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Resumo 
O grafeno é um alótropo bidimensional do carbono com hibridização do tipo sp2. Suas 

notáveis propriedades eletrônicas e estruturais provocaram um enorme interesse científico e 
tecnológico para o material na última década. Grafeno pode ser crescido em certos metais de 
transição através da técnica bem conhecida Chemical Vapor Deposition (CVD). A 
estabilidade do grafeno nesses substratos é garantida, porém as interações químicas entre eles 
modificam suas exóticas propriedades eletrônicas e estruturais. É possível sintetizar grafeno 
sobre Ir(111) sem defeitos estruturais substanciais e em um único domínio, quando realizado 
sob condições específicas de temperatura do substrato e da pressão do gás precursor 
(propileno). Na tentativa de isolar o grafeno do substrato, seja fisicamente ou eletricamente, 
existe a possibilidade da intercalação de diversas espécies, tais como gases, metais ou 
nanopartículas. Realizando tal procedimento, além da suspensão do material, é possível 
também dopar a banda eletrônica ou induzir abertura de gap. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar a dinâmica de crescimento e 
intercalação do ferro em Gr/Ir(111), seguindo os parâmetros termodinâmicos envolvidos e 
observando principalmente os deslocamentos químicos usando espectroscopia de fotoelétrons 
de raio-x (XPS) de alta resolução com síncrotron. Em paralelo, também usamos o 
microscópio de varredura por tunelamento (STM) para acompanhar a formação e intercalação 
das estruturas na superfície durante os ciclos de evaporação do ferro. 

Os resultados mostraram que, com o substrato à temperatura ambiente, o Fe interage 
fortemente com o grafeno e ocorre intercalação parcial. No caso de evaporação à temperaturas 
moderadas, houve intercalação total do Fe que permaneceu protegido pela folha de grafeno, 
indicando ser possível crescer um filme fino intercalado na superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
Graphene is a 2D carbon allotrope having sp2 hybridized atoms in a single-layer. Its 

remarkable electronic and structural properties attract an enormous scientific and 
technological interest to the material in the last decade. Graphene can be grown on certain 
transition metals by the well-known Chemical Vapor Deposition (CVD) technique. The 
stability of graphene in these substrates is guaranteed, but the chemical interactions between 
them modify its exotic electronic and structural properties. It is possible to grow graphene on 
the Ir(111) surface without substantial structural defects and withsingle domain, whenspecific 
conditions of substrate temperature and pressure of the precursor gas (propylene) are applied. 
While trying to retrieve the characteristic properties, the scientific community has been trying 
to isolate graphene from the metallic substrate, either physically or electrically, by 
intercalation of various species such as gases, metals or nanoparticles. By performing such 
procedures, it is possible, besides the desired suspension of the material, to induce changes 
such as gap opening and doping of the electronic band structures. 

In this context, the aim of this work is to study the dynamics of iron growth and 
intercalation in Gr/Ir(111), following the thermodynamic parameters involved and observing 
mainly the chemical shifts using high resolution x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). In 
parallel, we also used the scanning tunneling microscope (STM) to follow the formation of Fe 
surface structures during the evaporation cycles and intercalation. 

The results show that at room temperature, Fe interacts strongly with graphene with 
partial intercalation. In the case of evaporation at moderate temperatures, there was full 
intercalation of Fe which remained protected by the graphene sheet. 
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1. Introdução 

As notáveis propriedades eletrônicas e estruturais do grafeno provocaram um enorme 

crescimento de pesquisas científicas relacionadas ao material na última década, 

principalmente após o trabalho dos laureados com o Nobel de Física de 2010 Kostya S. 

Novoselov e Andre K. Geim [1], no qual, a partir de uma técnica simples de exfoliação do 

grafite altamente orientado (HOPG) foi possível obter filmes relativamente grandes de 

grafeno (10µm) e de alta qualidade eletrônica e estrutural que favoreceram as medidas dessas 

exóticas propriedades. 

Um problema prático que surge com este material envolve viabilizar métodos de sintetizar 

grandes áreas (wafersize) no processo de fabricação em larga escala. Tal obstáculo constitui 

em uma primeira barreira a ser vencida, o que abriria as portas para uma nova fronteira no 

ramo da indústria eletrônica e de dispositivos diversos, tais como sensores. Essa síntese, no 

entanto, não é algo simples de se realizar, já que o grafeno na sua forma mais plana (chamado 

grafeno free-standing) é termodinamicamente instável, como sugere Landau [2] e 

posteriormente Mermin [3]. Apesar disso, a sua síntese pode ser realizada em alguns metais 

de transição utilizando-se de uma técnica bem conhecida chamada Chemical Vapor 

Deposition (CVD) [4]. Essa é uma técnica que, diferente de muitas outras existentes, é capaz 

de favorecer o crescimento de uma única camada do material em toda a extensão da superfície 

(substrato). No entanto, haverá interação química entre a folha e o substrato para cada caso 

em específico. Essa interação pode acarretar alterações das propriedades tanto eletrônicas 

(aberturas de gaps, dopagem) quanto estruturais (reconstruções e corrugações) do grafeno. 

O Irídio(111) é um substrato interessante para o crescimento do grafeno pelo fato de 

conseguirmos obter no processo de síntese somente uma monocamada, com poucos defeitos 

estruturais, e com uma única orientação azimutal da folha em relação ao substrato, isto é, sem 

a presença de múltiplos domínios [5]. Além disso, a interação química com o substrato é 

relativamente fraca e as características free-standing são quase ideais. 

Diante das dificuldades de se obter um grafeno com alta qualidade estrutural e com suas 

propriedades preservadas, surgem então diversas tentativas de isolar a monocamada do 

material, seja fisicamente ou eletricamente, do substrato por meio da intercalação de diversos 

elementos como gases, metais e nanopartículas. Processos envolvendo a intercalação de gás 

hidrogênio e oxigênio podem ser encontrados na literatura e demonstraram sucesso em 

favorecer o desacoplamento eletrônico [6,7], além de promoverem a dopagem da banda 
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eletrônica tipo p ou n, dependendo do intercalante. Já as tentativas com átomos 

ferromagnéticos demonstraram modificações nas bandas, bem como alterações nas 

propriedades magnéticas do material, abrindo interesse no estudo de filmes magnéticos 

anisotrópicos e suas possíveis aplicações em dispositivos de armazenamento de dados 

[8,9,10]. 

O processo de intercalação de átomos e moléculas em grafeno é ainda hoje um ponto de 

controvérsia na literatura. Por exemplo, no caso do Gr/SiC(0001) uma explicação mais aceita 

seria a intercalação por defeitos e bordas existentes em grande quantidade e correspondente 

difusão do intercalante entre a folha e o substrato de SiC [11]. Por outro lado, o grafeno 

crescido por CVD em metais, em particular no Ir(111), apresenta pouquíssimos defeitos e 

suas folhas são grandes (centenas ou milhares de ngstroms) antes de existir um degrau 

proveniente do substrato. Tal condição gerou questões sobre quais os reais mecanismos de 

intercalação.  

Nesse contexto, a proposta deste trabalho é estudar a dinâmica do processo de intercalação 

do ferro no Gr/Ir(111) para diferentes condições de temperatura do substrato e observando 

principalmente as alterações no ambiente químico conforme evaporamos o ferro sobre a 

superfície de Gr/Ir(111) com espessura equivalente a submonocamada. Como ferramenta 

principal no estudo, utilizamos a técnica de XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) de alta 

resolução com síncroton. O uso desta é justificado pelo fato de ser sensível à superfície e, 

principalmente, por fornecer informações sobre possíveis mudanças no estado químico dos 

elementos do material (chemical shift). Grande parte das medidas experimentais foram 

realizadas na linha PGM do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), que fornece um 

alto fluxo de fótons, alta resolução em energia, e a baixas energias, o que nos proporciona 

trabalhar com fotoelétrons das primeiras camadas atômicas. 

Em paralelo, utilizamos também a técnica de STM (Scanning Tunneling Microscopy) para 

acompanhar a formação das estruturas da superfície e de que maneira ocorre o ordenamento 

do Fe conforme se realizam os ciclos de evaporações.  

 Em resumo, esta dissertação tem como objetivo contribuir ao melhor entendimento dos 

mecanismos de intercalação atômica em grafeno-CVD estudando o caso particular do 

ferro/Gr/Ir(111). O capítulo 2 busca trazer uma breve revisão dos aspectos teóricos do 

material grafeno que o tornam tão especial, bem como a técnica de síntese por CVD. Além 

disso, discutimos como ocorre a sua interação com metais de transição, em especial o Ir(111). 
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No capítulo 3, aborda-se a metodologia experimental, com destaque para as principais 

técnicas de física de superfície utilizadas neste trabalho (XPS e STM). O capítulo 4 é 

dedicado à apresentação em detalhes dos procedimentos experimentais utilizados nessa 

investigação, os resultados e discussões, levando por fim à conclusão e perspectivas futuras 

no capítulo 5. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 - O átomo de carbono e suas hibridizações 

O elemento carbono é definitivamente um dos mais versáteis da tabela periódica e isso se 

deve a sua grande diversidade de tipos de ligações químicas que este pode formar com os 

mais variados átomos. A presença e importância do carbono na natureza são predominantes e, 

juntamente com alguns outros elementos, constituem a base para a formação de moléculas 

essenciais à vida. Do ponto de vista de ciência dos materiais, este apresenta formas 

alotrópicas como o grafite, grafeno, diamante, fulereno, nanotubos, etc. Cada átomo possui 

seis elétrons na configuração fundamental: 1s2 2s2 2p2. Dois elétrons ocupam a camada 

eletrônica 1s mais interna (conhecidos como níveis de caroço), e não participam das ligações 

químicas. Os quatro restantes ocupam os orbitais mais externos (de valência) 2s e 2p. 

Acontece que as funções de onda dos elétrons destes dois orbitais podem se misturar, de 

modo a facilitar diferentes tipos de ligações com os átomos vizinhos. Isso é possível porque a 

diferença de energia dos níveis desses orbitais é pequena (~4 eV) em relação à energia de 

ligação típica em diferentes moléculas a base de carbono (3~4 eV por ligação). A título de 

exemplificação, a energia para a dissociação de C-H em metano é 439 KJ/mol. A dissociação 

de C-C em etileno é de 347 - 356 KJ/mol (ou 3.6 - 3.69 eV) [12]. Já a tripla ligação de C no 

acetileno HC≡CH tem valor muito mais alto, 837 KJ/mol. [12, 12-a] 

 

 
Figura 1 – Distribuição eletrônica do átomo de carbono em seu estado fundamental (à esquerda) e no estado 

excitado (à direita) que pode favorecer ligações químicas [13]. 
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Essa mistura entre as funções de onda dos orbitais é chamada de hibridização, e no caso 

do carbono, são três possíveis: sp, sp2 e sp3. 

Na hibridização sp, uma combinação linear do orbital 2s com um orbital 2p, 2px por 

exemplo, é formada e surgem dois novos estados mostrados na figura a seguir. Um exemplo 

de composto a base de carbono que apresenta hibridização sp é o acetileno HC≡CH. 

 

 
Figura 2 – Formação da hibridização sp [14]. 

