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Resumo

Nesta tese investigamos as propriedades de quatro tipos de materiais bidi-

mensionais: grafeno bicamada rodado(empilhamento de duas camadas com

diferentes ângulos de rotação entre camadas), fósforo negro, seleneto de ger-

mânio e sulfeto de germânio (monocalcogenetos do grupo IV) por meio de

espectroscopia Raman. O espectro Raman de diferentes amostras de grafeno

rodado com diferentes ângulos de rotação entre as camadas, variando entre 0◦

a 30◦ foram medidos utilizando lasers com comprimentos de onda de 488nm,

532nm e 633nm. As estruturas eletrônicas das amostras investigadas foram

mapeadas e a energia em que as ressonâncias acontecem foram atribuídas às

singularidades de van Hove que estão relacionadas com o tamanho da célula

de Moiré obtida pela rotação de uma camada em relação a outra. Medidas de

dependência angular do espectro Raman em amostras de fósforo negro(BP)

foram também realizadas e foi demonstrado que a dependência angular dos

espectros Raman apresenta um comportamento não usual. Para explicar tal

comportamento foi mostrado que deve-se sempre considerar a natureza com-

plexa dos elementos do tensor Raman. A estrutura atômica e comportamento

de fônons nas proximidades da borda de amostra de BP foi também estudada

experimentalmente usando espectroscopia Raman polarizada e explicada te-

oricamente usando cálculos baseados na teoria do funcional da densidade. Os

espectros Raman polarizados mostraram o aparecimento de modos nas bor-

das das amostras, normalmente proibidos por regras de seleção de simetria

da fase bulk. As simulações teóricas confirmaram que a quebra de simetria

se origina de uma reorganização atômica nas bordas do cristal. Esse mesmo

fenômeno foi também observado em amostras de GeS e GeSe que apresentam

uma estrutura cristalina similar à de cristais de BP.

Palavras-chaves: Espectroscopia Raman; materiais bidimensionais; mate-

riais lamelares



Abstract

In this thesis, the properties of four kinds of layered materials were inves-

tigated: twisted bilayer graphene, black phosphorus, germanium selenide

(GeSe) and germanium sulfide (GeS) (group IV monochalcogenides) by me-

ans of Raman spectroscopy. The Raman spectrum of different twisted bilayer

graphene samples rotated by different angles ranging from 0◦ to 30◦ was me-

asured using three lasers with wavelengths of 488 nm, 532 nm, and 633 nm.

The electronic structure of the investigated samples was mapped and the

energy in which the resonances take place were attributed to the presence

of van Hove singularities that are related to the size of Moiré cell. Angu-

lar dependence measurements of the Raman spectrum on black phosphorus

(BP) samples were also performed and it was demonstrated that the angular

dependence of the Raman band intensities presents an unusual behavior. In

order to explain such behavior, one must consider the complex nature of the

Raman tensors. Furthermore, the atomic structure and phonon behavior in

the vicinity of the BP sample edges were also studied using polarized Raman

spectroscopy and the experimental results were explained by using density

functional theory calculations. Polarized Raman spectra showed the appe-

arance of some modes at the edges of the samples prohibited by symmetry

selection rules. Theoretical simulations confirm that this symmetry brea-

king originates from an atomic rearrangement at the edges of the crystal. A

similar behavior was also observed for GeS and GeSe samples and the ap-

pearance of Raman modes of the edges was attributed to the reorganization

of the atoms of the crystal edges, since their crystal structure are similar to

that of BP crystals.

Keywords: Raman spectroscopy; two-dimensional materials; lamellar ma-

terials



Lista de abreviaturas

Abreviações

1BZ primeira zona de Brillouin

2D bidimensionais

AFM microscopia de força atômica

BP fosforo negro

CVD deposição química de vapor

DFPT teoria da perturbação do funcional da densidade

DFT teoria do funcional da densidade

DOS densidade de estados

FET transistor de efeito de campo

HRTEM microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução

IR infravermelho

SLG grafeno monocamada

vHs singularidades de van Hove
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TBG grafeno bicamada rodado

θTW ângulo de rotação entre duas camadas de grafeno

TMD dicalcogenetos de metais de transição

TTW tamanho da célula unitária da superede
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Capítulo 1

Introdução

Desde a descoberta de nanotubos de carbono [1] e outras estruturas uni-

dimensionais, o interesse da comunidade científica nos materiais com dimen-

sionalidade reduzida aumentou. Reduzir o tamanho implica no confinamento

quântico dos elétrons em uma ou mais dimensões e, ao fazê-lo, novos fenô-

menos podem ser observados nestes materiais.[2, 3]

O grafeno foi o material lamelar com apenas uma camada atômica mais

estudado [4], e apresenta propriedades únicas e distintas de seu cristal na

forma tridimensional, o grafite. Dentre estas vale ressaltar, a alta mobili-

dade de portadores de carga [4], alta condutividade térmica [5], flexibilidade

mecânica e transparência óptica [6]. Tais características fazem do grafeno

um material promissor para futuras aplicações, não só em fotônica e opto-

eletrônica [7], mas também em diversas outras áreas[8].

Com os progressos científicos realizados no entendimento do grafeno, o

interesse em outros materiais lamelares aumentou e cada vez mais trabalhos

relacionados a seus análogos bidimensionais vêm sendo reportados. Dentre

estes destacam-se os dicalcogenetos de metais de transição (TMD)[9, 10], BP

[11] e os monocalcogenetos [12], cada um apresentando propriedades distintas
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do grafeno. Com dada variedade de propriedades apresentadas por esses

materiais, a aplicação desses se torna ampla em diferentes áreas da tecnologia.

Como exemplo, o grafeno apresenta alta condutividade elétrica, podendo ser

usado na fabricação de dispositivos eletrônicos. Por outro lado, o dissulfeto

de molibdênio - um TMD - é um semicondutor de bandgap indireto para

cristais com mais de uma camada, e bandgap direto para uma camada [9]. O

fato deste ser um semiconductor o torna ideal para construção de transistor

de efeito de campo (FET) [13] enquanto ser um semicondutor de bandgap

direto o torna ideal para construção de dispositivos opto-eletrônicos como

emissores e detectores de luz. A variedade de semicondutores bidimensionais

(2D), com características opto-eletrônicas variadas, motiva a construção de

dispositivos ópticos, sendo a faixa de operação desejada escolhida de acordo

com o material a ser utilizado.

O primeiro passo para explorar as aplicações de cada material é conhecer

suas propriedades físicas fundamentais, tais como as constantes ópticas, a

estrutura eletrônica, a estrutura de fônons, a condutividade térmica, entre

outras. A compreensão destas características é fundamental no desenvolvi-

mento de dispositivos e tecnologias a partir de um novo material. Neste

sentido, a espectroscopia Raman é uma das técnicas mais importantes para

o estudo destes materiais, uma vez que, como discutiremos nos capítulos

posteriores, envolve o espalhamento inelástico da luz, que propícia acesso a

estrutura de fônons, da qual são extraídas informações sobre condutividade

térmica, propriedades mecânicas e simetria do material. Além disso, com o

confinamento quântico novos fenômenos surgem devido à redução de dimen-

sionalidade. Pode-se dizer que estamos lidando com novos materiais e o BP

é um exemplo. Estudado em sua forma tridimensional pela primeira vez em

1914 [14], o BP na sua forma 2D vem sendo estudado atualmente e novas
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propriedades vêm sendo descobertas.

1.1 Organização da tese

Nesta tese, os estudos das propriedades de grafeno bicamada rodado

(TBG), BP e monocalcogenetos (GeS e GeSe) foram realizados utilizando

a técnica de espectroscopia Raman como técnica principal. Durante o dou-

torados os resultados apresentados nesta tese foram publicados em periódicos

conforme listado na próxima seção juntamente com outros trabalhos prove-

nientes de colaborações. Esta tese está organizada da seguinte forma:

Capítulo 2:- A teoria básica do efeito Raman será descrita usando os

dois modelos mais conhecidos juntamente com os conceitos básicos de

singularidades de van Hove (vHs) na estrutura eletrônica.

Capítulo 3:- Neste capítulo serão descritas as principais propriedades

físicas de cada material estudado de forma sucinta, introduzindo os

resultados obtidos que serão discutidos nos capítulos 5-8. Um enfoque

será dado a cristais de BP uma vez que estes cristais em sua forma

bidimensional foram somente reportados recentemente[15].

Capítulo 4: A metodologia de fabricação das amostras e instrumenta-

ção do espectrômetro Raman utilizado para os estudos serão detalhados

neste capítulo. Os métodos para realização das medidas de espectros-

copia Raman, utilizado para cada amostra, serão também detalhados.

Capítulo 5: Os resultados das medidas em grafeno bicamada rodado

(TBG) serão discutidos.

Capítulo 6: Os resultados das medidas de dependência angular em fós-

foro negro (BP) serão discutidos e será mostrado que a dependência
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angular dos espectros Raman polarizados em BP obedece um compor-

tamento não usual.

Capítulo 7: Os resultados das medidas de espectroscopia Raman nas

bordas de BP serão discutidos mostrando que átomos nas bordas de BP

se organizam de forma diferente do centro do cristal, ativando novos

modos Raman.

Capítulo 8: Os resultados das medidas de espectroscopia Raman na

borda de cristais de GeS e GeSe serão discutidos mostrando que, como

estes possuem a mesma simetria e organização atômica de cristais de

BP, possuem também os mesmos efeitos de borda mostrado para BP.

Capítulo 9: Encerramos o texto da tese apresentando uma conclusão

geral de todos os trabalhos realizados.

1.2 Lista de Publicações

1.2.1 Publicações relacionadas ao projeto

• H.B. Ribeiro, K. Sato, G.S.N. Eliel, E.A.T. de Souza, Chun-Chieh Lu,

Po-Wen Chiu, R. Saito, and M.A. Pimenta. Origin of van Hove singu-

larities in twisted bilayer graphene. Carbon, 90:138-145 (2015).

• Henrique B. Ribeiro, Marcos A Pimenta, Christiano J S de Matos,

Roberto Luiz Moreira, Aleksandr S. Rodin, Juan D. Zapata, Eunézio

A. T. de Souza, and Antonio H. Castro Neto. Unusual Angular De-

pendence of the Raman Response in Black Phosphorus. ACS Nano,

9:4270–4276, (2015).
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• H. B. Ribeiro, C. E. P. Villegas, D. A. Bahamon, D. Muraca, A. H.

Castro Neto, E. A. T. de Souza, A. R. Rocha, M. A. Pimenta, and

C. J. S. de Matos. Edge phonons in black phosphorus. Nat. Comm.,

7:12191, (2016).

• H. B. Ribeiro, M. A. Pimenta and C. J. S. de Matos. Raman spectro-

socpy in black phosphorus . J. Raman Spectrosc., Article accepted on

9 August, 2017

• H. B. Ribeiro et al. Edge phonons in GeS and GeSe. Phys. Rev.

Applied, in preparation

1.2.2 Publicações provenientes de colaborações

• P. C. B. de Faria, L. I. dos Santos, J. P. Coelho, H. B. Ribeiro, M. A.

Pimenta, L. O. Ladeira, D. A. Gomes, C. A. Furtado, R. T. Gazzinelli.

Oxidized multiwalled carbon nanotubes as antigen delivery system to

promote superior CD8+ T cell response and protection against cancer.

Nano Lett., 14(9):5458-5470, (2014).

• M.C. Ferraz da Costa, H.B. Ribeiro, F. Kessler, E.A.T. de Souza,

G.J.M. Fechine. Micromechanical exfoliation of two-dimensional mate-

rials by a polymeric stamp. Mater. Res. Express, 3(2):025303, (2016).

• G. S. N. Eliel, H. B. Ribeiro, K. Sato, R. Saito, Chun-Chieh Lu, Po-Wen

Chiu, C. Fantini, A. Righi, M. A. Pimenta. Raman Excitation Profile

of the G-band Enhancement in Twisted Bilayer Graphene. Braz. J.

Phys., 8:526 (2017).
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Capítulo 2

Interação da luz com a matéria e

teoria do espalhamento Raman

Ao incidirmos luz em um cristal, parte da luz é absorvida ou espalhada,

enquanto o restante atravessa o material. O efeito em que a luz é espalhada

por fônons ópticos é conhecido como espalhamento Raman. O espalhamento

por fônons é intermediado por estados eletrônicos, e o processo Raman con-

siste de uma absorção óptica, emissão ou aniquilação de fônons e recombi-

nação eletrônica emitindo um fóton. Neste contexto, a intensidade de luz

espalhada em um processo Raman é fortemente dependente das interações

elétron-radiação e elétron-fônon. No caso em que a energia do fóton corres-

ponde a uma transição eletrônica, temos o efeito Raman ressonante. Além

da dependência com a densidade de estados (DOS), o processo Raman pos-

sui certas regras de seleção, que podem ser entendidas utilizando um modelo

macroscópico de espalhamento inelástico da luz por fônons.

Neste capítulo será tratada a teoria da interação elétron-radiação usando

um modelo semiclássico, explicando assim conceitos fundamentais para com-

preensão de DOS e singularidades de van Hove (vHs) em materiais de baixa
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dimensionalidade. Estes conceitos, por sua vez, serão usados para compre-

ensão de parte dos resultados obtidos e mostrados nos capítulos 5-8. Obje-

tivando fornecer base teórica para a discussão de outros resultados, também

mostrados no capítulo 5-8, as regras de seleção com polarização da luz in-

cidente e espalhada no processo Raman, serão detalhadas usando o modelo

macroscópico ou aproximação semi-clássica de espalhamento inelástico da luz

por fônons. Em seguida, o modelo microscópico ou completamente quântico

será discutido.

2.1 Teoria microscópica da função dielétrica:

Interação da luz com a matéria

Nesta seção iremos discutir o Hamiltoniano, que descreve a interação entre

um campo eletromagnético externo e os elétrons de Bloch em um cristal,

usando um modelo semi-clássico. Neste modelo, o campo eletromagnético é

tratado classicamente enquanto que os elétrons são tratados como partículas

quânticas.

Começamos então escrevendo o Hamiltoniano não perturbado de um elé-

tron como[16]

H0 =
p2

2m
+ V (r). (2.1)

Para um sistema em que não há fontes (cargas ou correntes), normalmente

se trabalha no calibre de Coulomb. Neste calibre, o potencial vetor A(r, t) e

o potencial escalar Φ(r, t) são dados por[17]

Φ = 0 e ∇ ·A = 0 (2.2)

e os campos elétricos e magnéticos são respectivamente dados por

E = −∂A
∂t

e B = ∇×A (2.3)
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Substituindo o momento linear p pelo momento linear conjugado[18] dado

por p−(QA), pode-se obter o Hamiltoniano clássico de uma carga livre Q na

presença de um campo eletromagnético. No caso do Hamiltoniano descrito

na equação 2.1, a carga é substituída por Q = −e, a carga do elétron e

obtendo-se

H =
1

2m
[p + (eA)]2 + V (r) (2.4)

Trabalhando [p + (eA)]2/2m = [p + (eA)] · [p + (eA)]/2m obtemos

1

2m
(p + (eA))2 =

p2

2m
+

e

2m
A · p +

e

2m
p ·A +

e2A2

2m
(2.5)

Note que p é um operador que não comuta com A(r). Usando a definição do

operador momento, podemos expressar o termo p ·A aplicado a uma função

f qualquer como

(p ·A)f =
}
i
∇ · (Af) = A ·

(
}
i
∇f
)

+

(
}
i
∇ ·A

)
f. (2.6)

Como no calibre de Coulomb ∇ ·A = 0, temos p ·Af = A ·
(}
i
∇
)
f = A ·pf .

Usando esta relação na equação 2.6 e substituindo no Hamiltoniano 2.4,

obtemos

H =

(
p2

2m
+ V (r)

)
+

e

m
A · p = H0 +

e

m
A · p (2.7)

Note que o termo e2A2/2m em 2.5 foi ignorado, uma vez que o tratamento

feito aqui tem a finalidade de explicar propriedades ópticas lineares, ou seja,

os termos de ordem quadrática com o campo elétrico foram negligenciados.

O Hamiltoniano na presença de um campo eletromagnético pode ser escrito

como o Hamiltoniano não perturbadoH0, mais uma perturbação que descreve

a interação entre a radiação e os elétrons de Bloch. Este termo extra, [e/m]A·

p, é chamado de Hamiltoniano de interação elétron-radiaçãoHe−R e no limite

em que os vetores de onda k são pequenos, pode-se escrever He−R como[16]

He−R = (−e)r · E (2.8)
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Para calcular a probabilidade de transição de um elétron no estado inicial

|i〉 para um estado final |j〉, e considerando que A é fraco o suficiente para

usarmos a teoria da pertubação dependente do tempo, escreve-se[16]

| 〈j|He−R |i〉 |2= (e/m)2 | 〈j|A · p |i〉 |2 . (2.9)

Feitas estas considerações, o campo elétrico pode ser escrito em função

do potencial vetor na forma de E = −∂A/∂t e, tratando-se de uma onda

eletromagnética, o campo elétrico é dado por[19]

E =
E0

2
(ei(k·r−ωt) + e−i(k·r−ωt)) (2.10)

e sendo assim, a amplitude do potencial vetor é

A =
E0

2q
(ei(k·r−ωt) + e−i(k·r−ωt)) (2.11)

O cálculo do elemento de matriz 〈j|A · p |i〉 envolve o tempo no termo

e−iωt da equação 2.11. A integração temporal deste termo, juntamente com

os termos de Bloch, nos leva a∫
eiEjt/}e[i(−ωt)]e(−iEit/})dt ∝ δ(Ej(kj)− Ei(ki)− }ω) (2.12)

sendo esta a função delta da regra de ouro de Fermi.

