 
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A difusividade térmica é um parâmetro que permite estimar a escala temporal da difusão térmica 

em materiais. No caso dos polímeros, é da ordem de 10-7 m2/s [11,12]. Assim, é possível estimar o 

tempo característico como ( = >?
@ , onde χ é a difusividade térmica do material. Obtém-se assim um 

valor de 10-5s, usando a dimensão típica dos voxels produzidos (centenas de nanómetros de 

diâmetro). Este valor é ordens de grandeza superior à duração do impulso, sendo da ordem de 

grandeza do período de repetição dos impulsos laser (centenas de kHz) utilizada. Conclui-se assim 

que para a taxa de repetição utilizada neste trabalho, e num regime longe do limiar de dano e 

próximo do limiar de estruturação, os efeitos de acumulação de calor não têm impacto relevante na 

estruturação do material.  

Para taxas de irradiação elevadas, o efeito de avalanche electrónica é dominante. Avalanche 

electrónica é um mecanismo de ionização secundário que consiste no crescimento exponencial da 

população de electrões livres inicial (os electrões semente, do inglês, seeding electrons) de uma 

amostra já ionizada [13]. Malinauskas e colaboradores [11] discutem a importância do mecanismo 

de avalanche, e assumem a fotopolimerização multifotão como responsável pela criação de 

electrões semente[11]. Estas conclusões são válidas para altas irradiâncias, perto do limiar de 

dano do material (TW/cm2) [14]. No caso deste trabalho, a irradiância utilizada é várias ordens de 

grandeza inferior ao limiar de dano.  

Sun e colaboradores concluíram experimentalmente que o parâmetro determinante das dimensões 

do volume polimerizado é a energia incidente, isto é, o produto da potência incidente pelo tempo de 

exposição do polímero à radiação ( A = B × &DEF ). A lei empírica para a dimensão do voxel 

determinada por esta equipa é dada por 

G = HIJKLL�ln A>D A*+⁄40 ln 2 , 
onde G é a dimensão do voxel, IJKLL é a dimensão do foco (ambas em unidades de comprimento), 0 

é o índice de refração do material estruturado, H é uma constante que reflecte as características do 

material e da configuração experimental da realização de fotopolimerização multifotão, e A>D A*+⁄  é 

o quociente entre energia recebida pelo material e o limiar energético para que ocorra 

fotopolimerização. Esta equação é válida tanto para o comprimento lateral como vertical do voxel, 

pois estabelece uma relação entre o tamanho do foco e o tamanho do voxel. A explicação dada 

para a dependência no tempo de exposição prende-se com fenómenos tais como a continuação da 

reacção de propagação nas zonas de fronteira da zona exposta à radiação, que eventualmente 

será terminada ao encontrar monómeros radicalizados. Ao aumentar o tempo de exposição, pode 

ocorrer difusão de radicais para fora da região focal, ou em direcção ao centro, consoante a 

posição inicial destes radicais. Esta hipótese foi confrontada com novas experiências que sugerem 
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a necessidade de melhorar o modelo, existindo porém evidência a favor da validade deste. A 

dependência em potência é explicada pelo aumento da área junto ao foco que satisfaz o limiar de 

potência necessário para a absorção não linear [15]. 

Mueller et al. [16] estudaram a cinética da fotopolimerização multifotão, e determinaram um 

crescimento linear do tempo de polimerização com a potência laser aplicada. Isto faz sentido, uma 

vez que quanto maior é a potência, maior é a área radicalizada e portanto, maior será o tempo 

necessário para a formação das cadeias poliméricas. Esta tendência é comum a cada composição 

de materiais utilizada, e o tempo de polimerização é da ordem da fração de milissegundo para 

potências da ordem do limiar de formação de estruturas. O teor de oxigénio na composição do 

polímero influencia a velocidade de reacção, sendo que quanto mais oxigénio tiver o polímero mais 

rápido se dá a reação. Este resultado prende-se com o fenómeno de extinção da propagação por 

oxigénio (Oxygen Quenching), que se traduz na formação de radicais de oxigénio que encurtam a 

propagação de cadeias poliméricas, ao reagirem com os polímeros radicalizados. 

A fotopolimerização por absorção de dois fotões permite produzir as nossas estruturas 

tridimensionais por escrita direta, mas apresenta alguns desafios inerentes. Um deles é  a 

contracção em tamanho inerente à própria reação, uma vez que o material sofre um aumento de 

densidade quando é polimerizado. Outro desafio prende-se com as deformações geométricas e 

com a falta de rigidez estrutural inerente à redução do tamanho da estrutura à escala 

submicrométrica. Uma vez que a rigidez é proporcional ao volume do material da estrutura, a 

estrutura pode não ter rigidez suficiente para aguentar o processo de revelação sem sofrer 

deformação, devido às dimensões reduzidas. A engenharia de polímeros tenta acautelar este efeito 

[17], e o composto utilizado neste trabalho já é um polímero de baixo encolhimento [18].  

1.2. Materiais utilizados em fotopolimerização multifotão 
Nesta secção discutem-se exemplos de materiais utilizados em fotopolimerização multifotão: 

SZ2080 e SU-8. O SZ2080 é um exemplo de um material sintetizado especificamente com o 

propósito de fabrico por polimerização multifotão. A utilização de SU-8 precede este tipo de 

aplicações. O material é usado preferencialmente em processos de litografia aditiva, sendo um 

material multiuso que pode ser empregue em polimerização multifotão. 
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1.2.1. SZ2080 

SZ2080 é um material fotopolimerizável híbrido da classe dos silicatos organicamente modificados 

(ORMOSIL) composto por 20% de.zircónia (ZrO2) e 80% de Silano A-174 (designação comercial) 

com ácido metacrílico [19]. Este composto é um material fotossensível negativo, o que significa que 

a porção que se expõe à luz se torna insolúvel na posterior revelação da estrutura. O índice de 

refração do composto SZ2080 é de 1.504, sendo semelhante ao da sílica ( n�����
   = 1.52 ), na 

gama do visível e do infravermelho próximo do espectro visível. Esta proximidade é vantajosa para 

a produção de dispositivos óticos integrados na ponta de fibra ótica [20]. SZ2080 tem uma 

biocompatibilidade equiparada à da sutura cirúrgica [21]. É portanto passível de ser utilizado em 

aplicações biomédicas e de bioengenharia. 

No trabalho aqui descrito foi utilizado o SZ2080 com um fotoiniciador, a 4,4-Bis (dimetilamino) 

benzofenona, conhecida também por cetona de Michler. Outros fotoiniciadores podem ser 

utilizados, por exemplo, o Irgacure 369. Um estudo demonstrou que a presença de fotoiniciador 

conduz a uma redução do limiar de dano do material, o que significa uma menor potência 

necessária para danificar o material. Isto traduz-se numa maior dificuldade e menor versatilidade 

na estruturação do pré-polímero. Também o espetro de absorção do material é alterado com a 

presença do fotoiniciador [22]. 

1.2.2. SU-8 

SU-8 é um photoresist negativo usualmente utilizado em litografia UV aditiva. É um composto muito 

versátil neste contexto, pois a viscosidade deste resist pode ser precisamente controlada, durante o 

processo de síntese. Consequentemente, é possível produzir camadas de SU-8 com espessura 

entre 750 nm e 450 μm. As estruturas podem inclusive ser cobertas com deposição de substratos 

metálicos por processos eletroquímicos [23]. 

Como complemento à litografia UV aditiva, também a fotopolimerização multifotão pode ser usada 

como forma de estruturar o SU-8. Teh e colaboradores [24] reportaram a utilização de absorção de 

dois fotões na produção de estruturas tridimensionais baseadas em SU-8. O comprimento de onda 

utilizado foi de aproximadamente 800 nm, e o laser é um sistema pulsado de Ti:Safira, com 

duração de impulso de 70 fs. Com recurso a uma objectiva de baixa abertura numérica, produziram 

pilares, planos e armadilhas de alto aspect ratio. Devido às propriedades mecânicas do material, as 

estruturas altas e finas não demonstram sinais de fragilidade. 

1.3. Sistemas de escrita direta a laser 

Para obter as estruturas produzidas por absorção não linear de radiação laser, é necessário 

garantir várias condições. Primeiramente, o sistema laser utilizado deve ser capaz de emitir num 
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regime pulsado de curta duração. Deve haver também a possibilidade de processar o feixe, de 

modo a poder controlar a polarização e a potência ótica do mesmo. É ainda necessário focar o 

laser com recurso a uma objectiva de abertura numérica elevada (�� ≥ 1.25), por forma a obter 

boa resolução de fabricação. Quanto maior for a abertura numérica, mais esférico se torna o voxel 

[25]. Por fim, é necessário um sistema de posicionamento capaz de movimentos de elevada 

precisão na posição e na velocidade das carruagens. 

A fonte pulsada emite com uma duração de impulso que ronda as centenas de femtosegundo. 

Contudo, já existem referências que reportam a utilização de impulsos mais longos, com duração 

até dezenas de picosegundo (8-25 ps) [26]. Neste contexto, mostrou-se que, para altas taxas de 

repetição, são dominantes os efeitos da duração do impulso na dose de exposição em relação aos 

efeitos da taxa de repetição. Para taxas de repetição inferiores a 200 kHz, ou para impulsos de 

duração inferiores a 8 ps, os efeitos tornam-se distinguíveis. Neste regime que utiliza impulsos de 

longa duração, os efeitos térmicos são dominantes [26]. 

Em termos gerais, os mecanismos de posicionamento do foco nos sistemas de escrita direta são 

divididos em três categorias: aqueles nos quais se movimenta a amostra em relação ao foco 

(estático) do laser (piezo stages), aqueles nos quais o foco se move na amostra com recurso a um 

sistema galvanométrico, e, por fim, os sistemas que utilizam o movimento da amostra e do feixe de 

escrita [27]. No caso em que o sistema permite movimento simultâneo da amostra e do feixe 

estamos perante um sistema IFOV (Infinite Field of View). Quando apenas existe a possibilidade de 

movimento do feixe, o campo de escrita é reduzido. A translação da amostra é utilizada para 

aumentar a dimensão máxima dos dispositivos. Nestes dispositivos de escrita em que a translação 

da amostra e o movimento do foco não são utilizados de forma conjugada, mas por alternância 

entre os dois mecanismos, é possível que ocorram erros de Stitching, onde as fronteiras das 

diferentes regiões estruturadas pelo movimento do foco não são correctamente alinhadas [28]. 

Alguns dos sistemas de escrita direta a laser disponíveis comercialmente são descritos nesta 

secção. O sistema de maquinação utilizado no trabalho científico do presente documento é do 

fabricante Workshop of Photonics, e será descrito na secção que detalha todo o procedimento e 

configuração experimentais. 
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1.3.1. Nanoscribe® 

 

Figura 3: Modelo Quantum X da Nanoscribe® [29]. 

O sistema Nanoscribe®, desenhado para prototipagem industrial de microestruturas, é um dos 

primeiros sistemas a ser empregue em aplicações industriais. Emprega a polimerização de dois 

fotões e combina-a com técnicas aditivas de fabricação, resultando na técnica denominada e 

patenteada como Two-Photon Grayscale Lithography (2GL®). Esta técnica permite microfabricação 

mais rápida, precisa, e personalizada. O modelo Quantum X controla o tamanho do voxel ao longo 

de um plano de varrimento recorrendo a modulação de potência sincronizada de alta velocidade. 

Tanto degraus discretos como topologias mais suaves podem ser produzidos, de forma eficiente e 

rápida. Este produto é disponibilizado com software auxiliar de desenho das estruturas. O software 

permite importar imagens em escala de cinzento e a pré-visualização é a duas dimensões ou a 

2.5D, por forma a emular a tridimensionalidade do produto final. A resolução da estrutura pode ir 

abaixo do micrómetro, e o controlo do tamanho do voxel é ultra-rápido. Os processos de 

calibração, execução e monitorização são automatizados, e é possível a execução sequencial de 

vários trabalhos. Existe uma gama de combinações substrato-polímero bastante extensa. Este 

sistema não requer passos de baking, nem máscaras, sendo assim mais simples que as litografias 

tradicionais [30]. 
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1.3.2. Femtoprint® 

 

Figura 4: Apresentação de um dispositivo Femtoprint® [31]. 

A tecnologia Femtoprint® é uma técnica de impressão laser 3D em substratos de vidro, através da 

modificação localizada do índice de refracção e da densidade dos mesmos. Através do controlo 

dos parâmetros de exposição do vidro à radiação, as características dos guias de onda são 

personalizáveis, e é possível a produção de componentes óticos integrados. Caso se empreguem 

técnicas de etching adicionais, é possível obter estruturas tridimensionais em vidro. Este sistema 

oferece resolução submicrométrica, controlo da forma da estrutura tridimensional de alta precisão, 

e qualidade ótica de acabamento das superfícies, através do polimento adicional das estruturas 

produzidas. Permite processos como perfurar e cortar vidro, e polimento. Também é possível 

funcionalizar as estruturas e deposição de camadas metálicas [32]. Este sistema é apenas utilizado 

para a maquinação de vidro, quer por absorção de múltiplos fotões, quer por ablação laser. 

1.3.3. Lightfab 

 

Figura 5: Apresentação do dispositivo Lightfab® [33]. 