 

Na hibridização sp2, o orbital 2s e dois orbitais 2p são hibridizados favorecendo a 

formação de ligações covalentes no plano que formam 120º de ângulo entre si. Exemplos de 

hibridização sp2 são o grafite e o grafeno. 

 

 
Figura 3 – Formação da hibridização sp2 [14]. 

 

Por fim, na hibridização sp3, o orbital 2s e três orbitais 2p se unem para formar quatro 

ligações covalentes dispostas numa estrutura tetragonal. Exemplos de compostos a base de 

carbono nesse caso são o gás metano e o diamante. 
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Figura 4 – Formação da hibridização sp3 [14].  

 

É fascinante a versatilidade do carbono em modificar a sua estrutura eletrônica de modo a 

favorecer as suas ligações. Interessante voltar a atenção para o caso dos alótropos do carbono 

que, apesar de serem originados do mesmo elemento, apresentam propriedades químicas e 

estruturais totalmente diferentes. O diamante, por exemplo, é um material que apresenta uma 

dureza altíssima por causa da forma como os átomos se empacotam na rede cristalina e pelo 

tipo de ligação que cada átomo de carbono está realizando. Todas as quatro fortes ligações são 

covalentes, ou também conhecidas como ligações do tipo sigma (σ). 

O grafeno, por outro lado, é um material que apesar de ser bastante resistente, apresenta 

uma grande flexibilidade. A resistência é obviamente devido às três ligações do tipo σ que se 

encontram no mesmo plano; enquanto sua flexibilidade vem do fato deste ser um material 

bidimensional que apresenta um grau de liberdade espacial extra na qual a folha pode 

deformar. Por outro lado, enquanto o diamante é um excelente isolante elétrico, o grafeno 

apresenta alta mobilidade eletrônica devido a sua dispersão de estados próximo ao nível de 

Fermi. No caso da ligação sp2, o orbital restante no átomo de carbono é delocalizado, não 

participa das ligações covalentes e se encontra perpendicular ao plano da folha fazendo 

ligações fracas (Van de Waals) do tipo  com outros átomos. Como o grafeno possui uma 

estrutura bidimensional, esses estados remanescentes não se ligam a outros átomos e formam 

a conhecida banda  que apresenta as características eletrônicas tão peculiares do material, 

como por exemplo, a dispersão linear da energia com o momento. 

 

 



7 
 

2.2 – Rede hexagonal (honeycomb) 

Como já foi visto na seção anterior, devido à hibridização sp2, os átomos do grafeno se 

agrupam numa rede hexagonal, conhecida também como rede honeycomb (favo de mel). Esta 

rede pode ser interpretada como sendo uma superposição de duas redes de Bravais 

independentes, que chamaremos de sub-rede A e B para seus respectivos átomos base. Em 

outras palavras, é uma rede Bravais triangular com dois átomos na base. As menores 

distâncias entre os átomos das sub-redes são dadas pelos vetores i, i=1,2,3. 

 

 
Figura 5–Rede honeycomb. Os vetores i conectam os primeiros vizinhos de cada átomo de carbono, separados 
por uma distância a= 0.142 nm. Os vetores a1 e a2 formam a rede Bravais triangular com dois átomos na base (A 

e B) [15]. 

 

Os três vetores, nesse caso, são dados por: 

 

e os vetores base que reproduzem a rede hexagonal no espaço são: 

 

A rede recíproca, que representa fisicamente vetores de onda propagando na rede, é dada 

por: 
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Essa função de onda dos elétrons  é composta de duas partes, as quais referem-se às sub-

redes A e B. Cada parte é uma função de onda de Bloch somada sobre todas as funções de 

onda para cada tipo de átomo da sub-rede. Sem especificar o Hamiltoniano, podemos escrever 

a equação de Schröedinger como:  

 

Fazendo 

i.)  

ii.)   

Integrando e ajustando os termos, teremos:  

 

 

onde . 

Seguindo o método de aproximação, vamos usar apenas interação entre os primeiros 

vizinhos. Os termos da diagonal ficam 

 

 

No caso da rede do grafeno, as integrais devem ser idênticas, pois os átomos A e B das 

sub-redes são idênticos. Escrevemos, portanto: . 

Pelo mesmo processo, os termos fora da diagonal são dados por:  

� �  

� �

��

� � �  

O termo  é proporcional à soma de Bloch e está relacionado à interação entre os 

elementos das subredes. 

As três coordenadas dos primeiros vizinhos (1, 2 e 3) são dadas na seção anterior. 

Fazendo a substituição algébrica e após algumas simplificações, os elementos podem ser 

escritos da forma:  
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� �  

A partir desses elementos de matriz na Hamiltoniana, teremos a equação secular a ser 

resolvida que nos leva ao determinante:  

 

 

Sendo, portanto:  

 

Nos pontos  e  da zona de Brillouin, o termo 

dentro da raiz na expressão (9) é nulo e as bandas (anti ligante) e  (ligante) se tocam. Por 

esse motivo, o grafeno é conhecido como sendo um semicondutor de gap nulo. Esses pontos 

de encontro são chamados pontos de Dirac. 

 

 
Figura 7 – Estrutura de bandas pelo método tight binding. Podemos visualizar as bandas ligante e antiligante, 

bem como os pontos de Dirac, juntamente com a projeção ao longo da direção KΓMK  [16]. 
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Fazendo aproximações para pequenos valores de momento nesses pontos, vemos que a 

banda apresenta comportamento linear. Se esse pequeno momento é escrito como , então a 

estrutura da energia tem a forma (com ) 

 

Experimentalmente  e a partir dos valores conhecidos, podemos encontrar que a 

velocidade de Fermi para essas bandas lineares é da ordem de 108 cm/s, mostrando, portanto, 

alta mobilidade eletrônica. 

Outro efeito devido a essa linearidade da energia é que a massa efetiva, obtida por 

 

é nula. Na realidade, esse comportamento massivo é compreendido se considerarmos os 

elétrons no grafeno como partículas relativísticas. Por isso que, na região dos pontos K, o 

comportamento dos elétrons obedecem a equação de Dirac. 

É importante salientar aqui que dependendo da interação do grafeno com o substrato e 

através de possíveis funcionalizações de sua estrutura eletrônica/atômica (tais como 

reconstrução, criação de defeitos e dopagem), as propriedade acima descritas (gap, dopagem, 

velocidade dos elétrons) podem ser convenientemente alteradas.  

 

 

2.4 – Síntese do grafeno CVD 

Existem diversos processos de síntese do grafeno que são reportados na literatura. Nesta 

seção, o objetivo é apresentar as principais técnicas, dando ênfase ao processo de Chemical 

Vapor Deposition utilizado na preparação das amostras deste trabalho.  

Dentre todas as técnicas, a mais simples é a exfoliação mecânica, que consiste em, com o 

auxílio de fitas adesivas, esfoliar flocos de grafite altamente orientado (HOPG – highly-

oriented pyrolytic graphite). O processo é feito manualmente e os cristais são depositados, em 

geral, num material isolante para serem analisados microscopicamente. Os desenvolvedores 

dessa técnica foram Geim e Novoselov [1] que, a partir desse método, obtiveram folhas de 

grafeno suficientemente grandes para medir experimentalmente diversas propriedades do 

material. 
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É possível também sintetizar o grafeno a partir da sublimação do carbeto de silício (SiC), 

aquecendo o cristal a altas temperaturas (≥1100oC). No processo, ocorre a quebra das ligações 

entre o silício e o carbono. Os átomos de Si sublimam, enquanto que os de C ligam-se se 

reconstruindo na forma de folhas de grafeno na superfície do SiC [18]. 

Um método alternativo que vale a pena citar é o método de segregação, que consiste, em 

geral, no aquecimento de um substrato dopado com carbono. O aumento da temperatura 

promove a difusão do elemento para a superfície que acaba se ligando a outros formando a 

rede honeycomb [19]. 

Dentre os métodos citados acima, os principais problemas apresentados são a produção de 

filmes limitados em sua extensão, como é o caso da exfoliação do HOPG, além da dificuldade 

de se controlar o crescimento e a formação de diversas monocamadas do material, como é o 

caso da sublimação de Si em cristais de SiC e do método de segregação. São técnicas, 

portanto, que apresentam muitas dificuldades de se produzir grafeno epitaxial em grandes 

áreas e em larga escala. A busca por essa possibilidade vem do fato de que seria interessante, 

por exemplo, no caso de aplicações eletrônicas, poder reproduzir grandes regiões de alta 

qualidade que possam ser manipuladas na fabricação de dispositivos integrados. A técnica 

CVD promete ser uma grande candidata a satisfazer os requisitos para isso. 

A técnica consiste em sintetizar grafeno num substrato metálico que é submetido à altas 

temperaturas. Um gás hidrocarboneto ao entrar em contato com a superfície do metal tem as 

suas ligações C-H quebradas por meio de catálise. Os átomos de hidrogênio desorvem da 

superfície para o ambiente de vácuo ou atmosfera da câmara como subproduto da reação, 

enquanto que o carbono se reagrupa na superfície formando a rede hexagonal. Durante a 

reação, o metal não somente serve de catalisador da reação, como também determina o 

mecanismo de deposição do grafeno. Isso se deve à intensidade e o tipo da atração química 

entre o carbono e os átomos do metal. Mais detalhes a respeito destas características serão 

tratados na próxima seção. 
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Figura 8 – Esquema ilustrativo da síntese de grafeno por meio da técnica CVD 

[http://minotlab.physics.oregonstate.edu/content/image-gallery]. 

 

 

2.5 –Grafeno em metais de transição. 

Grafeno adsorvido em superfícies metálicas já é conhecido há mais de quarenta anos. A 

formação do material foi observada pela primeira vez durante a preparação de superfícies de 

cristais de Pt e Ru [20]. Durante o annealing, na preparação das amostras a altas temperaturas, 

impurezas de carbono segregavam do bulk para a superfície. Nesta época, a superestrutura de 

carbono que se formava na superfície era um “mero inconveniente” na preparação de 

amostras e muitos físicos e químicos não deram a devida importância ao seu estudo mais 

minucioso.  

Como já dito anteriormente, um dos principais interesses do crescimento de grafeno em 

metais reside no seu potencial de aplicação em dispositivos eletrônicos e em spintrônica. 

Torna-se necessário, portanto, compreender o processo de crescimento do material e como 

controlá-lo de maneira adequada para se obter uma rede de alta qualidade. Quando dizemos 

que o grafeno é de alta qualidade, referimos a uma rede que abrange grandes áreas do 

substrato, sem a presença de múltiplos domínios ou defeitos estruturais e que seja o mais 

plano possível (free-standing). Todas essas exigências garantem que as propriedades, 

principalmente eletrônicas, sejam preservadas.  

A investigação e caracterização dessas interfaces cresceram rapidamente nos últimos anos, 

principalmente devido a aplicação da técnica de CVD em regime de ultra alto vácuo (UHV), 

que corresponde a pressões entre 10-8 e 10-11 mbar. As baixas condições de pressão garantem 

um ambiente livre de impurezas contaminantes que possam prejudicar o processo de catálise 

do gás hidrocarboneto. Em alguns sistemas como Ru, Rh e Ir, uma vez que a superfície é 
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coberta por grafeno, não há mais regiões de ativação disponíveis para a dehidrogenação e a 

reação cessa. Desta forma podemos dizer que o sistema é automaticamente limitado a uma 

única camada de grafeno.  