Escrevendo as funções de onda dos elétrons na forma de Bloch[20] temos

|i〉 = ui,ki
(r)ei(ki·r) (2.13)

|j〉 = uj,kj
(r)ei(kj ·r) (2.14)

e usando o potencial vetor dado na equação 2.11, podemos obter a equação

2.9 como

| 〈j|A · p |i〉 |2= | E
2 |

4q2

∣∣∣∣∫ u∗j,kj
ei(k−kj)·r(ê · p)ui,ki

ei(ki·r)dr

∣∣∣∣2 (2.15)
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onde ê é o vetor unitário na direção do potencial vetor (note que este é

paralelo ao campo elétrico). Aplicando o operador momento linear em ui,ki
,

obtemos

pui,ki
eki·r =

}
i
∇ui,ki

eki·r = eiki·rpui,ki
+ }kiui,ki

eiki·r (2.16)

Como ui,ki
e u∗j,kj

devem ser ortogonais, o segundo termo do lado direito de

2.16 é anulado ao substituirmos na equação 2.15, restando apenas a integral∫
u∗j,kj

ei(k−kj)·r′eiki·r′pui,ki
dr′ =

∫
u∗j,kj

ei(k−kj+ki)·r′pui,ki
dr′ =

∫
u∗i,ki+kpui,ki

dr′

(2.17)

Como estamos tratando de cristais, e em experimentos de óptica no visível

o vetor de onda da luz k é muito menor que o tamanho da primeira zona

de Brillouin (1BZ). Com isso, podemos expandir ui,ki+k em série de Taylor

obtendo

ui,ki+k = ui,ki
+ k · ∇kui,ki

+ · · · (2.18)

onde os termos dependentes de k são ignorados, podendo-se escrever o ele-

mento de matriz dado na equação 2.15 como

| 〈j| ê · p |i〉 |2=
(∫

u∗j,kj
(ê · p)ui,ki

dr′
)2

(2.19)

Esta aproximação é conhecida como aproximação de dipolo elétrico, e o

elemento de matriz corresponde à probabilidade de transição. Esta aproxi-

mação é equivalente a expandir o termo e(ik·r) em série de Taylor, ignorando

todos os termos dependentes em k. Em cristais, essa transição é feita da

banda de valência para banda de condução, e assim como k ≈ 0, temos

ki = kj e as transições são ditas verticais. Na maioria dos casos, esse ele-

mento de matriz não depende significativamente de k, então a equação 2.19 é

uma constante escrita como | Pij |2. Assim o elemento de matriz da interação

elétron-radiação dado em 2.9 pode ser escrita como
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| 〈j|He−R |i〉 |2= (e/m)2 | A |2| Pij |2 . (2.20)

A probabilidade de uma transição na aproximação de dipolo elétrico por

unidade de tempo, pode ser obtida substituindo as equações 2.20 e 2.11 na

regra de ouro de Fermi, obtendo-se

R = (2π/})
∑
ki,kj

| 〈j|HeR |j〉 |2 δ(Ej(kj)− Ei(ki)− }ω) (2.21)

e assim obter

R =
2π

}

( e

mω

)2 ∣∣∣∣E(ω)

2

∣∣∣∣2∑
k

| Pij |2 δ(Ej(kj)− Ei(ki)− }ω) (2.22)

Esta transição é associada à absorção de um fóton por um elétron da

banda de valência para a banda de condução enquanto o processo inverso -

transição de um elétron da banda de condução para a banda de valência - é

conhecido com emissão.

2.1.1 Densidade de Estados e Singularidades de van

Hove

Define-se densidade de estados (DOS) como a quantidade de estados exis-

tentes para um determinado intervalo de energia. Pode-se mostrar[20] que a

DOS é escrita na forma de uma integral de superfície como

gn(E) =

∫
Sn(E)

1

| ∇En(k) |
dS

4π3
(2.23)

sendo gn(E) a DOS por unidade de volume. Essa expressão relaciona dire-

tamente a DOS com a estrutura eletrônica.

Como En(k) é periódico na rede recíproca, e diferenciável em qualquer

valor de k, existem valores de k no qual | ∇E |= 0. Isto acontece em valores
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de máximo ou mínimo da função E(k). Como E(k) é limitada pela 1BZ e

é periódica, para cada n devemos encontrar pelo menos um máximo e um

mínimo dentro da 1BZ. Nestes pontos então, o gradiente de E(k) anula-se.

Quando o gradiente de En anula-se, o integrando na densidade de estados

em 2.23 diverge. Em três dimensões tais singularidades são integráveis e as-

sim gn possui valores finitos. Entretanto, nestes pontos ocorrem divergências

na inclinação dgn/dE e estas divergências são conhecidas como singularidades

de van Hove.

2.2 O Efeito Raman

Ao incidirmos luz em um material, um momento de dipolo elétrico é

induzido pela interação do campo elétrico da luz com os elétrons do material.

A emissão de um fóton devido a tal processo é conhecido como espalhamento

de luz podendo ser este elástico ou inelástico. No espalhamento inelástico por

fônons, um fônon é criado ou destruído. Em um cristal, o deslocamento dos

átomos na rede, perturba o potencial periódico que age nos elétrons do cristal,

e a energia de interação elétron-rede é dada pelo Hamiltoniano HEL.[21]. As

duas quantidades relacionadas ao efeito Raman mais importantes para este

projeto são: a intensidade da luz espalhada e a energia dos fônons criados

(processo Stokes). Nesta seção, inicialmente serão introduzidos conceitos de

simetria dos deslocamentos atômicos quando um dipolo elétrico é induzido

em um cristal por uma onda eletromagnética. Em seguida os modelos semi-

clássico e completamente quântico serão discutidos.
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2.2.1 Deslocamentos atômicos

A polarização induzida surge quando o campo elétrico da radiação é apli-

cado no cristal. Cada cristal possui modos normais de vibração característi-

cos. Sendo assim, ao incidirmos a luz, diferentes modos normais de vibração

serão excitados e cada um deles possuirá energia diferente. A figura 2.1(a)

[22] mostra o exemplo do grafeno com uma e duas camadas e a simetria

de seus deslocamentos atômicos. As notações dos modos são as notações

das representações irredutíveis originadas de teoria de grupo, onde A e B

são representações irredutíveis unidimensionais, enquanto E, é bidimensio-

nal. Ainda tem-se T para representações tridimensionais. Para caracteres

iguais a +1 na tabela de caracteres sobre uma operação Cn no eixo principal,

usa-se A, e igual a −1, B. Quando o grupo de ponto possui operação de

simetria de inversão, usa-se as letras g e u, onde elas indicam a paridade da

representação, par ou ímpar, respectivamente [23].

Estas vibrações são quantizadas, e a quasipartícula representando essa

quantização é chamada de fônon. Como elétrons, os fônons possuem relações

de dispersão, ou seja, possuem energias diferentes em posições diferentes

dentro da 1BZ. A figura 2.1 (b) mostra a célula unitária e 1BZ do grafeno.

Ao contrário dos elétrons, em que as relações de dispersão possuem bandas,

para os fônons o termo usado é ramo. Em cristais cada átomo possui três

graus de liberdade, sendo assim nas relações de dispersão de fônons teremos,

3N ramos onde N é o número de átomos por célula unitária. Três desses

3N ramos são modos acústicos - ondas que se propagam por todo cristal

via compressão e descompressão - e não são observáveis via espectroscopia

Raman ou absorção de infravermelho (IR). Então, o número de modos de

vibração de um cristal tridimensional é dado por 3N-3 modos. As figura

2.1 (c) e (d) mostram as relações de dispersão de fônons do grafeno de uma
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(a) (b)

(c)

(d)

Figura 2.1: (a) Simetria e deslocamentos atômicos dos modos normais para grafeno de

uma e duas camadas. (b) Célula unitária e 1BZ de um grafeno de uma camada. (c)

Relação de dispersão de fônons para grafeno de uma camada e (d) espectro Raman de

grafeno de uma camada pristino (parte superior) e defeituoso (parte inferior). Adaptado

da referência [22]
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camada e o espectro Raman de grafeno de uma camada, respectivamente.

Alguns desses modos são ou não ativos em Raman dependendo da simetria

do modo de vibração. Modos que modulam a polarizabilidade eletrônica na

configuração de equilíbrio são ativos em Raman, e modos que induzem um

dipolo elétrico são ativos em infravermelho[24].

2.2.2 Efeito Raman - Aproximação semiclássica

O modelo semi-clássico foi a primeira teoria usada para explicar o espa-

lhamento Raman em cristais e é baseado no efeito das vibrações no tensor

de segunda ordem da susceptibilidade elétrica χ. Nesta aproximação, as

duas transições ópticas são consideradas: a absorção de fóton incidente e

a emissão de um fóton espalhado. Para isto, um meio infinito com tensor

susceptibilidade elétrica χ é considerado. Ao incidir um fóton com campo

elétrico oscilante descrito por onda plana e dado por:

E = E(0)

(
ei(k·r−ωt) + e−i(k·r−ωt)

2

)
, (2.24)

uma polarização P é induzida no material e esta é dada por

P = χ · E, (2.25)

k e ω em 2.24 são, respectivamente, os vetores de onda e frequência da luz

incidente e χ o tensor de susceptibilidade elétrica. Este depende das coorde-

nadas normais das vibrações atômicas Qk associadas a um modo vibracional

rotulado por k[16]. Normalmente a amplitude destas vibrações é muito me-

nor que o tamanho da constante de rede, e assim cada componente do tensor

susceptibilidade χij pode ser expandido em série de Taylor em termos das

coordenadas normais Qk como

χ
ij = χ(0)

ij +
∑
k

(
∂χij
∂Qk

)
0

Qk + ... (2.26)
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onde k denota os diferentes modos vibracionais e χ(0)
ij a configuração de equi-

líbrio de χij. Usando 2.24 e 2.26 pode-se expressar 2.25 como

P = PRayleigh + PRaman (2.27)

onde PRayleigh é o vetor polarização vibrando na mesma frequência da radi-

ação incidente e PRaman é a polarização induzida por um fônon dado por:

PRaman
i =

∑
j,k

(
∂χij
∂Qk

)
0

QkE
(0)
j

(
ei(k·r−ωt) + e−i(k·r−ωt)

2

)
(2.28)

Para determinarmos a frequência e vetor de onda de cada componente de

PRaman, o deslocamento atômico Qk(r, t) associado a um fônon k é expresso

em forma de uma onda plana e dado por:

Qk = Q
(0)
k

(
ei(q·r−ω0t) + e−i(q·r−ω0t)

2

)
(2.29)

com vetor de onda e frequência q e ω0. Substituindo 2.29 em 2.28 obtêm-se

PRaman
i =

∑
j,k

(
∂χij
∂Qk

)
0

Q
(0)
k

(
ei(q·r−ω0t) + e−i(q·r−ω0t)

2

)
×

E
(0)
j

(
ei(k·r−ωt) + e−i(k·r−ωt)

2

)
.

(2.30)

Usando a identidade de Euler pode-se escrever 2.30 como

PRaman
i =

1

2

∑
j,k

(
∂χij
∂Qk

)
0

Q
(0)
k E

(0)
j ×

{cos[(k + q) · r− (ω + ω0)t]︸ ︷︷ ︸
Anti−Stokes

+ cos[(k− q) · r− (ω − ω0)t]︸ ︷︷ ︸
Stokes

}
(2.31)

Sendo assim a polarização induzida PRaman
i consiste de duas componentes

chamadas de Stokes, com vetor de onda kS = (k−q) e frequência ωS = ω−ω0,

e anti-Stokes com vetor de onda kAS = (k + q) e frequência ωAS = ω + ω0

indicados na equação 2.31. Em ambos os casos a frequência e o vetor de onda
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|q| são conservados e como resultado da conservação do vetor de onda, |q|

deve ser menor que duas vezes o vetor de onda do fóton[16]. Tipicamente em

um experimento para se medir |q| (espectroscopia Raman), utilizando luz

visível como excitação, os valores que |q| assume são tipicamente da ordem

de 105 cm−1. Este valor é por volta de três ordens de grandeza menor que

o tamanho da 1BZ e assim, o espalhamento Raman envolvendo um fônon

acessa fônons somente nas proximidades do centro da 1BZ. No entanto, na

prática considera-se fônons no centro da 1BZ

2.2.3 O tensor Raman e regras de seleção

A derivada da susceptibilidade elétrica χ com relação as coordenadas

normais Qk, avaliada na posição de equilíbrio obtida pela expansão de Taylor

na equação 2.26 é conhecida como tensor Raman cujas componentes são

Rk
ij =

(
∂χij
∂Qk

)
0

. (2.32)

onde k denota mais uma vez o modo. A intensidade da radiação espalhada,

utilizando o modelo semi-clássico, pode ser calculada tomando a média tem-

poral da potência irradiada pela polarização induzida PRaman em uma uni-

dade de ângulo sólido. A intensidade irá depender da direção da polarização

espalhada dada pelo vetor unitário ês através de | PRaman · ês |2. Conside-

rando a direção da polarização da luz incidente dada pelo vetor unitário êi

a intensidade pode ser calculada por meio de

Sk ∝ |êi ·Rk · ês|2. (2.33)

A equação 2.33 obtida aqui será de grande utilidade para explicar alguns

de nossos resultados uma vez que relaciona a intensidade do espalhamento

Raman com a polarização da luz incidente e espalhada, e com a simetria
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do cristal através do termo
(
∂χij

∂Qk

)
0
. Como resultado, a simetria dos modos

para certas escolhas de êi e ês determinam as chamadas regras de seleção do

espalhamento Raman, sendo úteis para se determinar a simetria dos modos

ativos.

2.2.4 Efeito Raman - Aproximação completamente

quântica

O modelo semiclássico discutido na seção anterior considera apenas a ab-

sorção de um fóton por um elétron e a emissão de um fóton por meio de

uma recombinação do par elétron buraco, enquanto que as regras de seleção

são dadas por meio da expressão da eficiência de espalhamento 2.33 obtida

via uma expansão de Taylor da susceptibilidade eletrica χ. Por outro lado,

no modelo completamente quântico, o processo Raman envolvendo um fônon

corresponde a um processo de terceira ordem da teoria da perturbação depen-

dente do tempo, uma vez que, além das interações elétron-radiação (absorção

e emissão), a interação elétron-fônon também é considerada explicitamente.

Portanto, a intensidade Raman em função da energia de excitação é dada

pela regra de outro de Fermi para um processo de terceira ordem e escrita

como[25]

I =

∣∣∣∣∣K∑
a,b

〈f |He−r|b〉〈b|He−ph|a〉〈a|He−r|i〉
(EL − Ea − iΓa)(EL − Eb − iΓb)

∣∣∣∣∣
2

, (2.34)

onde 〈f |He−r|b〉, 〈b|He−ph|a〉, e 〈a|He−r|i〉 são os elementos de matriz associ-

ados com as interações elétron-radiação na emissão, elétron-fônon e elétron-

radiação na absorção, respectivamente, e Ea e Eb são as energias dos estados

intermediários |a〉 and |b〉. A soma em 2.34 é feita sobre todos os estados
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intermediários |a〉 e |b〉. As constantes de amortecimento Γa e Γb estão rela-

cionadas ao tempo de vida dos estados intermediários.

2.3 Espectroscopia Raman

Espectroscopia Raman é uma ferramenta utilizada para medir a ener-

gia de excitações como fônons, plásmons, mágnons, dentre outros. Entre os

processos ópticos, técnicas de espalhamento de luz fornecem detalhes para

estudos fundamentais de excitação em sólidos uma vez que a luz pode ser es-

palhada inelasticamente e com isso a luz incidente e espalhada possuem dife-

rentes frequências. Essas diferentes frequências estão relacionadas às proprie-

dades de cada material. Como descrito anteriormente, um dos espalhamento

inelásticos de luz é chamado de efeito Raman. Este espalhamento envolve

fônons ópticos. O espalhamento de luz por fônons acústicos é chamado de

espalhamento Brillouin.

Figura 2.2: Espectro com espalhamentos elástico e inelástico da luz.

Em um processo Raman a luz incidente atinge a amostra com energia
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Ei = Elaser e momento k = klaser e é então espalhada resultando em um

fóton com diferente energia Es e momento ks. Para conservação de energia

e momento deve-se ter

Es = Ei ± Eq (2.35)

ks = k± q (2.36)

sendo Eq e q a energia e o vetor de onda do fônon envolvido no espalhamento.

Na expressão acima, o sinal + corresponde a destruição de um fônon (pro-

cesso anti-Stokes) enquanto que o sinal − corresponde a criação de um fônon

(processo Stokes). A figura 2.2 mostra um exemplo genérico de um espectro

indicando os tipos de espalhamentos discutidos até agora. A energia Eq é

única para cada tipo de material e sendo assim o efeito fornece informações

que são características de cada material.

As medidas são feitas em um microscópio com espectrômetro e linhas de

laser normalmente do infravermelho próximo ao ultravioleta, sendo o mais

comum lasers no visível. A técnica consiste em incidir uma luz monocro-

mática com energia Ei. Após a luz incidir no material e todos os processos

ocorrerem, esta é quantificada por um espectrômetro que separa as intensi-

dades para as diferentes energias. O resultado é um espectro de Es e assim

pode-se medir com grande precisão a energia de vibração dos modos normais

do material. Detalhes experimentais da técnica são descritos no capítulo 4

onde são descritos os métodos utilizados nesta tese.
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Capítulo 3

Introdução aos materiais 2D

estudados

3.1 Grafeno

O grafeno foi o primeiro material bidimensional obtido experimentalmente

sendo reportado pela primeira vez em 2004 [26], onde foram demonstradas

algumas propriedades já conhecidas do ponto de vista teórico [27], tal como

as relações de dispersão linear para os elétrons nas proximidades dos pontos

K e K’ da primeira zona de Brillouin (1BZ).

A estrutura cristalina do grafeno é formada por átomos de carbono ligados

de forma covalente, conferindo alto módulo de Young com alto regime elástico

[28]. Os orbitais possuem hibridização sp2, e sendo os elétrons nos orbitais π

pouco ligados ao núcleo do átomo que conferem as propriedades elétricas do

grafeno, como por exemplo a alta condutividade elétrica, etc.

Cristais de grafeno são mais comumente obtidos por exfoliação

mecânica[26] ou crescidos por deposição química de vapor (CVD)[29], pos-

suindo estrutura hexagonal com grupo de ponto D6h. A figura 3.1 (a) mostra
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Figura 3.1: (a) Grafite em empilhamento AB visto em duas perspectivas. (b) Grafeno

visto em duas perspectivas

um cristal de grafite em um empilhamento conhecido como empilhamento

de Bernal ou AB enquanto na figura 3.1(b), uma folha de grafite, ou seja, o

grafeno, é mostrado em duas perspectivas. O estudo de grafeno vem sendo

realizado de forma intensiva e suas propriedades já são bem conhecidas na

literatura[30]. O estudo de grafeno neste trabalho é focado em grafeno bica-

mada rodado (TBG) e suas peculiaridades serão discutidas sucintamente na

próxima seção.