O Sistema Lightfab® é um sistema de impressão 3D de microestruturas em vidro e materiais 

fotossensíveis via TPP. A fabricação é possível devido a um sistema de posicionamento do foco, 
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possivelmente com recurso a um sistema galvanométrico permitindo a escrita em volumes 

reduzidos (220x220x300 μm3, para imersão em óleo). Para maiores dimensões de fabrico, utiliza o 

movimento de alta precisão dos eixos da carruagem, (com amplitude de movimentos de 

120x80x35mm3, na versão científica). Possui um sistema de visualização e software de detecção 

que auxilia um alinhamento automático de precisão [33]. 

A fonte laser deste dispositivo conta com 2 W de potência máxima, equivalente a 2 μJ de energia 

máxima por impulso para o comprimento de onda de 515 nm, segundo harmónico do comprimento 

fundamental de 1030 nm, para o qual os valores de potência e energia de impulso máxima 

duplicam. Possui certificado de segurança de classe 1 pela norma de 2014 [34]. A objectiva a usar, 

por exemplo, tem ampliação de 60x, uma abertura numérica de 1.4 (imersão), e uma distância focal 

de 3.2 mm. Se se optar por não utilizar uma lente de imersão, a lente amplia 20x, tem abertura 

numérica de 0.4, e uma distância focal de 10 mm. Todos os parâmetros de fabrico que recorram ao 

sistema de maior precisão de movimento (Galvo), dependem da escolha de lente. O sistema é 

controlado por computador, por um software desenvolvido pela Lightfab e pelo CAD Rhino 5 [34]. 

1.4. Aplicações. Fabrico de nanodispositivos 

A polimerização multifotão enquanto método de microfabricação possibilita a miniaturização de 

tecnologias a escalas inferiores ao comprimento de onda. As aplicações desta técnica surgem em 

ramos do saber e da tecnologia como a microótica, a microfluídica, a engenharia biológica a nível 

celular, os cristais fotónicos, e a produção de metamateriais plasmónicos. É, assim, uma técnica 

versátil, no que toca a aplicações. Vejamos alguns exemplos nas diferentes áreas de aplicação da 

técnica. 

1.4.1. Microótica 

A microótica é o ramo da ótica que concerne a produção de dispositivos com dimensões entre 

alguns microns e um milímetro. Uma aplicação comum são os dispositivos fabricados na ponta de 

fibras óticas. Isto pode ser concretizado com a maquinação do vidro (como no caso dos coatings 

antirrefletores [35]), ou, por exemplo, mergulhando a ponta da fibra no polímero e maquinando o 

polímero; diversos elementos podem ser produzidos, como, por exemplo, lentes de Fresnel [20]. 

Para contextualizar, uma lente de Fresnel consiste numa série de sulcos concêntricos que 

substituem a curvatura da lente convencional. Estes contornos servem como superfícies 

refractoras, orientando raios paralelos para um ponto focal único, requerendo para isso bastante 

menos espessura que a lente convencional [36]. 
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Figura 6: Representação esquemática de uma lente de Fresnel (à direita). [36] 

A utilização de polímeros para maquinação na ponta de fibra ótica tem ganho importância, devido à 

alta qualidade das estruturas escritas, e à possibilidade de escolher o índice de refracção para 

corresponder às necessidades da aplicação em questão[20]. Esta possibilidade é devida aos 

avanços da engenharia de polímeros, que permite um fabrico de polímeros com o índice de 

refracção controlado pelo fabricante [17]. 

Malinauskas et al. [20] combinam o processo de fotopolimerização multifotão com exposição UV 

para produzirem lentes na ponta de uma fibra. O processo consiste na fotopolimerização de uma 

casca, a revelação do exterior da mesma; a casca impede a dissolução do interior e a subsequente 

exposição da estrutura fabricada à radiação permite obter uma estrutura perfeitamente 

polimerizada e homogénea. É uma técnica que poupa tempo de fabricação de forma exponencial, 

reduzindo o tempo de fabrico quando comparada com a utilização de apenas fotopolimerização 

utilizando o feixe laser focado em todo o volume. No mesmo artigo, foi demonstrada a produção de 

dispositivos microóticos híbridos, que combinam gratings e lentes, num único passo de escrita. 

Com este método, produzem-se dispositivos como prismas combinados com gratings, ou lentes 

esféricas com linhas periódicas escritas na superfície. No mesmo artigo, foi demonstrada a 

produção de dispositivos microóticos híbridos, que combinam gratings e lentes, num único passo 

de escrita. Sem a técnica de fotopolimerização multifotão, seriam necessárias várias fases de 

microfabricação para produzir estes dispositivos. Com este método, produzem-se dispositivos 

como prismas combinados com gratings, ou lentes esféricas com linhas periódicas escritas na 

superfície. Estas combinações de dispositivos permitem um controlo da propagação da luz pela 

afinação de parâmetros como densidade de polímero na estrutura, e distância entre as linhas 

escritas, entre outros. 
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Figura 7: Imagem de microscopia eletrónica de uma lente de Fresnel produzida por Malinauskas et al.[20] 

A capacidade de produzir dispositivos na ponta da fibra ótica permite o controlo de diferentes 

aspectos da propagação da luz. Gissibl et al. [37] reportaram um conjunto de dispositivos 

fabricados via fotopolimerização multifotão com a função de controlar características da luz como o 

perfil do feixe, a colimação, a distribuição espacial de intensidade, a polarização, ou a correcção de 

aberrações como o astigmatismo. Estes dispositivos, que incluem lentes esféricas, tóricas, filtros de 

polarização a partir de estruturas fotónicas, foram fabricados com uma técnica dip-in, onde o 

material fotossensível se encontra em contacto direto com a lente. 

 

Figura 8: Imagem de uma lente que colima um raio gaussiano na ponta de uma fibra monomodo, produzida por Gissibl et 

al.[37] 

A aplicabilidade da fotopolimerização multifotão revela-se importante num segmento particular da 

microótica, os cristais fotónicos, uma área em atual expansão que requer uma resolução que 

apenas poucos métodos de fabricação podem oferecer.  
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1.4.2. Cristais fotónicos 

A produção de cristais fotónicos é outra aplicação da fotopolimerização multifotão. Um cristal 

fotónico é um meio dielétrico de baixa perda estruturado periodicamente, cuja periodicidade à 

escala do comprimento de onda permite um controlo da propagação da luz na estrutura. Uma 

analogia entre cristais e cristais fotónicos pode ser construída; da mesma forma que diferentes 

estruturas cristalinas - isto é, diferentes configurações periódicas dos átomos – influenciam as 

propriedades de condução dos electrões no cristal, as diferentes variações do índice de refracção 

periódicas no espaço influenciam a propagação dos fotões no cristal fotónico. Neste sentido, o 

cristal fotónico é o análogo ótico do cristal [38]. 

Exemplos de cristais fotónicos incluem os gratings, e os coatings antirrefletores, que usam a 

alteração periódica de índice de refracção para alterar a propagação da luz. O grating permite 

seleccionar o comprimento de onda reflectido de acordo com o período espacial da alternância de 

índices, enquanto nos coatings antirreflectores as camadas de diferentes índices têm a espessura 

definida para que as sucessivas reflexões de Fresnel se cancelem, anulando a luz reflectida [39]. 

Estes exemplos referem-se a cristais unidimensionais, pois a alteração periódica dá-se numa única 

dimensão. 

 

Figura 9: Exemplo de um cristal fotónico bidimensional [40]. 

Segawa et al. [41] reportaram a produção de cristais fotónicos em filmes de um material híbrido 

orgânico-inorgânico (mistura de MAPTMS com o produto da reacção entre ácido metacrílico e n-

propóxido de zircónio, com fotoiniciador Irgacure 907). Utilizaram luz laser que sofreu interferência 

num beam splitter difractivo para obter padrões periódicos de exposição laser no filme. Deste 

modo, conseguiram criar estruturas bidimensionais e até tridimensionais com propriedades 

fotónicas, através de fotopolimerização multifotão. 
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Figura 10: Imagem SEM da estrutura fabricada por Segawa et al. [41]. 

Malinauskas et al. [20] propõem também o fabrico de cristais fotónicos, com uma característica 

peculiar. Estes cristais não se encontram ancorados no substrato, mas são antes aprisionados por 

uma estrutura envolvente, que é composta de pilares e uma tampa. O espaço entre a estrutura 

envolvente e o cristal está imerso em líquido. Devido à presença do cristal fotónico, é possível 

observar a tampa da estrutura envolvente sem que o foco esteja no plano desta, e sem que o foco 

intercete o cristal. Esta observação constitui um indício da possibilidade de controlar a dispersão 

através de cristais tridimensionais. Estes apresentam um índice de refracção diferente que 

promove a translação do plano de imagem pela dispersão da luz.  

 

Figura 11: a) Geometria da estrutura; b) e c) Imagens do cristal e da estrutura envolvente produzidas por Malinauskas e 

colaboradores [20]. 

1.4.3. Microfluídica 

A microfluídica é uma disciplina em grande expansão que consiste na possibilidade de 

manipulação de fluídos numa escala micrométrica. É considerada uma área de importância 

crescente nos avanços das ciências biológicas, sendo já estudadas soluções de análises clínicas 

que substituam a recolha tradicional do sangue, através da implementação de soluções Lab-on-a-
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Chip, que requerem apenas gotas de sangue para a análise [42]. Outros exemplos podem ser 

encontrados nas técnicas de impressão a jato modernas. 

 

Figura 12: Exemplo de um dispositivo de microfluídica [43]. 

Também neste ramo, a fotopolimerização multifotão promete avanços. Embora seja possível a 

utilização desta técnica para a produção de estruturas, as suas propriedades de alta resolução são 

melhor explorada em fases posteriores da produção do dispositivo, nomeadamente na produção de 

microestruturas em canais microfluídicos mais especializados, ou em canais com geometrias mais 

específicas [44]. No entanto, os próprios canais podem ser produzidos em vidro silicato utilizando 

exposição com laser femtosegundo seguido de etching químico, numa técnica denominada FLICE 

[45]. 

 

Figura 13: Imagens SEM de um protótipo de dispositivo de microfluídica (Wu et al.). Para economizar o tempo 

dispendido, apenas a área superficial é fotopolimerizada [46]. Em a) e c) apenas as paredes foram polimerizadas. Em b) 

e d) toda a casca foi polimerizada, protegendo o volume por ela limitado da dissolução.  
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Também recorrendo a um passo de cura UV posterior, Wu et al. [46] contornaram a enorme 

morosidade do processo que ocorreria caso todo o volume fosse exposto. Com efeito, apenas as 

paredes foram polimerizadas, sendo o volume polimerizado com exposição UV. Também 

produziram uma microválvula monodirecional, e ambas as estruturas foram produzidas em SU-8. 

 

Figura 14:Imagens SEM da Válvula monodirecional produzida por Wu et al. [46]. Figura do princípio de funcionamento 

 

 

Figura 15: Imagens de diferentes fases da otimização do fabrico de injetores por Knoška et al. [47] 

Utilizando condições semelhantes, Knoška et al. [47] reportaram a utilização de polimerização 

multifotão com cura UV em volume para converter canais microfluídicos 2D produzidos por 

processos aditivos em canais 3D. Entre os dispositivos produzidos incluem-se injectores e 

misturadores, com o objectivo de melhorar o controlo das amostras usadas para cristalografia Raio-

X de moléculas biológicas. 
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A fotopolimerização multifotão revela-se uma área muito fértil para novas aplicações, por 

apresentar liberdade de estruturação tridimensional, e por possibilitar uma resolução muito 

elevada. Com estes exemplos, ilustra-se a versatilidade e a aplicabilidade desta técnica em 

diversas aplicações de tecnologia. 
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Capítulo 2 Sistema de Escrita Laser Utilizado. Procedimento 

Experimental 

 

 

Este capítulo explica em detalhe o sistema e procedimentos utilizados para a fabricação de 

estruturas por fotopolimerização multifotão, bem como os testes e calibrações necessários para 

que a técnica fosse caracterizada e empregue em aplicações relevantes. 

2.1. Introdução 

O processo de escrita direta com laser femtosegundo é um processo exigente em termos de 

hardware e software de controlo devido à sua elevada resolução. O feixe incidente é rigorosamente 

controlado, e é modificado em vários módulos ao longo do caminho ótico antes de ser direccionado 

para o polímero. Em primeiro lugar, é necessário gerar os impulsos laser de duração na ordem do 

femtosegundo, para satisfazer as condições de ocorrência de absorção não linear na amostra. O 

feixe deve, seguidamente ser direcionado, por intermédio de espelhos e outros componentes 

óticos, até à objetiva. Neste processo, também a intensidade do feixe é controlada por intermédio 

de um atenuador variável e de um filtro de densidade ótica. Tendo o feixe sido focado, é necessário 

mover a amostra relativamente ao feixe, de forma precisa (dezenas de nanómetros de precisão na 

translação), para que a estrutura pretendida possa ser fabricada. 

Este processo é possível apenas após a determinação do plano de ancoragem (interface entre a 

gota de SZ2080 e a lamela de vidro. Essa operação é assistida por um sistema de imagem e 

iluminação que permite a visualização da amostra. 

2.2. Cavidade laser e gerador de impulsos 

O sistema de laser pulsado utilizado é um Satsuma HP2+ da Amplitude Systémes. Trata-se de um 

sistema de laser pulsado que opera até 12W de potência média, a um comprimento de onda 

fundamental de 1030 nm [48].  

A duração de impulso é de cerca de 220 fs. O sistema está projectado para fabricação em sílica, 

pelo que a fonte laser consiste de um sistema oscilador laser ao qual foi adicionado um sistema de 

amplificação que utiliza a técnica de Chirped Pulse Amplification (CPA). Adicionalmente, o sistema 

laser inclui ainda um sistema de geração de harmónicos que permite gerar o segundo (515 nm) e o 



31
 
 

terceiro (346 nm) harmónicos. Este passo de amplificação reduz a frequência máxima de emissão 

para cerca de 2 MHz, e aumenta a energia de cada impulso. 

