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A física de semicondutores é uma área muito extensa da física do estado sólido e que tem uma 

incomparável importância tecnológica. A preparação de nanofios de semicondutores 

representa uma importante alternativa para a preparação de estruturas complexas, auto-

organizadas e livres de defeitos. O desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos de 

crescimento tem permitido a criação de heteroestruturas, por exemplo, formando poços 

quânticos dentro de um nanofio.[1] Essas estruturas são projetadas visando novos dispositivos 

de alto desempenho que explorem processos físicos em  semicondutores.[2]  

Nesse projeto, nanofios contento heteroestruturas 

de GaN, AlGaN e AlN foram preparados de modo a 

conter em sua estrutura vários discos quânticos 

devido a diferença do gap na banda de valência 

destes materiais. Quando excitados, esses discos 

quânticos geram a emissão de luz em um 

comprimento de onda específico que depende do 

tamanho do disco quântico e do ambiente em que 

ele está colocado, veja a Figure 1.[3] Usando catodo-

luminescência em um microscópio eletrônico de 

transmissão é possível excitar uma região muito 

pequena do nanofio (da ordem de um nanômetro 

quadrado). Isso permite o estudo de diversas 

propriedades de interesse, como a emissão de luz por 

discos individuais e a difusão de pares elétron-buraco 

no material. Além disso, uma caracterização 

detalhada da morfologia dos fios pode ser realizada 

via microscopia eletrônica de transmissão em alta 

resolução.  

O objetivo desse projeto de Iniciação Científica é familiarizar o estudante com a temática de 

nanofios semicondutores incluindo suas heteroestruturas e propriedades óticas. O estudante 

será responsável pela análise e compreensão de dados experimentais de catodoluminescência 

recentemente obtidos utilizando um sistema pioneiro.[3] Esses dados fazem parte de um 

Figura 1: Emissão local de Discos quânticos 

de GaN com 4, 6 e 9 Monocamadas.[3] Os 

espectros, obtidos via catodoluminescência 

mostram as diferenças na emissão em 

função do tamanho dos discos devido ao 

efeito de confinamento quântico.  



amplo projeto visando explorar propriedades óticas em escala nanométrica. A análise será 

realizada através de rotinas específicas desenvolvidas em Python, uma poderosa linguagem de 

programação, utilizando um software livre. Além disso, o estudante participará de 

experimentos de microscopia eletrônica de transmissão que serão realizados no LNLS. Esse 

projeto serve igualmente de introdução á temática de nanociência e microscopia eletrônica. 

Especificamente, o trabalho do estudante será 

de utilizar e desenvolver procedimentos de 

análise computacional (ajuste de curvas, análises 

estatísticas, etc.). Essas análises, guiadas por 

modelos analíticos, serão realizadas em 

conjuntos de dados tridimensionais contendo 

um espectro de luminescência para cada posição 

de um plano (veja a Figura 2) formando assim 

milhares de espectros. Através dessa análise 

serão obtidas informações como a energia de 

emissão de discos quânticos individuais e a 

distância de difusão de pares elétron-buraco em 

fios de GaN/AlN. As informações obtidas a partir 

dessas análises serão utilizadas para a redação 

de artigos científicos (dos quais o estudante irá 

participar) para publicação em revistas 

especializadas. 

Esse projeto faz parte de uma colaboração entre laboratórios franceses e o CNPEM. Os 

experimentos serão realizados no Laboratório de Física de Sólidos em Orsay com a 

colaboração de especialista de ótica de nanofios semicondutores do Instituto de Eletrônica 

Fundamental, ambos da Universidade Paris 11. A referência [3] mostra um trabalho recente 

desse projeto.  
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Figura 2: Conceito de imagem espectral: Para cada 

ponto do nanofio (em cinza no topo) é adquirido um 

espectro de luminescência (colorido). Os espectros 

formam um conjunto tri-dimensional de dados (2 

dimensões espaciais e uma espectral). 3 cortes desse 

espaço 3D são mostrados indicando as posições nas 

quais ocorreu uma emissão com um determinado 

comprimento de onda.  