É claro que a presença do substrato metálico acarretará em mudanças eletrônicas e 

estruturais na rede do grafeno, e isso está relacionado diretamente com a intensidade da 

ligação química entre os elementos e a diferença entre os parâmetros de rede dos materiais.  

A tabela abaixo resume a formação do grafeno em substratos metálicos, indicando a 

intensidade das interações, que podem ser divididas em duas categorias: fortes e fracas. 

 

 
Figura 9 – Sumário das interações entre grafeno e metais de transição. Elementos em azul formam carbetos; em 

branco não há formação de grafeno; em vermelho os substratos onde a interação com o grafeno é forte e em 
amarelo onde a interação é fraca. [20] 

 

As interações fortes são caracterizadas por formar domínios únicos, ou seja, uma única 

direção relativa entre os parâmetros de rede do grafeno e do metal. Está representado na 

figura 9 pela letra S no canto superior direito de cada elemento. A letra M se refere a 

múltiplos domínios. Outra característica é a forte alteração da banda  do grafeno, inclusive 
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apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

cristal metálico difere do substrato. Dessa 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
hexagonais (fcc(1

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

cristal metálico difere do substrato. Dessa forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
hexagonais (fcc(1

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
hexagonais (fcc(1

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
hexagonais (fcc(111)

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
11)

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[21], Pt(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
11) 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
 ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

(111) 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

 [22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localiza

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

dos átomos de carbono se localizam

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

m

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

m. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001))

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
ou hcp(0001)) [20

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
[20

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
[20

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
[20].

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidad

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
]. 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

Para cada conjunto grafeno/metal, uma periodicidade característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 
 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[22], Ir(111) 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

 [23

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[23

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[23

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

[23] e 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

] e 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

. Essas regiões 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

] e 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

 ou 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

] e 

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

ou 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

] e Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

ou 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

ou sítios de adsorção 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

sítios de adsorção 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

sítios de adsorção 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

sítios de adsorção 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 

e característica específica é

apresentada. Essas estruturas são identificadas, por exemplo, no padrão LEED (

perfície na forma de pequenos satélites ao redor dos pontos do 

Rh (111)

Na maioria dos casos, o parâmetro de rede do grafeno crescido sobre a superfície do 

forma, a rede apresenta diferentes regiões em que 

sítios de adsorção 

Diferentes nomenclaturas para os sítios de adsorção do grafeno sobre superfícies metálicas 

A superposição das redes do grafeno com a do substrato leva ao surgimento de uma nova 

rede. Esse novo padrão é também conhecido como rede 
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de poder compreender qual a origem química das corrugações da rede (detalhes em [29]). 

 

 
Figura 13 – Visão superior ilustrativa da estrutura grafeno(12X12) sobre Ru(0001)(11X11), bem como uma 

visão de perfil da rede indicando a amplitude de corrugação e o parâmetro de rede Moiré. Quatro células 
unitárias (60X522) são ilustradas [29]. 

 

Apesar das diversas tentativas, o fato é que não se sabe qual fenômeno ao certo influencia 

diretamente na morfologia do crescimento do grafeno sobre metais levando ao surgimento 

dessas corrugações. Estudos indicam que diferentes energias de adsorção e barreiras de 

difusão podem apresentar um papel importante durante o crescimento, bem como interações 

dipolo-dipolo, interações elásticas, e interações elétricas e magnéticas indiretamente induzidas 

pelo processo de adsorção em cada metal [30]. Apesar das questões em aberto, existem várias 

proposições para utilizar a estrutura Moiré como template para o crescimento de 

nanoestruturas ordenadas (quantum dots, nanomagetos, nanocatalisadores, etc). 

 

 

2.7 – Grafeno sobre Ir(111) 

Dos metais de transição apresentados na Figura 9, vemos que o irídio apresenta 

peculiaridades que o torna um caso interessante a se analisar. Em primeiro lugar, ele apresenta 

uma interação relativamente fraca com o grafeno, vide a distância entre folha e substrato 
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(~3.5 ). É uma distância que se aproxima muito do valor entre camadas de grafite fracamente 

ligadas por forças de Van der Waals. Em segundo lugar, dentre os metais que apresentam 

interações fracas com o grafeno, o irídio é o único substrato em que pode ser crescidas folhas 

num único domínio, apresentando largas regiões sem ou com poucos defeitos estruturais. Esse 

fator é importante para manter intactas as propriedades eletrônicas e estruturais do material. 

O processo de crescimento do grafeno no Ir(111) é realizado pelo método de 

decomposição de hidrocarbonetos (CVD), expondo a superfície quente do metal ao gás. 

Como a solubilidade do carbono no irídio é pequena, o crescimento é limitado a uma camada 

(monolayer) [5]. Essa camada apresenta diversos domínios em que os vetores de rede do 

grafeno e irídio formam ângulos de rotação entre si. As formações desses domínios dependem 

das condições específicas de preparo da amostra tais como temperatura e pressão. A situação 

mais comum é a formação em que os vetores de ambas as redes são alinhados, formando o 

domínio denominado R0o. Para obtê-lo, a temperatura do cristal deve estar superior a 1500 K. 

Trabalhando com temperaturas inferiores, o grafeno crescido apresenta um caráter 

policristalino com domínios R14o, R18.5º e R30o [31]. 

Superestruturas Moiré também são observadas devido a incomensurabilidade das redes, 

apresentando pequenas corrugações de ~0.3 . Estudos prévios utilizando STM mostram que, 

no caso do Ir(111), três principais estruturas básicas (ou sítios) de adsorção são observadas. 

 

 
Figura 14 – Célula unitária da superestrutura Moiré do Gr/Ir(111) e suas regiões de adsorção. Esferas amarelas 

representam os átomos de carbono e as cinzas os átomos de irídio [32] 

 

Simulações obtidas por cálculo DFT indicam que a interação Gr/Ir(111) é 

majoritariamente devida a forças do tipo Van der Waals, apresentando pequenas regiões em 

sua célula Moiré unitária com características de ligação covalente fraca [33]. A influência da 
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presença dessas interações, por mais fracas que sejam, acarretam na alteração na estrutura de 

banda. No caso específico do Ir(111), a orientação R0o apresenta uma estrutura eletrônica 

muito próxima do grafeno free-standing. No entanto, o potencial periódico que surge devido à 

periodicidade da superestrutura Moiré afeta a estrutura eletrônica criando réplicas na forma de 

cones de Dirac, além da abertura de “minigaps” entre o cone original e suas réplicas como 

pode ser observado na figura 15 [34]. 

 

 
Figura 15 – Espectro ARPES para: (a) o Ir(111) limpo. (b) Gr/Ir(111) onde é possível observar o cone principal 
de Dirac uma de suas réplicas R. Onde há o encontro entre eles, fica visível a presença de um “minigap”. Em (c) 
e (d), espectros para outros parâmetros angulares deixam visíveis a presença das múltiplas réplicas do cone. As 

linhas pontilhadas em branco são resultados de cálculos de aproximação pelo método tight binding [34]. 

 

 
Figura 16 – Zona Brillouin do grafeno sobre o Ir(111) e seus vetores recíprocos[35].  
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A figura acima ilustra a zona de Brillouin no domínio R0o tanto para o grafeno (vermelho) 

quanto para o Ir(111) (azul). O filme somado com o substrato resulta numa terceira rede 

recíproca com vetores cmoiré que são justamente a diferença entre os vetores recíprocos do Ir e 

do grafeno, aIr e bR0. Na mesma figura, podemos ver as réplicas dos cones nos círculos pretos 

em destaque. Esses mesmos pontos também podem ser observados no padrão LEED da 

Figura 11. No caso desse domínio em especial, existe forte hibridização com a camada 5d do 

irídio próximo ao nível de Fermi, criando também um gap entre as bandas  e * (~100meV) 

[35]. 

 

2.8 – Intercalação com elementos ferromagnéticos 

A comprovação das características eletrônicas e estruturais do grafeno, somado com a 

possibilidade de fazê-lo crescer a partir de uma técnica bem conhecida (CVD), levou grande 

parte da comunidade científica a voltar sua atenção para o sistema grafeno/metais com 

interesse em estudá-los com mais cuidado. Já foi abordado anteriormente que o grande 

entrave neste tipo de sistema é a dificuldade de se obter um grafeno de alta qualidade. Em 

geral, a interação com metais é quimicamente forte. Em muitos casos há formação de carbetos 

e não é possível obter grafeno. Já em outros casos, há possibilidade de crescer epitaxialmente 

o material, formando um cristal com única orientação ao longo de toda a superfície do metal. 

Se por um lado as características estruturais são preservadas, por outro, as eletrônicas são 

prejudicadas. Obviamente a forte interação química com o substrato modifica a estrutura de 

banda de ambos os elementos. Para o cristal de Ni(111) [36], por exemplo, é interessante 

observar que devido à forte hibridização formada entre os orbitais pz do grafeno e o orbital 3d 

do Ni, a banda já não é mais linear em torno de K. Essa característica pode ser observada 

usando espectroscopia angular por fotoemissão (ARPES) (Figura 17a).  

Uma estratégia adotada por muitos grupos na tentativa de obter grafeno free-standing, 

envolve desacoplar a folha do substrato intercalando diferentes átomos e moléculas. No caso 

do Grafeno sobre Ni(111) alguns grupos intercalaram átomos de Au, ou seja, introduzindo 

átomos do elemento na interface entre grafeno e Ni. Nesse processo em específico, as ligações 

Ni 3d são saturadas e a interação química entre grafeno e o substrato é enfraquecida, 

resgatando as propriedades eletrônicas free-standing do material ao deslocar a banda de 2 

eV para o nível de Fermi tocando a sua borda e apresentando dispersão linear em suas 

proximidades. (Figura 17b). 
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Figura 17 – (a) ARPES de grafeno crescido sobre Ni(111). (b) dispersão após intercalação de 1ML de Au. (c) 

dispersão linear em energia no ponto de Dirac que foi recuperada após a intercalação [36]. 

 

Diversos trabalhos reportam também o processo de intercalação como ferramenta que 

pode favorecer a remoção ou diminuição da corrugação da folha de grafeno. O grafeno 

crescido epitaxialmente no substrato Ru(0001), por exemplo, apresenta corrugações 

relativamente intensas de aproximadamente 1.5 . Estas são praticamente suprimidas após a 

intercalação de diversos metais [37]. O método consiste, na maioria dos casos, em evaporar 

controladamente certas quantidades do intercalante na superfície e em seguida aquecer a 

amostra (annealing) para favorecer a intercalação. O real mecanismo que promove a 

intercalação é ainda motivo de debates, e o fato é que não existe explicação 

inquestionavelmente aceita até o momento. Muito se discute a respeito da influência dos 

defeitos da rede de grafeno no processo, porém mesmo em redes tidas como perfeitas o que se 

observa é a formação de ilhas intercaladas e, inclusive, todas bem afastadas dos degraus do 

substrato, que também poderiam servir de passagem aos átomos. Cálculos teóricos de DFT 

feitos por Li Huang et. al. [37] para o Pd sobre Gr/Ru(0001) demonstram que a barreira de 

difusão imposta pela rede reduz drasticamente com o aquecimento do sistema e isso poderia 

facilitar a quebra das ligações C-C. Somado a esse fato, a energia de adsorção do Pd no 

Ru(0001) é maior que no grafeno, o que sugere nesse caso o favorecimento da passagem do 

átomo através dos defeitos em direção ao substrato. Após a intercalação bem sucedida e com 
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a diminuição da temperatura, o carbono tenderia a se rearranjar de forma a reconstruir a rede 

antes deformada. Esse modelo pode explicar a intercalação de alguns metais de maneira 

satisfatória. No entanto, outros metais como o Cs, por exemplo, é capaz de intercalar à 

temperatura ambiente, sugerindo a existência de algum outro tipo de mecanismo [38]. 