Existe a opção de atenuar internamente o feixe de saída através do controlo da eficiência do 

modulador acusto-ótico, controlados pelo programa DriverFiber. A eficiência é ajustada de modo a 

que apenas uma percentagem da potência seja acoplada para o exterior, embora o laser funcione 

de forma estável no ponto de funcionamento pré-definido. Por defeito utiliza-se o valor de 35% para 

a eficiência da célula acusto-ótica.  

2.3. Sistema de escrita direta 

 

Figura 16: Esquema do sistema de escrita direta a laser femtosegundo. 

 

O sistema de escrita direta instalado no INESC-TEC está representado na figura 16 e consiste em 

diversos blocos que serão descritos nas secções seguintes. O sistema é constituído por seis blocos 

principais: expansor do feixe, controlo de potência e polarização, sistema de varrimento 

galvanométrico, sistema de visualização, sistema de posicionamento da amostra, computador e 

software de controlo. 
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2.3.1. Expansor do feixe 

O primeiro bloco que o feixe atravessa é o expansor de feixe. Este subsistema permite alargar o 

diâmetro do feixe laser, com o propósito de reduzir a densidade de potência ótica do feixe, o que 

permite reduzir o risco de dano dos componentes óticos do sistema por exposição excessiva à 

radiação laser.  

Este expansor do feixe laser permite ainda a diminuição do foco do laser após a passagem na lente 

objetiva, pelo ajuste do feixe à dimensão da abertura da lente.  Porém, para feixes muito largos, 

surgem contribuições relacionadas com aberrações esféricas, que aumentam o tamanho da região 

focal, pelo que um compromisso deve ser feito [49]. 

2.3.2. Controlo de potência e polarização ótica 

 

Figura 17: Esquema demonstrativo do Princípio de funcionamento dos atenuadores. 

A potência é controlada fazendo variar a troca de potência entre dois feixes colineares e com 

polarização ortogonal entre si como ilustrado na Figura 17. O feixe incidente atravessa uma lâmina 

de meio comprimento de onda cujo posicionamento angular é controlado remotamente. O feixe 

transmitido incide posteriormente num conjunto de dois filmes polarizadores orientados segundo o 

ângulo de Brewster. O primeiro filme transmite essencialmente a polarização p do feixe laser, e 

reflecte a polarização s para o segundo filme polarizador, que direcciona o feixe polarizado para o 

eixo paralelo ao eixo inicial. A intensidade do feixe resultante é controlada pela lâmina de meio 

comprimento de onda que determina a fracção de potência que é transmitida no feixe com 

polarização p, que não será aproveitado [50]. 

A polarização de escrita é controlada por uma lâmina de meio comprimento de onda montada num 

motor de rotação (PR) e por um conversor de polarização radial (RPC). Este último componente, 

embora não esteja a ser utilizado, permite a transformação de polarização linear em circular. Estes 

dispositivos, atenuador e par PR-RPC, são dimensionados para um comprimento de onda 

específico, pelo que cada harmónico do laser necessita do seu par PR-RPC próprio [50]. 
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2.3.3. Sistema de posicionamento e sistema galvanométrico 

O sistema de carruagens está montado sobre uma base de granito. É um sistema de 

posicionamento em 3 eixos, e tem aproximadamente 300 nm de precisão no plano XY e cerca de 

200 nm de precisão no eixo Z. Já a resolução é menor, sendo de 5 nm no plano XY e de 2 nm para 

o eixo Z. Tem uma amplitude de movimento de aproximadamente 10 cm para X e Y, e de 5 mm 

para Z. A velocidade de translação máxima é de 100 mm/s [51]. 

O suporte da amostra permite a fixação da amostra por sucção em vácuo e ainda iluminação 

transmitida por incorporação de LED. O formato da superfície do porta-amostras permite ainda 

acomodar amostras cuja região de interesse é o polímero na face inferior do substrato [52]. 

Para além do posicionamento das carruagens, está incorporado no nosso sistema um sistema 

galvanométrico que permite o movimento do foco na amostra, com recurso a um sistema de planos 

conjugados. Pode ser utilizado em conjunção com o movimento das carruagens numa estratégias 

IFOV (Infinite Field of View). 

2.3.4. Sistema de visualização 

O sistema de visualização é fulcral para a realização da experiência, uma vez que possibilita a 

determinação da interface de interesse, permitindo assim posicionar o foco da objetiva na zona da 

amostra que se pretende. 

A câmara utilizada possui uma resolução até 1 μm, e consegue captar 15 frames por segundo. 

Tem ainda funcionalidades como a sobreposição da fabricação no ecrã e a gravação da mesma. 

Com a câmara utiliza-se um sistema de iluminação que pode ser coaxial (coaxial light), no sentido 

de propagação do feixe laser, ou traseira (backlight), viajando no sentido inverso ao de propagação 

do laser. A luz coaxial é refletida pela amostra e a luz traseira é transmitida pela amostra. 

A câmara e o sistema de iluminação operam a 590 nm, um valor de comprimento de onda próximo 

do do feixe laser, devendo portanto haver ligeireza em alinhar a amostra, por forma a irradiar a 

amostra o menos possível com a luz proveniente deste sistema, uma vez que podemos correr o 

risco de polimerizar a amostra com esta luz por exposição prolongada [53]. 
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2.3.5. Sistema de proteção 

O sistema de posicionamento está protegido por uma cápsula de classe 1, protegendo-nos da 

radiação laser. Não obstante, durante a operação do Laser, devemos sempre ter proteção ocular 

adequada, uma vez que a interface entre o laser e o sistema de posicionamento está desprotegida. 

É hábito isolar a zona da escrita com um estore que protege do feixe, podendo-se só nessa 

circunstância dispensar a utilização dos óculos de proteção. 

2.4. Software de controlo SCA 

O Software de controlo SCA é o sistema de controlo de hardware deste sistema de escrita, com a 

funcionalidade adicional de programação das fabricações pelo utilizador. 

O sistema descrito nas secções anteriores é controlado pelo software SCA, nomeadamente, o 

controlo da emissão do feixe laser, o sistema de controlo de potência, os polarizadores PR-RPC, o 

posicionamento preciso das carruagens e o vácuo que promove a aderência da amostra ao 

suporte, e o sistema de iluminação externa e visualização. 

A principal função deste software consiste na programação das trajectórias percorridas pelas 

carruagens que permitem obter as estruturas desejadas. 

 

Figura 18: Parte esquerda da interface do SCA, onde se realiza a programação das estruturas. 
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A interface do programa consiste em várias áreas com cada uma das funções do mesmo. O lado 

esquerdo da janela contempla a área de escrita do algoritmo a implementar, onde estão os 

comandos que serão dados ao sistema de forma sequencial. Do lado direito desta área, 

encontram-se as ferramentas de construção deste algoritmo. Estas contemplam a possibilidade de 

adicionar novos comandos, eliminar comandos, e movê-los para cima ou para baixo na fabricação. 

 

 

Figura 19: Parte direita da interface do SCA, onde se visualizam as estruturas programadas. Nesta gravura estão 

representadas estruturas woodpile, vistas no plano XY. Também é possível visualizar uma representação tridimensional. 

Se selecionarmos um comando arbitrário na área de escrita do algoritmo, aparecem, na área 

abaixo desta os parâmetros editáveis deste comando. Por exemplo, se selecionarmos um comando 

de translação rectilínea (XYZ), podemos editar nesta área as coordenadas do movimento e a 

velocidade do deslocamento, se o comando se trata de um salto ou de uma escrita, e as condições 

de escrita, caso desta se trate. 
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Figura 20: Exemplo das opções do comando XYZ no modo de Jump. Estas opções aparecem abaixo da sequência de 
código. 

Estas são as principais áreas utilizadas para a programação, juntamente com a área de 

visualização, à direita da janela. Esta janela permite pré-visualizar o resultado da programação, e 

ajustar a visualização consoante as necessidades Através da barra acima desta área, é possível o 

ajuste da ampliação, e definir se a visualização é bidimensional ou tridimensional, e escolher a 

perspectiva de visualização, se esta for a 3D. Além disso, é possível guardar imagens e medir 

comprimentos na visualização.  

O controlo do sistema é realizado pelos botões na região inferior central do ecrã. Estes botões 

permitem: validar a estrutura, o que leva à sua visualização; executar a estrutura, o que inicia a 

escrita da mesma; utilizar o joystick como meio de deslocação da amostra, útil na fase de 

alinhamento, já na fabricação. 

Para além de permitir o projecto de estruturas a fabricar, o SCA é também uma ferramenta de 

execução e monitorização do processo de fabrico. Na área de previsualização é possível iniciar o 

sistema de imagem para que se possa proceder aos alinhamentos necessários, bem como 

monitorizar o processo de escrita. 

Explicada a interface procedemos a uma breve explicação dos principais comandos utilizados na 

fabricação de estruturas. 

2.4.1. Comandos da programação no SCA 

O modo de programar as estruturas é simples e intuitivo, assemelhando-se ao módulo Turtle da 

linguagem Python. À semelhança deste último, é possível definir constantes que são as grandezas 

a usar na construção. Exemplos incluem distâncias e dimensões de estruturas, a(s) velocidade(s) 

de escrita ou varrimento a utilizar, o número de vezes que se repete uma dada estrutura, entre 

outros. O comando VAR permite definir variáveis e atribuir-lhe um dado valor. Uma programação 
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com recurso a variáveis não é obrigatória, mas facilita bastante a alteração de parâmetros de uma 

dada estrutura posteriormente à sua programação original. 

 

Figura 21: Funcionalidades do comando XYZ, no modo de escrita Constant Frequency. 

A unidade repetível da programação das estruturas usadas neste estudo é o comando XYZ (Figura 

21), muito graças à sua versatilidade. Este é um comando que permite executar translações 

rectilíneas num espaço tridimensional; permite escolher o modo como é executada a translação: 

com o laser desligado (“Jump”), ou com o laser a operar a uma dada frequência de disparo 

(“Constant Frequency”). Isto traduz-se num deslocamento simples da amostra, ou numa 

polimerização do material ao longo da linha, respectivamente. Existe ainda um terceiro modo que 

estabelece uma densidade de disparos do Laser constante, ao longo da linha (“Constant Density”), 

mas este modo não foi utilizado. O comando XYZ possibilita definir o movimento em coordenadas 

relativas ou absolutas, utilizando-se no nosso caso exclusivamente as coordenadas relativas. Esta 

escolha permite uma utilização do programa em qualquer posição da carruagem, sendo essencial 

para o bom funcionamento da experiência. Existe a opção de definir a velocidade de translação das 

carruagens, e a existência de um período de paragem após a execução do passo (“Sleep after 

jump”). É possível definir margens de aceleração e desaceleração na escrita, para que esta se dê 

em condições de velocidade o mais constante possível. 

Este comando pode ser combinado para criar estruturas simples e mais complexas através do uso 

de ciclos. Os comandos CS e CF (Cycle Start e Cycle Finish, respetivamente) delimitam a 

sequência de passos a repetir e definem o número de repetições (através do campo Cycle Count).  

Existem comandos para controlar a polarização do feixe (PolarizatorRotator) e a potência do 

mesmo (Attenuator). Ao usar o controlo de polarização é necessário ter em conta qual a 

polarização inicial e que o comando controla o deslocamento angular da lâmina polarizadora. Um 

deslocamento angular da lâmina de meio comprimento de uma dada amplitude corresponde a um 
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deslocamento angular da polarização do dobro dessa mesma amplitude. Dessa forma, se 

pretendermos obter uma polarização ortogonal devemos utilizar um valor de 45 graus no comando 

PolarizatorRotator. A potência é definida em termos de percentagem de potência que sai do 

atenuador. 

 

Figura 22: Funcionalidades do comando STL no modo  Export Slice. Neste modo do comando Stl, usamos o comando 
Slice para podermos programar a escrita efectiva das slices. O Slicing é definido no comando Stl (assim como a rotação e 
posicionamento do objecto e  a orientação das fatias em relação a este), o Hatching e os parâmetros de escrita são 
definidos no comando Slice. 

São estes os comandos utilizados na programação de raíz das estruturas. É possível importar 

desenhos preexistentes em vários formatos (STL, DWG, Dxf, muitos destes exportados do 

AutoCAD), e definir as dimensões dos mesmos após a importação. Nestas estruturas, os conceitos 

de Slicing e Hatching são importantes. Slicing consiste no corte do desenho tridimensional em 

fatias, preferencialmente horizontais, distanciadas entre si (de uma distância a definir, Slice DZ). 

Hatching refere-se ao preenchimento dessas fatias. Utilizam-se linhas paralelas, distanciadas entre 

si (de Fill Spacing, a definir), havendo também a alternativa de preenchimento por contornos 

concêntricos. Estes parâmetros a definir devem ser próximos da dimensão vertical e axial 

(diâmetro) do voxel, para que haja coesão da estrutura. Também é possível seleccionar quais as 

fatias individuais do objecto que queremos escrever. Recorre-se para isso à funcionalidade Export 

Slices do comando STL, e ao comando Slice (Figura 22). 
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Figura 23: Diferentes tipos de Hatching. Da esquerda para a direita: Hatching linear, Hatching linear com contorno, e 
Hatching de contorno. 

 

 

Figura 24: Funcionalidades do comando Circle. É possível preencher os círculos com linhas paralelas selecionando Use 

Hatching. 

