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INTRODUÇÃO 

 

 Nanoestruturas são genuinamente de grande importância tecnológica, seja na forma de filmes finos ou de 

nanopartículas, devido ao seu amplo número de aplicações em dispositivos eletrônicos, semicondutores, magnéticos, 

fotônicos, para uso em catálise e, mais recentemente, na entrega seletiva de medicamentos em organismos vivos. No caso 

de filmes finos, as amostras são constituídas por materiais em camadas de espessuras nanométricas depositados sobre 

outro material massivo, denominado substrato. A obtenção destes materiais bidimensionais é desejável tanto do ponto de 

vista de aplicações (como citado acima) quanto de ciência básica, 

para o estudo de fenômenos intrínsecos de materiais em escalas 

nanométricas, e de reações que ocorrem em superfícies. De fato, já 

foram reportados diversos fenômenos físicos de nanoestruturas que 

não são observados nos materiais em escala massiva, o que desperta 

ainda mais o interesse fundamental para estudar e entender a 

origem destes fenômenos, além do interesse tecnológico para 

aplicar os fenômenos em novas tecnologias e dispositivos. Como a 

razão superfície/volume de uma nanoestrutura é extremamente 

alta, o desempenho de dispositivos nanoestruturados, como 

durabilidade e sensibilidade, depende fortemente das 

características da superfície (estequiometria, fase cristalográfica e 

estrutura eletrônica da camada superficial do material). Desta 

forma, esses dispositivos podem ser modificados e aperfeiçoados, de 

acordo com cada aplicação, selecionando adequadamente as 

propriedades da superfície.  

Entre as diferentes técnicas para produção de materiais na 

forma de filmes finos, estão epitaxia por feixe molecular (MBE, 

molecular beam epitaxy) e ablação a laser (PLD, pulsed laser 

deposition), que permitem um bom controle da estrutura cristalina 

dos filmes e superfícies e, por consequência, de suas propriedades 

eletrônicas, magnéticas, óticas, etc. Dentro do grupo de pesquisa em 

Superfícies e Interfaces de Materiais Multifuncionais (SIMM), dispomos da instrumentação para crescer filmes finos de 

óxidos complexos (supercondutores, ferromagnéticos, ferroelétricos), de materiais metálicos (inclusive magnéticos), de 

moléculas orgânicas, e dos famosos bidimensionais como grafeno, fosforeno, etc. Inclusive, todos estes materiais podem 

ser produzidos de forma epitaxial.  

Para caracterizar as amostras dispomos de diversas técnicas de espectroscopia, difração e microscopia. Em 

poucas palavras, espectroscopias fornecem informações sobre a composição química e os estados eletrônicos das 

superfícies, difração de elétrons proporciona informações sobre a estrutura cristalina média de toda superfície, e 

microscopias de varredura por sonda (SPM, scanning probe microscopies) fornecem informações locais (tomadas em áreas 

nanométricas) sobre a topografia/morfologia e também sobre a estrutura cristalina das superfícies. A figura 1 mostra um 

exemplo de caracterização estrutural, por meio de SPM e LEED, da superfície de filmes finos epitaxiais (neste caso flocos 

Figura 1: Caracterização, por SPM e LEED, de grafeno 
epitaxial sobre substrato de Ru (0001). (a) Os flocos de 
grafeno, atomicamente planos, cobrem inteiramente a 
superfície do substrato de Ru(0001). (b) O padrão 
hexagonal (padrão de Moiré) é formado devido à 
diferença (mismatch) entre o parâmetro de rede da 
estrutura cristalina da superfície (0001) do rutênio e a do 
grafeno. (c) Imagem com resolução atômica de uma célula 
unitária do padrão de Moiré. (d) O padrão de difração 
LEED indica a natureza monocristalina da folha de 
grafeno. (e) Imagem de SPM com resolução atômica 
tomada na borda de um degrau atômico indica o 
crescimento contínuo de grafeno ao longo dos terraços 
formados pela superfície do cristal de rutênio. Adaptado 
de http://doi.org/10.1098/rsta.2013.0015. 

http://doi.org/10.1098/rsta.2013.0015
http://doi.org/10.1098/rsta.2013.0015
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monoatômicos de grafeno) depositados sobre superfície de substrato monocristalino (neste caso rutênio terminado com 

plano (0001)). 

 

OBJETIVOS 

 

 Este projeto tem como objetivo a caracterização completa da superfície de filmes finos epitaxiais crescidos no 

grupo SIMM, e também dos monocristais utilizados como substrato. Dentre as atividades a serem realizadas, estarão 

tratamento e preparação de substratos, crescimento de filmes finos por MBE e/ou PLD, e caracterização por diversas 

técnicas de espectroscopia, difração e microscopia. O principal foco da participação do aluno de iniciação científica será em 

caracterizações por espectroscopia de elétrons Auger (AES, Auger electrons spectroscopy), difração de elétrons de baixa 

energia (LEED, low energy electrons diffraction) e microscopias de varredura por sonda como microscopia de varredura 

por tunelamento (STM, scanning tunneling microscopy) e microscopia de força atômica (AFM, atomic force microscopy). 

Este conjunto de técnicas, bem conhecidas da área de ciência de superfícies, permitirá a compreensão da influência dos 

parâmetros utilizados durante a preparação dos substratos (temperatura e duração do tratamento térmico, e potência e 

duração do desbastamento iônico – sputtering), e também dos parâmetros de crescimento dos filmes finos (pressão, 

temperatura, potência, etc), sobre as propriedades de superfície do filme obtido. 