3.1.1 Grafeno bicamada rodado (TBG)

Cristais de grafeno bicamada quando crescido por CVD não se encontram

necessariamente no empilhamento AB podendo existir um ângulo entre os he-

xagonos das duas camadas. Este tipo de grafeno é conhecido como TBG (do

inglês twisted bilayer graphene) e consiste de amostras de grafeno bicamada

onde as duas camadas estão rodadas de um ângulo θTW uma em relação a

outra. Para ângulos específicos de rotação θTW, pode-se obter uma superede

comensurável, onde o tamanho da célula unitária TTW é denotada por dois

índices inteiros (n,m). [31] Entretanto, para um ângulo de rotação genérico,

uma estrutura quase periódica chamada de padrão de Moiré é também ob-

servada. Neste caso, o tamanho da célula unitária de Moiré TM não é sempre
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igual ao tamanho da célula unitária da superede TTW e depende somente do

ângulo de rotação θTW[32]. ângulo de rotação entre duas camadas de grafeno

(θTW )tamanho da célula unitária da superede (TTW )

A estrutura eletrônica de bandas de TBG apresenta singularidades de

van Hove (vHs) que podem, em princípio, serem atribuídas à célula unitária

comensurável ou ao padrão quase periódico de Moiré [31, 32, 33, 34, 35, 36,

37]. Para o caso comensurável, a vHs pode ser descrita pelo modelo de zone-

folding da estrutura de bandas do grafeno de uma camada (SLG), uma vez

que a dispersão eletrônica se torna plana.[31] A vHs associada com o padrão

de Moiré pode ser entendida considerando a zona de Brillouin estendida,

sendo que a região plana ocorre nos pontos em que os dois cones de Dirac da

camada de cima e de baixo se cruzam. [34]

Espectroscopia Raman ressonante provou ser uma técnica valiosa ao se

estudar vHs na DOS de nanotubos de carbono [38] uma vez que a intensidade

do sinal Raman é extremamente amplificada quando um dos fótons incidentes

ou espalhados estão em ressonância com as transições entre vHs das bandas

de valência e condução[39, 40, 41, 42]. Considerando as vHs associadas com a

célula unitária comensurável dos TBG, Sato et al. [31] calcularam a separação

entre as energias das singularidades, denotadas por Eii, em função do ângulo

de rotação entre a camada de cima e de baixo, denotado por θTW . Foi

mostrado que as ressonâncias dependem dos índices (n,m) para um TBG com

ângulo comensurável, onde o ângulo de rotação θTW, entre as duas camadas

de grafeno, para uma estrutura comensurável é relacionado por meio dos dois

índices (n,m) da seguinte forma

θTW =
n2 + 4nm+m2

2(n2 + nm+m2)
. (3.1)

Figura 3.2 mostra a separação de energia nos pontos de vHs em função do

ângulo θTW para diferentes famílias de | n−m |. Ni et al. [43] e Havener et al.
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[44] observaram um aumento significativo da intensidade da banda G para

TBGs com diferentes ângulos de rotação, e mostraram que as ressonâncias

dependem somente do ângulo de rotação entre as camadas θTW e não das

famílias com diferentes mod | n−m |.

Figura 3.2: Separação de energia calculada nos pontos de vHs em função do ângulo

de rotação θTW para TBG. Os pontos para cada família mod(n −m) = constante estão

conectados por uma linha. Os símbolos pretos, azuis e vermelhos correspondem a mod(n−

m) = 0, mod(n − m) = 1 e mod(n − m) = 2, respectivamente. Os círculos e símbolos

"+"denotam E11 e E22 respectivamente. Reproduzido com autorização de [31]. Copyright

(2012) American Physical Society

Com relação ao cálculo de Eii para (n,m) realizados por Sato et al. [31],

duas considerações devem ser feitas afim de explicar os resultados experimen-

tais. Primeiro, não existe nenhuma célula unitária (n,m) quando (n−m) é

múltiplo de 3.[35] Neste caso, pode-se sempre achar uma célula 1/3 menor

que a célula unitária discutida acima, e então, as ressonâncias previstas na

referência [31] quando (n−m) é múltiplo de 3 não existem. Segundo, uma vez

que as singularidades na DOS não se originam da célula unitária periódica,

mas sim do padrão de Moiré quase periódico, não se espera que as segundas

transições E22 reportadas na referência [31] aumentem o sinal Raman. θTW
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3.2 Fósforo Negro (BP)

BP é alótropo termodinamicamente estável do fósforo, sintetizado pela

primeira vez em 1914 por Bridgman et al. [14]. Apesar de ser possível obter

outras fases de BP, tais como romboédrica, cúbica simples, incomensurá-

vel, hexagonal simples e cúbica de face centrada [45, 46, 47, 48], por meio

de altas temperaturas e pressão, a fase mais estável de BP é a estrutura

ortorrômbica[45]. Sendo assim, neste trabalho, o foco será na fase ortor-

rômbica. Esta estrutura confere as propriedades anisotrópicas do BP, tais

como mobilidade eletrônica[49, 50, 15], condutividade térmica[51, 52], res-

posta óptica[53, 25, 49], espectros Raman[54, 55, 56, 25, 57] e interações

elétron-fônon. Desde o final da década de 70[58], espectroscopia Raman

provou ser uma técnica importante ao se investigar cristais de BP, forne-

cendo informações básicas das propriedades da estrutura cristalina[59, 60],

assim como informações sobre o cristal em condições extremas como alta

pressão[61, 62, 63].

Além de suas propriedade anisotrópicas, cristais de BP bulk, possuem

uma estrutura lamelar, com fortes ligações no plano e fracas ligações entre os

planos cristalinos[64]. Sendo assim, os métodos de exfoliação anteriormente

usados para grafeno[26] permitiram a obtenção de cristais de BP com pou-

cas camadas atômicas[54, 11] e uma camada atômica[15, 56]. A esfoliação

mecânica de BP com poucas camadas restaurou o interesse neste material.

Suas propriedades eletrônicas, ópticas, opto-eletrônicas e vibracionais vêm

sendo estudadas ativamente considerando efeitos de confinamento quântico

provenientes de sua baixa dimensionalidade[65, 66, 67, 68, 69, 56, 70]. Adi-

cionalmente, a natureza semicondutora de BP se mostrou promissora para

design de dispositivos indústria eletrônica [71, 72], opto-eletrônicas [73, 74],

e fotônicas [75, 76], os quais são baseados em cristais exfoliados. Apesar de
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não ser o foco deste trabalho, no contexto de BP com poucas camadas, o es-

tudo de espectroscopia Raman é de grande importância, uma vez que novos

modos Raman se tornam ativos.

3.2.1 Estrutura cristalina e propriedades gerais

BP não é encontrado naturalmente na natureza e foi sintetizado pela pri-

meira vez submetendo fósforo branco a alta pressão (1,2 GPa) e alta tempera-

tura (473 K)[14]. Rotas de sínteses via fósforo vermelho foram posteriormente

demonstradas e um estudo detalhado de síntese de cristais de BP foi recen-

temente reportado[77]. A estrutura do BP no plano consiste de camadas

atomicamente finas de átomos de fósforo ligados covalentemente formando

uma estrutura enrugada em favos. Assim como o grafeno, as bordas de BP

exibem estruturas do tipo armchair e zigzag. Entre as camadas, interações

mais fracas são observadas, permitindo a exfoliação do cristal até uma ca-

mada atômica[15]. Entretanto, a natureza das interações entre as camadas é

uma questão ainda discutível, explicando a maior dificuldade de se exfoliar

os cristais de BP quando comparado ao grafite[78]. Em principio, camadas

cristalograficamente orientadas podem ser empilhadas de diversas maneiras.

Figura 3.3(a)-(d) mostra quatro possibilidades de empilhamento conhecidas

como empilhamentos AB, AA, AC e AD[79, 80, 81], respectivamente, to-

das pertencendo ao grupo de ponto D2h. Entretanto, conforme demonstrado

teoricamente[80, 82, 83], o cristal tende a estabilizar nas configurações AB.

De fato, este empilhamento foi experimentalmente identificado [11, 80]. As-

sim, de agora em diante, o empilhamento AB será considerado ao longo do

texto a menos que o contrário seja dito.

BP na forma bulk pertence ao grupo de espaço ortorrômbica de face cen-
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trada Cmce1 possuinhdo estrutura com 8 átomos por célula unitária cen-

trada. Entretanto, a célula primitiva contém apenas 4 átomos [85, 86] e este

ponto será importante ao descrever o número de ramos de fônons para o BP.

Os vetores unitários de rede de uma célula ortorrômbica de face centrada,

representados pelas setas verdes na figura 3.3, são dadas por

a = ax̂ (3.2a)

b = bŷ (3.2b)

c = cẑ (3.2c)

onde x̂, ŷ e ẑ são vetores unitários cartesianos. As constantes de rede são

aproximadamente a ≈ 3.3 Å , b ≈ 10.5 Å e c ≈ 4.4 Å, conforme medido por

meio de difração de raios-X [64] e imagem de campo escuro anular obtida

por microscopia eletrônica de transmissão (ADF-STEM)[80]. Neste trabalho

será seguido a definição mais comum para os eixos cristalográficos, onde a

e c são paralelos às direções armchair e zigzag, respectivamente, deixando

o eixo b perpendicular ao plano das camadas. O escolha dos eixos impacta

diretamente na atribuição dos modos Raman.

1Antigo Cmca - o último simbolo a é relativo ao eixo no qual se tem uma reflexão

seguida de uma translação. Neste caso, devido à centralização da célula, essa reflexão

pode ser tanto em a como em b e assim a letra e é usada ao invés de a[84].
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Figura 3.3: Fósforo negro em quatro empilhamentos possíveis (a) AB, (b) AA, (c) AC

e (d) AD. As setas verdes em cada estruturas cristalina denotam os vetores de rede.

A rede ortorrômbica de BP confere propriedades anisotrópicas peculia-

res. Por exemplo, os eixos nos quais a mobilidade de carga e condutividade

térmica são máximos são ortogonais entre si[49, 87]. As propriedades ópticas

são também anisotrópicas, e ambos birrefringência e dicroísmo são observa-

dos. A absorção óptica entre-bandas calculada para BP bulk ocorre quando

o cristal é excitado por fótons com energia maior que ≈3,0 eV na direção

armchair e ≈0,3eV na direção zigzag, sendo 0,3eV o bandgap do BP bulk [25].

As partes real (η) e imaginária (κ) do índice de refração para comprimentos

de onda comumente usados na excitação do BP, nas direções armchair e

zigzag, são apresentados na tabela 3.1.
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Tabela 3.1: Componentes real (η) e imaginária (κ) do índice de refração para diferentes

comprimentos de onda e direções armchair e zigzag do BP. Tabela adaptada da referência

[55].

Wavelength (nm) η zigzag η armchair κ zigzag κ armchair

488,0 3,76 3,66 0,064 0,45

514,5 3,67 3,60 0,050 0,40

532,0 3,62 3,57 0,050 0,37

632,8 3,46 3,50 0,044 0,39

Um dos grandes desafios relacionados à construção de dispositivos basea-

dos em BP é a baixa estabilidade dos cristais em condições ambiente de T e

P. A presença de um par de elétrons isolados em cada átomo de fósforo torna

o cristal suscetível à oxidação, degradando em horas se deixado na presença

de oxigênio, umidade e luz.[88, 89, 90, 91] Sendo assim, a preparação das

amostras e as medidas devem ser feitas em ambiente inerte. O processo de

exfoliação do BP será descrito no capítulo 4.

3.2.2 Modos Raman e dispersão de fônons

Cristais de BP Bulk pertencem ao grupo de ponto D2h e grupo de espaço

Cmce (No. 64)[85, 69]. O BP possui 12 ramos de fônons sendo 3 acústicos

e 9 ópticos. A dispersão de fônons do BP bulk, calculada usando teoria

da perturbação do funcional da densidade (DFPT)[51, 92, 93] é mostrada na

figura 3.4(a) ao longo das direções de alta simetria da 1BZ mostrada na figura

3.4(b). O retângulo azul mostrado na figura 3.4(b) representa a 1BZ para o

a monocamada de BP. A relação de dispersão de fônons para a monocamada

pode ser encontrada na referência [93].
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Figura 3.4: (a) Curvas das relações de dispersão de fônons para BP bulk calculadas

usando DFPT. As legendas azuis e vermelhas no ponto Γ indicam a simetria dos modos

ativos em Raman. Porém somente os modos indicados em vermelho são observados quando

a configuração retro-espalhada usual é utilizada, na qual a luz propaga ao longo da direção

b. Legendas pretas denotam modos ativos em IR. (b) 1BZ para BP bulk ; as linhas azuis

delimitam a 1BZ para BP monocamada.

De acordo com nossa escolha de eixos cristalográficos, as representações

irredutíveis dos modos normais de vibração em BP bulk podem ser decom-

postas na soma direta das representações irredutíveis do grupo D2h como

ΓRed = 2Ag ⊕B1g ⊕B2g ⊕ 2B3g ⊕Au ⊕ 2B1u ⊕ 2B2u ⊕B3u[23, 94]. Note que

esta decomposição se mantém para monocamada de BP uma vez que am-

bas estruturas pertencem ao mesmo grupo de ponto D2h e contém 4 átomos
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na célula primitiva. Os modos ativos em Raman são aqueles com paridade

par (g), correspondendo a 2Ag ⊕ B1g ⊕ B2g ⊕ 2B3g. Conforme mencionado,

a definição dos eixos cristalográficos afeta a atribuição dos modos vibraci-

onais, e assim na tabela 3.2 é mostrada a relação entre as representações

irredutíveis para os modos ativos em Raman e a escolha dos eixos mais co-

mumente usados para BP. Os deslocamentos atômicos para os modos Raman

são mostrados na figura 3.5, juntamente com suas frequências, conforme ex-

perimentalmente determinado por diversos autores[58, 63, 95, 59, 82]. Note

que os modos entre camadas, que aparecem no espectro Raman de outros

materiais lamelares como grafite, são inativos em Raman para BP, uma vez

que estes não estão no centro (ponto Γ) da primeira zona de Brillouin[86].

Quando o número de camadas diminui e o regime de poucas camadas é atin-

gindo, o grupo de espaço do BP muda para Pmna (No 53), para número

ímpar de camadas e para Pbcm (No 57)[56], quando o número de camadas é

par. O grupo de ponto permanece o mesmo, D2h, mas o número de átomos

da célula unitária aumenta com relação a monocamada e bulk BP e assim

novos modos aparecem, dentre estes os modos entre camadas.

Figura 3.5: Deslocamentos atômicos (autovetores) para todos os modos ativos em Raman

em BP juntamente com suas respectivas frequências.
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Tabela 3.2: Relação entre as representações irredutíveis e os modos ativos em Raman

nas duas convenções de eixos mais utilizadas para o BP

Convenção 1 (este trabalho) Convenção 2

a = zigzag

b = ortogonal às camadas

c = armchair

a = armchair

b = zigzag

c = ortogonal às camadas

Representações irredutíveis

2 Ag 2 Ag

B1g B3g

B2g B1g

2 B3g 2 B2g

Cristais de BP exfoliados mecanicamente apresentam naturalmente a sua

superfície normal ao eixo b. Ao realizar as medidas Raman usando uma

configuração de retro-espalhamento e com o feixe do laser propagando na

direção perpendicular a superfície da amostra, somente os modos A1
g, A2

g e

B2g possuem componentes de polarização no plano ac. Espera-se observar

os modos B1g e B3g somente quando a luz incidente possuir componentes de

polarização nos planos ab e bc. Pontos vermelhos no centro da 1BZ mostrados

na figura 3.4(a) indicam os ramos e a as simetrias dos modos observados

quando a luz propaga ao longo do eixo b, enquanto os pontos azuis indicam

os modos ativos que não são observados nesta configuração.
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3.3 Monocalcogenetos do grupo IV

Conforme discutido, as propriedades anisotrópicas de cristais de BP, re-

sultante de sua estrutura ortorrômbica e enrugada[96, 49, 57], são de grande

interesse para o estudo das propriedades fundamentais deste material. Cris-

tais monocalcogenetos do grupo IV como GeS, GeSe, SnS and SnSe, possuem

a mesma estrutura ortorrômbica lamelar enrugada. Estes são formados por

estruturas do tipo XC, onde X=elemento da coluna VI da tabela periódica e

C=calcogeneto da coluna IV da tabela periódica. A simetria destes cristais

pertence ao grupo de espaço D16
2h − Pcmn[12]. Nesta tese o foco será os mo-

nocalcogenetos GeS e GeSe do grupo IV, cujas estruturas crsitalinas estão

mostradas na figura 3.6.

Figura 3.6: Estrutura 3D do (a) seleneto de germânio (GeSe) e (b) sulfeto de germânio

(GeS)

Enquanto o GeS é um semicondutor de bandgap direto com energia de

1,65eV[97, 98, 99], o GeSe é um semicondutor com bandgap indireto e energia

1,14eV[98, 100]. As consequências da redução de simetria já foram teorica-

mente previstas[12] porém, nenhuma medida experimental corroborando tais

propriedades foi relatada na literatura.
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Conforme será discutido ao longo desta tese, a estrutura de cristais de

BP apresenta um comportamento singular nas bordas, onde modos proibidos

por simetria são observados nas bordas, dependendo do tipo de terminação

armchair ou zigzag. Tal observação é uma consequência de sua estrutura ani-

sotrópica lamelar enrugada. Neste trabalho iremos discutir a mesma quebra

das regras de seleção em cristais de GeS e GeSe considerando as similaridades

entre as estruturas de cristais de GeS e GeSe, e cristais de BP.
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Capítulo 4

Métodos experimentais

Neste capítulo serão descritos os procedimentos de fabricação e prepara-

ção de cada amostra estudada, sendo estas TBG, BP e os monocalcogenetos

do grupo IV GeS e GeSe. Visto que a espectroscopia Raman é o foco deste

trabalho, sua instrumentação será detalhada mais profundamente. Os mé-

todos de medidas de espectroscopia Raman mais específicos, relativos aos

diferentes resultados apresentado nesta tese, são também descritos neste ca-

pítulo. Não obstante, as técnicas complementares de microscopia de força

atômica (AFM) e microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução

(HRTEM) serão também brevemente descritas.