Existem ainda comandos para desenhar arcos e círculos (ARC, CIRCLE) Esses comandos não 

foram tão frequentemente utilizados inicialmente, mas são úteis na fase de fabrico de dispositivos, 

nomeadamente no fabrico de lentes. No comando CIRCLE, definimos o sistema de fabrico, (entre 

movimentos da carruagem, Stage, ou do sistema galvanométrico, Galvo) o modo de escrita 

(Constant Density, ou Constant Frequency), o raio do círculo a produzir, a velocidade de 

movimento de salto e de escrita, o número de vezes a repetir cada círculo. É ainda possível definir 

a posição relativa do círculo (Initial Point), e escolher a realização de um intervalo de espera após o 

salto. É possível definir um preenchimento e escolher os parâmetros de Hatching como no 

comando Slice. 

Vejamos agora os passos necessários para que as estruturas idealizadas no SCA possam ser 

concretizadas no nosso material SZ2080 fotossensitizado. 

2.5. Processo de maquinação do polímero SZ2080 

As instruções para a preparação das amostras para a escrita laser foram fornecidas pela entidade 

que forneceu o polímero SZ2080 fotossensitizado. Seguimos estes passos para todas as 
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estruturas, com algumas reservas no controlo do tempo de revelação, que podem ter sido 

ligeiramente superiores aos sugeridos. 

2.5.1. Preparação da amostra 

A preparação da amostra é anterior ao processo de escrita e é um processo razoavelmente 

simples. É realizado em ambiente controlado (na Sala Limpa MNTEC do CEMUP). O processo 

consiste na deposição de uma gota do composto SZ2080 numa lamela de classe 1.5H, com uma 

espessura de alta precisão de 0.17-0.18 mm.[54] 

Essa lamela com a gota de pré-polímero é posteriormente levadaa uma estufa pré aquecida a 

100ºC durante uma hora. 

Após a preparação da amostra, devemos armazená-la num porta-lamelas e revestir o porta-lamelas 

com folha de alumínio, impedindo assim a exposição involuntária da amostra à luz ambiente. Deve-

se ter o cuidado de não demorar muito tempo entre a fotossensitização do composto e a escrita, 

uma vez que o fotoiniciador é ativado à luz ambiente. Nos primeiros ensaios, observa-se 

dificuldade em revelar a totalidade da estrutura que pode estar relacionado com o facto de a 

amostra ter sido curada bastante antes da escrita. 

Nos ensaios subsequentes, por uma questão de precaução, as amostras foram expostas ao laser 

femtosegundo no dia seguinte à cura. Verifica-se que a revelação se dá muito mais facilmente, e a 

estrutura é revelada com uma qualidade superior. 

 

Figura 25: No woodpile representado verifica-se a existência de material não revelado no seu interior, não se 

conseguindo esclarecer se isso se deve à natureza da estrutura ou ao facto de ter passado algum tempo entre a 

preparação da amostra e a exposição com o lase femtosegundo. 
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2.5.2. Preparação do sistema de escrita 

Posteriormente à cura das amostras, é necessário escrever as estruturas no polímero, recorrendo a 

um laser. Esta etapa é realizada no laboratório de ótica, onde se encontra o laser pulsado e o 

sistema de escrita a laser, controlado pelo software SCA.  

É necessário, primeiramente, ligar o laser, programar a célula acustoótica de saída para uma 

eficiência de 35%, e programar o gerador de harmónicos para operar no segundo harmónico (� =
 515 nm). Isto é conseguido através do programa DriverFiber, instalado no computador que controla 

o laser. O laser tem uma abertura mecânica que está fechada quando este não é utilizado, e que 

deve estar aberta para operação 

De seguida, liga-se o sistema das carruagens Aerotech e o PC que as controlará pelo software 

SCA.  

Depois da oscilação Laser estabilizar, é necessário transferir o controlo de emissão do laser para o 

software  SCA  (o sistema é controlado por um sinal TTL aplicado no controlador do laser). 

Após termos todos estes sistemas funcionais, é necessário assegurar a limpeza da lente objectiva, 

através do uso de uma solução éter/etanol (1:4) e verificação por visualização no microscópio e 

pelo padrão produzido pela passagem do laser na lente. Posteriormente, é necessário colocá-la no 

suporte e em posição de ser utilizada.  Antes de colocar a amostra, é necessário fazer uma 

calibração do atenuador, para sabermos em que regime de potência trabalhamos, e do polarizador, 

para sabermos a que orientação corresponde a nossa situação inicial. A polarização desejada deve 

ser obtida relativamente a esta polarização inicial. Podemos ter de alterar esta parte da 

programação. A potência ótica é medida com um filtro de densidade ótica colocado entre o espelho 

que direcciona o feixe laser para uma trajectória vertical descendente e a lente objetiva, utilizando 

um detetor ótico que deve estar posicionado depois do filtro e antes da objectiva. Todas as 

potências referidas neste trabalho foram medidas desta forma. 

Depois disto, é necessário proceder à colocação da amostra no holder, ligar o vácuo para garantir 

adesão. Colocamos o líquido Index-matching na ponta da lente assegurando a limpeza da lâmina 

de vidro utilizada para a sua colocação, e procedemos ao alinhamento da amostra com a lente, 

controlando a carruagem com o comando Joystick do SCA. Com recurso à imagem da câmara, 

encontramos uma fronteira da gota de polímero, e procedemos à focagem, registando o valor de z 

correspondente ao plano da interface. Depois de focado, devemos garantir que a estrutura se 

encontre totalmente dentro da região do polímero. 

Finalmente, insere-se o filtro de densidade ótica antes da lente, devidamente alinhado, e dá-se a 

ordem de começo de escrita no programa SCA. 
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2.5.3. Revelação da estrutura final 

Após a escrita laser, procedemos à revelação da amostra por dissolução do material que não foi 

fotopolimerizado. Antes, é necessário limpar os resíduos de líquido index-matching na parte de trás 

da amostra, utilizando a mesma solução de éter/etanol para o efeito. A revelação dá-se em dois 

passos. 

Em primeiro lugar, coloca-se a amostra numa placa de Petri, com a gota escrita para cima, e cobre-

se com uma solução de mistura de 4-metil-2-pentanona:Isopropanol de proporção 1:1 em volume. 

A amostra deve estar submersa pelo menos durante 20 minutos. 

Seguidamente, retiramos a amostra do recipiente da mistura para a colocar num outro recipiente de 

solução de isopropanol. A amostra deve estar submersa nesta solução durante mais 20 minutos. 

Após a revelação completa da estrutura, procede-se à remoção de excesso de solvente da lamela, 

e à observação da mesma no microscópio ótico. 

2.5.4. Observação e medição dos resultados 

Após revelada a estrutura, procedemos à sua caracterização, através da obtenção de imagens por 

microscopia ótica. Dado que as dimensões das estruturas produzidas este trabalho necessitaria de 

um microscópio electrónico disponível, o que não é o caso. 
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Capítulo 3 Resultados Obtidos 

 

 

Neste capítulo descrevemos os resultados obtidos nos ensaios. Começa-se pela familiarização 

com todo o processo de fabricação, quer seja a pré-cura, exposição ou revelação da amostra. 

Tivemos ainda de determinar alguns parâmetros de escrita relevantes, através da produção e 

observação de linhas isoladas. Só depois produzimos estruturas básicas como cubos, para 

obtermos a informação necessária para concretizarmos a escrita de prismas e lentes. 

 

3.1. Calibração do equipamento 

Os testes iniciais do processo de fotopolimerização multifotão tiveram como objectivo a 

familiarização com o sistema de escrita e o software de controlo, assim como a determinação 

grosseira de alguns parâmetros de fabricação, uma vez que não existia qualquer experiência 

anterior em processos de fotopolimerização multifotão com laser femtosegundo. 

Algumas estimativas relativas às dimensões do Voxel foram feitas de antemão. Tendo por base a 

literatura, foi possível estimar o aspecto ratio do voxel para a nossa lente objectiva, nomeadamente 

tendo em conta a sua ampliação e abertura numérica. Assim, produziram-se estruturas coesas na 

fase inicial. A calibração consistiu na determinação das dimensões do voxel conjugando-se 

diversos factores. 

3.2. Determinação do plano de ancoragem 

Para escrever qualquer estrutura, é necessário determinar o plano que separa a lamela de vidro da 

gota de polímero (interface), bem como os limites da gota no plano transverso (Oxy). A prática diz-

nos que será mais fácil encontrar primeiro a fronteira da gota no plano transverso e depois focar 

essa linha em profundidade. É recomendável confirmar primeiro que se trata realmente dos limites 

da gota, uma vez que nem todas as linhas que visualizamos corresponderão a essa situação (em 

casos extremos, poderão corresponder aos limites da própria lamela). 
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Figura 26: Imagem dos limites da gota de polímero, obtida através do sistema de visualização da unidade de escrita 

direta, sem luz coaxial. 

Isso pode ser rapidamente verificado permutando entre o sistema de iluminação traseira (backlight) 

e o sistema de iluminação coaxial (coaxial light) do sistema de visualização da amostra. 

Uma vez determinado esse plano, é boa prática que a programação da estrutura inclua escrita no 

plano de ancoragem, bem como em planos inferiores a esse plano, já na lamela de vidro. Isto 

garante que a estrutura fabricada tem aderência ao substrato após o processo de revelação. Mais 

à frente serão descritas as experiências efetuadas para determinar a precisão na determinação da 

interface. Utilizando apenas a imagem do bordo da gota é possível verificar que a desfocagem 

significativa da amostra ocorre mediante deslocamentos da amostra na vertical da ordem do 

mícron. 

3.3. Calibração preliminar do sistema 

Uma vez garantida a adesão das estruturas ao substrato por identificação da interface 

vidro/polímero, é necessário garantir a coesão estrutural das mesmas. A coesão estrutural é 

garantida assegurando que existe contacto físico entre os diversos planos de escrita após a 

revelação, e garantindo contacto entre linhas adjacentes que constituem cada plano. O primeiro 

passo para a determinação dos parâmetros típicos de “Hatching” e “Slicing” é a determinação das 

dimensões da linha obtida por uma única passagem do feixe laser. Algumas estimativas foram 

obtidas a partir da literatura para lentes semelhantes (no que respeita a NA e a magnificação) às 

utilizadas neste trabalho, mas foi necessário efectuar ensaios de teste onde se variava a 

velocidade de translação, a potência do laser, e a polarização..  
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3.3.1. Velocidade de varrimento 

As velocidades de varrimento utilizadas nos estudos preliminares situam-se numa gama entre 100 

μm/s e 1 mm/s. Observou-se que velocidades mais baixas aumentam a espessura da linha 

produzida, quando não se varia a potência incidente. A utilização de uma velocidade baixa permite 

a diminuição da potência incidente, mas aumenta o tempo de escrita. A utilização de uma 

velocidade elevada permite a redução de tempo de escrita, mas requer um aumento da potência 

para produzir linhas com uma dada espessura, com a desvantagem de que podem ocorrer 

problemas de não linearidade do movimento da carruagem (aceleração, desaceleração, 

overshooting). 

Na produção de estruturas, lentes e prismas, utilizou-se uma velocidade de escrita de 400 μm/s, ou 

de 600 μm/s, em alguns casos. Esta velocidade não comprometeu a resolução da escrita, nem é 

lenta o suficiente para que o voxel seja desproporcionalmente grande, garantindo uma boa 

fidelidade entre as estruturas programadas e as realmente obtidas. 

3.3.2. Potência do feixe de escrita 

O sistema de escrita direta a laser utiliza um sistema laser amplificado para processamento de 

substratos em sílica que requerem fluências bem mais elevadas que o SZ2080 para que ocorra 

absorção não linear. Por conseguinte, foi necessário atenuar o feixe laser de forma permanente 

com a aplicação de um filtro ótico.  

O feixe laser é modulado por uma célula acustoótica de saída que possui uma eficiência de 

modulação que se traduz em potência do feixe transmitido. Essa eficiência pode ser controlada por 

intermédio do software que controla o Laser femtosegundo. Nas primeiras calibrações utilizou-se 

um valor de eficiência acustoótica de 40% e de 35%, e manteve-se o valor de 35% para escritas 

subsequentes.  

Outra forma de controlar a potência incidente no polímero é através de um atenuador que está 

inserido na configuração experimental da escrita direta. Este atenuador é programável através da 

aplicação do SCA, e permite variar a potência no decorrer do processo de escrita. Durante as 

escritas iniciais, os valores usados para o atenuador eram variáveis entre 0.5% e 5%; com 35% de 

eficiência na célula acustoótica, um valor de atenuação de 0.5% correspondia a 0.09 mW de 

potência ótica, e 5% no atenuador  correspondia a 0.75 mW (potência média medida antes da 

lente). 

Mais tarde, passamos a utilizar um filtro de densidade ótica (OD=2) no caminho do feixe, e nesta 

nova configuração, um valor de 100% no atenuador (transmissão total) corresponde a 0.09 mW. 

Com o filtro, os valores do atenuador utilizados na programação variaram de 10% a 100%. 
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Em janeiro, houve um período em que o laser esteve em manutenção, e devido ao facto de a 

potência ser mais elevada após manutenção, o sistema foi novamente recalibrado, utilizando-se 

valores no atenuador de 3.2% a 16%. A 12 de fevereiro escreveu-se com o atenuador nos valores 

2%-10%, correspondendo a uma potência ótica medida após o filtro ótico de 14-57 μW. Uma 

variação de 2% no atenuador corresponde agora a um salto de 10 μW, nas condições 

mencionadas. 