As tentativas de intercalação não se limitam apenas em desacoplar o grafeno do substrato. 

A possibilidade de promover abertura de gaps e dopagem do sistema, modificando as 

propriedades elétricas e magnéticas, também pode ser de grande interesse para aplicações em 

dispositivos spintrônicos. A intercalação do cobalto na interface Gr/Ir(111), por exemplo, 

apresenta transferência de momento magnético do metal para os estados  do grafeno [9]. 

Além disso, o Co cresce em camadas 2D na interface, apresentando situação ideal de estudo 

de magnetismo em filmes ultrafinos. 

 

 
Figura 18 – Em (a), estrutura eletrônica obtida por ARPES do grafeno/Ir(111). As linhas em cinza mostram a 

estrutura de banda obtida por simulação do grafeno free-standing. Em (b), após a intercalação de Co, a banda  é 
deslocada para energias de ligação mais elevadas devido a efeitos de hibridização com o estado 3d do 

intercalante (Modificado a partir da referência [9]). 

 

As modificações eletrônicas e estruturais provocadas devido à intercalação estão 

diretamente relacionadas ao ambiente químico em que a amostra é submetida. O que 

favorecerá ou não o desacoplamento são as mudanças que serão promovidas pela reatividade 

do intercalante com os demais elementos. Portanto, acompanhar essas mudanças químicas é 

de extrema importância. Uma técnica que permite esse acompanhamento em detalhe é a 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS). Por meio da identificação das 

energias de ligação dos elétrons ligados aos átomos do sistema, é possível estudar de que 

maneira a atuação do intercalante é definitiva no processo, seja enfraquecendo ou 

amplificando a interação química dos elementos.  
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Na Figura 19, apresentamos um caso de intercalação de oxigênio na interface Gr/Ir (111) 

[7]. Uma camada completa de grafeno na presença de oxigênio à diferentes temperaturas foi 

desacoplada do substrato. O espectro nos mostra para cada temperatura uma diferente energia 

de ligação dos elétrons da subcamada eletrônica 1s do carbono. Esse deslocamento (Figura 

19a) no sentido de menor energia de ligação reflete a diminuição da interação do carbono com 

o substrato. Conforme uma quantidade maior de oxigênio é intercalada, maior o deslocamento 

em energia até o ponto de saturação (formação de uma reconstrução (2X2) de O sobre 

Ir(111)) que suspende a folha de grafeno (Figura 19b). 

 

 
Figura 19–Espectro XPS da camada 1s do carbono a diferentes temperaturas durante a intercalação de oxigênio 

no sistema Gr/Ir(111) (a). Em (b), deslocamento em energia do pico C1s em função da cobertura de oxigênio [7]. 

 

Ainda no mesmo sistema, investigou-se também a subcamada eletrônica 4f do Ir (Figura 

20a). Pode-se verificar a supressão dos estados de superfície característicos do seu espectro, 

indicando o aumento no número de primeiros vizinhos para cada átomo de Ir da última 

camada.Vizinhos estes que também podem ser identificados como sendo oxigênio por meio 

de XPS (Figura 20b). 

 
Figura 20–Espectro XPS do Ir 4f7/2 e do O 1s medidos antes e após a intercalação do gás [7]. 
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Dentre as diversas técnicas de análise química das ligações, o XPS mostra ser muito 

interessante em diversos aspectos. Além dos já citados, também vale ressaltar que se trata de 

uma técnica sensível à superfície, justamente onde acontecem todas as interações relevantes a 

serem estudadas. É lá que o grafeno se encontra e sofrerá possíveis modificações em suas 

estruturas na presença do metal que será adsorvido. O substrato obviamente será submetido a 

mudanças. De qual maneira o grafeno/substrato/intercalante irão interagir quimicamente? 

Novos estados de energia surgirão? Estas são perguntas que se pretende responder neste 

trabalho. Mais além, de qual forma o intercalante se agrupa na amostra Gr/Ir(111)? Formam 

ilhas 3D isoladas ou o material cresce como um filme fino de maneira ordenada? Se houver 

intercalação, em quais condições de temperatura isso ocorre? Para auxiliar nessa busca por 

respostas, a microscopia de varredura por tunelamento (STM) é também uma excelente 

ferramenta que fornece imagens com resolução atômica da superfície do substrato, facilitando 

a identificação das estruturas que são adsorvidas e de qual maneira elas se organizam. 

Basicamente XPS e STM são as principais ferramentas que serão utilizadas neste trabalho. 

Outra técnica, a de difração de elétrons de baixa energia (LEED) também foi útil, mas 

somente para verificação da qualidade da superfície. 

O metal ferromagnético intercalante que será utilizado é o ferro. Estudos prévios são 

reportados na literatura [39,40] e o metal apresenta ser promissor no estudo e 

desenvolvimento de materiais com anisotropia magnética, atraindo considerável interesse 

como possíveis candidatos para aplicações em dispositivos de armazenamento de dados. 

Além disto, o ferro é um metal que interage fortemente com o carbono conforme destacado na 

figura 9. Neste sentido, será interessante verificar se o mesmo conseguirá intercalar à 

temperatura ambiente e se existirão diferentes estados químicos para a situação intercalada e 

não intercalada. Por fim, o ferro pode ser facilmente oxidado pela intercalação de oxigênio. 

Neste sentido seria possível imaginar o desacoplamento do grafeno sobre um filme de óxido. 

Para o estudo de propriedades magnéticas, a necessidade de um substrato que seja compatível 

com a estrutura cúbica de face centrada (fcc) do metal traz o Ir(111) como sendo um bom 

candidato, inclusive por ser um metal não ferromagnético. O grafeno atuando como camada 

protetora à oxidação do filme intercalado é um incentivo ainda maior para concentrar nossos 

estudos no sistema Gr/Fe/Ir(111).  
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3 – Metodologias teórica e experimental 

 

3.1 – X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) 

 

3.1.1 – Introdução e princípios físicos 

A espectroscopia por fotoemissão está definitivamente estabelecida como sendo uma das 

mais importantes técnicas para estudo das estruturas eletrônicas de moléculas, sólidos e 

superfícies, contribuindo significativamente no entendimento de princípios fundamentais da 

Física do Estado Sólido. A técnica é baseada no efeito fotoelétrico, descoberto por Hertz em 

1887 [41], explicado por Einstein em 1905 [42] e verificado experimentalmente em 1916 por 

Milikan [43]. No entanto, somente na década de 1960 a instrumentação necessária para o 

estabelecimento da técnica de espectroscopia de elétrons foi desenvolvida por Kai Siegbahn 

em Uppsala, Suécia, o que rendeu-lhe o prêmio Nobel de Física de 1981.  

O processo de fotoemissão é um fenômeno particularmente simples: um fóton de energia 

 que penetra na superfície do material em estudo poderá ser absorvido por um elétron que 

está ligado ao átomo com uma determinada energia de ligação ( ) abaixo do nível de 

Fermi. A energia cinética  desse elétron emergindo da amostra é dada pela expressão: 

 

Onde  é a função trabalho do material e pode ser compreendida como sendo a energia 

necessária para excitar o elétron ao nível de vácuo a partir do nível de Fermi1.  

O esquema da figura 21 ilustra o processo onde , incluindo a distribuição da 

energia cinética dos fotoelétrons emitidos. Essa distribuição também pode ser visualizada 

como sendo a densidade de estados ocupados na amostra. Os elétrons que são ejetados 

carregam informação a respeito dos níveis eletrônicos dos átomos que o substrato contém. 

Esses níveis podem ser divididos em dois grupos principais: os níveis de valência e os níveis 

de caroço.  

                                                 
1 É importante notar que apesar da equação do efeito fotoelétrico levar em conta a função trabalho da 

amostra, ao realizar uma medida de XPS o valor da função trabalho que é utilizada para calibrar o analisador em 
energia, nunca é o da amostra, e sim do analisador.  
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Figura 21 – Esquema representando o processo de fotoemissão [44].  

 

Os níveis que possuem uma energia de ligação baixa correspondem à banda de valência e 

também carregam informações a respeito dos orbitais envolvidos nas ligações químicas. Esses 

estados são bem menos localizados e potencialmente muito sensíveis a mudança química do 

ambiente. A técnica de fotoemissão mais utilizada no estudo de banda de valência é a UPS 

(Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), onde a energia do fóton incidente na amostra é 

baixa. Para isso, dispõe-se de fontes de radiação provenientes de descargas em gases inertes: 

para o He, por exemplo, as duas principais linhas de emissão são 21.2 eV e 40.8 eV. 

Certamente essas fontes não são capazes de acessar os níveis de caroço de forma significativa.  

Já os níveis de caroço são principalmente determinantes na identificação elemento 

específica dos átomos da amostra, pois são justamente energias bem definidas que estão 

associadas à interação do elétron com o núcleo do átomo e, portanto, diferente para cada 

elemento. Além disso, também fornecem informações do ambiente químico amostral e suas 

eventuais mudanças. As espectroscopias mais populares na investigação dos níveis de caroço 

eletrônico são a XPS e AES (Auger Electron Spectroscopy). Antigamente, a energia do fóton 

utilizado nas técnicas se limitavam principalmente aos grupos de linhas de Al e Mg Kα 

(1486.6 eV e 1253.6 eV respectivamente) emitidos no espectro de raios X produzido a partir 

de fontes convencionais. Atualmente, as fontes de luz síncrotron têm sido amplamente 
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utilizadas e carregam a vantagem de prover alto fluxo de fótons com energias que variam 

desde o ultravioleta (poucos eV) até raios X duro ( ) [45]. Isso garante a 

possibilidade ao experimentalista de escolher as faixas de energia dos fotoelétrons que lhe 

convêm, dando acesso à banda eletrônica que se pretende estudar com mais detalhes de 

informação.  

Todos os fotoelétrons ejetados das suas respectivas camadas eletrônicas, sejam dos níveis 

de caroço ou dos níveis de valência, estão sujeitos a interagir com os outros elétrons ou 

fônons da amostra podendo provocar diversos fenômenos físicos por consequência. Esses são 

processos de espalhamento e podem ser elásticos (sem perda de energia) ou inelásticos (com 

perdas de energia). Para ilustrar os processos físicos básicos num espectro de fotoemissão, 

podemos utilizar a Figura 22 que apresenta em sua parte superior uma longa região escaneada 

em energia de um exemplo qualquer de metal da segunda coluna da tabela periódica. 