4.1 Preparação das amostras

4.1.1 Grafeno bicamada rodado (TBG)

Amostras de TBG foram obtidas por meio de colaboração com o Prof. Po-

Wen Chiu do Departamento de Engenharia Elétrica da National Tsing Hua

University. Os monocristais de TBG foram crescidos por CVD em pressão

atmosférica de metano (99.99 %) sobre folhas policristalinas de cobre à uma
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temperatura de 1050 ◦C. Durante o crescimento, o metano (80 ppm) foi

misturado com um fluxo de argônio de 300 s.c.c.m. e 15 s.c.c.m. A câmara de

crescimento foi alimentada com H2 por ∼7 min com a finalidade de formar o

grafeno bicamada[101]. Para transferência, a folha de cobre foi recoberta com

uma camada de filme fino de policarbonato seguido de etching em solução

aquosa de HCl. O filme de policarbonato, junto com o grafeno aderido a este

polímero, foi então transferido para um substrato de silício com camada de

óxido de silício com 100nm de espessura de SiO2 (Si/SiO2) com marcações

de ouro predefinidas. O filme de policarbonato foi então limpo utilizando

clorofórmio. As amostras consistem então de um número grande de ilhas de

TBG produzidas na mesma folha de cobre. Figura 4.1 mostra duas regiões

arbitrárias da amostra transferida. É possível observar claramente diferentes

estruturas de TBG possuindo, ambas as camadas superiores e inferiores, uma

morfologia hexagonal.

Figura 4.1: Imagem de microscopia óptica da amostra claramente mostrando diferentes

estruturas de TBG. Os hexágonos brancos no lado direito foram feitos para estimar o

ângulo de rotação entre as as camadas de grafeno superior e inferior.

É possível então estimar o ângulo de rotação entre as camadas delimi-

tando hexágonos nas bordas das camadas superiores e inferiores e utilizando

o software Autocad para medir o ângulo. A precisão dos ângulos θTW me-

didos desta forma é de ±1◦. Tal método para se determinar o ângulo de
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rotação provou-se bem sucedido anteriormente[101] onde medidas de difra-

ção de elétrons confirmaram os valores de ângulo medido por imagens óticas.

Desta forma, os ângulos de mais de 100 amostras de TBG foram medidos

e imagens de espectroscopia Raman, utilizando lasers de comprimentos de

onda 488, 532 e 633 nm, foram obtidas.

4.1.2 Fósforo negro

Conforme mencionado, um dos grandes desafios relacionados à constru-

ção de dispositivos baseados em BP é a baixa estabilidade dos cristais em

condições ambiente de temperatura e pressão. Sendo assim, cristais de BP

comprados da empresa HQgraphene [102] foram exfoliados dentro de uma

glove box em um ambiente com atmosfera inerte controlada, com concentra-

ção de nitrogênio de ≈ 98%. Para exfoliação, foi utilizada uma fita adesiva

para processamento de semicondutores com média densidade de cola. O

processo completo de exfoliação é mostrado na figura 4.2 e consiste em de-

positar um pequeno cristal de BP (tamanho lateral de ≈ 1mm) sobre uma

extremidade da fita previamente cortada com comprimento aproximado de

10 cm. A fita é dobrada sobre ela mesma na região adjacente à região onde

contém o cristal, deixando a outra extremidade e o restante da fita livre de

contaminação. O cristal prensado na fita deve ser levemente pressionado de

forma a aderir algumas camadas do cristal na outra parte da fita. Esta é

então puxada separando várias camadas do cristal em duas partes da fita.

Em seguida, uma outra região limpa da fita é novamente dobrada sobre a re-

gião recentemente exfoliada e em seguida puxada. O processo é repetido até

quase não se observar resíduos de cristais na fita. Em seguida, a região da fita

que contém os cristais que se deseja transferir é cortada, posicionada em um

substrato de silício com camada de óxido de 300nm (Si/SiO2) e novamente
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pressionada durante 10 min aproximadamente. Após retirar a fita, espera-se

que alguns flakes tenham sido transferidos para o substrato. Os substratos

com os flakes devem ser armazenados dentro da glove box até serem medi-

dos. Alternativamente estes podem ser armazenados em um dessecador sob

vácuo.

Figura 4.2: Esquema simplificado ilustrando as etapas do método de exfoliação mecânica

de materiais lamelares.

4.1.3 Monocalcogenetos do grupo IV

Cristais de GeS e GeSe foram comprados da empresa HQgraphene[102] e

osflakes foram também obtidos via exfoliação mecânica, conforme descrito na

seção anterior, dentro de uma capela, afim de evitar intoxicação do usuário

durante a exfoliação. Entretanto, conforme observado após várias tentati-

vas de exfoliação, a eficiência de transferência dos mesmos para o substrato

convencional de Si/SiO2 foi baixa. Duas estratégias foram adotas buscando

contornar este problema. A primeira foi substituir o substrato de Si/SiO2

por um substrato de silício com 100 nm de camada de nitreto de silício
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(Si/Si3N4). O aumento da eficiência de transferência ao substituir o subs-

trato se deve à diferença do carácter hidrofóbico/hidrofílico dos cristais e do

substrato. Entretanto, tal fato é apenas uma hipótese e mais estudos devem

ser feitos com o objetivo de comprovar tal afirmativa. A segunda estratégia

é uma variação do método de exfoliação. Em cada etapa onde se pressiona o

cristal entre as duas fitas, a pressão manual foi substituída por um peso de

aproximadamente 1 kg e deixado em repouso por 5 min. Durante o processo

de transferência para o substrato, o peso também foi utilizado e deixado de

um dia para o outro (≈12h). As duas estratégias se provaram eficientes e

uma quantidade considerável de material foi transferida para o substrato.

Outra vantagem do uso do substrato de Si/Si3N4 é a possibilidade de au-

mentar o contraste óptico de flakes com poucas camadas ao se observar no

microscópio óptico, conforme reportado anteriormente para outros cristais

[103]. Porém, nenhuma medida experimental com flakes de poucas camadas

destes materiais foi reportada até o momento em literatura especializada.

4.2 Instrumentação e técnicas de medidas

Nesta seção será descrita a instrumentação dos equipamentos utilizados

para realização dos trabalhos. A descrição de cada componente do espectrô-

metro Raman utilizado no trabalho será feita na subseção 4.2.1 enquanto a

descrição das técnicas auxiliares será feita na subseção 4.2.3.

4.2.1 Espectroscopia e espectrômetro Raman

Todas as medidas de espectroscopia Raman foram realizadas utilizando

o espectrômetro equipado com microscópio confocal Raman modelo Witec

Alpha 300R (Figura 4.3). O sistema possui três linhas de lasers com com-
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primentos de onda (energia) de 488nm (2,54eV), 532nm (2,32eV) e 633nm

(1,96eV) acoplados a fibras ópticas monomodo que guiam o laser até o mi-

croscópio. No microscópio, o laser utilizado passa por um filtro holográfico

passa-banda, afim de eliminar qualquer luz que não seja do comprimento de

onda do laser. Este então passa por um beam splitter que reflete parcialmente

o laser em direção ao canhão de objetivas. O filtro para os distintos lasers

deve ser selecionado, girando um tambor no microscópio. Entre o tambor

de filtros e as objetivas encontra-se um beamsplitter para iluminação, que

pode ser colocado ou retirado, e cuja a função é refletir a luz branca gerada

na parte traseira do microscópio afim de se iluminar a amostra. Durante a

coleta dos espectros, este deve ser retirado, e colocado quando se deseja obter

a imagem óptica da amostra, empurrando-se uma alavanca. O laser é então

focado por uma objetiva que pode ser selecionada entre os aumentos de 10x,

50x e 100x. A amostra é posicionada abaixo da objetiva sobre um estágio

piezo elétrico controlado pelo software do equipamento. O estágio motori-

zado pode mover distâncias de 200µm em ambas as direções x e y. Para

referência das coordenadas, os eixos cartesianos foram colocados na parte

inferior direita da figura 4.3. O estágio motorizado encontra-se ainda sobre

um estágio manual caso seja necessário mover a amostra acima dos valores

máximos do estágio piezo. Para controlar o foco na amostra, o microscópio

inteiro pode ser movido na direção z. Este movimento também é controlado

por um software. Ao incidirmos o laser sobre a amostra, todo sinal é coli-

mado pela mesma objetiva usada para se focar. Este passa novamente pelo

beamsplitter que encontra-se no tambor de filtros e todo sinal é então filtrado

por um filtro do tipo edge, que foi selecionado para o comprimento de onda

do laser utilizado. O filtro edge elimina o sinal do laser juntamente com todo

sinal com comprimento de onda menor que o comprimento de onda do laser.
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A utilização deste filtro elimina a possibilidade de se medir qualquer sinal

anti-Stokes, porém permite que os espectros sejam obtidos com número de

onda próximos ao laser. Antes do sinal Raman atingir a fibra óptica mul-

timodo que guiará este para o espectrômetro, um espelho móvel pode ser

colocado ou retirado. Ao ser colocado, a imagem da amostra, que foi gerada

ao se incidir a luz branca na mesma, é refletida para uma câmera que está

conectada ao computador, sendo assim possível observar a imagem óptica da

amostra no software de controle. Se retirado, o sinal Raman é focado em

uma fibra multímodo que o guia para o espectrômetro. Ao passar pela fibra,

toda informação de polarização é perdida. Uma vez dentro do espectrômetro,

o sinal é dispersado por uma grade de difração, podendo-se escolher entre as

grades de 600g/mm, 1800g/mm e 2400g/mm, e então incide em uma câmera

CCD que registra o espectro. Todo sistema é controlado via software e o

microcontrolador. O estágio piezo possibilita a medida de imagens Raman

onde um espectro é registrado em cada posição pré-estabelecida da amostra.

488nm

532nm

633nm

Lasers

Fibras monomodo

Cubo hologra�co
e beam spliter

Luz branca

Beam splitter
para iluminição

Canhão de 
objetivas

Estágio piezo

Estágio manual

Estágio z

Filtros edge

Espelho móvel

Camera

Fibra multímodo

Grades de difração

Camera CCD

Microcontrolador

Figura 4.3: Esquema do microscópio Witec alpha 300R com os componentes indicados
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4.2.2 Dependência angular da intensidade Raman dos

modos modos do BP

Para realizar as medidas de dependência angular da intensidade dos mo-

dos Raman do BP discutido no capítulo 6, o laser polarizado é incidido no

plano ac da amostra de BP em uma configuração de retro-espalhamento. Um

polarizador analisador foi colocado antes do sinal atingir a fibra multímodo

que vai para o espectrômetro, permitindo a investigação da polarização luz

espalhada nas direções paralela e perpendicular à direção da polarização da

luz incidente. Estas duas configurações serão chamadas ao longo desta tese

de configuração paralela e cruzada, respectivamente. Com a geometria de po-

larização fixa em paralela ou cruzada, a amostra é girada de 360◦ em torno

do eixo óptico do microscópio em 44 passos, permitindo a medida de um es-

pectro em cada passo e assim obtendo a dependência angular da intensidade

dos espectros Raman em ambas as configurações. Em cada passo, a posição

do flake e o foco do laser foram ajustados de forma que todas as medidas

fossem realizadas sempre no mesmo ponto e foco do flake.

4.2.3 Técnicas complementares

Durante a execução do projeto da tese, além da espectroscopia Raman,

foi necessário realizar medidas de AFM e HRTEM.

Tratando-se de materiais 2D, AFM é a técnica ideal para se determinar a

espessura dos cristais, uma vez que esta nos fornece diretamente informações

sobre a topografia da amostra. As medidas de AFM foram realizadas em

amostras de BP e monocalcogenetos do grupo IV utilizando um AFM Bruker

modelo Dimension Icon with ScanAsyst. As medidas de AFM em amostras de

BP foram realizadas após as medidas de espectroscopia Raman em atmosfera
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ambiente. Devido à sensibilidade das amostras de BP ao ambiente, estas

degradaram após as medidas de AFM, não sendo possível reutilizá-las. As

amostras de monocalcogenetos do grupo IV, por serem estáveis no ambiente,

puderam ser medidas e aproveitadas novamente.

Durante o projeto, também foi necessário realizar medidas de HRTEM

em amostras de BP. Estas foram feitas em um microscópio eletrônico JEOL

3010 viabilizadas por meio de colaboração com o Laboratório Nacional de

Nanotecnologia (LNNano) localizado no CNPEM em Campinas-SP.
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Capítulo 5

Origem das singularidades de van

Hove em grafeno bicamada

rodado

A fim de entender a origem das singularidades de van Hove (vHs) asso-

ciadas com ambas as células unitárias das superedes comensuráveis TTW ou

com a célula unitária quase periódica de Moiré TM , imageamento Raman foi

realizado em mais de 100 amostras de TBG com diferentes ângulos de rotação

entre 0◦ e 30◦, medidos por inspeção direta no microscópio óptico (conforme

descrito no capítulo 4). Foi observado que, usando diferentes linhas de laser

com comprimento de onda no visível, o aumento na intensidade da banda G

acontece somente para ângulos entre 9◦ < θTW < 17◦, estando de acordo com

as medidas realizadas por Ni et al. [43] e Havener et al. [44]. Além disso,

foi possível também investigar o comportamento da banda G para condições

não ressonantes nas quais a razão entre a intensidade da banda G para o

grafeno monocamada (SLG) e TBG, ITBG/ISLG, é menor que duas vezes a

intensidade da band G para grafeno monocamada, sendo também dependente
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da energia do laser usado para a excitação da amostra. Resultados teóricos

obtidos por meio de colaboração são também apresentados corroborando as

medidas experimentais.

Nesta tese, os métodos experimentais desta parte do trabalho estão apre-

sentados no capítulo 4, seção 4.1.1, enquanto os resultados para as medidas

Raman da intensidade e largura da banda G para mais de 100 amostras de

TBG com diferentes ângulos de rotação são mostrados e discutidos neste

capítulo.

5.1 Resultados das medidas Raman

Imageamentos Raman de mais de 100 amostras de TBG com diferentes

ângulos de rotação foram realizados permitindo mapear diversas caracte-

rísticas relacionadas aos espectros Raman de grafeno para três lasers com

comprimentos de onda 488, 532 e 633 nm (2,54, 2,32 e 1,96 eV em energia,

respectivamente). Os espectros Raman foram obtidos no intervalo de núme-

ros de onda 100 a 3500 cm−1 onde os picos mais proeminentes do grafeno

como a banda G e 2D foram registrados [104]. Entretanto, nesta parte do

trabalho iremos focar apenas na análise da banda G em função do ângulo de

rotação das amostras e da energia do laser de excitação.

A figura 5.1 mostra espectros da banda G obtidos com λlaser= 488 nm

para amostras com diferentes ângulos de rotação. Pela figura, observa-se que

a intensidade da banda G aumenta quando os angulo do rotação θ é 12◦

e atinge o máximo para θ = 15◦, diminuindo novamente quando o ângulo

aumenta ainda mais.

Imagens Raman medidas em uma região da amostra contendo alguns es-

truturas de TBG são mostradas na figura 5.2. A escala de cor representa
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Figura 5.1: Espectro Raman obtido com linha de laser de 488 nm para amostras de

TBG mostrando a banda G para TBG com diferentes ângulos de rotação.

a intensidade Raman da banda G. Note que, como esperado, a banda G é

sempre mais intensa na região de TBG comparada com a região de monoca-

mada. As imagens foram obtidas usando linhas de laser de 488, 532 e 633nm

e são mostradas na figura 5.2 (a), (b) e (c), respectivamente. Figura 5.2 (d)

mostra o perfil de intensidade da banda G ao longo das linhas indicadas nas

figuras 5.2 (a), (b) e (c), passando por uma região de monocamada e TBG da

amostra. Usando estes perfis de intensidade, foi possível obter experimental-

mente a razão ITBG/ISLG das intensidades da banda G de TBG com relação

ao grafeno monocamada para todas as diferentes amostras investigadas neste

trabalho.

O gráfico da razão ITBG/ISLG em função do angulo de rotação θTW para

todas as amostras de TBG, obtidas com os três lasers diferentes, é mostrado

na figura 5.3. Pode-se observar um aumento significativo da intensidade da
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Figura 5.2: (a), (b) e (c) Imageamentos Raman de uma região contendo diferentes

estruturas de TBG obtidos utilizando linhas de laser de (a) 488nm, (b) 532nm e (c) 633nm,

receptivamente. (d) Perfil da intensidade da banda G ao longo das linhas indicadas em

(a), (b) e (c). Perfis com linhas contínuas azul, verde e vermelha indicam as medidas

realizadas com 488, 532 e 633nm, respectivamente. As linhas tracejadas ao longo do perfil

representam os valores médios da intensidade da banda G na região de TBG.

banda G nas amostras de TBG com ângulo de rotação entre 9◦ a 17◦, assu-

mindo valores maiores que 90 vezes a intensidade da banda G para amostras

de monocamada. Tal resultado está de acordo com conclusões previas repor-

tadas por Ni et al. [43] e Havener et al. [44]. Entretanto, pode-se observar,

analisando com mais cuidado que, para ângulos de rotação baixos (θTW <

9◦) e altos (θTW > 17◦) a razão ITBG/ISLG é sempre menor que 2, como mos-

trados nos insets da figura 5.3. Curiosamente, pode-se observar que, mesmo

quando o aumento da intensidade da banda G não é observado, a razão

ITBG/ISLG sempre depende da energia do laser. Este efeito é particularmente

evidente para ângulos de rotação altos (θ > 17◦), conforme mostrado no inset

da figura 5.3, onde a razão ITBG/ISLG decresce com o aumento da energia do

laser.
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Figura 5.3: Razão ITBG/ISLG para mais de 100 amostras estudadas neste trabalho com

diferentes ângulos de rotação entre 0◦ and 30◦. Pontos azuis, verde e vermelho indicam

que os dados foram obtidos utilizando lasers com comprimento de onda de 488, 532 e

633nm, respectivamente. Linhas sólidas mostram o ajuste gaussiano obtido para a razão

ITBG/ISLG em função do angulo de rotação das amostras de TBG. O zoom das regiões

com angulos < 9◦ e > 17◦ são mostrados nos insets.