3.3.3. Algumas considerações relevantes 

É relevante referir que foi observada uma discrepância entre os valores de potência e intensidade 

referidos na literatura, e os valores utilizados nos nossos ensaios. Essa discrepância é avaliada em 

três ordens de grandeza. Para obter uma determinada resolução do voxel no polímero SZ2080, na 

presença de fotoiniciador idêntico ao nosso, a literatura reporta valores 1000 vezes mais elevados 

que os utilizados nos nossos ensaios [22].  

É importante notar que os nossos valores foram medidos directamente com recurso a um 

fotodetetor, ainda que a medição seja feita antes do feixe passar na objectiva. Porém, a objectiva 

terá perdas associadas, o que implicaria uma discrepância ainda maior, se a medição se desse 

após a mesma. 

No que concerne a medição, observação e obtenção de resultados, é pertinente referir que, 

infelizmente, não foi possível em tempo útil a utilização do microscópio electrónico do CEMUP, pelo 

que análises qualitativas e quantitativas não se puderam realizar. Devido à alta resolução do 

processo de escrita com laser femtosegundo e absorção multifotão, a existência de um microscópio 

electrónico numa base regular é uma ferramenta indispensável à execução do plano de trabalho. 

3.4. Ensaios: estudo da influência dos parâmetros no processo 

Discutimos os parâmetros que podem influenciar os resultados da escrita direta. Ilustramos com 

algumas observações provenientes da observação dos nossos resultados. Nesta secção 

mostramos mais concretamente os resultados dos ensaios, com imagens do microscópio ótico e 

observações e medições oriundas dessas imagens. O processo de programação é também 

brevemente referido. 

3.4.1. Ensaios Preliminares 

Os primeiros ensaios tiveram como função a aprendizagem relativa ao funcionamento do setup 

experimental, e das técnicas de trabalho no laboratório, nomeadamente, a sequência de tarefas 

inerentes ao processo de escrita direta.  
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Apesar de se terem obtido imagens desses ensaios, não se procedeu à medição rigorosa da 

potência do feixe laser, sendo que esta falha impossibilita qualquer estudo quantitativo sobre a 

influência desse parâmetro. Ao contrário dos ensaios seguintes, onde as condições de potência 

laser são idênticas entre si, nos primeiros ensaios tivemos de experimentar diferentes alternativas 

de controlo de potência, com a inclusão do filtro de densidade ótica (OD=2) no caminho do feixe. 

Também com o período de manutenção do feixe, essas condições de potência laser foram 

alteradas. O controlo da polarização do laser não foi realizado nestes ensaios. Este parâmetro 

figurar-se-ia importante nos ensaios subsequentes, mas no início foi ignorado. 

Estes ensaios não contêm muita informação no que concerne o domínio quantitativo, mas 

possibilitaram, através da conclusão de que as estruturas permaneciam no substrato, um sólido 

começo de um trabalho que quantificará com mais detalhe a influência dos parâmetros referidos na 

secção anterior. 

Os primeiros ensaios tiveram como objectivo a criação de estruturas do tipo woodpile. Estas são 

produzidas alternando a escrita das linhas em direcções ortogonais. Cada plano horizontal é 

composto de linhas com uma orientação, sendo que o plano acima deste terá linhas de orientação 

ortogonal nesse plano. Esta estrutura foi programada com o intuito de obter mais informação 

acerca das dimensões axiais e transversais do voxel.  

 

Figura 27: Estruturas woodpile produzidas nos primeiros ensaios. 

No ensaio seguinte, usamos regimes de potência mais baixa para obter espessuras mais finas. 

Neste ensaio, são evidentes resíduos provenientes da dificuldade em revelar totalmente a 

estrutura, na região central das estruturas, o que mostra que passou muito tempo entre a cura e a 

escrita. 
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Um segundo conjunto de grelhas foi produzido, com uma escala mais pequena. Neste ensaio, 

muitas das grelhas não aderiram ao substrato, o que pode estar associado à área reduzida de 

contacto da estrutura com o substrato. 

Neste contexto, determinou-se que deveríamos procurar uma estrutura que evidenciasse melhor as 

dimensões das linhas, e assim se projectaram as estruturas dos ensaios subsequentes. 

 

Figura 28: Uma das estruturas resultantes do ensaio seguinte. A escala da escrita é semelhante à do ensaio anterior, 

mas a escala de potências utilizada é inferior.. 

Na Figura 29, são visíveis marcas que permitem a identificação da orientação das estruturas. Isto 

revelou-se necessário para a identificação dos parâmetros utilizados em cada estrutura. Nesta 

amostra, o eixo horizontal mostra variação na potência do feixe, e o eixo vertical mostra o aumento 

da distância de separação vertical entre planos de escrita (dz). 
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Figura 29: Nesta estrutura, a escala foi reduzida (1:2, em comprimento, em relação às anteriores) 

A partir dos resultados das figuras anteriores, concluiu-se que a estrutura do tipo woodpile não 

seria a melhor para determinar a dimensão do voxel. Assim, decidiu-se fabricar a estrutura 

esquematizada na Figura 30. De salientar que uma vantagem desta estrutura é que a adesão ao 

substrato e a dimensão vertical do voxel não constituem um parâmetro relevante, o que 

aconteceria no caso do woodpile. Isto significa que toda a gama de potência de escrita que 

polimeriza o material passa a estar disponível, o que não acontecia anteriormente, pois havia risco 

de a estrutura woodpile se desagregar. Uma primeira tentativa desta nova estrutura não produziu 

as linhas suspensas, só produzindo os pilares. 

 

Figura 30: Esquema da estrutura de variação conjugada em velocidade de varrimento (linhas contíguas) e potência de 
escrita (de 5 em 5 linhas) (vista de cima). As linhas encontram-se suspensas, estando a uma altura de cerca de 6 mícron 
do substrato, e são suportadas pelos pilares. 

Esta nova estrutura é composta de 2 pilares que suportam linhas duplas encastradas. Os 2 pilares 

são produzidos com uma separação vertical entre linhas de Δ z = 800nm e com uma separação 

horizontal de Δ y = 300nm. Os pilares têm um comprimento de 570 μm. Os pilares tem uma 

separação de 20 μm entre si, e são escritos a uma potência de aproximadamente 85 μW . 

As linhas suspensas são duplas (300 nm de separação), e a velocidade de varrimento varia entre 

300 e 1500 μm/s, em passo de 300 μm/s (5 velocidades). As linhas são escritas em grupos de 

cinco, com potências entre 75 e 135 μW, em passos de 15 μW. Dentro de cada grupo de cinco 

linhas, a velocidade varia conforme descrito acima. A ancoragem da estrutura é assegurada 

começando a escrita dos pilares dentro do substrato de vidro, a 800 nm da interface. 
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Figura 31: Imagem total da estrutura. Mostra-se notória a falta de eficácia da revelação em algumas regiões. 

Já após a escrita e revelação da estrutura, concluiu-se que alguns erros foram cometidos. A 

escolha de variar a potência numa gama diferente da inicial permitiu que as linhas permanecessem 

na estrutura mas revelou-se prejudicial para a retirada de conclusões, uma vez que a gama de 

potências não apresenta valores em comum com o ensaio anterior que apenas produziu os pilares 

(e que utilizou potências entre 14 e 57 μW). A escolha de utilizar linha dupla revelou-se prejudicial, 

uma vez que impede a medição direta das dimensões do voxel (esta escolha foi motivada pelo 

insucesso dos ensaios anteriores). Pode, contudo, observar-se a influência da velocidade de 

varrimento na escrita de voxels com determinadas dimensões. Observa-se que existe alguma 

dificuldade na revelação, o que se prende com a utilização de amostras com já algum tempo após 

a cura das mesmas. 

 

Figura 32: Imagem obtida da região de linhas de mais baixa potência. As medições, que variam entre 1.5 e 3 micron de 
espessura, revelam o impacto da velocidade de varrimento na variação da dimensão do voxel. 

 

Figura 33: Esquema da estrutura de variação conjugada em velocidade de varrimento (que varia dentro de cada 
estrutura), Potência e Polarização (que variam entre estruturas). 

A estrutura unitária é composta de 2 pilares que suportam linhas simples encastradas nas 

estruturas de suporte. Os dois pilares são produzidos com uma separação vertical entre linhas 
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igual a Δz =800nm e com uma separação horizontal de Δy =300nm. As linhas têm um comprimento 

de 160 μm. Os pilares têm uma separação de 20 μm, e são escritos a uma potência de 

aproximadamente 85 μW. As linhas suspensas são obtidas com uma única passagem do laser, e a 

velocidade de varrimento varia entre 100 e 1000 μm/s, em passo de 100 μm/s (10 velocidades). A 

estrutura descrita é repetida, numa matriz de 4x5: 2 filas para cada polarização, cuja potência de 

escrita das linhas varia de estrutura em estrutura. Cada estrutura possui 10 linhas onde se varia a 

velocidade de escrita. As linhas são escritas numa gama de 35 a 110 μW. A ancoragem é 

assegurada através de 1 plano abaixo do substrato, e 1 na interface, tanto nos blocos como nas 

marcas de alinhamento.  

 

Figura 34:Estrutura obtida após escrita da rotina de variação de velocidade e potência em linhas suspensas. 

Após a revelação da estrutura, constatou-se que as marcas de alinhamento não permaneceram na 

lamela. Ainda assim, por não se tratar de uma estrutura simétrica, identificou-se a correspondência 

entre os parâmetros (potência, polarização) e cada estrutura. Também observamos que os pilares 

apresentam uma ligeira distorção nas extremidades que pode estar relacionada com movimentos 

acelerados ou desacelerados das carruagens. Procedeu-se à medição da espessura das linhas 

(diâmetro do voxel). 

Esta medição foi feita com recurso a um microscópio ótico com sistema de aquisição de imagem 

por computador. Utilizou-se a opção de amplificar a imagem ao vivo para melhorar a sensibilidade 

e resolução. Além disso, a focagem tem um peso importante na qualidade das medições. Em 

algumas medições, era notória a discretização do movimento do cursor de medição, por se ter 



52 
 

atingido o limite de resolução da imagem. Também, em algumas situações, foi difícil distinguir com 

clareza os limites do voxel, apesar de todo o cuidado em realizar uma boa focagem. 

 

Figura 35: Resultados da medição do diâmetro do voxel em função da velocidade de escrita, para 10 potências óticas de 
disparo diferentes (34 a 112 μW) e polarização ortogonal à direcção de escrita. 

 

Figura 36: Resultados da medição do diâmetro do voxel em função da velocidade de escrita, para 10 potências óticas de 
disparo diferentes (34 a 112 μW) e polarização paralela à direcção de escrita. 

Estes valores demonstram o impacto da polarização na dimensão do voxel polimerizado. A 

diferença de diâmetro entre linhas cujo único parâmetro a variar era a polarização atingiu valores 

da ordem dos 500 nm, o que é apreciável (uma diferença relativa de 20%, nesses casos). Algumas 

das linhas observadas, escritas com a polarização paralela à direcção de escrita, encontravam-se 

arqueadas. 
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Figura 37: Nesta estrutura, onde linhas foram escritas com polarização alinhada pela direção de escrita, é notória a falta 
de rigidez, pelo arqueamento de algumas linhas. 

A velocidade de varrimento e a potência também impactam a dimensão do voxel. Numa gama de 

variação de 900 μm/s, o voxel varia mais de 1 μm, se mantivermos a potência fixa. Se fizermos 

variar a potência entre 35 e 110 μW, a espessura varia 1,4 μm, para uma velocidade de varrimento 

de 100 μm/s. Estes efeitos são assim quantificados para a polarização ortogonal à direcção de 

escrita, onde estas variações são mais expressivas. 

Nos ensaios seguintes, tentamos repetir as estruturas de grelha, reduzindo a escala de 

comprimento e potência incidente. As estruturas não ancoraram, o que leva a crer que a escala 

reduzida dessas estruturas não permite uma superfície de contacto entre vidro e polímero 

estruturado suficiente para que ocorresse a ancoragem. 

Com estes resultados sobre a dimensão transversal do voxel, (ortogonal à direção de propagação 

do feixe de escrita) estimamos a relação das dimensões transversal e longitudinal do voxel, e 

iniciamos a produção de estruturas mais complexas como se descreve nas próximas secções. 

Após ensaios seguintes, discutidos na próxima secção, e dada a experiência de utilização do 

sistema obtida, foram produzidas novamente estruturas com linhas suspensas em pilares de 

comprimento 160 μm e largura 12 μm (10 varrimentos espaçados de 1,2 μm, espaçados entre si de 

20 μm (Figura 38). Foram escritas 10 linhas, de potências que vão dos 6 aos 54 μW, com uma 
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velocidade de varrimento de 600 μm/s. Para uma potência de 6 μW, não se observou qualquer 

linha escrita. 

 

Figura 38: Imagem editada da estrutura de linhas suspensas. A mesma estrutura com as extremidades das linhas 
focadas, e com o interior das linhas suspensas focado. 

A partir destas imagens, procedeu-se à medição da dimensão do voxel através de contagem de 

pixeis da imagem. Esta medida tem um erro inerente que deve ser tido em conta. Foi possível 

medir a dimensão vertical, uma vez que a parte da linha exterior ao pilar tombou sobre si mesma. A 

linha correspondente a 10 μW apesar de ser observada, não está perceptível a ponto de se 

efectuar uma medição da dimensão horizontal. 