 

 
Figura 22 – Espectro XPS característico (topo) e seus processos físicos principais, incluindo fotoemissão dos 

elétrons de caroço (b) ou de valência (d), processo Auger (c) e perdas inelásticas (a) que dão origens aos elétrons 
secundários e satélites de plasmons [46].  

 

Os fotoelétrons com maior energia cinética (extremidade direita) refletem a densidade de 

estados na banda de valência. Os níveis de caroço são representados pelos picos mais 
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A técnica de XPS permite mais que uma investigação elementar da amostra. O físico 

sueco Kai Siegbahn, que foi o grande responsável pelo desenvolvimento da técnica de 

espectroscopia durante o período de 1955-1970, observou efeitos de deslocamento em energia 

(chemical shifits) nos níveis de caroço em experimentos com XPS [47]. Deslocamentos estes 

que provaram estar diretamente relacionados com a mudança do ambiente químico que um 

determinado elemento se encontra na amostra. Esse fato mudou significativamente a 

importância e abordagem da espectroscopia por fotoemissão em praticamente todas as áreas 

das ciências físicas, químicas e biológicas.  

Grandes avanços na técnica de espectroscopia são também devidos à decorrente evolução 

nas tecnologias de ultra alto vácuo (UHV), que possibilita a investigação de amostras sob 

condições estáveis e praticamente não contaminadas. Tais condições também são necessárias 

num ambiente onde altas tensões são aplicadas nas lentes dos analisadores, bem como o livre 

caminho médio necessário para a detecção dos elétrons. 

 

3.1.2 – Sensibilidade à superfície 

No processo de fotoemissão, o elétron que foi excitado com energia suficiente para 

escapar do átomo adquire determinada energia cinética e é livre para percorrer o espaço. De 

fato, a luz pode penetrar profundamente na amostra dependendo de sua energia, excitando, 

portanto, uma enorme quantidade de elétrons, tanto na superfície como no volume do 

material. Porém, a alta probabilidade na qual esses mesmos elétrons estão sujeitos a inúmeras 

interações de espalhamento inelástico faz com que, na prática, apenas os fotoelétrons das 

primeiras camadas atômicas da amostra são efetivamente detectados no vácuo pelo 

analisador. Portanto, as técnicas que envolvem detecção de elétrons na faixa de energia entre 

5 a 2000 eV estão recebendo informação, em sua grande maioria, dos átomos da superfície. 

No caso simples, se considerarmos uma amostra homogênea, a probabilidade de 

espalhamento inelástico do fotoelétron é proporcional ao caminho  do mesmo através do 

interior do material. Dessa forma, o fluxo de elétrons com certa energia cinética decai 

exponencialmente: 

     (1) , 
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onde  é o livre caminho médio inelástico do elétron no sólido . Este caminho depende de sua 

energia cinética e do material em questão [46]. Em geral, nos sólidos, a expressão de  é 

universal para energias entre 1 e 10 keV e pode ser descrita por: 

 

onde  é a energia do elétron e  dado em nanômetros [48]. 

 

 
Figura 24 – Livre caminho médio inelástico dos fotoelétrons em diversos materiais. A curva representa a 

expressão (2) [49].  

 

Os elétrons espalhados inelasticamente por múltiplos processos que possuem baixa 

energia cinética são eventualmente detectados e representam os chamados elétrons 

secundários. Já os fotoelétrons que não são atenuados em algum possível espalhamento 

inelástico, emergem do material sem perder energia e reproduzem as linhas elásticas bem 

definidas do espectro. Fica evidente pela Figura 24 que na faixa de 50 a 100 eV de energia 

cinética, os elétrons são provenientes dos átomos das primeiras camadas atômicas (~5). 

Desse modo, se selecionarmos a energia do fóton incidente com cuidado, podemos limitar a 

região de superfície amostrada. A radiação síncrotron é uma ferramenta interessantíssima 

nesse aspecto, pois diferentemente das fontes convencionais de raios X, possui essa 

flexibilidade de selecionarmos no monocromador da linha de luz o comprimento de onda 

desejado. 
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dados compilados na literatura
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caroço particular
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conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

técnica, não estamos 

caroço particular 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

estados de superfície)

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para
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Num experimento de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

técnica, não estamos 

 do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

estados de superfície)

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

- Configuração eletrônica do Li metal e Li

Estados 

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

técnica, não estamos 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

estados de superfície)

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

 químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

técnica, não estamos 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

estados de superfície)

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

técnica, não estamos somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

estados de superfície). 

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

 

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

Interessante observar 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

Interessante observar que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

usado para 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

 explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos

nto de XPS

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura

somente 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

químicos 

nto de XPS, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

dados compilados na literatura 

somente interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

chemical shift 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe
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interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

 e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe
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interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

50

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

50]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

que em uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

do átomo isolado, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

alguns eV para os casos de óxidos até poucos mili-

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

-eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de 

Configuração eletrônica do Li metal e Li

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

explicar o fenômeno de chemical shift

Configuração eletrônica do Li metal e Li2

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

2O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada e

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ligação química, por exemplo. Essa diferença provocada entre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

O, bem como seu e

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift

seu e

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

chemical shift: o caso do Lítio metálico e 

seu e

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

seu e

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da en

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

seu e

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

, mas sim na mudança da energia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

seu espectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

específicos para cada elemento da tabela periódica. Para isso, dispõe-se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

 
spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

 
spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, 

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

conhecendo as energias de ligação dos níveis eletrônicos de caroço, os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

altera o estado do sistema manipulando a distribuição de carga em seu redor, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

spectro XPS [51

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

[51

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de amp

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

[51

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais

se de ampla base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

[51]

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

os quais 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

]. 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

 são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

.  

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

31

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

31

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

31

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

31 

, podemos identificar os elementos constituintes da amostra 

são bem 

la base de 

]. No entanto, ao investigar moléculas e sólidos através da 

interessados na energia de ligação absoluta de algum nível de 

ergia de ligação entre 

formas químicas de um mesmo elemento. Essa mudança é observada quando se 

, por meio de uma 

ntre os estados químicos é 

e geralmente é pequena em relação ao nível de caroço (desde 

eV nos casos de algumas ligas metálicas ou 

uma ligação química, apesar das mudanças ocorrerem na 

estrutura de valência do material, efeitos são observados nos níveis de caroço. Um exemplo 

: o caso do Lítio metálico e 

 



32 
 

Na figura, vemos que o espectro da subcamada 1s do Li é apresentado, representando a 

sua energia de ligação característica do metal puro. No entanto, ao formar óxido de Li (Li2O), 

os elétrons da camada de valência são afetados na ligação. Nesta situação, cada átomo de Li 

doa os elétrons da camada 2s para a camada 2p do oxigênio, de modo a completá-la. Dessa 

forma, podemos entender que houve um deslocamento de carga na direção dos átomos de 

oxigênio, enquanto que a camada 1s do Li deixou de ser blindada pelos seus elétrons. Por 

consequência, estes mesmo elétrons são mais fortemente atraídos, por interação coulombiana, 

pelo núcleo. Essa mudança obviamente é refletida na energia de ligação, como mostra o 

espectro de XPS da Figura 25. 

Este é um exemplo típico de chemical shift entre um metal e seu óxido que pode ser 

utilizado na prática, por exemplo, para verificação da pureza da superfície. O mesmo 

fenômeno observado por Kai Siegbahn é a base para o tremendo sucesso das técnicas de 

espectroscopia de elétrons (XPS e AES) aplicadas à análise química de materiais. É também 

comumente conhecida pela sigla ESCA – Electron Spectroscopy for Chemical Analysis.   

 

3.1.4 – Interação spin-órbita, largura a meia altura e estados de superfície 

Outra característica muito importante que está presente nos espectros de XPS são os 

dubletos em níveis de caroço (l > 0) devido à interação spin-órbita. Para uma melhor 

compreensão do fenômeno e da nomenclatura é importante recordar alguns aspectos a 

respeito dos momentos associados aos elétrons orbitando ao redor do núcleo atômico. Sendo o 

elétron uma partícula carregada, podemos associar de maneira clássica um campo magnético 

induzido devido ao seu movimento. Essa quantidade pode ser caracterizada por um momento 

angular orbital que, obviamente, é quantizado, pois o elétron pode assumir níveis discretos de 

energia. Essa quantidade é representada pelo número quântico orbital l, podendo assumir os 

valores inteiros 0, 1, 2, 3... Outra propriedade de um elétron em órbita é o seu momento 

angular intrínseco de spin, caracterizado pelo número quântico s = ½. Dois possíveis estados 

surgem, caracterizados pelo momento angular total do elétron, representados pelo número 

quântico j.  Pelas regras de soma de momento angular em mecânica quântica, sabemos que os 

números quânticos possíveis para j, serão . O Hamiltoniano que descreve 

essa interação spin-órbita é proporcional a : 
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De forma que a separação em energia é: 

 

Onde : 

 

 é o número atômico,  é a permeabilidade magnética no vácuo,  é o 

magnéton de Bohr e  é o raio de Bohr [67]. 

A nomenclatura usual é baseada no número quântico principal, cuja notação histórica é n 

= 1, 2, 3, 4, ..., representando as camadas eletrônicas K, L, M, N, ..., respectivamente, e dos 

números quânticos j e l já mencionados. O número quântico orbital l = 0, 1, 2, 3,... são 

designados s,p,d,f, ... respectivamente. Portanto, a notação na qual, por exemplo, n = 2, l = 1 e 

j = 3/2 seria escrita da forma 2p3/2 [45]. Importante notar que dois estados surgem para l > 0, 

veja a figura abaixo.  

 

 
Figura 26 – Números quânticos de momento angular total para subcamadas que apresentam separação spin-

órbita e razão de área dos picos esperada para os dubletos.  

 

Esses dois estados (dubletos) apresentam diferentes energias de ligação e são identificados 

claramente no espectro. A intensidade relativa esperada desses dubletos formados é dada pela 

relação entre o número de ocupação (2j + 1) de cada orbital (veja Figura 26). 

A importância em se conhecer esses parâmetros está justamente no momento de realizar o 

tratamento dos dados por meios de ajustes das curvas do espectro, sabendo vincular cada um 

desses valores que são intrínsecos. Logo, não se esperam mudanças nesses parâmetros em 

particular para a relação de áreas. No caso da separação entre os picos, esta pode ser 
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ligeiramente alterada em diferentes compostos do mesmo elemento e também constituirá uma 

assinatura química do material.  

Uma última característica, não menos importante, que também pode ser utilizada como 

vínculo muito útil na análise do espectro é a largura dos picos. A largura, definida como 

largura a meia altura, é a convolução de diversas contribuições [45]: 

 

onde  é a largura natural do processo de fotoemissão,  é a largura característica da fonte 

de luz e  a largura relacionada à resolução do analisador de elétrons. 

A largura natural do processo de fotoemissão, ou seja, o intervalo de energia cinética do 

fotoelétron emitido por algum nível de caroço está diretamente ligado ao tempo de vida do 

buraco gerado no processo, reflexo do princípio de incerteza da mecânica quântica e que pode 

ser representado por: 

 

onde  é a constante de Planck em eletronvolts-segundo e  é o tempo de vida em segundos. 

Esse tempo de vida do buraco está associado aos diferentes canais de relaxação da 

fotoemissão (fluorescência e transições Auger). 