5.2 Análises dos resultados

Os cálculos apresentados nesta seção foram realizados por Prof. R. Saito

e Prof. K. Sato por meio de uma colaboração com a Universidade de Tohoku

no Japão.

De acordo com artigos anteriores [31, 32, 35, 36, 37, 34, 105, 106, 107], os

vetores primitivos T (1)
TW e T (2)

TW de uma estrutura comensurável de TBG são

definidos usando dois índices inteiros n e m (0 < m < n e gcd(n,m) = 1)

como

T
(1)
TW = na1 +ma2, (5.1)

T
(2)
TW = (n+m)a1 − na2. (5.2)

onde, a1 = a(
√

3/2, 1/2) e a2 = a(
√

3/2,−1/2) são os vetores primitivos

da camada inferior de grafeno e a a constante de rede de uma camada de

53



grafeno.

O ângulo de rotação θTW entre duas camadas de grafeno para uma es-

trutura comensurável podem ser expressados pelos dois índices (n,m) da

seguinte forma

θTW =
n2 + 4nm+m2

2(n2 + nm+m2)
. (5.3)

O tamanho da célula unitária de uma super-rede comensurável de uma

estrutura de TBG é relacionada ao ângulo θTW e os pares de índices (n,m)

pela expressão:

TTW =| T (1)
TW |=| T

(2)
TW |= a

√
n2 + nm+m2

=
| m− n | a

2 sin(θTW/2)
. (5.4)

No caso de mod (n−m, 3) = 0, os vetores primitivos do TBG são dados

por [35]

T
(1)
TW =

2n+m

3
a1 −

n−m
3

a2, (5.5)

T
(2)
TW =

n+ 2m

3
a1 −

2n+m

3
a2. (5.6)

Esta nova relação de T (1)
TW e T (2)

TW para mod (n − m, 3) = 0 é um terço

menor do que as dadas pelas equações (5.1) e (5.2). Neste caso, um novo

par de inteiros ns = (2n + m)/3 e ms = −(n −m)/3 devem ser usados nas

equações (5.1) e (5.2), ao contrário de n e m, dando origem as equações (5.5)

e (5.6), respectivamente. É importante notar que o valor de mod (ns,ms)

não é 0 e sim 1 ou 2.

Na camada de cima do TBG, o vetor primitivo T (1)
TW pode ser ser represen-

tado por T (1)
TW

′
= n′a′1 +m′a′2 usando os vetores primitivos a′1 e a′2 da outra

camada de grafeno e os dois inteiros n′ and m′. Da relação T (1)
TW = T

(1)
TW

′
,
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obtém-se n2 + nm+m2 = n′2 + n′m′ +m′2. O ângulo de rotação θTW pode

ser escrito da seguinte forma[31]

θTW = cos−1
[
nm′ + n′m+ 2(nn′ +mm′)

2(n′2 + n′m′ +m′2)

]
. (5.7)

Outro parâmetro importante para caracterizar a geometria do empilha-

mento de TBG é a translação lateral δ entre duas camadas [32]. De acordo

com a escolha da origem do eixo de rotação adotado por Moon et al. [32],

quando δ é fixado em 0, θTW = 0◦ (60◦) corresponde ao empilhamento AB

(AA) do grafeno bicamada. De fato, 60◦ − θTW é equivalente a −θTW se-

guido por uma translação relativa da camada de cima do sítio A para o sítio

B. Então, pode-se caracterizar a estrutura de todos os TBGs por meio de

combinações de ângulos θTW, entre 0◦ e 30◦, e vetores de translação δ.

Para todas as estrutura de TBG, incluindo estruturas comensuráveis e

incomensuráveis, pode-se sempre observar um padrão conhecido como padrão

de Moiré, cujo tamanho é igual ou menor que a célula unitária definida

por θTW, uma vez que o padrão de Moiré não é estritamente periódico mas

somente quasi-periódico[32]. O tamanho da célula unitária do padrão de

Moiré é dado por [108].

TM =
a

2 sin(θTW/2)
. (5.8)

Assim, TM = TTW somente para a família de | n−m |= 1. Por exemplo, na

figura 5.4, as células unitárias da super-rede e do padrão de Moiré para uma

estrutura de TBG (7, 5) são mostradas. Uma vez que esta estrutura pertence

a família de n−m = 2, o tamanho da célula de Moiré é metade do tamanho

da célula unitária da super-rede.

A estrutura eletrônica do TBG foi calculada pelo método de tight-binding

[109, 110], e neste trabalho, somente os ângulos de rotação de 0◦ to 30◦

foram considerados. Os parâmetros do tight-biding são dados em função da
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Figura 5.4: Relação entre célula unitária da super-rede e célula unitária de Moiré.

Losangos azul e vermelho denotam, respectivamente, as células unitárias da super-rede e

de Moiré, calculadas pelas equações (5.4) e (5.8) usando n = 7 e m = 5.

distância entre os átomos de carbono dos seus átomos vizinhos [36, 111]. Os

parâmetros são usados para reproduzir as estruturas comensuráveis de TBG

e, por simplicidade, a distância entre camadas é fixada em 0,355 nm. A

densidade de estados do TBG foi determinada calculando estrutura eletrônica

e o método do tetraedro para a integração da 1BZ. A intensidade Raman do

TBG foi calculada e todas as combinações possíveis dos elementos de matrizes

elétron-fônon e elétron-fóton foram consideradas

A figura 5.5 mostra as densidades estados calculadas para diferentes

(n,m) TBG, pertencendo as famílias n − m = 1 e n − m = 2. Os resul-

tados mostram claramente que as vHs são principalmente associadas a célula

quasi-periódica de Moiré, ao invés da célula unitária da super-rede.

As figuras 5.6 (a) e (b) mostram os resultados calculados da diferença

de energia entre as vHs na banda de valência e condução em função, res-
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Figura 5.5: Densidade de estados para diferentes (n,m) TBG. Os valores de (n,m) são

indicados na figura e definidos no texto.

pectivamente, do ângulo de rotação θTW e do tamanho da célula de Moiré

TM, para diferentes estruturas de TBG pertencendo a diferentes famílias de

n−m = constante. Nota-se que, ao contrário dos resultados previstos para

super-redes comensuráveis [31], somente um valor de Eii é associado a cada

estrutura de TBG.

Um modelo simples para a dependência angular da diferença de energia

entre as vHs pode ser obtido considerando a distância EvHs entre os cones

de Dirac da camada inferior e superior, e é dado pela expressão[34]

EvHs =
8πh̄vF

3a
sin(θTW/2), (5.9)

onde vF e a são, respectivamente, a velocidade de Fermi e o parâmetro de

rede do grafeno monocamada (SLG). O melhor ajuste de nossos dados ex-

perimentais usando a equação 5.9 é obtido quando vF = (0.80± 0.06)× 106

m/s. O valor obtido é menor que vF = 1 × 106 m/s, e reflete o fato de que

a equação 5.9 não considera o dato da dispersão eletrônica deixar de ter um

comportamento linear ao se afastar dos pontos de Dirac.
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Figura 5.6: (a) Dependência da separação entre as vHs nas bandas de valência e condução

em função do ângulo de rotação para diferentes amostras de TBG. Pontos vermelhos

representam dados experimentais e linha preta o ajuste dos dados experimentais de acordo

com a equação 5.9. (b) Distância de separação entre as vHs em função da constante de

rede da célula unitária de Moiré. O inset mostra a razão ITBG/ISLG da intensidade da

Banda G em função da energia do laser de excitação, longe das ressonâncias. Quadrados

e linhas pretas correspondem aos valores experimentais e calculados, respectivamente.

O inset da figura 5.6(b) mostra a razão ITBG/ISLG da intensidade da

banda G em função da energia do laser de excitação, longe das ressonân-

cias. Os triângulos vermelhos são valores experimentais obtidos da figura

5.3. Assume-se que a dependência da intensidade da banda G com a energia

do laser de excitação longe das ressonâncias é proveniente da tempo de vida

dos portadores no estado excitado. No cálculo de intensidade Raman, o fator

de alargamento γ corresponde ao tempo de vida do estado excitado[112]. As

linhas do topo para baixo mostram a razão intensidade da banda G ITBG/ISLG

calculada para TBG (2, 1) com valores de alargamento γ de 0,12, 0,15, e 0,19

eV, receptivamente. Nota-se que os valores selecionados de γ reproduzem os

resultados experimentais.
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5.3 Discussão

Foi mostrado na seção anterior que, para cada estrutura comensurável

com tamanho da super-célula unitária TTW, existe também a estrutura de

Moiré quasi-periódica com tamanho TM, que é |n − m| vezes menor que o

tamanho da super-célula TTW. A princípio, ambas modulações periódicas e

quasi-periódicas podem induzir um ponto de sela na relação de dispersão dos

elétrons, do qual se origina as vHs na DOS das estruturas de TBG. O tama-

nho da célula de Moiré TM é inversamente proporcional à distância entre os

cones Dirac das camadas de cima de debaixo, que é uma quantidade contí-

nua dependente somente do ângulo de rotação entre as camadas θTW (Figura

5.6(a)). Por outro lado, o tamanho TTW (Figura 5.6(b)) da super-célula co-

mensurável assume valores que dependem dos valores dos dois inteiros n e

m.

Foi observado nos resultados experimentais na figura 5.3 que, entre mais

de 100 amostras diferentes de TBG, o aumento da banda G apenas para

amostras com ângulos intermediários de 9◦ < θTW < 17◦. Os resultados

experimentais são compatíveis com as transições entre as vHs originadas

do padrão quasi-periódico de Moiré, mas não da super-célula unitária, uma

vez que, no segundo caso, transições eletrônicas no regime visível seriam

esperadas para praticamente todos os ângulos de θTW entre 0◦ e 30◦[31].

Uma explicação para os resultados experimentais observados é que as

vHs associadas com a super-rede são bem mais fracas do que as singulari-

dades originadas do padrão de Moiré. Entretanto, o padrão de Moiré não

é estritamente periódico. Um exemplo típico deste caso especial ocorre em

quasi-cristais, nos quais a rede não é uma estrutura periódica, mas a estrutura

eletrônica exibe picos finos na DOS devido ao padrão quasi-periódico.
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5.4 Conclusão

Nesta parte do trabalho, o sinal Raman da banda G de mais de 100 amos-

tras de TBG cobrindo todos os valores de ângulo de rotação θTW entre 0 e

30◦ foi investigado usando três lasers diferentes. Entre as amostras de TBG,

somente amostras com θTW de 9 a 17◦ apresentaram um forte aumento da

intensidade Raman, enquanto, nenhum aumento foi observado para amostras

com ângulos baixos e altos (θTW < 9 e θTW > 17◦). Os resultados permitiram

compreender a origem das vHs que contribuem para os efeitos observados,

sendo que estas estão associadas com a célula unitária quasi-periódica do

padrão de Moiré TM , e não com a célula unitária da super-célula TTW . Os

resultados teóricos mostraram que as vHs se tornam mais singulares e inten-

sas quando considerado o tamanho da célula unitária de Moiré uma vez que

existem mais estados k nos pontos de sela na dispersão eletrônica. O com-

portamento da banda G para casos não ressonantes foi também investigado

e foi observado que a razão entre as intensidades ITBG/ISLG é sempre menor

que dois, e os valores dessa razão dependem da energia do laser. A existência

de diferentes processos de relaxação para o espalhamento Raman no caso de

TBG pode explicar estes resultados experimentais, mas um trabalho teórico

rigoroso e detalhado será necessário a fim de confirmar tal interpretação.
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Capítulo 6

Dependência angular não usual

dos espectros Raman polarizados

em fósforo negro

A figura 3.3 mostrada na seção 3.2 do capítulo 3 ilustra a estrutura cris-

talina do fósforo negro (BP) em três perspectivas diferentes. Nesta parte do

trabalho será adotada a seguinte definição dos eixos: eixo b perpendicular ao

plano das camadas lamelares, o eixo a ao longo da direção zigzag do cristal e

eixo c ao longo da direção armchair [113]. A identificação dos eixos a e c da

amostra medida, mostrada na figura 6.1, foi feita comparando a intensidade

do sinal Raman do substrato de silício medido incidindo o laser diretamente

no substrato e na amostra de BP em função do ângulo θ entre a polarização

incidente e o eixo a do cristal e considerando o dicroísmo linear do BP[114].

Os detalhes desta caracterização encontram-se no apêndice A.

Conforme explicado na seção de 4.2.2, todas as medidas foram realizadas

em uma geometria de retroespalhamento. A polarização da luz incidente está

sempre na direção horizontal da imagem, conforme mostrado na figura 6.1(a),
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e um analisador, colocado antes da entrada do espectrômetro, permitiu a

análise da luz espalhada nas configurações paralela e cruzada. A dependência

angular da resposta Raman no plano ac foi obtida girando a amostra em torno

do eixo b.

Figura 6.1: (a) Imagem de microscopia óptica do flake de BP medido, mostrando os

eixos cristalográficos, as direções da polarização da luz incidente e espalhada, e o ângulo

θ entre a luz incidente e o eixo a do cristal. (b) Espectro Raman para uma configuração

arbitrária mostrando os modos A1
g, B2g e A2

g. Dependência angular da intensidade Raman

dos espectros adquiridos nas configurações (c) paralela e (d) cruzada. Nos painéis (c) e (d)

o eixo horizontal indica a frequência Raman enquanto o eixo vertical representa o ângulo

de rotação da amostra.

De acordo com a nossa escolha de eixos, a análise de teoria de grupo

determina que os modos Raman ativos em BP são dados por

2Ag +B1g +B2g + 2B3g. (6.1)

Os tensores Raman para estes modos são mostrados na tabela 6.1. Como as

medidas foram realizadas em uma geometria de retroespalhamento ao longo

62



da direção b do cristal, só é possível analisar a luz polarizada no plano ac.

A partir dos elementos dos tensores Raman na tabela 6.1, os espectros nesta

configuração só irão apresentar os modos Ag e B2g, uma vez que os modos B1g

and B3g possuem somente componentes não nulas xy e yz, respectivamente.

Tabela 6.1: Tensores Raman para todos modos Raman ativos em BP.

Mode Ag B1g B2g B3g

Tensor


a 0 0

0 b 0

0 0 c




0 d 0

d 0 0

0 0 0




0 0 f

0 0 0

f 0 0




0 0 0

0 0 g

0 g 0



6.1 Resultados e discussão

Figura 6.1(b) mostra um espectro Raman típico de BP na faixa de número

de onda de 300-550 cm−1. Os três picos em 360 cm−1, 436 cm−1 e 463 cm−1

são associados, respectivamente, aos modos A1
g, B2g e A2

g, e seus valores estão

de acordo com os resultados de medidas Raman anteriores [59]. Figuras 6.1(c)

e (d) mostram a dependência angular dos espectros Raman nas configurações

paralela e cruzada, respectivamente. O pico com baixa intensidade em 525

cm−1 é o sinal Raman do substrato de silício. As intensidades dos picos

são representadas pela escala de cor mostrada no lado direito da figura. A

intensidade de todos os espectros em cada gráfico foi normalizada por uma

constante, de forma que o sinal mais intenso seja igual a um. Conforme será

discutido abaixo, os valores obtidos das componentes dos tensores Raman

obtidos para cada linha de laser dependem da escolha da normalização.

Para uma análise quantitativa da dependência angular das intensidades

dos modos Raman, os vetores unitários êi e ês são introduzidos e indicam
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respectivamente as direções da polarização da luz incidente e espalhada com

relação ao eixo a do cristal, conforme mostrado na figura 6.1(a). Para configu-

ração paralela temos que êi = ês = (cosθ, 0, sinθ), enquanto na cruzada

êi = (cosθ, 0, sinθ) e ês = (−sinθ, 0, cosθ). Conforme discutido no

capítulo 2, a eficiência Sk de espalhamento para um modo Raman designado

por k, é escrita como[115]

Sk ∝ |êi ·Rk · ês|2. (6.2)

onde
↔
Rk é o tensor Raman para o modo cuja simetria é dada na tabela 6.1, e

denotado pelo índice k. Primeiramente, os dados mostrados na figura 6.1(c) e

(d) serão analisados usando a abordagem convencional, na qual cada um dos

elementos dos tensores Raman assume somente um valor real. Substituindo

na equação 6.2 os vetores unitários êi e ês definidos acima, e os tensores

Raman mostrados na tabela 6.1, obtém-se as expressões para a dependência

angular para a intensidade dos modos Ag e B2g para ambas as configurações

de polarização como:

S
Ag

‖ = (acos2θ + csen2θ)2 (6.3)

S
Ag

⊥ = [(a− c)senθcosθ]2 (6.4)

S
B2g

‖ = [fsen(2θ)]2 (6.5)

S
B2g

⊥ = [fcos(2θ)]2 (6.6)

Figura 6.2 mostra as intensidades Raman em função do ângulo θ para

os modos A1
g, B2g e A2

g nas configurações paralela e cruzada, obtidas usando

linhas de laser de 532 nm e 633 nm. Os pontos correspondem ao dados ex-

perimentais e as curvas sólidas representam os melhores ajustes usando as

equações 6.3-6.6. Nota-se que a dependência angular do modo B2g, em am-

bas as configurações e usando duas linhas de laser diferentes[Figs 6.2(c),(d),
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Figura 6.2: Dependência angular da intensidade Raman medida usando linhas de laser

de 532 nm (a)-(f) e 633 nm (g)-(l). As configurações de polarização (paralela ou cruzada)

e os diferentes modos Raman estão indicados em cada painel. Pontos representam dados

experimentais e curvas sólidas correspondem aos melhores ajustes usando as equações

6.3-6.6 para cada configuração e simetria do modo.
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(i) and (j)] são bem ajustadas usando as equações 6.5 e 6.6, e deste ajuste

pode-se obter o valor do elemento f do tensor Raman. A dependência angu-

lar do modo A1
g obtida com laser de 532 nm é também bem ajustada usando

as equações 6.3 e 6.4 [Figs. 6.2(a) and (b)]. Entretanto, conforme mostrado

nas figuras 6.2(g) and (h), não foi possível ajustar simultaneamente a de-

pendência angular nas configurações paralela e cruzada para o modo A1
g e

linha de laser de 633 nm. Nota-se também que a dependência angular para

o modo A2
g não é nunca bem ajustada usando as equações 6.3 e 6.4. Parti-

cularmente para a configuração paralela, os dados experimentais exibem um

máximo secundário em θ = 90◦ and θ = 270◦, que nunca é reproduzido pelas

curvas de ajuste. Com isso, pode-se concluir que a abordagem convencional

para o espalhamento Raman, que considera apenas elementos dos tensores

Raman reais, descreve bem a dependência angular para o modo B2g mas

falha em descrever o comportamento dos modos Ag totalmente simétricos,

particularmente o modo A2
g. Como será mostrado a seguir, este resultado

está relacionado ao dicroísmo linear do BP [67].