 

METODOLOGIA 

 

 Como este projeto envolve estudo de superfícies através de técnicas de ciência de superfícies, praticamente todas 

etapas do trabalho serão realizadas nas câmaras da estação experimental SPECS, anexa à linha U11-PGM do LNLS. Esta 

estação compreende uma série de câmaras conectadas em ultra vácuo, proporcionando a possibilidade de produzir 

amostras e caracterizá-las antes da exposição à atmosfera ambiente. Como as superfícies são extremamente sensíveis à 

atmosfera, pois tem suas propriedades modificadas até mesmo pela humidade ou pressão parcial de oxigênio do ar, é 

importante que todo preparo dos substratos, crescimento dos filmes finos e caracterizações, sejam realizados em ultra alto 

vácuo, sem expor a superfície à atmosfera ambiente. 

 Preparação de substratos monocristalinos: os substratos serão preparados através de procedimentos de 

tratamentos térmicos (em ultra alto vácuo ou em atmosfera oxidante) e desbastamento iônico. Serão variados parâmetros 

como duração e temperatura do tratamento térmico, e potência e duração do desbastamento iônico. O objetivo desta etapa 

é obter uma superfície livre de contaminações, e com a estrutura mais adequada para o posterior crescimento do filme fino 

desejado. 

Produção de filmes finos: serão produzidos filmes finos de diferentes materiais, alguns na câmara de PLD 

(óxidos complexos) e outros na câmara de MBE (metais) (ambas também fazem parte da estação experimental SPECS). 

Alguns parâmetros a serem variados, no caso de PLD, são: energia/fluência do laser, periodicidade dos pulsos de laser, 

pressão parcial de O2, temperatura do substrato de SrTiO2, distância alvo-substrato. É importante ressaltar que, apesar de 

participar da etapa de crescimento dos filmes finos juntamente com outros estudantes e pesquisadores do grupo de 

pesquisa SIMM, este não será o principal foco do estudante de IC, que dará mais atenção às caracterizações destas 

amostras. 

Caracterização eletrônica/química: para analisar os níveis de contaminação química, a estequiometria, e 

propriedades eletrônicas e químicas das superfícies dos substratos e filmes finos, serão utilizadas técnicas de 

espectroscopia de fotoelétrons como XPS (X-ray Photoelectrons Spectroscopy) e, principalmente, espectroscopia de 

elétrons Auger, nos equipamentos da estação experimental SPECS. 

 Caracterização estrutural e morfológica: para determinar a estrutura cristalina das superfícies, serão 

realizadas medidas de difração de elétrons e também de microscopias de varredura por sonda. A principal técnica de 

difração a ser utilizada, que proporcionará informações médias sobre áreas milimétricas, será difração de elétrons de 

baixa energia (LEED). Eventualmente, durante o crescimento de filmes finos, também poderá ser utilizada difração de 
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elétrons de alta energia por reflexão (RHEED). Para caracterizar a estrutura local de regiões da superfície, em áreas 

nanométricas, será utilizada principalmente microscopia de varredura por tunelamento (STM). No caso de amostras 

isolantes, será utilizada microscopia de força atômica (AFM). Estas duas técnicas de SPM também proporcionarão a 

caracterização da topografia/morfologia da superfície. Além disso, poderá ser usada microscopia de potencial de 

superfície (KPFM, Kelvin probe force microscopy) para quantificar diferenças na função trabalho de diferentes regiões da 

superfície. Esta etapa de caracterização estrutural e morfológica é bem exemplificada na figura 1. 

     

APRENDIZADO PARA O ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Este projeto oferece treinamento em técnicas de ciência de superfícies. Do ponto de vista técnico, o estudante será 

capacitado para operar os sistemas de deposição por laser pulsado (PLD) e por epitaxia de feixe molecular (MBE) - o que 

também poderá envolver controle in situ do crescimento por difração de elétrons de alta energia por reflexão (RHEED), e 

ainda adquirirá conhecimentos avançados em diversas técnicas de espectroscopia (XPS, AES), difração (LEED, RHEED) e 

microscopia (STM, AFM, KPFM). Instrumentação para ultra-alto vácuo, uso de laser de alta potência, controle de 

temperatura, e programação para automação de experimentos são assuntos nos quais o aluno certamente adquirirá 

habilidades. Além disso, ao longo do projeto, o aluno provavelmente terá a oportunidade de participar de experimentos de 

espectroscopias de fotoelétrons e/ou de absorção de raios-X utilizando a fonte de luz sincrotron do LNLS. Do ponto de 

vista científico, poderá aprofundar seus conhecimentos sobre processos de reconstrução de superfícies, crescimento de 

filmes finos e também sobre diferentes tópicos da área de ciência de superfícies. O aluno fará parte de um grupo 

multidisciplinar de pesquisa em superfícies e interfaces de materiais multifuncionais que investiga materiais 

nanoestruturados para estudos envolvendo magnetismo, supercondutividade, ferroeletricidade, multiferróicos e catálise, 

por exemplo.  

 

Para saber mais sobre... 

 

PLD, MBE: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_laser_deposition 

http://finslab.com/enciclopedia/letra-a/a-deposicao-por-laser-pulsado.php 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_beam_epitaxy 

 

XPS, AES: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_fotoel%C3%A9trons_excitados_por_raios_X 

http://www.dsif.fee.unicamp.br/~furio/IE607A/Auger.pdf 

 

SPM, AFM, STM, KPFM: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_de_for%C3%A7a_at%C3%B4mica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_de_corrente_de_tunelamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microscopia_kelvin 

 

Física de superfícies: 

http://www.fisica.ufmg.br/~surf/pesquisa/superficies.html 

http://www.fisica.ufmg.br/~edmar/fisica/surf_intro.html 
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