Realizaram-se as duas medições da linha de maior potência através do software do microscópio de 

onde se fizeram estas observações. Com o zoom do software elevado, verificou-se que um cursor 

de amplitude 7 pixeis é indicado como 1,524 μm. Daí se obtém a dimensão do pixel de 220 nm. As 

medições seguintes foram efetuadas recorrendo à contagem dos pixeis da imagem original. 

Das duas medições efetuadas, a dimensão horizontal do voxel tem maior incerteza, por se tratar de 

uma dimensão mais reduzida. Assim, após a medição da linha de maior potência, determinou-se o 

aspect ratio (AR) dos voxels, e estimou-se um valor esperado, fixando o AR da medição da linha de 

maior potência. A diferença entre este valor esperado e o medido é da ordem dos 100 nm. Por esta 

análise, estima-se que a linha escrita com 10 μW de potência terá cerca de 500 nm de diâmetro. 
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Tabela 1: Resultados das medições indiretas. Estima-se que o voxel mais estreito meça 500 nm de diâmetro. 

 

Figura 39: A linha tombada permite identificar um sulco na direção vertical do voxel. 

Também se observaram efeitos muito interessantes no que concerne a morfologia do voxel. A 

presença de um sulco no meio da linha tombada sugere que possa existir uma variação local do 

índice de refração, por efeitos não lineares que ocorrem em regimes de alta intensidade da 

radiação, denominado self-focusing. De forma simplificada, a alta intensidade do feixe altera 

localmente o índice de refração do meio, cuja distribuição espacial de índice de refração serve de 

“lente”, levando a que o caminho ótico do feixe sofra uma alteração adicional. Este fenómeno foi 

proposto por Gurgen Askaryan, em 1973 [55]. 
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Figura 40: Observa-se na ponta da linha, um padrão periódico de riscas verticais. 

Observou-se também um padrão periódico na ponta da linha, quando a escrita termina (Figura 40). 

Esta modulação pode prender-se com efeitos de desaceleração da carruagem, mas não existe 

ainda informação suficiente para tirar esta conclusão. Observam-se, inequivocamente, marcas de 

desaceleração nas extremidades dos pilares que suportam as linhas (figura 41). 

 

Figura 41: Observam-se marcas de desaceleração nas extremidades dos pilares. 

Após diversos ensaios, testamos qual a espessura de fabricação que deve ser realizada já no seio 

da lamela de vidro para que as estruturas apareçam ancoradas no substrato. Para esse fim, 

programaram-se 10 blocos de linhas paralelas de altura constante de 10 μm (20 scans em z, 

distantes entre si de 500 nm), cuja profundidade de escrita no substrato é reduzida de 500 nm em 

cada uma das 10 estruturas. Assim, a primeira estrutura está escrita até 4,5 μm abaixo do 
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substrato, e a décima é escrita até o plano de ancoragem (. = 0 YZ), não penetrando no substrato 

de vidro. A distância horizontal entre linhas paralelas é de 2 μm, o que é um valor excessivo, 

porque as linhas ficam separadas entre si após a polimerização, ou com uma justaposição que não 

é suficiente. Isto pode traduzir-se em fragilidade acrescida da estrutura, e isso verificou-se após a 

passagem da agulha do perfilómetro sobre as estruturas produzidas recorrendo a esta rotina. A 

velocidade de escrita é de 400 μm/s. 

 

Figura 42: Esquema de calibração repetido por três vezes para obter informações sobre a ancoragem das estruturas. 

Após a medição no perfilómetro, confirmou-se a precisão da ancoragem, uma vez que a estrutura 

mais alta media aproximadamente 12 μm. Este valor difere 2 μm dos definidos 10 μm, distância 

essa que pode ser atribuída à dimensão vertical do voxel de topo do bloco. Também pode ocorrer 

que o voxel de fundo esteja ligeiramente acima da interface, o que implica um incremento de altura 

da estrutura.  

Efetuamos medições no perfilómetro para duas estruturas idênticas (figura 43), uma das quais foi 

danificada significativamente pela agulha, resultando na remoção dos blocos do substrato. No perfil 

apresentado, os cinco blocos iniciais foram medidos sem erros. O sexto bloco foi removido e 

interferiu na medição do sétimo. Porém, o oitavo bloco foi medido sem interferência, e é congruente 

com o esperado. O nono bloco também foi removido, interferindo com a medição do décimo bloco. 
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Figura 43: Perfil obtido com recurso ao perfilómetro da Sala Limpa do CEMUP. As medições consecutivas diferem de 500 
nm, o que corresponde ao que foi programado. 

Nos ensaios já mais perto do final, produzimos estruturas com as calibrações preliminares, com o 

intuito de observação no microscópio electrónico (figura 44). As estruturas contemplam algumas 

das calibrações, entre as quais as Woodpiles, as linhas suspensas em pilares, e os blocos de teste 

da posição do plano de ancoragem. 

 

Figura 44: Estrutura que inclui as calibrações preliminares. Incluem pilares com linhas suspensas, grelhas, e blocos de 
teste da posição da interface.  

Esta estrutura foi pensada para ser levada ao microscópio electrónico. Contempla algumas das 

calibrações, entre as quais as Woodpiles, as linhas suspensas em pilares, e os blocos de teste da 

posição do plano de ancoragem. 

As grelhas permitem observar a influência da potência de escrita (34 e 50 μW) e do sentido da 

escrita, com polarização e velocidade constante (velocidade de varrimento  igual a 200 μm/s). 

Observa-se que o interior das grelhas não foi revelado na sua totalidade. 
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As linhas suspensas permitem quantificar a influência da potência (na gama dos 5 aos 55 μW), da 

velocidade (100 e 400 μm/s) e das duas polarizações ortogonais paralela e perpendicular à direção 

da escrita, à semelhança dos primeiros ensaios de produção destas estruturas. 

Os blocos de teste de ancoragem foram fabricados com um erro de programação, e foram escritos 

abaixo do substrato. Porém, como apareceram na estrutura final, levantam a questão de como foi 

isso possível. A razão principal prende-se com a semialtura do voxel ser em princípio maior que 1,1 

μm, a distância do topo do bloco mais enterrado no substrato à interface. Isto permite que todas as 

estruturas sejam reveladas. 

Uma segunda amostra com o mesmo propósito inclui estruturas de calibração, como linhas 

suspensas (das quais se removeram as extremidades) e o teste de ancoragem, onde blocos são 

escritos recorrendo a sucessivamente menos camadas enterradas no substrato. Numa amostra 

separada produziram-se Woodpiles, linhas ortogonais empilhadas. 

   

Figura 45: Linhas suspensas com teste de ancoragem. O teste de ancoragem sugere um erro de 1 mícron na 
determinação da interface.  

O teste de ancoragem (Figura 45, esquerda) é em tudo semelhante aos anteriores, salvo pela 

adição de mais 3 blocos acima do substrato, distando até 1.5 μm deste. Este teste permitiu concluir 

que a determinação do plano de ancoragem dista aproximadamente 1 μm do plano real, estando o 

determinado acima do plano real uma vez que apenas oito dos blocos mais enterrados no 

substrato ancoraram. Um dos blocos apareceu tombado sobre si mesmo, pelo que a sua adesão 

poderia estar no limite. 

As linhas suspensas (Figura 45, direita) foram produzidas com recurso a duas velocidades (0.4 e 

0.1 mm/s) e duas polarizações (ortogonal e paralela ao sentido de escrita), como em ensaios 

anteriores, com a diferença de que as linhas não têm as extremidades salientes, ao passo que em 

ensaios anteriores as extremidades eram salientes, como na Figura 34)  
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Figura 46: Imagem SEM das estruturas de linhas suspensas (esquerda) e menor linha suspensa não danificada (275 nm). 

 

Tabela 2: Medições SEM de diâmetro e altura do voxel para determinação do Aspect Ratio do voxel, que  está 
compreendido entre 2.5 e 3.0.

 

Figura 47: Representação gráfica das medições obtidas por microscopia SEM. Dependência do diâmetro do voxel com a 
potência laser incidente, para diferentes configurações de velocidade de varrimento e polarização do feixe. 

As observações SEM destas estruturas (figuras 46 e 47 e tabela 2) permitiram obter com maior 

precisão um valor do Aspect Ratio do Voxel. Permitiu-nos demonstrar com mais rigor a 

dependência da dimensão do Voxel com os parâmetros estudados, a energia fornecida e a 

polarização do feixe de escrita. Concluímos ainda que os resultados anteriores obtidos a partir de 

imagens ópticas eram uma boa aproximação aos valores reais. 

diâmetro (nm) altura(nm) AR

A: 0,1 um/s, ortogonal 1800 5431 3,02

B:0,4 um/s, ortogonal 1213 3100 2,56

C:0,4 um/s, paralelo 1169 3026 2,59

D: 0,1 um/s, paralelo 1750 5325 3,04
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Figura 48: Diferentes Woodpiles produzidos nos últimos ensaios. Imagens de microscopia ótica e SEM (espessura de 
linha igual a 1.4 μm). 

Os Woodpiles (Figura 48, esquerda) foram produzidos num esquema semelhante ao anterior, com 

uma velocidade de 400 μm/s, e medem 100 μm de lado. Desta vez, o processo de revelação foi 

mais demorado, tendo sido um processo de duas fases, com duração de 30 minutos + 30 minutos, 

ou seja, mais 10 minutos em cada passo.  

Já numa fase de finalização, foram produzidos novos Woodpiles com potências de 11, 22 e 34 μW, 

(Figura 48, centro) uma redução quando comparado com as potências anteriormente utilizadas 

para este tipo de estrutura. As grelhas de 11 μW sofreram uma deformação considerável. (As 

grelhas de potência intermédia são os exemplares mais perfeitos do conjunto). 

3.4.2. Fabricação de Cubos e Prismas 

Numa fase posterior, foram fabricados cubos e prismas rectos onde se variaram diferentes 

características. Estes foram programados com recurso ao comando STL, que importa ficheiros 

provenientes de CAD como modelo de fabricação, onde se personalizam parâmetros de fabrico 

como preenchimento, velocidade de escrita, entre outros. O modelo é «fatiado» para poder ser 

escrito no polímero.  

Obviamente, estruturas simples como cubos e prismas podem ser facilmente programadas 

diretamente no software SCA. O objectivo destes testes era o de implementar a funcionalidade de 

importação de ficheiros STL em estruturas simples e cujos resultados pudessem ser facilmente 

interpretados. A fabricação de prismas, por outro lado, permitiria avaliar a qualidade de superfícies 

que não fossem paralelas ou ortogonais ao plano do substrato. 

Nos cubos (figura 49), variamos: o ângulo entre polarização e direcção da escrita; o Hatching, ou 

seja, a distância lateral entre linhas de preenchimento; a potência ótica incidente na amostra; e a 

velocidade de varrimento. A distância vertical entre planos de escrita (Slicing) é de 2 μm. O 

contorno dos planos de Slicing  é incluído na fabricação de todos os cubos. 
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Figura 49: Array de cubos obtidos por diferentes conjugações de parâmetros de fabricação. 

Tabela 3: Correspondência entre a posição do cubo e o valor do parâmetro a variar. Valores dos parâmetros quando estes não estão 
sujeitos a variação na coluna mais à direita. 

Procedemos à recolha das imagens de cubos individuais com uma maior ampliação. Os cubos 

possuem cerca de 24 μm de comprimento da aresta. 

 

Figura 50: Os cubos possuem 24 micron de comprimento da aresta. 

É possível tirar algumas conclusões. A escrita do contorno revela-se comprometedora da 

homogeneidade da superfície dos cubos. Isso é evidente em todas as imagens. Por outro lado, o 

limite da forma do cubo fica melhor definido. 

Parâmetro Variável Valor do parâmetro variável 
(posição no array) 

Consta

nte 

Velocidade (mm/s) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.5 

Potência (μW) 53 65 76 86 98 53 

Hatching (nm) 1000 875 750 625 500 1000 

Polarização (ᵒ)  

 

0 22.5 45 67.5 90 0 
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Figura 51: Estes dois cubos diferem da polarização do feixe utilizada: à esquerda, o ângulo entre polarização e direção 

de escrita é 67.5 graus. No cubo da direita, a polarização é ortogonal à direção de escrita. 

A polarização deve ser ortogonal à direcção de escrita. Observa-se que, nesta orientação, a linha é 

mais homogénea ao longo do seu comprimento. Isto já era evidente em ensaios anteriores, onde 

as linhas obtidas com polarização do feixe de escrita ortogonal ao eixo da escrita eram mais 

robustas. 

A velocidade de varrimento deve ser o mais baixa possível, por forma a garantir a uniformidade da 

estrutura. O surgimento de deformação a velocidades altas pode ser explicado de duas maneiras: 

pelo surgimento de irregularidades no movimento das carruagens, e pela baixa rigidez das linhas 

resultantes. As irregularidades do movimento da carruagem prendem-se com o curto intervalo de 

espaço que as carruagens dispõem para a aceleração e desaceleração, o que leva a crer que 

nesse regime, o movimento deixa de ser uniforme. Devemos contudo ter em conta que a redução 

da velocidade de escrita implica maior gasto de tempo, e um compromisso deve ser feito. 

a) b)  

Figura 52: a) A velocidade de varrimento é o parâmetro variável entre os dois cubos. (a) No cubo da esquerda, a 

velocidade é de 0.4 mm/s, enquanto no cubo da direita, é de 0.2 mm/s. (b) A velocidade elevada (1mm/s) conduz a uma 

deformação da estrutura. 
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a)  b)  

Figura 53: a) A potência de escrita varia entre estes dois cubos. O da esquerda apresenta uma potência de escrita de 98 

μW, e o da direita de 86 μW. (b) O Hatching varia entre os dois cubos. O da esquerda é preenchido com 625 nm de 

espaçamento, e o da direita com 500 nm de espaçamento entre linhas.  