A largura referente à fonte está relacionada ao próprio fenômeno físico de fluorescência, 

no caso de fontes de luz convencionais. Em especial para o experimento documentado nesta 

dissertação, grande parte foi realizado utilizando-se de luz síncrotron de alta resolução; nesse 

caso, a largura está diretamente relacionada a resolução do monocromador e abertura da fenda 

para selecionar a energia dos fótons. 

Vale ressaltar aqui as especificações da linha de luz. Localizada no Laboratório Nacional 

de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas – SP, a linha PGM (Planar Grating 

Monochromator) tem como fonte um ondulador que opera na faixa de energias que variam de 

100 e 1000 eV. A figura abaixo ilustra detalhes de fluxo e resolução para uma abertura da 

fenda de 100 µm. 
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Figura 27 – Fluxo de fótons e a respectiva resolução em energia para a linha PGM. Em cinza o valor simulado 

em comparação com os resultados obtidos para os harmônicos do ondulador. [52]. 

 

Por último, a largura referente ao analisador está relacionada basicamente à energia de 

passagem na qual o dispositivo está condicionado a operar e às dimensões do aparelho. No 

caso de um analisador hemisférico, utilizado neste trabalho, as dimensões interferem na 

resolução em energia da seguinte forma: 

 

onde  é a energia de passagem na qual os elétrons são submetidos,  é uma constante do 

analisador onde  ( ≡ abertura de entrada e ≡ plano de saída),  é o raio 

médio do analisador e  o ângulo de incidência. 

O formato das linhas espectroscópicas será ajustado computacionalmente e seguem 

distribuições específicas que obviamente são correspondentes à teoria do processo de 

fotoemissão. Em geral, curvas que apresentam dispersão simétrica são ajustáveis por funções 

Gaussianas ou Lorentzianas, ou mais precisamente a convolução das mesmas, uma função 

Voigt. No entanto, para o espectro de emissão dos metais, em sua maioria, existem 

assimetrias relacionadas a dois principais fenômenos de muitos corpos: espalhamento dos 

elétrons que são excitados ao nível de Fermi no processo de emissão e ao reajuste do nível de 

Fermi na presença de um potencial gerado pelo buraco [49]. A função matemática que melhor 
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se ajusta nesse caso foi desenvolvida por Doniach e Sunjic [50] e posteriormente verificada 

experimentalmente para diversos metais por Wertheim e Hüfner [51]. A expressão é: 

 

onde  é a energia medida,  é o tempo de vida do buraco e  um parâmetro de assimetria 

definido por: 

	á�

 

onde  é o deslocamento de fase da função de onda. Para , a expressão se reduz a uma 

Lorentziana, função totalmente simétrica [45]. 

 
Figura 28 – Espectro ajustado para a camada 4f do Ir(111), indicando a separação spin-órbita e os estados de 

bulk e superfície. A energia do fóton incidente é de 190 eV. 

 

Ao trabalharmos com alto fluxo e resolução em baixas energias (caso da radiação 

síncrotron), temos a possibilidade de observar estados que não são resolvidos num 

experimento com raios X convencional. Em alguns casos é possível que estados eletrônicos 

com energia de ligação ligeiramente diferente dos níveis de caroço surjam na superfície do 

cristal devido à quebra de periodicidade e potencial do cristal. Estes estados de superfície 

adicionais podem diferir em posição e largura (ver Figura 28). É possível compreender, de 

uma maneira qualitativa, que a quebra de periodicidade na superfície do material acarreta em 

uma mudança na densidade de carga entre volume e superfície, gerando tais estados [51]. 
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3.2 – Scanning Tunneling Microscopy (STM) 

O microscópio de varredura por tunelamento é uma poderosa ferramenta amplamente 

utilizada no estudo de caracterização da superfície dos materiais, podendo fornecer imagens 

topográficas do espaço real, além de permitir realizar diferentes espectroscopias de 

tunelamento com resolução espacial até o correspondente a distâncias interatômicas. 

Conhecendo a estrutura da superfície e a maneira como os átomos se arranjam nela, é possível 

obter informações valiosas a respeito da reatividade do substrato com o meio, verificar se a 

superfície é livre de impurezas durante o preparo da amostra, fornecer uma visão detalhada 

que indique o padrão de crescimento de algum possível evaporante, etc. 

Desenvolvido por Binning e Rohrer [56,57], um STM é essencialmente composto em sua 

estrutura por uma ponta de prova, normalmente feita de W ou uma liga Pt-Ir que possui em 

sua extremidade uma quantidade muito reduzida de átomos. Esta é fixada numa estrutura 

piezoelétrica que proporciona o deslocamento da ponta nas dimensões x, y e z. Materiais 

piezoelétricos são deformáveis dependendo da tensão elétrica aplicada a eles, sendo que essas 

deformações podem ser da ordem de angströms e são precisamente controláveis por um 

sistema de feedback que evita colisões da ponta com a superfície, proporcionando uma 

varredura segura. Ao aplicar uma tensão entre ponta de prova e amostra, as funções de ondas 

eletrônicas das duas extremidades se superpõem a ponto de proporcionar uma corrente túnel. 

Essa corrente é mantida constante enquanto a ponta desliza sobre a superfície; se a mesma é 

maior que um determinado valor de referência, então uma tensão é aplicada ao piezo de modo 

a retrair a ponta da superfície, e vice versa, promovendo respostas à topografia da amostra 

[58]. Para atingir resolução atômica, o isolamento do sistema de possíveis vibrações é 

essencial, seja utilizando molas e mecanismos de amortecimento ou mantendo o sistema o 

mais rígido possível. A figura a seguir representa de maneira simplificada um aparato 

experimental de STM e suas estruturas principais. 
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Figura 29 – Diagrama esquemático de um STM [58]. 

 

De acordo com a teoria de tunelamento da mecânica quântica, na presença de uma barreira 

de potencial, sempre haverá uma densidade de probabilidade não nula de se observar um 

elétron com determinada energia e momento através dela. A partir do mesmo princípio, o 

tunelamento metal-vácuo-metal pode ser compreendido (veja Figura 30). 

 

 
Figura 30–Junção 1D metal-vácuo-metal numa situação ideal de tunelamento [58]. 

 

Podemos imaginar um estado da amostra  com energia  localizado entre  e 

. Ao aplicar uma tensão , que assumimos ser muito menor que a função trabalho , uma 

corrente túnel surge. A densidade de probabilidade de penetração de um estado da amostra 

para a ponta é: 
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 é a massa do elétron e  a distância entre os eletrodos. 

A corrente túnel é diretamente proporcional ao número de estados da superfície dentro do 

intervalo . Incluindo todos os estados neste intervalo, será: 

�

�

 

A equação acima pode ser convenientemente escrita em termos da densidade local de 

estados  (LDOS) próximos ao nível de Fermi. Na posição  e energia , é definida: 

 

representando o número de elétrons por unidade de volume por unidade de energia, com   

suficientemente pequeno. Dessa forma, a corrente túnel é convenientemente escrita: 

 

Portanto, de uma maneira mais sofisticada, é interessante interpretar uma imagem de STM 

como sendo reflexo da densidade local de estados da amostra/ponta [58]. Vale ressaltar que a 

abordagem é análoga para a ponta, já que o tunelamento também pode ocorrer da ponta para a 

amostra. 

Da equação acima, vemos que a corrente túnel tem uma dependência exponencial com a 

distância entre os dois eletrodos, o que explica a alta capacidade de resolução e sensibilidade 

de um STM. Com uma barreira (função trabalho) de apenas alguns eletronvolts, pequenas 

alterações da distância entre ponta e substrato (2 a 5 ) provoca uma mudança da corrente 

túnel de até três ordens de magnitude [57]. Por esse mesmo fato, fica claro a extrema 

importância de manter o ambiente o mais livre possível de vibrações externas a fim de se 

obter resultados satisfatórios. 

Em resumo, o STM nos fornece imagens topográficas em 3D de superfícies com alta 

resolução em escala atômica. É uma técnica não destrutiva e apresenta também significativa 
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Em ambos os laboratórios, foram reproduzidos fielmente a preparação da superfície da 

amostra e o crescimento do grafeno, bem como o procedimento de evaporação. No LNLS, os 

dados principais correspondem ao experimento de XPS, enquanto que no GFS, em sua 

maioria, são referentes às imagens de STM. 

Inicialmente é preciso garantir um ambiente de UHV através de bombas mecânicas, 

turbomoleculares e iônicas, além de um sistema TSP (Titanium Sublimation Pump). A pressão 

base nas câmaras de XPS e STM foram em torno de baixo 10-10 mbar. Um espectrômetro de 

massa RGA (Residual Gas Analyser) apontou uma pressão residual de gás hidrogênio de 

baixo 10-10 mbar e 10-11 mbar para outros gases típicos (CO, CO2, H2O, N2,O2), o que indicou 

estarmos trabalhando num ambiente muito limpo. 

Para a preparação da amostra, foram realizados ciclos de sputtering e annealing. Os ciclos 

de sputtering consistem em acelerar íons de argônio em direção à amostra polarizada. Os íons 

são formados de colisões de moléculas de gás argônio com elétrons provenientes de um 

filamento que emite por efeito termoiônico.  As colisões limpam a superfície de impurezas 

que, no caso, são principalmente nanopartículas de carbono, óxidos ou algum gás atmosférico 

adsorvido na superfície. Em seguida, um tratamento térmico (annealing) é realizado com 

objetivo de desorver possíveis contaminantes remanescentes, e principalmente reconstruir a 

superfície que foi danificada durante o sputtering. Aqui, elétrons emitidos por um filamento 

são acelerados até a amostra que está próxima e polarizada, aquecendo-a pela radiação 

emitida e principalmente pelo bombardeamento eletrônico. O aumento de temperatura permite 

que os átomos da superfície adquiram mobilidade e se organizem na configuração de menor 

energia. Um tratamento térmico bem realizado é importante para a obtenção de terraços 

relativamente grandes que facilitam no trabalho de investigação com STM. A temperatura foi 

acompanhada por um pirômetro trabalhando com emissividade de 10%. 

O crescimento do grafeno foi realizado com uma pressão de 5.8.10-7 mbar de gás 

propileno (99.99%) na câmara principal a uma temperatura da amostra de 1300 ºC durante 

seis minutos. A temperatura garante o crescimento do grafeno na forma de um único domínio 

(R0o), enquanto que o tempo de exposição ao gás permite o recobrimento de toda a superfície 

[28]. A figura abaixo ilustra a amostra a altas temperaturas durante o crescimento. 
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crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

possivelmente ordenado.

Figura 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 
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a ponta de um fio de 1 
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superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

elasticamente são detec

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000

na faixa 

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

possivelmente ordenado.