A fim de explicar os resultados, deve-se considerar o efeito da absorção

da luz nos elementos dos tensores Raman. Em materiais absortivos, cada

componente εij do tensor da função dielétrica possui parte real e imaginária

podendo ser escrita como εij= ε′ij + iε′′ij. O elemento Rk
ij do tensor Raman

é dado pela derivada dos elementos dos tensores da função dielétrica εij com

respeito as coordenadas normais qk [115, 116]:

Rk
ij =

∂εij
∂qk

=
∂ε′ij
∂qk

+ i
∂ε′′ij
∂qk

(6.7)

Como consequência, quando há absorção de luz, os elementos do tensor Ra-

man também possuem valores complexos, com partes real e imaginária. Os

elementos do tensor Raman relevantes nesta parte do trabalho (a, c and f
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definidos na tabela I) podem então serem escritos como

a = |a|eiφa , c = |c|eiφc , f = |f |eiφf , (6.8)

onde as fases dos tensores elementos dos tensores Raman são dados por:

φa = arctg

[ ∂ε′′xx
∂qAg

∂ε′xx
∂qAg

]
, φc = arctg

[ ∂ε′′zz
∂qAg

∂ε′zz
∂qAg

]
, φf = arctg

 ∂ε′′xz
∂qB2g

∂ε′xz
∂qB2g

 . (6.9)

Substituindo na equação 6.2 os vetores unitários êi e ês e os valores com-

plexos dos elementos do tensor Raman definidos na equação 6.8, as equações

que descrevem as dependências angulares Raman para a intensidade dos mo-

dos Ag e B2g nas configurações de polarização paralela e cruzada são agora

dadas por:

S
Ag

‖ = (|a|cos2θ + |c|cosφacsin2θ)2 + c2sin4θsin2φac, (6.10a)

S
Ag

⊥ = [(|a|−|c|cosφac)2 + |c|2sin2φac]sin
2θcos2θ, (6.10b)

S
B2g

‖ = (|f |sin2θ)2, (6.10c)

S
B2g

⊥ = (|f |cos2θ)2, (6.10d)

Note que as expressões para o modo B2g dadas pelas equações 6.10c e

6.10d são idênticas às obtidas usando apenas valores reais para os elementos

do tensor Raman. (equações 6.5 e 6.6). Isto se deve ao fato de que a fase φf

é cancelada quando o modulo quadrado é tomado na expressão da eficiência

de espalhamento. Entretanto, o cancelamento desta fase não ocorre para os

modos totalmente simétricos Ag, e nas Eqs. 6.10a e 6.10b aparece o termo

φac que é diferença de fase φa − φc.

Figura 6.3 mostra os dados experimentais das dependências angulares

para os dois modos com simetria Ag, e os ajustes correspondentes utilizando

as equações 6.10a-6.10b. Figuras 6.3 (a) e (b) mostram as dependências

angulares do modo A1
g nas configurações de polarização paralela e cruzada
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Figura 6.3: Dependência angular das intensidades dos modos Raman totalmente sime-

tricos medidos com linhas de laser (a)-(d) 633 nm, (e)-(f) 532 nm e (g)-(h) 488 nm. As

configurações de polarização paralela e cruzada e os diferentes modos estão indicados em

cada painel. Pontos representam dados experimentais e curvas solidas correspondem os

melhores ajustes para os dados usando as equações 6.10a-6.10b para cada configuração de

polarização e modo Raman.
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obtidas com o laser vermelho (633 nm). Figuras 6.3(c-h) mostram as depen-

dências angulares para o modo A2
g em ambas configurações de polarização

paralela e cruzada, obtidas com os três lasers (633, 532, e 488 nm). Note

que todas as dependências angulares são bem ajustadas ao se introduzir a

diferença de fase φac

A figura 6.4(a) mostra os valores absolutos dos elementos do tensor Ra-

man para os modos A1
g, B2g and A2

g em função da energia do laser. Estes

valores dependem somente da escolha de normalização da intensidade dos

picos, onde o valor unitário foi atribuído ao valor do pico mais intenso para

cada linha de laser. Pode-se observar na figura 6.4(a) que os valores absolutos

dos elementos do tensor Raman dependem da energia do laser utilizado. Este

é, de fato, um resultado esperado uma vez que os módulos dos elementos dos

tensores Raman dependem de ambas as partes reais e imaginarias da função

dielétrica, que é dispersiva perto das ressonâncias eletrônicas. Para o modo

A1
g, o parâmetro |a| é sempre maior que o parâmetro |c|, mostrando que a

componente xx da constante dielétrica (direção zigzag) é mais modulada por

este modo de fônon específico do que a componente zz. Para o modo A2
g, |c|

é maior que |a| para as linhas de laser vermelha (633 nm) e verde (532 nm),

mas há uma inversão de valores em energias altas, e |c| se torna maior que

|a| usando a energia de laser azul (488 nm).

Figura 6.4(b) mostra a dependência da diferença de fase φac com a energia

do laser para os modos A1
g e A2

g. De fato, a diferença de fase é praticamente

zero para o modo A1
g para os lasers 532 e 488 nm e 64◦ para o laser 633 nm.

Por outro lado, φac possui valores altos(em torno de 90o) para o modo A2
g e

este valor decresce com aumento da energia do laser.

Os resultados apresentados acima mostram que a dependência angular dos

espectros de Raman polarizado é incomum, e só pode ser explicada conside-
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Figura 6.4: (a) Dependência dos valores absolutos dos elementos do tensor Raman(|a|,|c|

or f) com a energia do laser. (b) Dependência da diferença de fase φac = φa − φc com a

energia do laser para os modos A1
g e A2

g.

rando os valores dos elementos do tensor Raman complexos. Estes valores es-

tão relacionados em parte ao fato do material absorver de forma anisotrópica

radiação visível. Entretanto, a fase dos valores complexos aparece somente

quando as componentes do tensor Raman são diferentes e o cristal é girado

em torno do eixo normal a um plano que possui anisotropia. Este é o caso de

cristais como ReS2[117, 118], ReSe2[119],TiS3[120],GaTe[121, 122], SnS[123]

e WTe2[124]. Quando as componentes do tensor são iguais, a fase do modo

desaparece quando o módulo quadrado da equação 6.2 é computado, e então

a dependência angular do sinal Raman é usual. Os valores complexos das

componentes do tensor Raman podem ser relacionados às interações elétron-

fóton e elétron-fônon. O processo do espalhamento Raman descrito neste

capítulo é baseado no modelo semi-clássico. Nesta abordagem, a polarizabi-

lidade elétrica depende somente dos dois processos de interação elétron-fóton

(absorção de um fóton incidente e emissão de um fóton espalhado). Neste

caso, o espalhamento Raman vem do termo de primeira ordem da expansão

da série de Taylor conforme visto no capítulo 2 na expressão da polarizabi-

lidade com relação as coordenadas normais (Equação 2.26). O acoplamento
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elétron-fônon somente é explicitado na descrição completamente quântica do

espalhamento Raman, que corresponde a um processo de terceira ordem en-

volvendo as duas interações com a radiação e uma interação elétron-fônon.

Está discussão foi feita no capítulo 2 e uma descrição de sua influência nos

dados experimentais é explicada na referência [25].

Figura 6.4 mostra que a fase relativa φac dos elementos dos tensores Ra-

man são diferentes para os dois modos totalmente simétricos A1
g e A2

g. Na

descrição completamente quântica, esta diferença só pode ser proveniente da

interação elétron-fônon, uma vez que os elementos de matriz da interação

elétron-radiação são os mesmos para ambos modos totalmente simétricos.

Conforme mostrado na referência [25], os elementos de matriz das interações

elétron-fônon podem também possuir valores complexos para cristais de BP.

6.2 Conclusão

Nesta parte do trabalho foi apresentado um estudo extensivo de caracteri-

zação Raman polarizado de BP usando três lasers diferentes. A dependência

angular do espectro Raman polarizado para os modos A1
g, A2

g e B2g em am-

bas as configurações paralela e cruzada foi medida, e um comportamento

não usual da dependência angular para a intensidade dos modos totalmente

simétricos foi observado. A análise, que leva em conta o dicroísmo linear do

BP, leva à conclusão que os tensores Raman exibem elementos complexos.

Esta abordagem permitiu a medida da diferença de fase entre os elementos

do tensor Raman para cada modo e cada energia de laser, e foi observado

que esta diferença de fase é muito maior para o modo no-plano A2
g compa-

rado com modo fora do plano A1
g. A forma não usual do tensor Raman é

interpretada como resultado resultado da sua estrutura de bandas, interação
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elétron-radiação e interação elétron-fônon.
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Capítulo 7

Fônons de borda em fósforo negro

Neste capítulo será reportado o estudo experimental das bordas armchair

e zigzag de flakes de BP exfoliados mecanicamente utilizando imageamen-

tos espectrais Raman. Os resultados mostram que nas bordas das amostras

há uma quebra de simetria nas regras de seleção para os modos ativos em

Raman A1
g, A2

g e B2g e a presença no espectro dos modos B1g and B1
3g não

permitidos quando a luz incidente se propaga na direção b do cristal. Estes

resultados, em princípio não esperados, dependem do tipo de borda (arm-

chair ou zigzag) analisada. Cálculos baseados na teoria de teoria do funcional

da densidade (DFT) mostram que os resultados experimentais só podem ser

explicados considerando uma reconstrução da estrutura atômica nas bordas

do cristal[125], levando ao aparecimento de fônons de borda. Os tensores

Raman obtidos numericamente nas proximidades das bordas distorcidas ex-

plicam a aparecimento de modos proibidos no espectro Raman polarizado,

e os resultados mostram que estados de fônon na borda surgem como con-

sequência da reconstrução da estrutura atômica na borda.

As imagens Raman foram obtidas utilizando o microscópio confocal Ra-

man WITec Alpha 300R usando laser de excitação com comprimento de onda
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de 488nm e objetiva de 100×. Para evitar efeitos térmicos, a potência do

laser foi mantida constante com valor de 1 mW durante todo o experimento.

Os espectros Raman polarizados foram obtidos colocando-se um analisador

antes da entrada do espectrômetro, conforme descrito na seção 4.2.2, alinhado

paralelo ou ortogonal a direção da polarização incidente.

Flakes de BP com geometria retangular e espessuras de 300, 30 e 6 nm

foram escolhidos para se realizar medidas em amostras cujas bordas possuíam

terminações bem conhecidas. Para evitar degradação das amostras, todas as

medidas de espectroscopia Raman foram realizadas em atmosfera inerte de

nitrogênio. O flake mostrado na figura 7.1 possui espessura de 300 nm.

Durante os experimentos, a polarização da luz incidente foi mantida ao

longo da direção horizontal da figura 7.1 e a amostra foi rodada de 90◦ de

forma que a polarização fosse paralela ou perpendicular a cada borda. En-

tretanto, para facilitar a análise, todos os dados apresentados neste capítulo

possuem o sistema de referência da amostra fixo, de forma que a luz incidente

possua então direção de polarização ao longo dos eixos a e c do cristal.

7.1 Resultados

7.1.1 Análises experimentais

Imagens espectrais de medidas Raman com polarização controladas fo-

ram obtidas utilizando o espectrômetro confocal Raman em um flake de BP

retangular de 300nm de espessura, mostrado na figura 7.1(a) e (b). As bor-

das são bem definidas e possuem estrutura atômica conhecida; com o eixo

a do cristal paralelo à borda zigzag e eixo c ao longo da borda armchair.

A orientação cristalográfica foi determinada utilizando o método descrito no

apêndice A. Os dois espectros na parte superior da figura 7.1 (c) foram me-
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Figura 7.1: (a) Imagem de microscopia óptica do flake medido; o retângulo branco tra-

cejado define a área analisada. A orientação cristalina com os eixos cristalográficos a e

c estão indicados no inset. (b) Imagem de AFM do flake medido. (c) Espectro Raman

polarizado no centro do flake nas configurações ZZ (acima) e ZX (meio) e em uma borda

armchair (abaixo) na configuração ZZ, onde o primeiro (segundo) índice representa a di-

reção da polarização incidente (espalhada). (d) Imagem espectral Raman da intensidade

de todos os modos observados: A1
g , A2

g , B2g , B2g and B1
3g (colunas), para diferentes con-

figurações de espalhamento indicados no lado esquerdo. As intensidades são representadas

pela barra de cor e foram normalizadas para o maior valor da intensidade de cada modo.

Quando necessário, para uma melhor visualização, a intensidade foi multiplicada por um

fator conforme indicado no canto abaixo e à direita de cada imagem.
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didos no centro da amostra, utilizando as configurações de polarização ZZ

e ZX, no qual o primeiro (segundo) índice denota a direção a polarização

da luz incidente (espalhada). Conforme esperado pelas regras de seleção

de simetria[115], os modos totalmente simétricos A1
g e A2

g estão presente no

espectro na configuração ZZ, centrados em 360 cm−1 e 470 cm−1, respec-

tivamente , enquanto somente o modo B2g está presente no espectro com

configuração ZX, centrado em 440 cm−1. O espectro na parte inferior da fi-

gura 7.1(c) foi obtido na borda armchair do flake, usando a configuração de

polarização ZZ. Note que, neste caso, não somente o modo B2g está presente,

como também, dois picos centrados em 190 cm−1 e 230 cm−1, que podem ser

atribuídos aos modos B1g and B1
3g, respectivamente, conforme previamente

reportado[126]. Estes dois modos não são permitidos se analisados de acordo

com teoria de grupo quando a polarização da luz incidente/espalhada está no

plano ac [57, 115] e a razão do aparecimento destes será discutida ao longo

deste capítulo.

O estudo completo dos espectros Raman polarizados do flake de BP estu-

dado é feito utilizando as imagens espectrais Raman mostradas nas imagens

da figura 7.1(d), onde os mapas Raman correspondem a intensidade dos mo-

dos A1
g, A2

g, B2g,B1g and B1
3g, espacialmente resolvidos, nas configurações de

polarização ZZ, XX, e ZX. Os pontos com altos valores de intensidade no

centro do flake, observados como os pontos vermelho escuro, são proveni-

entes de uma forte luminescência nestas regiões, possivelmente resultado de

defeitos e/ou oxidação da amostra.

Discutindo primeiramente as regiões das imagens Raman longe das bor-

das, nota-se na figura 7.1(d) que todos os resultados para este caso são consis-

tentes com as predições da teoria de grupo: os modos totalmente simétricos

A1
g e A2

g estão presentes somente nas configurações de polarização paralela
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(XX e ZZ), o modo B2g é visível somente na polarização cruzada (ZX), e os

modos B1g e B3g não estão presente (estes deveriam somente estar presen-

tes nas configurações de polarização ZY/YZ e YX/XY). Por outro lado, nas

bordas da amostra, são observadas várias peculiaridades que são discrepantes

com análises baseadas em teoria de grupo. Primeiramente, os modos total-

mente simétricos A1
g e A2

g aparecem na configuração de polarização cruzada,

ZX. Mais precisamente, o sinal do modo A1
g é observado na borda zigzag e

menos intenso na borda armchair. Para o modo A2
g, sinais de borda são

observados em ambas as bordas zigzag e armchair. Os sinais anômalos mais

significantes na configuração ZX são observados na borda zigzag para o modo

A1
g e na borda armchair para o modo A2

g. Outro resultado anômalo é obser-

vado para o modo B2g, que aparece nas imagens Raman para a configuração

de polarização ZZ na borda zigzag e para configuração de polarização XX na

borda amrchair.

Finalmente, a figura 7.1(d) também mostra a presença dos modos B1g ou

B1
3g nas bordas de todas as configurações de polarização (últimas duas colu-

nas). Conforme previamente mencionado, a observação destes modos não é

esperada quando ambas as radiações incidente e analisadas são polarizadas

no plano ac, uma vez que os tensores Raman destes modos possuem com-

ponentes não nulas somente nas posições xy (para o modo B1g) e yz (para

o modo B1
3g) no tensor. De fato, conforme mostrado na figura 7.1(d), es-

tes modos não estão presentes longe das bordas para o flake estudado. As

imagens espectrais Raman na figura 7.1(d) revelam que o modo B1g é cla-

ramente observado na borda zigzag na configuração de polarização cruzada

ZX, e menos intenso mas presente na configuração ZZ. A borda armchair

também exibe um sinal deste modo na configuração XX. O modo B3g, por

sua vez, é observado, na borda armchair para configuração ZX, e na borda
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zigzag na configuração ZZ.

Medidas similares às apresentadas na figura 7.1 foram feitas em flakes

mais finos, com espessura de 30 nm e 6 nm, conforme medido por AFM; as

mesmas tendências foram observadas nas bordas da amostra e são mostradas

na figura 7.2. Imagens espectais Raman do flake de 6nm são mostradas na

Figura 7.2 (a) para os modos A1
g, A2

g and B2g nas configurações XX, ZZ, ZX e

XZ. Na figura, as direções zigzag e armchair estão ao longo dos eixos vertical

e horizontal, respectivamente. Apesar do sinal Raman ser menos intenso e

mais ruidoso que o sinal mostrado na figura 7.1 (d), pode-se observar o mesmo

sinal anômalo nas bordas da amostra. Em particular, nota-se a presença do

modo B2g na borda armchair na configuração XX, enquanto os modos com

simetria Ag aparecem na borda armchair para a configuração ZX e na borda

zigzag para a configuração XZ. Na figura 7.2 (b) é também mostrada uma

comparação entre os espectros para o três flakes com espessuras diferentes,

medidos em uma borda armchair na configuração ZX. Cada espectro foi

normalizado pela intensidade do modo B2g. A presença dos modos com

simetria Ag na figura indica que o comportamento anômalo continua presente

mesmo com a redução do número de camadas, mas nota-se que a amplitude

do sinal diminui significativamente com o número de camadas. Além disso,

os modos não esperados B1g e B1
3g, não foram observados, mostrando que a

intensidade dos mesmos para o flake com 30nm de espessura é bem fraca.