A potência de escrita deve ser conjugada com um Hatching apropriado, de maneira a que a 

rugosidade seja o menos notória possível. Isto implica que se diminuirmos a potência numa 

eventual redução de tamanho do cubo, o Hatching deve ser reduzido numa proporção igual ou 

ainda maior, para que não surjam grandes sulcos na face do cubo. 

No array de prismas (figura 54) variamos a potência de escrita (e utilizamos os mesmos valores 

dos cubos), o ângulo de polarização relativo à direcção de escrita (com os mesmos valores dos 

cubos), e a distância vertical entre planos (Slicing) (de 2 μm a 1 μm, em passos de 250 nm de 

decréscimo). 

 

Figura 54: Imagem global da matriz de prismas. De baixo para cima, Em cada linha varia: o ângulo de polarização; a 

distância vertical entre planos; a potência de escrita. A linha que parece faltar foi retirada antes da execução da escrita 

por haver constrangimentos de tempo: a estrutura demoraria demasiado tempo se a mantivéssemos.  
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Como a face dos prismas é oblíqua em relação ao plano de observação no microscópio, a 

visualização destas estruturas é mais difícil. 

Alguns dos ensaios seguintes não resultaram em estruturas ancoradas, podendo essa falha 

resultar das dimensões verticais reduzidas das estruturas programadas, o que requer uma 

resolução maior na determinação do plano de ancoragem. Também se cometeram erros de 

programação relacionados com a velocidade de varrimento utilizada, que deveria, em alguns casos 

ser ordens de grandeza inferior. Estes erros resultaram de lapso, e afectaram uma das estruturas 

que pretendíamos fabricar. Após a correcção, voltamos a não observar estruturas, e aí resolvemos 

alterar as dimensões do paralelepípedo a fabricar. 

Num dos testes seguintes foi fabricado um paralelepípedo com um preenchimento (Hatching) 

espaçado de 200nm, com dimensão de 27 μm por 15 μm de base, e 22 μm de altura (figura 55). 

Neste ensaio, a escrita terminava 4 μm dentro do substrato. Com efeito, a estrutura ancorou com 

sucesso. A potência da radiação incidente no material foi de 34 μW, medida antes da objetiva, e a 

velocidade de escrita foi de 400 μm/s. 

 

Figura 55: Paralelepípedo com uma potência de escrita de 34 μW e a velocidade de fabrico é de 400 μm/s. O Hatching  é 
de 200 nm.. 

Desta vez não se observaram sulcos na face superior. As imagens sugerem que a potência a 

utilizar poderá ser ainda mais baixa. 

Também produzimos um paralelepípedo com as mesmas dimensões, mas preenchido com um 

Hatching de 100 nm (figura 56). Verifica-se que o resultado apresenta os contornos arredondados, 

o que pode ser resultado de um Hatching curto conjugado com parâmetros de velocidade e 

potência que resultam num excesso de energia dispensada ao material numa área reduzida. 
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Figura 56: Paralelepípedo obtido com um Hatching de 100 nm, observado com uma ampliação de 50 vezes. A qualidade 
pobre da revelação é notória pela forma arredondada da estrutura. 

Estes ensaios permitem concluir que um Hatching de 200 nm é suficiente para obter uma boa 

superfície, se bem que medidas mais exatas terão de ser feitas no microscópio electrónico.  

Embora as estruturas produzidas sejam de dimensão reduzida, a sua fabricação leva bastante 

tempo pelo facto da densidade de linhas escritas ser elevada. Uma alternativa a este esquema de 

fabrico será a polimerização apenas da superfície delimitadora do cubo, e exposição com radiação 

UV do objecto obtido após revelação (figura 57). 

Várias questões devem ser tidas em consideração. A face lateral e o topo devem ter espessura 

suficiente para que o solvente não penetre a região interior. Para isso, vários contornos do plano de 

escrita devem ser utilizados na importação STL para que a parede do cubo seja reforçada, e várias 

camadas do topo do cubo devem ser totalmente escritas com Hatching suficientemente reduzido 

para que essa superfície seja estanque ao solvente. 

 

Figura 57: Previsualização de um cubo onde só se escreve a superfície. Cubo visto de baixo. 
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Devido ao insucesso em alguns testes subsequentes, avançou-se uma hipótese para o explicar, 

baseada na possibilidade de existir inclinação no plano de ancoragem. Para a testar, determinamos 

esse plano de ancoragem, isto é, a coordenada Z do plano onde a fronteira da gota de polímero 

aparece focada, em duas regiões separadas por uma distância no plano Oxy medida de 5.415 mm. 

Obtivemos uma diferença entre cotas de ∆. = 14 YZ . Isto significa que, por cada milímetro 

percorrido no plano Oxy, o foco desloca-se 3 μm na vertical. Se o deslocamento no plano Oxy for 

da ordem das centenas de micron, a alteração do foco é da ordem das centenas de nm. Isto 

mostra que esta inclinação não é suficiente para poder determinar que as estruturas não 

permaneçam no substrato. As rotinas do SCA utilizadas contemplam uma distância de segurança 

para a ancoragem de 4 μm. 

Outra possível razão apontada prende-se com as condições de uso da objetiva não serem as 

melhores, podendo esta não estar bem limpa, e haver alguma obstrução ao caminho do feixe, o 

que resulta num decréscimo significativo da potência ótica incidente na amostra. 

Nos ensaios seguintes, produziram-se duas estruturas, um paralelepípedo e um prisma. 

Sinalizaram-se ambas as estruturas com marcas em forma de seta, por forma a aumentar a 

visibilidade das mesmas no substrato. Um aspeto determinante para o sucesso destes ensaios foi 

a limpeza da lente objetiva com maior cuidado e com recurso à verificação pela visualização no 

microscópio de que a limpeza foi eficaz. Nem sempre foi possível fazer esta verificação, uma vez 

que o equipamento esteve por vezes a ser utilizado pelos colegas do laboratório. Nessas 

circunstâncias, a verificação fazia-se observando irregularidades no foco do laser após a passagem 

na lente, isto é, montando a lente no setup e, com recurso a um cartão, observando o perfil da 

radiação laser incidente. Este método, contudo, revelou-se insuficiente, e como estes ensaios 

foram bem sucedidos, assumimos que a limpeza insuficiente nos ensaios anteriores foi a razão 

para o insucesso destes. Também houve mais cuidado na limpeza do substrato após a escrita, e 

esse cuidado é notório na qualidade das imagens. 

As dimensões do paralelepípedo foram programadas para este ter 10 x 160 μm2, enquanto que o 

prisma tem 40 μm x 160 μm2 (figuras 56 e 57). Nestas rotinas implementaram-se os offsets, 

distâncias percorridas pela carruagem antes e depois de iniciar a escrita, para que a aceleração e 

desaceleração da carruagem não influencie a escrita. Programaram-se offsets de 10 μm para as 

duas extremidades dos varrimentos, que foram realizados ao longo da dimensão mais longa (160 

μm). Esta escolha foi comum às duas estruturas. Utilizou-se um Hatching de 200 nm para ambas 

as estruturas e uma separação vertical entre camadas de 400 nm para o paralelepípedo e de 300 

nm para o prisma. A separação vertical dos planos do prisma é menor para que a face oblíqua 

tenha melhor qualidade. A potência utilizada na escrita dos dois objectos foi de 34 μW, sendo que 

as marcações foram feitas com uma potência de 80 μW. 
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Figura 58: Imagem de um paralelepípedo. As marcas permitem uma melhor identificação da estrutura. 

 

Figura 59: Imagem de um prisma. Devido a um lapso na programação, o prisma não foi escrito na totalidade, 
apresentando-se truncado. 

Observaram-se duas situações peculiares e relevantes. Em primeiro lugar, após a medição das 

estruturas, percebeu-se pelas dimensões das estruturas que ambos os offsets se encontravam 

escritos (ambas mediam 180 μm por oposição aos programados 160 μm). Observou-se inclusive 

uma descontinuidade devida ao contorno da estrutura, embora seja um detalhe muito fino. O 

prisma não ficou totalmente escrito devido a um erro durante a transferência da programação do 

computador onde foi realizada para o computador do sistema de escrita.  
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Figura 60: Detalhe (assinalado) da descontinuidade entre estrutura e região de offset. 

A importância destes ensaios reside essencialmente na determinação do fator que estava na 

origem do insucesso de ensaios prévios, na informação de que ocorre escrita na região de offset, e 

na melhoria do procedimento de limpeza das lâminas após a escrita, pela remoção do index-

matching. 

Após alguns ensaios terem revelado que o fator responsável pelos insucessos anteriores era a 

limpeza da objetiva, os ensaios seguintes foram bem sucedidos nos seus objectivos. Em ensaios 

seguintes, procedemos à escrita de um prisma completo de 160 μm de comprimento por 30 μm de 

largura por 30 μm de altura. O preenchimento horizontal é de 200 nm (Hatching) e o vertical 

(Slicing) de 300 nm. A potência ótica utilizada foi de 34 μW. 

    

Figura 61: Prisma produzido recorrendo a  uma potência de escrita de 34 μW. 

Escrevemos ainda cubos por polimerização da casca superficial e cura UV do objecto obtido após 

revelação (figuras 60 e 61). Escrevemos dois cubos, ambos a 34 μW de potência incidente, com 

um Hatching da superfície de topo de 200 nm, e uma distância vertical entre camadas escritas de 

400 nm. A diferença reside no número de contornos escritos nas paredes laterais, a espessura das 

paredes laterais dos dois cubos. No primeiro escrevemos 8 contornos (1,6 μm de espessura), e na 

segunda apenas 4 contornos (800 nm). Ambos os esquemas produziram cascas resistentes à 
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penetração do solvente no interior do cubo. As duas tampas possuem 5 camadas de espessura (2 

μm). Os defeitos ligeiros observados não devem estar relacionados com fenómenos de shrinkage, 

uma vez que são pequenos e poucos. Shrinkage teria um impacto maior na estrutura. Imagens 

SEM dos cubos permitem concluir que a qualidade das superfícies é muito boa, sendo o Hatching e 

o Slicing adequados, não se observando qualquer modulação nas superfícies das estruturas 

fabricadas. Olhando para as imagens é ainda possível distinguir qual dos cubos foi efetuado com 

um maior número de camadas (cubo da direita, imagem SEM). 

 

Figura 62: Imagem dos dois cubos produzidos por polimerização das superfícies limítrofes. Imagem SEM valida a boa 
qualidade das superfícies horizontal e vertical. 

 

Figura 63: Imagens individuais de cada cubo. Observam-se alguns defeitos no contorno, mas conclui-se que o Hatching 
da tampa é suficientemente pequeno. 
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Figura 64: Cubos resultantes de ensaios finais. Muitos dos cubos não ancoraram no substrato. 

Na conclusão do trabalho, foram ainda produzidos cubos pelos diferentes métodos de fabricação: 

pela exposição integral do volume ao feixe laser, ou, em alternativa, apenas as camadas exteriores 

foram expostas, com o intuito de reduzir o tempo de fabricação. Nos cubos em que todo o volume 

foi exposto, variou-se o Hatching, a inclusão ou ausência de contorno na «fatia», e o tipo de 

preenchimento, linear ou de contorno. Este último parâmetro foi testado aqui pela primeira vez, 

tendo o contorno sido sempre incluído nas rotinas em que o Hatching era composto de linhas 

paralelas entre si. Nos cubos de polimerização da casca, pretendia-se variar o número de 

contornos na casca lateral, e por conseguinte, a sua espessura. Na Figura 64, observam-se 

apenas cubos por escrita total do volume do cubo, pois a escrita de cascas não conseguiu produzir 

cubos resistentes à revelação. Isto terá sido devido a uma falha na programação, e nova tentativa 

será realizada. 

No entanto, observam-se algumas particularidades interessantes. O cubo que foi escrito com 100 

nm de Hatching (cubo superior direito na Figura 64) possui deformações. Isto revela que a 

densidade de linhas com Hatching tão reduzido leva a que a concentração de energia fornecida 

numa área tão pequena contribua para uma saturação do polímero, resultando em deformações na 

estrutura. Uma de duas soluções pode ser implementada: ou se reduz a energia fornecida, ou se 

aumenta o tamanho do Hatching.  
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3.4.3. Fabricação de Lentes e Prismas 

Após o sucesso da escrita de cubos por fotopolimerização apenas da superfície limítrofe, avançou-

se para a fabricação de lentes (figura 63) e prismas (figura 64). Enquanto no caso dos cubos as 

secções obtidas por Slicing são sempre iguais, independentemente da coordenada z, o mesmo não 

acontece não acontece com este novo tipo de estrutura. 

A partir da informação dada pelos ensaios anteriores, escolhemos os valores de Hatching e Slicing. 

O Hatching é de 200 nm e o Slicing de 300 nm em todos os dispositivos. Cada amostra com um 

tipo de dispositivo consistia em dois exemplares, cujo número de contornos é o parâmetro que 

varia (entre 4 e 8 contornos na parede lateral). A espessura da tampa é de 1,5 μm, 5 camadas 

escritas com Hatching linear de 200 nm. Nas lentes, cujas bases medem 40 μm de diâmetro, a 

tampa é uma secção esférica, e no prisma assume a forma de paralelepípedo triangular.  