Figura 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

elasticamente são detectados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000

na faixa entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

possivelmente ordenado. 
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Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando
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mm de F
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Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 
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Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

 –

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

– Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

evaporação do Fe foram 1000 

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

 V @ 6

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

mm de F

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6

entre 15 e 25

e uma monocamada (ou monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6

entre 15 e 25

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

V @ 6 

entre 15 e 25

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

 mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

entre 15 e 25 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

 nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida 

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

e é aquecida por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

monolayer 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo 

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

 ML

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

Evaporadora do tipo e

Amostra de Ir(111) a alta temperatura 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

ML

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

e-b

Amostra de Ir(111) a alta temperatura (1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

ML

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

beam

(1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

ML

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

eam

(1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

ML 

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

eam

(1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

 por minuto

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

eam

(1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

por minuto

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

eam utilizada no experimento

(1300 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

por minuto

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

utilizada no experimento

(1300 oC) 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

por minuto

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

utilizada no experimento

C) 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 

tados numa tela fluorescente apresentando

foram realizadas por evaporadoras do tipo 

por bombardeamento de elétrons

procedimento de degase do evaporante, além do aquecimento extrem

garante evaporação de Fe metálico em um ambiente de UHV. Os parâmetros típicos para 

mA, produzindo uma taxa medida por um fluxo de íons

nA, de modo a evaporarmos 

por minuto

crescimento lento de Fe na superfície, favorecendo a mobilidade dos átomos e 

utilizada no experimento

C) 

Ainda verificamos padrões LEED para obtermos informações prévias da estrutura da 

superfície. Aqui, um canhão de elétrons incide na amostra e os elétrons 
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O padrão indica uma superfície característica moiré R0o. Já no STM, a Figura 35 confirma 

ser uma amostra bem preparada e representativa de toda a superfície do cristal com terraços 

relativamente grandes. É possível também identificar nanopartículas espalhadas de forma 

aleatória. Na Figura 36 é possível ver com clareza a estrutura característica do grafeno 

cobrindo a superfície em sua totalidade e degraus de dimensão de uma distância interatômica. 

É possível identificar o padrão moiré e sua célula unitária (~25 ) e as corrugações 

características com 0.4  de altura entre picos e vales na Figura 37. 

 

 

Figura 35 – a) Imagem STM 1x1 µm da amostra com parâmetros It=0.83 nA e Vt=131.8 mV. Em b), para 

dimensões 1500x1500 , It=0.57 nA e Vt=131.8 mV.  

 
Figura 36 – STM para dimensões 500x500 . It=0.11 nA e Vt=911 mV.  
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4f

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

. 

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

4f,

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

 A 

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

4f, 

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

A 

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

 a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

A diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

quando elementos que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

indicadas nas figuras 38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

STM 70x70

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

níveis de caroço de 60.

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

.84

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

 com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

84

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

84 

aos valores reportados na literatura

diferença

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

 eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

diferença de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

38 e 39. Os dados foram ajustados utilizando

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

background, Lorentziana para C

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum 

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

background, Lorentziana para C 

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

do grafeno não produz nenhum efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

 1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

aos valores reportados na literatura 

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

 para o Ir(111) limpo

de energia

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de energia 

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

 de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniac

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. 
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

1s e Doniach

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de s

com resolução atômica. It=1
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

h

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

[60] verificaram a supressão dos estados de superfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

It=1
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

h-Sunjic para Ir

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

de 521.9 meV

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

uperfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

 

It=1
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

Sunjic para Ir

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

9 meV

é muito similar ao reportado na referência [

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

uperfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

 

It=1.
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

Sunjic para Ir

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

9 meV

é muito similar ao reportado na referência [59

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

uperfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

.32
Moiré.

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

Sunjic para Ir

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

9 meV

59

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

uperfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

32
Moiré. 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando

Sunjic para Ir

a energia dos fótons incidentes foram de 190

eV para o estado 7/2 e 63

para o Ir(111) limpo

9 meV

59

do caso do Ir(111) limpo, que apresenta uma diferença de 550 meV

efeito substancial na posição ou

ao fato de que a interação com o Ir(111) é muito

superfície permanecem praticamente inalterados em sua intensidade, o que não é verdade 

que interagem fortemente estão presentes. Por exemplo, 

uperfície ao adsorverem oxigênio em Ir(111).

32 nA e Vt=52
 

as subcamadas 4f do Ir e 1s do C para uma energia de passagem E

. Os dados foram ajustados utilizando
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Figura 38 – XPS de alta resolução do Ir4f(hν=190 eV) par a amostra Gr/Ir(111). 

 

As duas componentes C1 e C2 do C 1s representam as diferentes regiões de adsorção que 

estão interagindo com o substrato. Uma componente mais fortemente ligada (C2 –284.33 eV) 

representando as depressões nas quais os átomos estão mais próximos do substrato e outra 

menos interagente (C1 – 284.17 eV). 

 

 
Figura 39 – XPS de alta resolução do C1s (hν=400eV) para a amostra Gr/Ir(111). 
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4.2 – Crescimento de Gr/Fe/Ir(111): Amostra RT 

À temperatura ambiente, evaporamos quantidades de Fe a partir de um fluxo Φ = 20 nA 

constante por aproximadamente 5 minutos em cada ciclo, seguindo o crescimento pelo sinal 

de XPS em alta resolução. Importante ressaltar que esse fluxo é um parâmetro de evaporação 

característico da evaporadora utilizada. Este foi experimentalmente estabelecido previamente 

e calibrado com as medidas de STM e XPS. Mantendo-se este valor constante durante as 

evaporações foi possível garantir um crescimento gradual no regime de submonocamadas de 

ferro. A mesma evaporadora em questão foi utilizada em ambos os laboratórios.  

 

 

Figura 40 - a) Imagem STM 5000x5000  da amostra com parâmetros It=0.27 nA e Vt=1164.86mV. Em b), para 

dimensões 2000x2000 , It=0.35 nA e Vt=805.96 mV. 

 

Ao todo, cinco ciclos foram realizados. As imagens obtidas no STM indicam que a 

quantidade evaporada não supera 1ML. As estruturas 2D formadas crescem em sua maioria a 

partir dos degraus de 2  de altura, apesar de apresentar algumas ilhas isoladas no meio dos 

terraços. Essas ilhas apresentam corrugações muito acentuadas (~1 ) com periodicidade de 

aproximadamente 25 . Algumas nanopartículas de altura elevada, indicadas em azul na 

Figura 41, sugerem a formação de ilhas tridimensionais (3D) de ferro. 

 



o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

43

são proveni

outra

alargamento dos picos.

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

43

são proveni

outra

alargamento dos picos.

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

43

são proveni

outra

alargamento dos picos.

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

43). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

outra

alargamento dos picos.

 

Figura 41 

 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

outra

alargamento dos picos.

 

 

Figura 41 

 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

outra 

alargamento dos picos.

 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

 

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

estados, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

 Ir

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

Ir 

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

 

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

 bulk

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são proveni

bulk

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

são provenientes de diferentes regiões

bulk

alargamento dos picos.

Figura 42 

Figura 41 –

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

bulk

alargamento dos picos.

Figura 42 

– a)

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

bulk 

alargamento dos picos.

Figura 42 

a)

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

 

alargamento dos picos.

Figura 42 –

a)STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

 com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

– XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos.

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

alargamento dos picos. 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

evaporação, acompanhou-

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

-se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

STM 1000x1000 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

 com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

entes de diferentes regiões do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

). Esse fato sugere o possível surgimento de 

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

 sinais

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

sinais

do cristal: u

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

com parâmetros It=0.08

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

sinais

do cristal: um

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

08

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

sinais

m

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

08 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

sinais

ma

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos

 nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

sinais 

a 

com estado de superfície muito pr

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
completamente suprimidos (

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

 relativamente próximos em energia que

 região

com estado de superfície muito próximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
(h

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
hν

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
ν=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

região 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

 Ir 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

Ir 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
=190eV)

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

Ir bulk

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
).

nA e Vt=1164.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

bulk

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
. 

nA e Vt=1164.86

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

bulk

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície
 

86

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

bulk

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

86 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

bulk 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

 mV.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

 sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

mV.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

mV.

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

mV. 

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

 b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

, indicando que não deve ter ocorrido qualquer formação de liga. 

se um aumento da largura a meia altura dos pic

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

 Juntamente com a 

se um aumento da largura a meia altura dos picos do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

XPS camada 4f do Ir após a quinta evaporação de Fe. Estados de superfície quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

os do Ir 4f 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

4f 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

4f 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

4f (f

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D

O XPS mostra para a camada 4f do Ir uma supressão dos estados de superfície. Isso indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

(f

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

quase que 

b) Perfil das ilhas 2D 

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

(figura 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

 

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

gura 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

48

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

gura 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

48

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

gura 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

48

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

gura 

relativamente próximos em energia que

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

48 

indica 

o efeito da ocupação do Fe na superfície. Não houve deslocamento na energia de ligação dos 

Juntamente com a 

gura 

relativamente próximos em energia que 

sem estado de superfície e 

óximos em energia promovendo esse 

 

  

  



49 
 

 
Figura 43 – Evolução da largura a meia altura dos dubletos do Ir 4f (ambos bulk e superfície) em função do 

tempo de evaporação do Fe. 

 

Para a camada 1s do carbono, vemos que o espectro muda significativamente conforme o 

substrato é coberto pelo ferro. As componentes C1 + C2 perdem sua intensidade, 

desaparecendo quase por completo no final da deposição. Por outro lado, dois outros estados, 

C3(284.46 eV) e C4(284.95 eV), surgem em posição de energia de ligação mais elevadas, 

indicando forte grau de interação do intercalante com o grafeno. Francesco Presel et. al. [61] 

depositando diversos metais em Gr/Ir(111) verificou que a energia de ligação dessas 

componentes não dependem da quantidade depositada, apenas suas intensidades são 

modificadas conforme o experimento é realizado. 

 
Figura 44 – XPS camada 1s do C após a quinta evaporação de Fe (hν=400 eV). 
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Figura 45 - Evolução da largura a meia altura das componentes do C1s em função do tempo de evaporação do 

Fe. 

 

Acompanhando o aumento da largura dos sinais (figura 45), vemos a componente C4 

como sendo a única que tem significativo alargamento devido ao aumento gradativo da 

quantidade de ferro nos diferentes sítios de adsorção da rede do grafeno. 

 

 
Figura 46 –Evolução da porcentagem relativa em área dos estados C1s em função do tempo de evaporação.  

 

Verificamos a evolução da intensidade dos sinais da camada C 1s (Figura 46) e podemos 

identificar a supressão de C1 e C2 da interação Gr/Ir em função do tempo de evaporação, 
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enquanto surgem as componentes C3 e C4 representando a interação com o Fe nos diferentes 

sítios de adsorção da folha de grafeno. Grande semelhanças de resultados pode ser comparado 

com o processo de intercalação Gr/Co/Ir(111) na referência [61]. Nesta mesma referência 

verifica-se o surgimento de duas componentes para o espectro C 1s, similares em valor de 

energia de ligação ao que se foi observado para a intercalação Gr/Fe/Ir(111) neste trabalho. 

Com o objetivo de comprovar se houve ou não intercalação, realizamos uma tentativa de 

oxidação, submetendo a câmara à uma pressão de 5.10-5 mbar durante 5 minutos em regime 

de bombeamento estático. O XPS da camada 2p do Fe indica que houve oxidação, porém 

ainda apresentando a existência de Fe metálico. A separação entre as contribuições Fe 2p3/2 e 

Fe 2p1/2 devido à interação spin-órbita também mudou para aproximadamente 13.5 eV. Tanto 

a posição dos picos quanto a separação (interação spin-órbita) observados são condizentes 

com o óxido de Fe (Fe2O3), enquanto que o dubleto distante de 13 eV é o Fe metálico. 