Todos os resultados anômalos mostrado nas bordas de flakes de BP na

figura 7.1(d) podem ser sumarizados considerando os elementos dos tensores

Raman para cada modo com simetria diferente. Para os modos totalmente

simétricos Ag, componentes fora da diagonal aparecem dando origem aos si-

nais quando o analisador encontra-se ortogonal à polarização da luz incidente

(configuração ZX). Por outro lado, os tensores Raman para o modo B2g ad-
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Figura 7.2: (a) Imagens Raman para um flake de 6 nm de espessura. Colunas cor-

respondem aos modos A1
g, A2

g and B2g enquanto as linhas correspondem as configurações

ZX e XZ ou as configurações XX e ZZ, conforme indicado na figura. (b) Espectro Raman

para flakes com espessuras de 6, 30 e 300 nm, conforme indicado pelas legendas.

quire componentes na diagonal do tensor e, assim, o sinal pode ser observado

quando o analisador está paralelo à direção da polarização da luz incidente

(configurações ZZ e XX). Finalmente, os tensores para os modos B1g e B3g,

que usualmente possuem apenas elementos yz e xy, respectivamente, adqui-

rem componentes xx, zz e xz nas bordas das amostras de BP. Conforme

será mostrado adiante, as mudanças nos tensores Raman são consequência

de uma alteração da estrutura atômica na borda do cristal, conforme repor-

tado anteriormente[127, 125], dando origem assim a fônons de borda com

diferentes simetrias.

7.1.2 Análises Teóricas

As análises teóricas feitas nesta seção foram resultados de uma colabora-

ção com o grupo teórico do Prof. Alexandre R. Rocha e Dr. Cesar Villegas

do IFT, Unesp e Prof. Dario A. Bahamon do MackGraphe, UPM. Para

elucidar a origem física das anomalias observadas no espectro Raman polari-

zado na bordas de BP, cálculos baseados na teoria do funcional da densidade
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Figura 7.3: Chapas de fósforo negro estudadas por cálculos de DFT e suas correspon-

dentes estruturas relaxadas. (a) Chapa de BP com borda armchair e as correspondentes

projeções nos planos ac (b), ab e (c) bc da célula unitária usada. (d) Chapa de BP com

borda zigzag e suas correspondentes projeções nos planos ac (e), ab e (f) bc. Os átomos das

bordas são mostrados em roxo realçando a reconstrução atômica. As estruturas possuem

uma periodicidade na direção b em ambos os casos, bem como na direção c para a chapa

armchair e na direção a para o caso zigzag.

(DFT) foram realizados para determinar a estrutura atômica nas termina-

ções do cristal e seus efeitos nos fônons, para ambas as bordas armchair e

zigzag. A figura 7.3 mostra as diferentes perspectivas da célula unitária rela-

xada. Uma vez que os estudos experimentais anteriores feitos com amostras

da mesma origem [11] mostraram que cristais de BP estão no empilhamento

AB, chapas de BP infinitamente grossas, no empilhamento AB, com largura

de ∼ 13 Å foram consideradas nos cálculos [128, 129, 79], e com superfícies

laterais com terminações do tipo armchair e zigzag.
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Iniciando a otimização de energia a partir de estruturas com terminação

armchair (Figuras 7.3(a-c)), nota-se uma evidente reconstrução na borda.

Figura 7.3 (a) mostra a visão de cima de uma das camadas de BP após o

relaxamento. Aqui, pode-se notar que os átomos ao longo da borda possuem

posições significativamente diferentes comparadas com os átomos no interior

da estrutura. A visão lateral nas figuras 7.3(b-c) mostra claramente tal re-

construção, onde os átomos da borda na mesma camada se aproximam. A

reconstrução nas estruturas com terminação zigzag (figuras 7.3(d-f)) é mais

sutil. A parte de cima da figura 7.3(d) mostra a visão de cima da estrutura

de BP. Desta perspectiva, a característica mais proeminente é o alongamento

e contração da estrutura enrugada ao longo da direção c, i.e., pode-se notar

que distância entre os átomos projetados nos hexágonos claramente variam

dependendo da região da chapa considerada. Este efeito é mais claro na

visão lateral da estrutura mostrada na figura 7.3(e), onde pequenos desvios

da estrutura podem ser observados comparando com a estrutura bulk (veja

estrutura bulk na figura 3.3). As projeções no plano bc representadas nas

figuras 7.3(c) e 7.3(f) mostram um deslocamento das camadas assim como

uma distorção na estrutura atômica da borda.

Todos os modos normais foram calculados a partir da estrutura relaxada.

As figura 7.4(a) e (b) mostram os vetores dos deslocamentos atômicos cor-

respondentes aos modos A1
g, A2

g, B2g, B1g e B1
3g para cada estrutura com

terminação zigzag e armchair, respectivamente. Obviamente a simetria dos

modos nas bordas não é a mesma para os modos no interior da estrutura,

e assim a atribuição da simetria dos modos na borda foi feita comparando

a frequência e deslocamentos atômicos dos mesmos com os modos do cris-

tal bulk de BP. Pode-se notar que os deslocamentos atômicos no interior

da chapa se assemelham aos deslocamentos atômicos do cristal bulk. Além
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Figura 7.4: Deslocamentos atômicos correspondentes ao modos Raman ativos observados

nas bordas (a) zigzag e (b) armchair. Os átomos nas bordas de cada chapa são mostrados

em roxo.
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disso, eles também correspondem aos modos observados no centro da amostra

em experimentos. Por outro lado, próximo à borda, a reconstrução atômica

resulta em mudanças drásticas nos vetores de deslocamento atômico. Este

resultado é independente da espessura da chapa simulada e, de fato, corres-

ponde ao o mecanismo físico por trás do comportamento anômalo dos fônons

na borda observado no espectro Raman polarizado. Em particular, pode-se

claramente observar para o modo B1
3g da chapa armchair [Figure 7.4(b)], que

o deslocamento atômico no interior da chapa acontece no plano ac enquanto

que os átomos da borda apresentam vibrações fora do plano. Para comparar

os resultados experimentais dos espectros Raman com as predições teóricas

das vibrações na borda de BP, foi usado o código PHonon integrado no pa-

cote Quantum Espresso para se obter os tensores Raman na aproximação

de Placzek. A intensidade Raman em cada borda de um fônon específico

para uma dada configuração de espalhamento pode ser reproduzida a partir

dos elementos do tensor Raman. Foi observado para as estruturas relaxa-

das que novos elementos aparecem no tensor Raman devido a desvios dos

deslocamentos atômicos dos modos normais de vibrações nas bordas com di-

ferentes estruturas atômicas. Estes novos elementos são responsáveis pelos

picos anômalos observados experimentalmente nas bordas e apresentados na

figura 7.1. Os pontos pretos na tabela 7.1 indicam os elementos dos tensores

Raman que surgem em cada modo para cada borda armchair e zigzag devido

aos desvios nos deslocamentos atômicos.

Analisando os tensores Raman simulados no cristal bulk e nas chapas

de BP, imagens espectrais Raman foram obtidas, correspondendo ao flake

medido com mesmas terminações, e os resultados são mostrados na figura

7.5(a). Em cada imagem na figura 7.5(a), o topo e a esquerda da imagem

correspondem ao substrato de silício, de acordo com as imagens experimen-
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Tabela 7.1: Tensores Raman para todos modos Raman ativos em BP nas bordas arm-

chair e zigzag. Pontos pretos representam elementos que surgem devido a reconstrução

atômica.
Modo A1

g A2
g B1g B2g B3g

armchair


a 0 •

0 b 0

• 0 c



a 0 •

0 b 0

• 0 c



• d 0

d 0 0

0 0 0



• 0 f

0 0 0

f 0 •




0 0 •

0 0 g

• g 0



zigzag


a 0 •

0 b 0

• 0 c



a 0 •

0 b 0

• 0 c



• d •

d 0 0

• 0 0




0 0 f

0 0 0

f 0 •




0 0 0

0 0 g

0 g •



tais mostradas na figura 7.1(d). Existe uma semelhança notável entre as

imagens calculadas e os mapas experimentais mostrados na figura 7.1(d).

Primeiramente, pode-se observar a aparecimento dos modos Ag e B2g nas

configurações ZX e XX, respectivamente. Além disso, a ativação dos modos

proibidos B1g, para a estrutura com terminação zigzag, e B1
3g, para a estru-

tura com terminação armchair, na configuração ZX, revela que este não é

simplesmente um efeito de quebra de simetria de translação na borda. Fi-

nalmente, pode-se concluir que as estruturas zigzag e armchair relaxadas

descrevem efetivamente o fenômeno físico observado nas bordas.

A fim de confirmar ainda mais o mecanismo responsável pelo apareci-

mento anômalo dos picos ou do aumento da intensidade dos modos, a figura

7.5(b) mostra uma comparação entre os espectros Raman de uma superfície

zigzag perfeita (não relaxada) e a mesma estrutura relaxada, na qual a re-

construção atômica ocorre na borda. Primeiramente, pode-se observar que

os modos B1g e B1
3g aparecem somente no espectro da estrutura relaxada.
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Figura 7.5: (a) Imagens Raman simuladas para os modos selecionados e configurações

de polarização indicados nas imagens. O topo e a esquerda de cada imagem representam

o substrato de silício. (b) Espectros Raman não polarizados calculados para uma chapa

de BP com borda zigzag no empilhamento AB, sem (azul) e com (vermelho) reconstrução

da borda (estrutura relaxada).

Além disso, somente na estrutura relaxada acontece, um aumento significa-

tivo do modo A1
g. Em geral, o aparecimento de novos modos ocorre devido

a uma quebra de simetria translacional, como o caso da banda D em bordas

de grafeno[130]. Entretanto, conforme mostrado na figura 7.5(b), este não

é o caso para BP. Os fônons de borda surgem como uma consequência da

reconstrução da estrutura atômica nas proximidades das bordas.

7.2 Conclusão

Imagens espectrais Raman foram usadas para estudar flakes de BP exfo-

liados com espessura de 300, 30 e 6nm, exibindo bordas bem definidas com

terminações armchair e zigzag. A polarização incidente e espalhada da luz

foram orientadas com relação a direção da borda das amostras a fim de se

distinguir as diferentes simetrias das vibrações do cristal bulk. Enquanto

os espectros obtidos na parte central do flake podem ser bem explicados

usando análises de teoria de grupo dos tensores Raman para cada modo, re-
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sultados anômalos foram observados em ambas as bordas armchair e zigzag.

Os modos Ag totalmente simétricos foram observados nas configurações de

polarização cruzada, e o modo com simetria B2g foi observado nas configu-

rações de polarização paralela, enquanto os modos com simetria B1g e B1
3g,

não observados no interior da amostra, foram observados nas bordas. Estas

observações claramente indicam a presença de fônons de borda em cristais de

BP. Os resultados experimentais foram explicados usando cálculos de teoria

do funcional da densidade (DFT) que previram uma reorganização dos áto-

mos nas proximidades das bordas, assim como mudanças nos deslocamentos

atômicos dos correspondentes modos Raman, levando ao surgimento de ele-

mentos adicionais nos tensores Raman. Os resultados das imagens espectrais

Raman simuladas estão em excelente concordância com os dados experimen-

tais e provam de fato a existência de fônons de borda em BP.
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Capítulo 8

Fônons de borda em

monocalcogenetos do grupo IV

No capítulo anterior, o comportamento anômalo do espectro de fônons

em bordas de BP foi discutido. Usando espectroscopia Raman polarizada,

modos que são proibidos por regras de seleção de simetria foram observados

nas bordas de cristais de BP. A presença destes modos foi atribuída a uma

reconstrução cristalina nas bordas do cristal, que afeta os deslocamentos

atômicos dos modos Raman na borda.

Neste capítulo, o estudo de espalhamento Raman polarizado nas bordas

de cristais de GeS e GeSe será reportado. Os resultados mostram o mesmo

tipo de quebra de regra de seleção dos modos ativos em Raman nas bordas

observada em BP. Considerando o fato de que os monocalcogenetos do grupo

IV e BP possuem a mesma estrutura cristalina, conforme mostrado no ca-

pítulo 3, as características observadas aqui podem ser também atribuídas à

reconstrução atômica na borda de cristais de GeS e GeSe.

A fim de observar o comportamento anômalo, além de medidas de es-

pectros e imagens espectrais semelhantes às medidas para o caso do BP,
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espectros ao longo de linhas que atravessam as bordas dos cristais foram co-

letados utilizando o laser de 633nm. Para realizar as análises da polarização,

a luz incidente linearmente polarizada foi mantida fixa e um analisador foi

colocado antes da entrada do espectrômetro, paralelo ou ortogonal à direção

da polarização incidente. Sendo assim, medidas de espectros Raman polari-

zados foram feitos em quatro configurações de polarização diferentes: c(a,a)c̄,

c(b,b)c̄, c(a,b)c̄ and c(b,a)c̄, onde a, b e c denotam os três eixos cristalográ-

ficos (veja figura 8.1). Nesta notação, o primeiro (último) índice denota a

direção de propagação da luz incidente (espalhada), enquanto o primeiro (se-

gundo) índice entre os parenteses denota a direção da polarização incidente

(analisada). Durante as medidas foi observado que os flakes de GeS e GeSe

degradam quando potências acima de 10 µW e 30 µW são usadas nas medi-

das, respectivamente, e quando as experiências são realizadas em atmosfera

ambiente e usando uma objetiva com aumento de 100x. Objetivando evi-

tar esta degradação, todas as medidas foram realizadas sob fluxo constante

de nitrogênio, permitindo assim que potências de laser de 40 µW e 80 µW

fossem usadas.

8.1 Resultados e discussão

A figuras 8.1(a) e (b) mostram a estrutura cristalina de ambos os cristais

de GeS e GeSe vista de cima e lateralmente, respectivamente. Os parâmetros

de rede foram reportados como a = 4.29 Å, b = 3.64 Å and c = 10.42 Å para

GeS[131], e a = 4.38Å, b = 3.82Å , c = 10.79Å para GeSe[132], obtidos por

medidas de difração de raios-X. Nota-se que, embora os parâmetros de rede

sejam ligeiramente diferentes, a estrutura dos dois cristais é a mesma. Desta

forma, o mesmo esquema foi usado para representar ambas as estruturas na
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figura 8.1. Os vetores unitários a e b são ao longo das direções armchair e

zigzag, respectivamente, enquanto c é perpendicular ao plano das camadas.

Os oito átomos da célula unitária dão origem a 24 modos vibracionais sendo

que 12 deles são ativos em Raman. De acordo com a tabela de caracteres

para grupo de ponto D2h e a escolha dos eixos cristalográficos adotado aqui,

a simetria do modos ativos em Raman são 4Ag, 2B1g, 4B2g and 2B3g [133,

134, 135]. Os tensores Raman[136] para todos os modos ativos em Raman

são dados na tabela 8.1, com todas as componentes podendo, em princípio,

ser complexas[57]. A figura 8.1(c) mostra um espectro Raman não polarizado

para flakes de GeS e GeSe (plano ab).

Figura 8.1: Estrutura cristalina de GeS e GeSe, (a) no plano ab e (b) no plano bc. (c)

Espectro Raman não polarizado de cristais de GeS e GeSe, onde a simetria dos modos é

indicada em cada pico.
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Tabela 8.1: Forma dos tensores Raman para todos os modos ativos em GeS e GeSe.

Modo Ag B1g B2g B3g

Tensor


a 0 0

0 b 0

0 0 c




0 d 0

d 0 0

0 0 0




0 0 f

0 0 0

f 0 0




0 0 0

0 0 g

0 g 0


De acordo com os tensores dados na tabela 8.1, os únicos modos permi-

tidos quando a polarização da luz incidente está no plano ab do cristal são

aqueles com simetria Ag e B1g. De acordo com as medidas previamente repor-

tadas [133, 134, 135, 137], cada pico na figura 8.1(c) foi atribuído a uma si-

metria. As frequências de cada modo estão indicadas na tabela 8.2 de acordo

com a simetria, e para ambos os cristais de GeS e GeSe. No lado direito da

tabela, estão também indicadas as frequências dos modos que requerem que

a direção da polarização incidente esteja nos planos ac e bc. Como estes mo-

dos não estão presentes na figura 8.1(c), suas frequências foram obtidas das

referências [134] e [138] para GeS e GeSe, respectivamente. A última linha da

tabela mostra a razão entre as as frequências de cada modo para GeS e GeSe.

Se um modelo de oscilador harmônico simples para as oscilações de Ge-Se

e Ge-S for considerado, é esperado que as frequências de ressonância sejam

inversamente proporcionais à raiz quadrada da massa reduzida (µ). Neste

modelo, a razão das frequências seria
√
µGe−Se/µGe−S = 1, 30, que é (sem

valor) aproximadamente consistente com a maioria das razões mostradas na

tabela 8.2.