Observamos, após a escrita destes dispositivos, algumas situações importantes. Em primeiro lugar, 

a lente necessitará de ser revista, uma vez que não se apresenta perfeitamente esférica, e até se 

observam algumas irregularidades na superfície lateral. 

  

Figura 65: Imagens das lentes produzidas por Slicing de um ficheiro stl segundo z. A lente da direita revela que a lente 

não possui simetria esférica perfeita. Observam-se irregularidades na superfície esférica na imagem da esquerda, em 

ambas as lentes. 

Observou-se, num dos prismas, uma irregularidade localizada no topo da estrutura. Isto pode ser 

fruto de uma irregularidade no processo de fabrico. É muito difícil determinar com precisão a que 

se deveu, mas sabemos que foi localizada no tempo e no espaço. Apesar disso, o prisma que não 

possui essa deformação está bem produzido, não exibindo distorções nem rugosidade evidente 

pelo Hatching ser demasiado espaçado. 
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Figura 66: Prismas com paredes com espessura de 800 e 1600 nm. Observa-se um defeito no topo do prisma da 
esquerda. Imagens SEM permitem validar a boa qualidade das superfícies. 

Com estes ensaios, produzimos dispositivos que poderão ser testados a nível de performance 

ótica. O passo seguinte foi a melhoria do fabrico da lente, por forma a eliminar os erros 

observados. Os prismas foram observados em microscopia SEM. Estas observações permitiram 

aferir e validar a boa qualidade das superfícies, em particular da face inclinada a 45º. 

Após uma observação cuidadosa do primeiro ficheiro da programação da fabricação das lentes, 

concluiu-se que uma das causas das distorções observadas na Figura 65 poderia ser a deficiente 

qualidade do ficheiro STL exportado do AutoCAD, utilizado para produzir a lente no SCA. Então, 

assumindo isto, adotaram-se duas estratégias diferentes: por um lado, modificamos no AutoCAD 

um parâmetro de resolução das curvas, aumentando a definição do ficheiro STL resultante; por 

outro, resolveu-se programar a fabricação de uma lente de raíz, utilizando iterações do comando 

CIRCLE no SCA. Note-se que todas as estruturas produzidas foram sujeitas a exposição à 

radiação UV após a revelação, por se tratar apenas de escrita da “casca” envolvente. 

A mudança do ficheiro STL consistiu na exportação de um ficheiro com o parâmetro FACETRES do 

AutoCAD no seu valor máximo. Desta forma, as curvas circulares das fatias possuiam uma maior 

resolução. Também produzimos um segundo conjunto de lentes com um Slicing ortogonal ao 

habitualmente utilizado: as fatias são paralelas ao plano Ozy (Slicing segundo xx), em vez do plano 

Oxy (Slicing segundo zz). Assim, a escrita descreve a curvatura da lente. Neste caso, é preciso 

certificarmo-nos de que a primeira e a última fatia são devidamente preenchidas, para que o 

solvente não penetre no volume interior da lente não fotopolimerizada. Nestas duas estruturas, 

utilizou-se um passo de Hatching e Slicing, iguais a 100 nm. Em ambos os regimes, apenas 

polimerizamos as cascas, e em cada amostra produzimos duas lentes, uma com 4 e outra com 8 

“camadas” de contorno. 
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Figura 67: Lente produzida com recurso a um ficheiro de melhor resolução e Slicing segundo o eixo dos zz. 

 

Figura 68:Lente produzida com recurso a um ficheiro de melhor resolução e Slicing segundo o eixo dos xx. 

Como se observa nas duas imagens (figuras 67 e 68), as distorções observadas nas primeiras 

lentes produzidas observam-se em menor quantidade na lente de Slicing habitual, e são 

praticamente inexistentes nas lentes de Slicing segundo o eixo dos xx. Necessitaríamos de melhor 

detalhe na observação para podermos tirar mais conclusões quanto à esfericidade destas lentes. 

Produzimos uma lente cuja fabricação foi programada com recurso ao comando CIRCLE, e cuja 

região limítrofe possui 500 nm de espessura, ou seja, em cada plano a uma cota arbitrária são 

desenhados 5 círculos com raios que distam 100 nm entre si (figura 69). Esta lente é 

especialmente original, uma vez que, ao contrário da importação STL, e ao contrário das lentes 

produzidas por Malinauskas et al. em [56], (em que Slicings com diferentes orientações são feitos 

com um passo constante na direção perpendicular ao plano da “fatia”) o parâmetro constante é o 

passo na direção radial (de 100 nm), e a curvatura é obtida por integração de Euler do passo em z. 

Ou seja, o raio do contorno aumenta uniformemente, e o deslocamento em z é ajustado consoante 
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a posição em z da “fatia”, através de uma aproximação da equação da esfera por método de Euler. 

Ao todo, foram desenhados aproximadamente 1000 contornos, com diâmetros entre 200 nm e 40 

μm. 

Antes da cura UV, observamos a estrutura, e verificamos que existia uma linha coincidente com a 

paragem e o arranque das carruagens. Esta linha pode originar de atrasos no disparo do laser ou 

por atrasos no movimento da carruagem. Pôs-se a questão sobre se essa linha seria uma 

alteração no índice de refração ou uma característica física de tamanho diferente do voxel naquela 

região particular da lente. Após a cura UV do volume interior não polimerizado da lente, essa linha 

permanece. No caso de se tratar de uma alteração local do índice de refração do polímero, (por 

saturação do material devido à quantidade de energia recebida na exposição ao laser), podemos 

sujeitar a amostra a um tratamento térmico e saturar o índice de refração por forma a 

homogeneiza-lo em toda a superfície. Se for uma situação geométrica, esta característica é 

irreversível, e teremos de procurar uma maneira alternativa de produzir as lentes. 

Após submeter a amostra a um tratamento térmico, verificou-se que não havia alteração e a linha 

persistia. Este tratamento foi aplicado no forno da sala limpa, submetendo a amostra a 

temperaturas sucessivamente crescentes, de 70, 80 e 90ºC, durante intervalos de tempo de 10, 10 

e 30 minutos respetivamente. Após cada etapa, a amostra era visualizada ao microscópio. Não se 

observaram alterações em nenhuma das etapas. 

  

Figura 69:Lente produzida sem recurso a importação de STL. Imagens retiradas antes (esquerda) e após (direita) a cura 
UV. 
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Figura 70: Imagens da mesma lente produzida, após tratamento térmico em 3 fases: 10 minutos a 70ºC, 10 minutos a 
80ºC, 30 minutos a 90ºC (cronologicamente, da esquerda para a direita). Não se observaram alteraçõesrelevantes, pelo 
que o defeito permaneceu. 

Tirando este defeito, é notória a maior perfeição da simetria da lente. É uma simetria radial muito 

razoável. Quanto à esfericidade, esta lente não é esférica, porque a altura não é suficiente, sendo a 

esta «achatada». Isto deve-se a uma implementação errada do método de Euler. Essa 

implementação foi corrigida, e permitiu produzir uma lente semelhante à dos ensaios anteriores, 

com a esfericidade corrigida.  

A nova lente produzida (figura 71) é na realidade uma semiesfera completa, o que significa que 

poderíamos ter problemas com a “casca” no que respeita a penetração do solvente no seu interior 

não polimerizado. Esta revelou-se estanque, e a estrutura ancorou ao substrato com sucesso. O 

problema da linha ao longo do raio da lente permanece, mas parece ser menos evidente. 

 

Figura 71: Lente com correção de esfericidade. Ainda se observa a linha que une o centro da lente à periferia. 
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Figura 72: Estrutura com todos os métodos de fabrico de lente testados. Observam-se deformações nas lentes de Slicing 
vertical do ficheiro STL (as lentes mais pequenas da coluna da direita). Imagens SEM do mesmo conjunto de lentes e 
detalhe da lente programada com comando CIRCLE. O defeito da lente ao longo do raio não é resultante de variações do 
índice de refração, mas sim uma característica física da lente.  

As lentes produzidas permitem confirmar que a fabricação por comando CIRCLE oferece uma 

melhor qualidade e definição. As lentes por importação STL e Slicing vertical (slices no plano XY) 

são as que piores resultados apresentam, como observado na Figura 72. As imagens SEM obtidas 

permitem validar que a lente fabricada com recurso ao comando CIRCLE é melhor que as 

restantes lentes produzidas com recurso a ficheiros STL. O defeito que se pode visualizar é 

resultante da alteração da dose de exposição, possivelmente devido a um desfasamento temporal 

entre o movimento e o controlo ON/OFF do laser. 
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3.4.4. Fabricação De Outras Estruturas 

Além de realizarmos calibrações, cubos, prismas e lentes, tentamos produzir ainda outras 

estruturas, ao longo do decorrer do trabalho. Por exemplo, produziu-se um pequeno letreiro que faz 

referência ao curso desta dissertação, à Faculdade de Ciências e à Universidade do Porto (figura 

71). Algumas linhas tombaram sobre si, mas o resultado é legível. Os danos visíveis resultam 

essencialmente do facto de que os caracteres são construídos pela acumulação de linhas em 

profundidade. Desse processo resulta uma estrutura fina e alta, que pode tombar sobre o substrato 

como se observa no caractere M.  

 

Figura 73: Letreiro identificativo da instituição/curso desta dissertação. A estrutura ainda necessita de melhoramentos do 
ponto de vista estrutural. 

Como este ano se comemoram os 35 anos do INESC, achou-se interessante construir uma réplica 

do edifício do INESC empregando a técnica de polimerização multifotão, testando assim também a 

capacidade de efectuar estruturas mais complexas (figura 71). A nossa primeira tentativa não 

produziu um bom resultado, uma vez que foram omitidos detalhes importantes porque a 

programação foi feita com dimensões demasiado pequenas, ainda que a estrutura tenha ancorado.  

 

Figura 74: Primeira tentativa de fabrico da réplica do edifício do INESC. A estrutura terá de ter a sua escala aumentada. 
Esquema do resultado pretendido (á direita). 



79
 
 

 

Capítulo 4 Conclusões E Trabalho Futuro 

 

 

A fotopolimerização multifotão é um processo que permite obter resoluções muito elevadas de 

escrita (da ordem das centenas de nanómetros). Além disso, permite uma liberdade de produzir 

estruturas tridimensionais, por meio do mecanismo de absorção não linear, que restringe as 

alterações do meio estruturado à região focal.  

O objectivo deste trabalho foi o de estudar esta técnica e aplicá-la à produção de estruturas por 

processo de fotopolimerização. Dado não haver experiência com o fabrico de micro/nanoestruturas 

poliméricas com os processos de absorção multifotão este trabalho consistiu essencialmente na 

calibração dos diversos parâmetros relevantes para o processo de fabrico . Simultaneamente foram 

produzidos objectos de diversas formas e dimensões (Woodpiles, cubos, prismas e lentes).Todos 

os nossos testes foram realizados através de escrita em substrato plano, mas a implementação de 

algumas destas estruturas nas ponta de fibras óticas é um objectivo interessante para o futuro. 

Estudamos este processo para entender a influência dos parâmetros relevantes no tamanho e 

orientação espacial do voxel, sejam eles a potência ótica fornecida ao material e a velocidade de 

varrimento, que determinam a energia fornecida por unidade de volume de prepolímero, e a 

polarização da radiação incidente. Estes parâmetros foram estudados pela escrita de linhas 

suspensas, pelo que a influência da polarização, observada numa variação da espessura entre 

linhas homólogas de polarizações ortogonais, é uma observação indirecta do efeito desta variável. 

Também produzimos estruturas como cubos, recorrendo a uma polimerização de todo o volume. 

Nesta fase, a preocupação foi a de produzir faces com a menor rugosidade possível 

(especialmente sulcos devidos ao varrimento do feixe laser), pelo que afinamos o preenchimento 

da face para os 200 nm. A distância entre planos horizontais foi determinada utilizando um aspect 

ratio do voxel de 2, o que é uma estimativa conservadora. Também percebemos desde cedo que 

este método de fabrico era demorado, pelo que foi necessário produzirmos estruturas 

polimerizando apenas as camadas exteriores dos objectos a fabricar (“cascas”).  

Ao produzir cubos por polimerização apenas da “casca” exterior, percebeu-se que polimerização de 

quatro camadas exteriores num total de 800 nm de espessura seria suficiente manter a integridade 

do objecto, impedindo a penetração do solvente no pré-polímero delimitado pelas camadas 

fotopolimerizadas. Quando produzimos lentes, já só o fizemos polimerizando a casca, e constatou-
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se que a mesma espessura é suficiente para que a casca seja estanque. Percebemos que as 

lentes não eram livres de deformações dependendo das trajectórias definidas para o processo de 

fabrico, e experimentamos alterar o ficheiro base STL, aumentando-lhe a resolução, e disposições 

alternativas das fatias das lentes. Estes esforços melhoraram o resultado, mas apenas a 

programação da lente de raíz, com o comando CIRCLE, produziu um resultado excelente. Também 

tentamos produzir esculturas mais elaboradas, mas consideramos que um aperfeiçoamento desta 

técnica permitirá maior eficácia nestes empreendimentos mais complexos. A implementação deste 

método para dispositivos na ponta da fibra ótica é possível, e apesar de ser um empreendimento 

com desafios técnicos, é possível com os meios de que dispomos. 

Em suma, esta é uma técnica que, com o devido aperfeiçoamento, poderá abrir caminho a novas 

aplicações em domínios diversos, demonstrando-se polivalente, versátil, e precisa. A optimização 

do processo necessitará de um método de observação de alta resolução que permita a observação 

das estruturas fabricadas com rapidez, o que não foi possível neste trabalho.  
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