 

 
Figura 47 – XPS do Fe2p indicando a presença de Fe metálico bem como seu óxido Fe2O3 

 

 

4.3 – Crescimento de Gr/Fe/Ir(111): Amostra HT 

Para a nova condição de crescimento, as amostras foram preparadas realizando-se os 

mesmos procedimentos de ciclos de sputtering e annealing. O crescimento do grafeno 

também foi realizado com os mesmo parâmetros de pressão e temperatura já citados. As 

evaporações de Fe foram realizadas nas mesmas condições de fluxo e tempo de exposição. 
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(It=0.48nA e Vt=131.83mV). 

), podemos identificar com mais detalhes o 
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(It=0.48nA e Vt=131.83mV). 

), podemos identificar com mais detalhes o 
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Figura 49 – Detalhe do crescimento a partir dos degraus e no meio dos terraços. Dimensão 700x700 . (It=0.93 

nA e Vt=129.86 mV). 

 

O XPS para a camada 4f do Ir no experimento realizado no LNLS apresenta supressão dos 

estados de superfície quase que por completo, indicando que evaporamos uma quantidade 

muito próxima de 1ML de Fe. Da mesma forma, a posição em energia e as larguras dos picos 

não foram alteradas de maneira significativa em relação a Amostra RT. 

 

 
Figura 50 – XPS camada 4f do Ir após as evaporações de Fe. Estados de superfície suprimidos (hν=190eV). 
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Para o sinal de C 1s, identificamos a supressão total das componentes C1 e C2, mantendo 

presente apenas C3 e C4 em mesma posição, energia de ligação e largura a meia altura em 

relação à Amostra RT. Essa ausência (ou supressão) das componentes indica maior presença 

de ferro de maneira bem homogênea, cobrindo maior área de superfície em relação à amostra 

crescida a temperatura ambiente. 

 

 
Figura 51 - XPS camada 1s do C após as evaporações de Fe. hν=400 eV 

 

As tentativas de oxidação foram realizadas em duas etapas distintas. Uma primeira 

tentativa, submetemos a câmara à uma pressão de até 1.3.10-1 mbar de oxigênio em 

temperatura ambiente durante 5 minutos e nenhuma presença de óxido foi detectada no XPS. 

Após essa etapa, tentamos realizar a oxidação com a amostra levemente aquecida a 

aproximadamente 400 oC e com pressão de 1.10-3 mbar durante 3 minutos. Essa última 

tentativa foi com real intenção de oxidação já seguindo os resultados de Larciprete, et. al. [7] 

que indica penetração do oxigênio pela folha de grafeno a partir de 500 K. A Figura 52 

apresenta o resultado esperado com Fe2O3 confirmado. 
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Figura 52 – XPS Fe 2p após a primeira tentativa de oxidação (hν=800eV). 

 
Figura 53 – XPS Fe 2p após tentativa de oxidação com a amostra levemente aquecida a 400 oC (hν=800eV). 

 

 

4.4 – Considerações a respeito da dinâmica de intercalação 

A busca pela compreensão da dinâmica de intercalação do Fe no sistema Gr/Ir(111) nos 

forneceu resultados bastante claros de que é possível crescer um filme fino de Fe intercalado 

quando o crescimento é realizado à temperaturas moderadas de aproximadamente 450 oC. A 

mobilidade que os átomos apresentam é suficiente para promover um crescimento de ilhas 2D 

intercaladas majoritariamente a partir dos degraus do substrato, além de algumas estruturas 

que crescem nos centros dos terraços. Apesar dos resultados, o mecanismo microscópico de 

intercalação em si não é claro.  
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ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.
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C de transição seguida da intercalação e reconstrução 

ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ

específico,

Barbosa dos Santos,

está realizando simulações de dinâm
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possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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e em seguida a difusão do metal para uma região 
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possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena
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encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é
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C de transição seguida da intercalação e reconstrução 

ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ

mesmo à temperatura ambiente, o 

Barbosa dos Santos,

está realizando simulações de dinâm

para compreender se é energeticamente favorável a intercalação do ferro no sistema
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mesmo à temperatura ambiente, o 

Barbosa dos Santos,

está realizando simulações de dinâm
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.

] observa a difusão do Ni depositado sobre Gr/Ni(111) a 

C seguida de uma reconstrução perfeita

o tempo após a deposição do metal, é possível controlar a 
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ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ
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ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.

] observa a difusão do Ni depositado sobre Gr/Ni(111) a 
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o tempo após a deposição do metal, é possível controlar a 

e em seguida a difusão do metal para uma região 

que átomos de Si intercalam em 

u(0001) através de um sistema de troca promovido pela quebra das ligações covalentes 

C de transição seguida da intercalação e reconstrução 

ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ

mesmo à temperatura ambiente, o 

Barbosa dos Santos, 

está realizando simulações de dinâm

para compreender se é energeticamente favorável a intercalação do ferro no sistema

ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 

4 mV

Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.

] observa a difusão do Ni depositado sobre Gr/Ni(111) a 
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ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ
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está realizando simulações de dinâm

para compreender se é energeticamente favorável a intercalação do ferro no sistema

ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.
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o tempo após a deposição do metal, é possível controlar a 

e em seguida a difusão do metal para uma região 

que átomos de Si intercalam em 

u(0001) através de um sistema de troca promovido pela quebra das ligações covalentes 
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está realizando simulações de dinâm

para compreender se é energeticamente favorável a intercalação do ferro no sistema

ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.
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), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 
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Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.
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densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 

). Em b), para dimensões 
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ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 
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densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente
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. Em b), para dimensões 
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ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ
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para compreender se é energeticamente favorável a intercalação do ferro no sistema

ara intercalação espontânea também não podem ser descartados, 

os e fendas da folha de grafeno

), vemos que a folha possui uma pequena

densidade de defeitos na rede. É possível que o Fe possa atingir mobilidade suficiente

encontrar e penetrar na interface. Já o crescimento a partir dos degraus do substrato é

possivelmente favorecido devido a quebra da rede de grafeno entre os terraços servindo de 

. Em b), para dimensões 

Os círculos em preto indicam a presença de defeitos.

] observa a difusão do Ni depositado sobre Gr/Ni(111) a 
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e em seguida a difusão do metal para uma região 

que átomos de Si intercalam em 
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ara a quebra da barreira energética é necessário uma energ
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Figura 56 – Parâmetros que correspondem à distâncias entre as interfaces Ir-Fe-Gr utilizados na simulação do 

padrão de difração de fotoelétrons. 
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5 – Conclusões e perspectivas 

O grafeno continua sendo um material que desperta grande interesse da comunidade 

científica e com potencial para ser utilizado no desenvolvimento de diversas aplicações. As 

inúmeras possibilidades de criar novas soluções de síntese de compostos à base de grafeno é 

realmente motivadora e, inclusive, promissora para o futuro desenvolvimento de dispositivos 

eletrônicos de alto desempenho, armazenamento de dados, sensores, etc. A ideia de sintetizá-

lo em largas áreas e sem defeitos nos levou a utilizar o cristal Ir(111) como substrato. A 

técnica de CVD permite crescer amostras limpas e homogêneas em sua superfície, como 

mostraram as imagens de STM. Apesar da qualidade do grafeno CVD sobre Ir(111), várias 

aplicações exigem que o mesmo seja isolado elétrica ou fisicamente do substrato. Neste 

sentido, uma das estratégias é a intercalação de átomos e moléculas. Nesta dissertação de 

mestrado propomos estudar em detalhes a dinâmica de intercalação de Fe neste sistema em 

diferentes condições de temperatura do substrato (Grafeno/Ir(111)). A motivação primeira era 

melhor compreender o processo de intercalação do Fe no sistema Gr/Ir(111), podendo ainda 

vislumbrá-lo em possíveis aplicações. Pelo fato do mesmo produzir grafeno corrugado, o 

mesmo pode ser utilizado como template nanométrico. Além disto, sendo possível intercalar 

oxigênio após a intercalação de Fe, podemos imaginar a possibilidade de desacoplamento 

físico ou eletrônico através da formação de um filme ultrafino de óxido de ferro. Tal 

estratégia poderá ainda abrir portas para intercalação de um composto solúvel em água, por 

exemplo, que permita a fácil remoção do grafeno deste substrato. Finalmente o sistema pode 

ser explorado quanto as suas propriedades magnéticas.  

O trabalho realizado com STM foi de grande suporte, sendo imprescindível na 

identificação da topografia das ilhas 2D de Fe em seu estado inicial de crescimento. À 

temperatura ambiente, a mobilidade do ferro não é suficiente para realizar a intercalação 

completa, haja vista as ilhas 3D de Fe formadas. No entanto, é importante notar que mesmo à 

temperatura ambiente existe intercalação, não sendo necessário aumentar a temperatura para 

ativar o processo. Foi possível inferir também que é viável crescer um filme fino intercalado 

por completo na amostra Gr/Ir(111), se realizado a temperaturas moderadas (~500 oC no 

nosso caso) que dão maior mobilidade aos átomos. Nas regiões que apresentam ilhas 

intercaladas de ferro, a corrugação na folha de grafeno é bastante acentuada (~1 ), com uma 

periodicidade praticamente idêntica a do Gr/Ir(111) já bem conhecida da literatura (25). 

Essas corrugações acentuadas podem servir, eventualmente, como templates para depósito de 
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nanopartículas ou moléculas, a fim de estudar diferentes arranjos possíveis dos mesmos na 

superfície. 

Já os espectros de XPS nos forneceram informações complementares e valiosas a respeito 

do ambiente químico nos quais o carbono e o irídio foram submetidos. Os estados 4f do Ir não 

foram afetados substancialmente, o que indica que não houve formação de liga entre os 

metais. Em especial, a subcamada eletrônica 1s do carbono foi afetada consideravelmente 

após a deposição do Fe. Duas novas componentes (C3 e C4) surgem indicando novos estados 

de forte ligação com o Fe, refletindo-se na ampliação da corrugação da folha, agora sobre um 

novo substrato. As duas novas componentes assemelham-se bastante a exemplos de grafeno 

cescido sobre um substrato altamente interagente com o monocristal, como o Ru ou Rh. 

Conforme a intercalação é gradualmente realizada, a componente C1 representando a 

configuração Gr/Ir(111) vai desaparecendo. Esse comportamento serve de fator ponderante na 

identificação se a superfície está completamente coberta ou não. 

Como era de se esperar, para cada sítio de adsorção da rede do grafeno a interação é 

diferente. Os resultados de XPD sugerem maior interação nos sítios hcp e fcc, enquanto que o 

sítio top é fracamente ligado, refletindo nas distâncias entre Fe-Gr indicadas na figura 56. 

Além disso, os dados de STM corroboram com a teoria e com os parâmetros encontrados na 

simulação. Os mesmos resultados também indicam que o filme de Fe intercalado apresenta 

leve corrugação. 

Átomos de ferro protegidos da oxidação podem ser de grande interesse nas áreas de 

investigação das propriedades magnéticas dos materiais. Dessa forma fica aberto a 

possibilidade de se investigar o sistema Gr/Fe/Ir(111) com essa abordagem. 
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