A seguir serão analisados os resultados obtidos por meio das medidas

de espectroscopia Raman polarizada. As figuras 8.2(a) e (b) mostram as

imagens ópticas dos flakes medidos de GeS e GeSe, possuindo 27nm e 60nm

de espessura, respectivamente, conforme medido por AFM. As curvas pretas
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Figura 8.2: Imagem de microscopia óptica dos flakes de (a) GeS e (b) GeSe estudados

nesta tese. Os eixos cristalográficos estão indicados em branco. Quadrados vermelhos

indicam regiões investigadas via imagens Raman espectrais, enquanto linhas amarelas in-

dicam os lugares aproximados onde as medidas de perfil foram realizadas. (c)-(f) Espectro

Raman polarizado obtido com a configuração de polarização indicada no centro do flake

(espectro preto), e nas bordas armchair (azul) e zigzag (vermelho). A simetria de cada

modo está indicada na figura.
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Tabela 8.2: Atribuição da frequência para todos os modos ativos em Raman em cristais

de GeS e GeSe. A coluna da esquerda mostra as frequências de todos os modos medi-

dos neste capítulo; a coluna da direita mostra as frequências dos modos não ativos na

configuração de polarização usada, obtidos da literatura[134, 138].
Cristal Frequência dos modos (cm−1)

A1
g A2

g A3
g A4

g B1
1g B2

1g B1
2g B2

2g B3
2g B4

2g B1
3g B2

3g

GeS 49 113 238 269 56 212 76 114 132 242 96 215

GeSe 39 81 175 188 39 150 72 105 203 231 42 159

Razão das frequências 1,25 1,40 1,36 1,44 1,44 1,41 1,06 1,09 0,65 1,04 2,28 1,35

nas figuras 8.2(c)-(f) mostram o espectro Raman polarizado no centro do flake

medidos em todas as configurações de polarização, conforme indicado acima

de cada gráfico. Espectros similares para GeSe são mostrados na figura 8.3.

Todos os espectros foram normalizados pelo pico mais intenso no espectro

e a simetria de cada modo está indicada nos espectros. As legendas pretas

indicam os modos que são esperados em cada configuração de polarização;

as legendas em azul indicam modos não esperados para a configuração de

polarização utilizada; e as legendas em vermelho indicam modos que não

deveriam estar presente em nenhuma configuração de polarização quando o

laser incide no plano ab do cristal. É importante notar que, em nenhum

espectro no centro dos flakes, picos não esperados são observados.
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Figura 8.3: (a)-(d) Espectro Raman polarizado para um flake GeSe obtido nas confi-

gurações de polarização indicadas na centro (espectros em pretos), e nas bordas armchair

(azul) e zigzag (vermelhos) da amostra. A simetria de cada modo está indicada na figura.

A orientação cristalográfica do GeS pode ser determinada usando a de-

pendência angular do espectro Raman polarizado obtido no centro do flake.

Conforme previamente reportado[134], enquanto o modo A2
g está presente na

configuração de polarização c(a,a)c̄, este é completamente ausente na confi-

guração de polarização c(b,b)c̄. Isto pode ser observado pelos espectros em

preto, nas figuras 8.2(c) e (d), que mostram os espectros Raman polarizado

medidos nas configurações c(a,a)c̄ e c(b,b)c̄, respectivamente. A orientação

do flake de GeSe foi determinada comparando a intensidade relativa dos mo-
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dos A2
g e A3

g com medidas de espectroscopia Raman reportadas anteriormente

na literatura[137, 138]. Ainda mais, considerando a similaridades entre os

cristais, é razoável esperar que em GeSe, assim como em GeS, a componente

b do tensor para o modo A2
g seja menor do que a componente a, levando assim

a uma intensidade do modo A2
g menor na configuração de polarização c(b,b)c̄

comparado com sua intensidade na configuração de polarização c(a,a)c̄. Este

resultado é de fato observado na figura 8.3.

As curvas azul e vermelho nas figuras 8.2(c)-(f) mostram os espectros ob-

tidos nas bordas armchair e zigzag do flake de GeS, nas quatro configurações

de polarização analisadas. É evidente que todos os espectros apresentam ca-

racterísticas não esperadas. Por exemplo, o modo B2
1g, que não deve estar

presente nas configurações de polarização com o analisador paralelo à direção

da polarização incidente, aparece na borda zigzag para configuração de po-

larização c(a,a)c̄ (figura 8.2(c)) e na borda armchair na configuração c(b,b)c̄

(figura 8.2(d)). Similarmente, vários modos Ag aparecem nas configurações

de polarização cruzadas (figura 8.2(e) e (f)). Adicionalmente, o modo B1
3g,

que não deve estar presente quando o laser propaga na direção c do cristal,

é claramente observado nas bordas amrchair e zigzag nas configurações de

polarização c(b,b)c̄ (figura 8.2(d)) e c(a,b)c̄ (figura 8.2(c)), respectivamente.

A fim de se visualizar melhor a aparência destas característica inespera-

das, imagens Raman de perfil (linescan), onde o eixo horizontal representa a

frequência Raman e o eixo vertical a posição na amostra, foram obtidas ao

longo de cada borda, em todas as configurações de polarização. As figuras

8.4(a)-(h) mostram o linescan obtido para um flake, ao longo das linhas ama-

relas indicadas na figura 8.2(a), enquanto figura 8.5(a)-(h) mostra o linescan

obtido para o flake de GeSe medido ao longo das linhas amarelas contínuas

indicadas na figura 8.2(b). Cada imagem representa o espectro em função da
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Figura 8.4: Imagens Raman de linescan do flake de GeS nas bordas (a)-(d) amrchair e

(e)-(h) zigzag, usando quatro diferentes configurações de polarização (do topo para baixo

configurações c(a,a)c̄, c(b,b)c̄, c(a,b)c̄ e c(b,a)c̄). O eixo vertical das figuras representa

a posição da amostra. Linhas amarelas tracejadas delimitam a borda do flake. A escala

de cor representa a intensidade espectral, que forma normalizadas pelo valor mais alto de

intensidade de cada imagem. Linhas brancas tracejadas delimitam as regiões espectrais

nas quais as intensidades estão multiplicadas pelo valor indicado em branco.
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posição ao longo da linha amarela contínua (intensidade espectral em escala

de cor). As imagens foram arranjadas em colunas, cada uma representando

um tipo de borda, e em linhas cada uma representando diferentes configu-

rações de polarização, conforme indicado na figura. Em cada imagem das

figuras 8.4 e 8.5, a linha amarela tracejada marca exatamente a posição da

borda. Nas regiões delimitadas pela linha branca tracejada, as intensidades

Raman foram multiplicadas pelo fator indicado na figura.

A partir das figuras 8.4 e 8.5, pode-se observar três conjuntos de caracte-

rísticas. Primeiro, alguns modos permitidos possuem a intensidade aumen-

tada na borda. Por exemplo, em ambos os cristais de GeS e GeSe, o modo

A2
g (em 113 cm−1 e 81 cm−1 respectivamente) está aumentado nas bordas

armchair na configuração c(a,a)c̄ (figura 8.4(a) e (i)). Da mesma forma, o

modo B2
1g em GeS (212 cm−1) está aumentado na borda armchair e zigzag

nas configurações c(a,b)c̄ e c(b,a)c̄ (figuras 8.4(c), (d), (g) e (h)). O segundo

tipo de peculiaridade é o surgimento de modos que não são permitidos na

configuração de polarização medida, mas que são esperados na configuração

de polarização onde a luz propaga ao longo da direção c do cristal. Por

exemplo, o modo B2
1g em GeS e GeSe aparecendo na borda zigzag nas confi-

guração c(a,a)c̄ e c(b,b)c̄ (figuras 8.4(e) e (f) e figuras 8.5 (e) e (f)), e o modo

A2
g surge nas bordas armchair e zigzag nas configurações c(a,b)c̄ e c(b,a)c̄

(figuras 8.4(c), (d), (g) and (h)). O terceiro tipo de peculiaridade é o apa-

recimento de modos que só deveriam estar presentes quando a luz incidente

propaga ao longo das direções cristalográficas b ou c. Isto pode ser notado

no GeS, no onde o modo B1
3g (96 cm−1) é claramente observado na borda

armchair na configuração c(b,b)c̄ (figura 8.4(g) and (h)). Note que este ter-

ceiro tipo de peculiaridade foi observado somente para o flake de GeS uma

vez que o modo B1
3g para GeSe (em 42 cm−1) está fora da região espectral do
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Figura 8.5: Imagens Raman de linescan do flake de GeSe nas bordas (a)-(d) amrchair e

(e)-(h) zigzag, usando quatro diferentes configurações de polarização (do topo para baixo

configurações c(a,a)c̄, c(b,b)c̄, c(a,b)c̄ e c(b,a)c̄). O eixo vertical das figuras representa

a posição da amostra. Linhas amarelas tracejadas delimitam a borda do flake. A escala

de cor representa a intensidade espectral, que forma normalizadas pelo valor mais alto de

intensidade de cada imagem. Linhas brancas tracejadas delimitam as regiões espectrais

nas quais as intensidades estão multiplicadas pelo valor indicado em branco.
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equipamento usado para fazer as medidas de linescan. Além disso, mesmo

com o equipamento usado para fazer as medidas pontuais mostrados na fi-

gura 8.1 (Witec Alpha 300R com modulo de baixa frequência), este modo é

quase degenerado com o modo A1
g (em 39 cm−1), e limitações de resolução

espectral impedem uma observação clara deste efeito em particular.

Objetivando verificar se estas peculiaridades estão presentes ao longo de

toda a borda da amostra, imagens espectrais Raman foram obtidas em am-

bos os flakes de GeS e GeSe nas regiões indicadas pelo quadrado vermelho

na figura 8.2(a) e (b). As figuras 7.4(a)-(d) mostram as imagens espectrais

Raman dos modos A2
g, A3

g, B2
1g e A3

g para o flake de GeS nas configurações

de polarização c(a,a)c̄, c(b,b)c̄, c(b,b)c̄ e c(b,a)c̄, respectivamente. As figuras

8.6(e) e (f) mostram imagens similares para o flake de GeSe nas configurações

de polarização c(b,b)c̄ e c(b,a)c̄, respectivamente. A intensidade de todas as

imagens está em escala logarítmica para melhor visualização. Destas ima-

gens, pode-se observar que, de fato, estas peculiaridades estão presentes ao

longo de toda a borda.
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Figura 8.6: Imagens espectrais para alguns modos e configurações de polarização sele-

cionados, medidos no quadrado vermelho indicado na figura 8.2 para os flakes de (a)-(d)

GeS e (e)-(g) GeSe. Todas as intensidades estão em escala de cor logarítmica.

Um sumário de todos os efeitos observados é apresentado na tabela 8.3,

na qual os as marcações em preto, azul e vermelho indicam a observação dos
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três tipos de peculiaridades discutidas acima. O aparecimento dos modos

nas configurações onde não são esperados está relacionado a mudanças locais

na estrutura cristalina, levando a mudanças no tensor Raman. Por exemplo,

modos com simetria Ag, que só possuem componentes na diagonal do tensor

e assim, só são esperados em configurações de polarização paralela c(a,a)c̄

e c(b,b)c̄. Entretanto, em espectros obtidos nas bordas, os três modos com

simetria Ag em GeS e os dois Ag em GeSe estão presentes nas configurações

c(a,b)c̄ e c(b,a)c̄, mostrando que que os correspondentes tensores Raman

adquiriram componentes fora da diagonal. Estas mesmas tendências foram

observadas em cristais de BP e foram discutidas no capítulo anterior, sendo

atribuídas a uma reorganização dos átomos na borda do cristal. Dadas as

similaridades da estrutura cristalina de BP e cristais monocalcogenetos do

grupo IV, é esperado que a reorganização atômica na borda seja responsável

pelas peculiaridades observadas nos espectros Raman polarizados.

8.2 Conclusão

O estudo de espectroscopia Raman polarizado foi feito em bordas de

cristais ortorrômbicos exfoliados de GeS e GeSe, revelando o surgimento de

modos Raman não esperados. Os flakes foram escolhidos por apresentarem

bordas bem definidas sendo estas zigzag e armchair nas quatro configurações

de polarização analisadas: duas com luz incidente e analisada paralelas entre

si, e duas com polarizações ortogonais entre si. O espectro Raman adquirido

no centro dos flakes não exibe estas peculiaridades não esperadas e foi usado

para determinar a orientação dos eixos cristalográficos dos cristais. Em con-

traste, os espectros Raman polarizados nas bordas revelaram três conjuntos

de características não esperadas: o aumento da intensidade dos modos que

100



Tabela 8.3: Sumário das peculiaridades observadas nas bordas dos cristais de GeS e

GeSe. Marcações em preto indicam aumento da intensidade de modos esperados na con-

figuração de polarização indicada, azuis denotam aparecimento de modos não esperados

na configuração de polarização indicada, mas esperados na configuração de polarização

quando a luz propaga ao longo do eixo c do cristal; vermelhos indicam aparecimento de

modos que não deveriam estar presentes em nenhuma configuração de polarização com a

luz propagando na direção c do cristal.
GeS GeSe

Modo Edge c(a,a)c̄ c(b,b)c̄ c(a,b)c̄ c(b,a)c̄ Modo Borda c(a,a)c̄ c(b,b)c̄ c(a,b)c̄ c(b,a)c̄

A2
g

AC X X X X
A2
g

AC X X

ZZ X X ZZ X

A3
g

AC X X X
A3
g

AC X X

ZZ X X ZZ X X

A4
g

AC X X X X
A4
g

AC X X X X

ZZ X X X ZZ X X X

B2
1g

AC X X X
B2

1g

AC X X X X

ZZ X X X X ZZ X X

B1
3g

AC X
B1

3g

AC

ZZ X X ZZ
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já eram esperados na configuração de polarização medida; o aparecimento de

modos que deveriam estar presentes, somente na configuração de polarização

quando a luz incidente propaga na direção c do cristal (usada em todos os

experimentos); e o aparecimento de modos que não deveriam estar presentes

em nenhuma configuração de polarização com a luz propagando na direção c

do cristal. O aparecimento destas peculiaridades foi previamente observado

em cristais de BP, que possui a mesma estrutura cristalina dos mococalcoge-

netos do grupo IV investigados neste trabalho. Assim como no BP, sugere-se

que os resultados anômalos observados são consequência de uma reorgani-

zação dos átomos na borda do cristal, que aparenta ser uma tendência de

cristais lamelares com estrutura corrugada.
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Capítulo 9

Conclusão

Neste trabalho, diversos tipos de amostras bidimensionais e lamelares

foram estudadas utilizando espectroscopia Raman. As amostras estudadas

foram grafeno bicamada rodado (TBG) crescido de forma controlada por

deposição química de vapor, fósforo negro e monocalcogenetos do grupo IV

exfoliados mecanicamente, como o sulfeto de germânio (GeS) e seleneto de

germânio (GeSe). As medidas das amostras de TBG estudadas possuem ân-

gulos 0◦ a 30◦ e as medidas de Raman foram feitas utilizando três lasers com

comprimentos de onda de 488 nm, 532 nm e 633 nm. Utilizando espectrosco-

pia Raman ressonante a estrutura eletrônica das amostras estudadas foram

mapeadas e juntamente com análises teóricas, a origem das singularidades de

van Hove puderam ser atribuídas ao tamanho célula de Moiré. Para amostra

de BP dois estudos foram feitos. Primeiro, a natureza complexa dos tensores

Raman pôde ser comprovada por meio de medidas da dependência angular

dos espectros Raman, que apresentaram um comportamento não usual para

os modos totalmente simétricos. Segundo, o aparecimento de modos inespe-

rados, que quebram as regras de seleção de polarização Raman, nas bordas

das amostras de BP, atribuídos ao reordenamento dos átomos na borda das
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amostras, que depende se a borda é do tipo armchair ou zigzag. Os resulta-

dos foram comprovados usando cálculos de teoria do funcional da densidade.

Por último, o mesmo comportamento observado nas bordas das amostras de

BP foi observado nas bordas de amostras de GeS e GeSe. Considerando as

similaridades das estruturas cristalinas de GeS, GeSe e BP, a quebra das

regras de seleção nestas amostras foi também atribuída a uma reorganização

atômica nas bordas das camadas. Sendo assim, nesta tese, espectroscopia

Raman provou-se ser uma técnica poderosa para acessar informações sobre

estrutura eletrônica, simetria e organização cristalina local de diversas amos-

tras bidimensionais e lamelares.

104



Apêndice A

Determinação dos eixos

cristalográficos de BP

Foi mostrado recentemente que a determinação dos eixos cristalográficos

de BP obtidos da dependência angular dos espectros Raman polarizado não

é necessariamente correta, uma vez que os elementos dos tensores Raman

dependem de ambas a energia de excitação do laser incidente e da espessura

do flake[55]. Sendo assim, os valores de intensidade máximo e mínimo da

dependência angular podem ser associados com ambas as direções armchair

e zigzag dependendo da espessura da amostra. Entretanto, a distinção entre

estas duas direções pode ser inequivocamente determinada pela resposta da

anisotropia óptica da absorção de BP (dicroísmo linear) [25].

Durante este trabalho, além das medidas dos espectros Raman polari-

zado de cristais de BP sobre substrato de silício (com camada de óxido), a

dependência angular do sinal do silício, centrada em 525 cm−1, também foi

medida. Primeiramente, com o analisador paralelo a direção da polarização

incidente da luz, o cristal de BP foi girado até que a amplitude do sinal do

modo Raman B2g seja nulo. Com esta orientação, a direção de polarização é
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paralela ou à direção armchair ou À zigzag do cristal[55]. Em seguida, um

espectro foi registrado no flake e fora do flake (sinal somente do substrato).

A amostra foi então girada de 90◦ e outro par de espectros foi registrado.

Com o comprimento excitação no intervalo do visível, cristais de BP são

sempre mais absortivos na direção armchair [139]. Sendo assim a razão entre

o sinal do silício fora do flake e medido quando este atravessa o flake deve ser

maior com a polarização paralela à direção armchair. As linhas sólidas na

figura A.1 mostram o espectro Raman medido através do BP, enquanto as

linhas tracejadas mostra o sinal do silício fora do flake de BP. Linhas azuis

e vermelhas indicam as duas orientações principais do flake de BP medido

com espessura de 170 nm. Todos os espectros foram coletados usando laser

com comprimento de onda de 488 nm e 1 mW de potência. É claro da figura

que, através do BP o sinal do modo do silício exibe baixa amplitude na curva

vermelha, que é, então, denotado com a direção armchair. A confiabilidade

da medida foi confirmada comparando com a difração de elétrons mostrados

no inset da figura A.1.

106



Figura A.1: Espectro Raman obtido através (linhas sólidas) de um flake de

BP de 170 nm de espessura e obtido diretamente no substrato (linhas trace-

jadas) com configuração de polarização paralela à dois eixos cristalográficos

do BP (linhas vermelhas e azuis). A medida na qual o sinal do silício é me-

nos intensa, medido através do BP, foi determinado como paralela a direção

armchair do flake.
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